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Ordens Direktorium

      Ordens Räntmästare

BIFROSTORDEN ”Det lackar mot jul” har vi ju hört sedan barnsben, men vad betyder det? 
Det menas att ”sakta närma sig”, syftandes på julen. Och är det något jag 
verkligen uppskattar med julen så är det lugna tempot. Nu tror ni som 
läser detta att jag fatalt missat något väsentligt i gemene mans uppfatt-
ning om julen. Jag vet vad den gängse uppfattningen är om julen men 
personligen delar jag inte den upptrissade och magknipande känslan. Jag 
började mina julklappsinköp i somras. Inte för att jag är duktig, utan för 
att jag tycker så mycket om julen. Jag tillåter mig inte att stressa under 
dessa helger. Det är en självbevarelsedrift som är stark i att möjliggöra en 
ledighet med de som står mig närmst. Att kunna vara fullständigt närva-
rande i de personliga möten som helgerna innehåller. 
På samma sätt planerar vi i Bifrostorden våra logekvällar. Vi ser där 
framme en fulländad logekväll med allt som där hör till. Vi vet som 
på ett pärlband alla aktiviteter och beslut som behöver tas på vägen 
dit. Vi startar tidigt för att kunna vara helt närvarande på själva dagen 
D. Liknelserna slutar inte här, varje logekväll är som julafton för oss i 
Bifrostorden. 

I detta nummer av Bifrosttidningen gör vi ett uppslag om en stipendie-
utdelning. Stipendiekonserten i anrika Grünewaldsalen på Stockholms 
konserthus. Det primära syftet med Ruby & Lars Ullmans stiftelse är att 
framhäva och marknadsföra Bifrostorden. Det är av oerhörd vikt både 
för alla vi som vill att Bifrostorden ska bli mer känt i Sverige samt för 
styrelsen för stiftelsens arbete. Hur har vi lyckats då? Jag vet att vi via 
våra externa marknadsföringsinsatser på senare tid nått mellan 7–10.000 
personer som inte har en självklar koppling till Bifrostorden. Det arbetet 
kommer fortsätta för att öka med-
vetenheten om att Bifrostorden 
finns. I mina kontakter med andra 
ordenssällskap så är man definitivt 
mer medveten om vår existens. Vi 
har påbörjat en resa där vårt mål är 
att vi återigen ska bli ett växande 
ordenssällskap, men först tar vi ett 
par veckor julledigt!

Jag tillönskar alla Bifrostordens 
bröder och systrar en God Jul och 
Gott Nytt År.

Allt du gör och allt du inte gör – 
har betydelse för Bifrostorden

                           

Patrick G Lundeberg 
Ordens Styrande Mästare

OSM har ordet 2018/4

Det lackar mot jul

Skrivregler förOrdens Referenter

Bakgrund och målAtt informera Referenter och övriga intresserade om skrivregler och teknik för tidningen Bifrost

Att stödja Bifrostredaktionen och därmed få en smidig produktion av tidningen

Att nå alla läsare med intressant, informativt och nyttigt material om Orden

och därmed en läsvärd Bifrosttidning

 Rev. 2013-08-30

Vi kan inte vara så hemliga så att de som faktiskt vill vara en del av vår gemenskap inte hittar 
oss, eller inte finner information om oss.

Vi kan inte vara så hemliga att vi inte på ett sansat sätt kan beskriva vår verksamhet och vad 
det innebär att vara en Bifrostbroder för en intresserad man som vi möter.

Så det som krävs nu är en bra dialog om hur detta ska gå till. 

Frågor som; vad får vi säga? och vad får vi visa? måste bli glasklara.

Därför kommer vi ägna en stor del av Mästaremötet i Södertälje åt dessa frågor.

Sedan ska Mästarna ta hem frågan till era Loger för att diskutera på vilket sätt ni kan flytta 
fram era positioner så som en oerhört viktig och stark spelare bland många andra som vill ta 
våra framtida bröders fritid i anspråk.

Vi ska ha en så pass intressant gemenskap att erbjuda att de faktiskt väljer att vara med oss! 

Så tänk till om inte du kan bidra till idéer som skulle kunna leda till att Bifrostorden får 
publicitet på något sätt. 

Ta gärna kontakt med en Mästare i grundloge eller storloge och berätta hur du tänker. 

Och har du professionell erfarenhet av ämnet så ta nu och bestäm dig.

Vi behöver just dig – just nu!

Och handen på hjärtat mina bröder, vi måste försöka.

Vi tappar medlemmar varje år och just denna del av vår Ordens resa är ytterst oangenäm.

Så låt oss visa grundarna till detta Ordenssällskap vår erkänsla och respekt genom att vända 
denna trend och återigen göra Bifrostorden till ett växande sällskap.

Med dessa ord överlämnar jag åter ordet till dig broder Mästare att fortsätta att föra oss enligt 
bordsritus.

Patrick G Lundeberg
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Bifrost

OBSERVERA! Det är kort tid för anmälan och betalning till årets Riksting! Vänta inte. Anmäl Dig nu! Inbjudan i tidningen.
I detta nummer följer som bilaga en historieskrift författad av Runheimsbrodern Astor Baldesten. Den 8-sidiga bilagan kan tas loss från tidningen och därmed användas i egna logesammanhang.

Stockholmslogerna bjuder in till Bifrostordens Riksting

Aktiviteter utanför logearbetet – Logerapporter – BDR rapporterar – Personalia 

Unik bilaga om Bifrostordens Historia

     BIFROSTS REDAKTION 
redaktionen@bifrostorden.se

MATS HYLTÉN Redaktör
Cedergatan 7 B  •  215 67 Malmö

Mobil: 070 931 53 14  •  E-post: mats.hylten@gmail.com

PRODUKTION
Rapp Tryckproduktion AB  •  Vasagatan 1 • 573 31 Tranås 

 Tel: 0140-38 55 63  •  E-post: hakan@rapptryck.se
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OD i korthet  sid 4
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21 Midgård har jubilerat sid 5
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Vänta inte till sista manusdag med 
att skicka in referat!
Respektera manusstoppet!

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera och stryka i insänt material. 

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

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

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

Bifrost nr 1 2019
Manusstopp:  3 februari 2019
I brevlådan: Vecka 9 

OI: 
Ordens Intendent

Allan Jensen

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

oi@bifrostorden.se

OC:
Ordens Curator

Anders Randelius

Nygatan 5
734 30 Hallstahammar
Tel: 0220-159 95
Mobil: 070-683 98 82
 

oc@bifrostorden.se

OH:
Ordens Härold

Tomas Östman

Bergsgatan 1B
593 31 Västervik
Mobil: 070-090 36 35

oh@bifrostorden.se

OK:
Ordens Kansler 

Olavi Ollikainen

Tranebergs strand 19
167 40 Bromma
Tel: 08-31 71 05
Mobil: 070-936 80 65

ok@bifrostorden.se

OSSM:
Ordens Ställföreträdnade 
Styrande Mästare 

Thommy 
Brännström

Skvadronsgatan 25
217 49 Malmö
Mobil: 070-544 72 52

ossm@bifrostorden.se

OSM:
Ordens Styrande Mästare

Patrick G
Lundeberg
Oxbrovägen 21
124 33 Bandhagen
Mobil: 070-264 43 37
Facebook:
Ordens Styrande Mästare
Instagram:
Ordens Styrande Mästare

osm@bifrostorden.se

OR:
 

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

or@bifrostorden.se

OM: 
Ordens Marskalk

Hans Wallberg

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

om@bifrostorden.se

OL:
Ordens Lagman 
Bo Löfgren

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

ol@bifrostorden.se
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OD hade sitt senaste möte i Västervik 15 – 16 novem-
ber. Detta kombinerades med ett besök i Logen 15 
Norheim, som hade gradgivning i Grad IV. En mycket 
välarrangerad och trevlig logeafton.

Som vanligt den här tiden på året behandlades ansök-
ningarna av de utmärkelsetecken som ska delas ut vid 
installationslogerna i början av 2019. Ett stort antal väl-
förtjänta bröder kommer att belönas.

Från den 23 januari till den 1 mars 2019 kommer OD 
att genomföra installationsbesök i tjugo loger. Det är 
sju nyinstallationer och tretton återinstallationer som 
ska göras. De tillträdande nya Logemästarna kommer 
att kallas till Mästareutbildning, som kommer att äga 
rum lördagen den 12 januari på kansliet i Stockholm, 
under ledning av OSM och OL.

Sedan några år tillbaka har Storlogemästarna varit in-
bjudna att deltaga under del av novembermötet. De re-
dovisar läget i sina respektive Storlogeområden och får 
dessutom inblick i hur OD ser på olika frågor gällande 
utveckling och verksamhet inom Orden. 
Denna dialog ses av alla som mycket positiv och med-
verkar till att vi säkerställer att kommunikationen på 
olika nivåer fungerar.

OD har under det gångna året lagt avsevärd möda på att 
ta fram ett underlag för en proposition gällande Grad 
X. Vid det senaste mötet beslutades att det nu föreligger 
ett slutligt förslag, som bedöms kunna vara godtagbart 
och därigenom accepteras av Rikstinget de kommande 
två åren. 
Propositionen kommer att sändas ut tillsammans med 
Rikstingshandlingarna.

OSM har under den gångna hösten startat en Instagram 
sida med namnet ”ordensstyrande”. Avsikten är att nå 
ut i sociala medier till såväl nuvarande Bröder som till 
andra som kan vara intresserade av att följa OSM:s gö-
randen. Sök på #bifrostorden  

Förberedelserna inför Mästaremötet i Kalmar 9 – 10 
mars 2019 pågår. Inbjudan till Mästarna kommer att 
skickas ut i januari. 

Även förberedelserna inför Rikstinget i Södertälje 10 
– 12 maj är i full gång. Inbjudan beräknas vara klar un-
der senare delen av januari 2019 och kommer att finnas 
som bilaga i Bifrosttidningen nr 1 – 2019.

OD i korthet

Ett stort tack till Er alla som på ett eller annat sätt bidrar till 
vår Ordens utveckling.
I Bifrostordens grundlag från 1925 står det bland annat:
Orden skall befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.
Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro.
Det betyder konkret att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina 
ledarmöter lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, 
ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande.Brödernas utveck-
ling går på många sätt ”hand i hand” med vår Ordens utveckling. 
Som ett led i Ordens utveckling togs ett beslut under hösten 2017, 
att be ett antal bröder att svara på några frågor och även att ge 
sina synpunkter, goda råd och tips.Jag tänker att om man undrar 
hur Orden kan utvecklas behöver man fråga och när man har fått 
svar är man en god bit på väg. Under vintern och våren 2018 sked-
de samtal med ett antal bröder. Närmare bestämt med 329 bröder 
med Grad I till IV, för att få deras bidrag till utvecklingen. Med 
hjälp av Thomas Hellsten utfördes intervjuerna, men för att säker-
ställa anonymiteten med samtalen i Thomas hemmaloge utförde 
Björn Torstenius de intervjuerna.Det har 
varit mycket intressanta samtal med en-
gagerade bröder. Vi har fått hundratals, 
inte bara svar på våra frågor, utan även 
synpunkter, goda råd och tips. Det är en 
diger materia som nu tas om hand fortlö-
pande, med mål och mening att utveckla 
vår Orden. Ett stort tack till Er alla för 
engagemanget och bidragen. Det har va-
rit och är värdefullt!

OSSM Thommy Brännström

Bröders röster om Ordens utveckling

Jag heter Tomas Östman och bor i Västervik ”Ostkustens Pärla”.
I april 2005 blev jag antagen i Bifrostorden och Logen 15 Nor-
heim. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av Ordenssällskap utan 
tyckte att det lät spännande. Beslutet att gå med i Orden är något 
som jag inte ångrar utan tvärt om, känner att det har varit mycket 
utvecklande för mig på alla plan. I februari 2007 blev jag tillfrå-
gad om att bli Logens Mästare ett ämbete som jag innehade till 
2013. Efter att ha varit ifrån logearbetet under en tid så var det 
dags för Mästare byte i Ladulås, där tillträdde jag i februari 2016 
och avgick 2018 då jag fått förfrågan om att träda in i Ordens di-
rektoriet som Ordens Härold. Jag känner mig väldigt hedrad av att 
OSM Patrick G Lundeberg utnämnt mig till Ordens Härold med 
ansvar för Ritus frågor, då Ritus alltid har legat mig varmt om 
hjärtat. Det åligger mig som OH att tillse och övervaka så att Ritus 
följs i respektive loger. Det skall bli intressant att få alla synpunk-
ter från er bröder vad gäller Ritusfrågor och kunna vara behjälplig 
vid eventuella spörsmål som kan dyka upp.
Ett tips så här i början av min gärning och det är ställt till alla 
er som skall tjänstgöra och känner en viss nervositet. När det är 
dags att utföra ert uppdrag ta tid på er tänk att ” detta är min tid i 
kapitelsalen” och jag skall göra det bästa 
av den som jag kan, då behöver ni inte 
känna er jäktade utan kommer att kän-
na ett lugn inför framträdandet. Prova 
gärna det nästa gång ni har ett kapitel. 
Om ni vill komma i kontakt med mig så 
har ni mina kontaktuppgifter i tidningen. 
Med dessa ord avslutar jag min första ” 
Ordens Härold har ordet ”.

OH Tomas Östman

OH, Ordens Härold, har ordet

Logen 8 Manheim, Stockholm, har haft 90 årsjubileum
Vad är en bal 
på slottet
Nej, det blev inte 
slottet. Det blev Rid-
darpalatset lite längre 
bort på gatan. Om det 
någon gång känns ex-
tra rätt att vara iklädd 

frack, är det när man äntrar Riddarhuset i Stockholm. Väldigt stil-
full byggnad både ut- och invändigt. Väggarna formligen andas 
elegans och värdighet. Efter en välkomstdrink och lite mingel änt-
rades festsalen. Dukningen i lantmarskalksalen var väldigt vacker 
och väl genomtänkt.  Kristallkronorna, takstukaturen, dom öppna 
spisarna och väggarna fulltäckta med porträttmålningar skapade 
en makalöst fin inramning för middagen. Maten med riddarhus-
toast till förrätt och kalvfilé till huvudrätt levde väl upp till för-
väntningarna hos dom drygt hundra gästerna. Toastmastern Björn 
Torstensson styrde middagen med stor vana både på svenska och 
ibland på engelska för att hålla dom internationella gästerna ajour. 
Mästaren Klas Lindström var väldigt nöjd med arrangemanget 
och undrade i sitt tal hur vi ska toppa detta om 10 år när det är 
dags för 100-årsfirandet. Ulf Adelstrand höll ett bejublat tal om 
kvinnor och deras inneboende skönhet. Det blev en bal efter mid-
dagen. Inte på slottet men i Riddarhusets entrésal.
Orkestern spelade till långt efter midnatt och det saknades inte 
danspar på golvet.

Referent & Fotograf Pasi Hyyrynen & Klas Lindström
Fr. v Johan Wegelius, Pasi Hyyrynen, Axel Sandström, Johan 
Jägerström, Jörgen Axelsson, Johny Gustavsson, Ulf Adelstrand, 
Johan Backman

Riddarsalen i all sin prakt

Banketten blev mycket lyckad

Logen 21 Midgård firade 40 år och Damlogen Idavall firade 35 år 
lördagen den 13 oktober 2018
Jubileumsfesten var i våra ordinarie lokaler. Kvällen till ära så 
hade vi fått låna Odd Fellows kapitelsal, som är väldigt ståtlig med 
stjärnhimmel. Där hade vi Högtidlogens ritus. Den var lite om-
skriven för att passa detta tillfälle. Högtidsritus hölls av Mästare 
Christer Schmiedt, i 21 Midgård, med assistans av Preses i Idavall 
Margareta Berger Gylling. Inbjudna gäster var SLM Peder Grahn, 
Torbjörn Andersson, M Börje Berzén, M Kennet Drott, Birgitta 
Zetterström, Christina Rooth. Musiken i kapitelsalen framfördes 
av en organist, på salens mäktiga orgel. Efter högtidslogens ri-
tus var det mingel och skålande med bubbel i nedre hallen. Efter 
det var det dags att skrida in i bankettsalen. Bankettsalen var fint 
dukad för de 63 gästerna, som var där. Det serverades en fantas-
tisk tre-rätters middag med tillhörande vinpaket. Under midda-
gen framfördes några härliga tal av Göran Eriksson, M Christer 
Schmiedt, Preses Margareta Berger Gylling, SLM Peder Grahn, 
Preses Christina Rooth. Till efterrätten så stod Bruno Anderssons 
trio och Disa Bäck för sång och underhållning. 
Sedan var det dags att prova Midgårds Jubileumsöl. Bandet spe-
lade fram till klockan 01.00 och det blev härlig dans till levande 
musik. Om tiden hade räckt till, hade vi nog kunnat dansat och 
umgåtts några timmar till. Det var en kväll med feststämning och 
glada miner. Alla hade klätt upp sig lite extra och kände stämning-
en av högtidlig fest. 
Det blev en fest som präglades av samarbete mellan Midgård och 
Idavall och som skapade tankar kring mer samarbete och kon-
takt mellan dam och herrlogen. Det var också en fest som krävde 
mycket planering och engagemang. Med detta vill vi tacka alla 
som gjorde det möjligt att denna festkväll blev av. Vi tänker på de 
som planerade och fixade med festen innan, under och efter till-

ställningen. Vi tänker även 
på alla gäster, alla bröder och 
systrar som med sin närvaro 
gjorde kvällen till en fest-
kväll.

Referent Peter Alvhed, 
21 Midgård och Karina 

Joelson Idavall 
Fotograf Peter Alvhed

Jubileumsfirande i bankettsalen

Margareta Berger Gylling 
Preses Idavall och Mäs-
tare Christer Schmiedt 21 
Midgård
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 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden

    Faktaruta
Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Fredagen den 21 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 76
Recipiender: Rickard Johansson, Germund Olinder, Magnus 
Palmstierna-Eckhéll, Peter Carlsson 1 S:t Örjan, Lennart Hjelm 4 
Valhall, Marko Salonen, Per-Olov Thörn 5 Åsagård, Hans Rydén 
8 Manheim, Lennart Lindström, Lars Talback 16 Runheim, 
Alexander Westman 29 Rosheim, Anders Lord, Lars-Inge Olsson, 
Jan Sandberg 2 Eyrabro-Havamal, Curt Larsson 3 Aroshus, Jens 
Johansson, Henrik Littorin, Andreas Melin 27 Odinsal, Mats 
Lindskoog 31 Rimfaxe.
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OC Anders Randelius, IOEM Astor 
Baldesten, SLM Tomas Lindkvist Tirfing, M Thomas Andersson, 
Thomas Hellsten, Johan Johansson, Johan Moilanen, Mikael 
Sjölander och Anders Sävborg 27 Odinsal, M Peter Edman och 
Claes Aspenryd 3 Aroshus, Olle Bergqvist 31 Rimfaxe

 Heimdal Stockholm

SLM Björn Torstenius beslutade sig tillsammans med SLM To-
mas Lindkvist Tirfing i våras för att ordna en extra Grad VI i bör-
jan på hösten. Detta för att fånga upp de bröder som inte av olika 
anledningar kan vara med på de ordinarie gradgivningarna. Det 
är nog unikt att två storloger tillsammans ger en grad. Dessutom 
kom en recipiend från SL Gotheim. Detta visade sig vara en lyck-
ad idé. Inte mindre än 19 recipiender från 10 grundloger anmälde 
sig. Heimdals Mästare gav som vanligt en mycket fin grad och de 
kärlekssökande bröderna fick ta del av gradens tänkvärda bud-
skap. Efter gradgivningen följde som brukligt vår brödramåltid. 
Den som skall ha en särskild eloge är storlogens Munskänk Jo-
han Backman. Med en sådan Mu kan det inte bli annat än lyckat. 
69 gäster lät sig väl smaka. Talet till Orden hölls av SLM Tomas 
Lindkvist. Talet till recipienderna hölls av Georg Ekeström. Re-
cipiendernas tacktal hölls av Rickard Johansson. Mästarbordets 
blommor tilldelades Mattias Boldt.
Nästa gemensamma Grad VI kommer att genomföras av SL Tir-
fing. Vi ser redan fram mot den.

Referent Bengt Hellström. Fotograf Gunnar Holmsten

Kvällens recipiender tillsammans med OK Olavi Ollikainen, 
OC Anders Randelius, SLM Björn Torstenius Heimdal och SLM 
Tomas Lindkvist Tirfing

    Faktaruta
Grad VIII: Skönhetens Grad
Datum: Lördagen den 27 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 67
Recipienter: Per-Olof Tjäder 10 Withala, Jörgen Hultman 11 
Löfstad, Tarmo Kaunissaar, Bengt-Inge Larsson 15 Norheim, 
Mats Lundgren, Magnus Nimvall 17 Grimner
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala

  Ladulås Västervik

Recipienderna i Ladulås. Från vänster: Magnus Nimvall, 
Bengt-Inge Larsson, Mats Lundgren, Per-Olof Tjäder, Jörgen 
Hultman och Tarmo Kaunissaar

Storlogen gästade idag Vetlanda och Logen 10 Withalas kapitel-
sal. Storlogens Mästare Peder Grahn öppnade och förde Storlogen 
med ett stort lugn och mycket värdighet. Idag fick sex recipieran-
de bröder lära vad ritus hade att lära ut om Grad VIII – Skönhet-
ens Grad. Bland bröderna syntes också gästande OHL Lars-Erik 
Furuskog från värdlogen 10 Withala. Han satt i främsta raden till-
sammans med sex st andra Mästare från Ladulås. Vid brödramål-
tiden sjöng inledningsvis Bröderna ”Sången till Ladulås”. Detta 
under ledning av Ladulås egen Dirigent Johnny Engström. Broder 
Johnny spelade även vid den senare nationalsången, vilket gjorde 
att det lät riktigt vackert. Senare hölls talet till Orden av OHL 
Lars-Erik Furuskog. Han började med att hälsa alla bröderna väl-
komna till Vetlanda. Därefter redogjorde Br Lars-Erik för vilka 
grader i vår Orden som han tyckte var vackrast. Graden idag är 
vacker, men kommer först på tredje plats, tyckte han. Allra fi-

nast är Grad II, Vänskapens Grad. Därefter följer 
Grad X, Den Styrande Viljan. Allt detta enligt Br 
Lars-Erik tyckande. Därefter följde en redogörelse 
för Br Lars-Erik om sin egen långa resa inom vår 
Orden. Från VB i den egna logen till OSM och nu 
Ordens Hedersledamot. Vår andra hyllning och ta-
let till recipierande bröder framfördes av SLM Pe-
der Grahn. Han tog tillfället i akt att hälsa tidigare 
SLM Br Dan Ol-Mårs välkommen till dagens kapi-
tel. Br Dan är tillfälligt hemma från sin EU-tjänst-
göring.
Tacktalet från recipienderna hölls av Jörgen Hult-
man 11 Löfstad. Dagens lotteri hade vinster både 
från butiken med den gröna skylten och flertalet 

fantastiskt fina blomsterarrangemang. 

Mästarebordets blommor 
till dagens UB, Rikard 
Hedström

Mästarbordets blommor 
tilldelades idag vår emi-
nente Uppvaktande Bro-

der Rikard Hedström 11 Löfstad. Dagens insamling till förmån 
för Storlogens verksamhet inbringade 1 800 kronor. Dessa pengar 
skulle enligt tidigare beslut i Storlogens Direktorie, fonderas, för 
att senare beslutas vart de skulle skänkas.

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

SLM får ett vunnet present-
kort av Tommy Oscarsson i 
stället för att han aldrig får 

Mästarebordets blommor

    Faktaruta
Grad VIII: Skönhetens Grad
Datum: Lördagen den 13 oktober 
Antal besökare inkl. recipiender: 51
Recipiender: Jan Larsson, Stefan Fredriksson Christer Thunberg, 
Bjarne Sjöbeck 18 Mjölner, Lars Knutsson 20 Vesthav, Kenth 
Lindgren 23 Forsete
Gäst: OM Hans Wallberg

 Gotheim Jönköping

Fr. v SLM Ulf Jare-
mo, Lars Knutsson, 
Stefan Fredriksson, 
Kenth Lindgren, 
Christer Thunberg 
och Jan Larsson. På 
bilden saknas Bjarne 
Sjöbeck

Storlogen Gotheim 
träffades denna gång 
för att ge Grad VIII, 
Skönhetens Grad i 

Logen 23 Forsetes lokaler i Malmö. Lokalen är lite annorlunda för 
oss Bifrostare men jag tycker ända att vi lyckades att smycka den 
på ett fint sätt för våra recipiender. Med en väl genomförd grad-
givning under SLM Ulf Jaremos ledning i denna vackra grad kan 
man inte annat än njuta. Vid brödrasamkvämet talade OM Hans 
Wallberg till Orden. OM började med att tacka för en fin Grad 
VIII, glädjen över att komma till Malmö.  I sitt tal pratade OM vi-
dare om det fina och väl genomförda Riksting som gick av stapeln 
i Karlstad i början på maj, vädrets makter var med oss denna helg 
precis som resten av sommaren. OM nämnde kommande års Rik-
sting och hälsade oss givetvis välkomna till nästa års Riksting i 
Södertälje. Broder Hans tog även upp vikten av att vi måste rekry-

tera nya bröder. SLM Ulf Jaremo vände sig till våra recipiender 
där han talade om Ordens finaste gradband som representerar det 
tidigare sju dygder som resan till Skönheten innehållit. Skönheten 
är ett värdeladdat ord, vad är skönhet? Enligt SLM så ligger det i 
betraktarens öga, är det den inre skönheten vi ser. Förmågan att se 
skönheten ger värme, njutning och krydda i livet. Den ger oss res-
pekten för våra andra grader. Broder Kent Lindgren, 23 Forsete, 
tackade å recipiendernas vägnar för graden och uttryckte sin gläd-
je över att fått ta ett nytt steg inom Orden att på ett så vackert sätt 
fått graden illustrerad för sig i kapitelsalen. Broder Kent avslutade 
med att ”Vi är lyckligt lottade”. Peter Faleborn hade begärt och 
fått ordet. Peter ställde oss frågan: Har du fått en bok? Han berät-
tade att han fått en bok av sin fru, om glädjen och njutningen av 
att hålla i och läsa en bok. Peter pratade om en ”Lycklig minut”. 
Mästarebordets blommor som blev många idag då buketterna från 
kapitelsalen delades ut till förtjänta bröder av SLM. Den första bu-
ketten erhöll Broder Sven-Eric Nilsson som nyligen fyllt 80 år och 
är aktiv och uppskattad broder i Storlogens direktorium. Följande 
Bröder fick varsin bukett för sina insatser inför och under dagen: 
Mats Ahrling LM Forsete, Anders Nordborg, Anders Freiding, 
Bengt Isaksson och Mats Hyltén. Vår Munskänk Mats Petersson 
genomförde lotteridragning till flera bröders glädje. Stort tack till 
er Forsetebröder för en fin dag och er gästvänlighet!

Referent Rolf Hackzell. Fotograf Mats Hyltén

    Faktaruta
Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Lördagen den 17 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 41
Recipiender: Jörgen Cefa, Sven Hermansson, Gustav Lundström, 
Jerker Magnusson 18 Mjölner. Lars-Åke Andersson, Bengt 
Ratzmann 20 Vesthav, Jan Brandberg, Hans Johansson-
Dahlskog, Göran Schelin 23 Forsete, Per-Börje Sundell 24 
Gungner

Storlogen Gotheim gästade denna lördag Sundets Pärla, Helsing-
borg, som visade sig från sin bästa sida för att vara i november 
med sol och ca 10 grader varmt. Alla bröder hälsades varmt och 
broderligt välkomna av våra Rimfaxebröder. Vår SLM Ulf Jare-
mo fick för första gången ”sitta över” Grad IX, då han själv fick 
denna grad förra året av sin egen FSM. Att det var första gången 
som broder Ulf gav Grad IX hade väl de flesta svårt att tro, väl-
repeterad och påläst genomfördes en väldigt fin gradgivning. Vid 
måltiden talade SLM till Orden och tyckte att det som Mästare 
varit ett fantastiskt trevligt 2018. Att få tillhöra Bifrostorden med 
den ordning och reda som finns här och att det inte är ett poker-
gäng som träffas, inget fel på pokergäng med då träffas man under 
helt andra former. Ulf talade även om själva genomförandet av 
våra gradgivningar och att han med sitt direktorie gör det ”så bra 
som vi kan”. Senare talade även SLM till våra recipiender och 
liknade mycket vår väg genom graderna vid en resa, vi har en 
resehandling, graden, på resan finns föregångsmän de som varit 
där tidigare, våra äldre bröder, givetvis så har vi våra guider med 
på resan och de är det tjänstgörande direktoriet. Ulf talade vidare 
om att om man är vis vet man då allt? Visheten är en blandning 
av kunskap och erfarenhet. För dagens recipienter talade Hans Jo-
hansson-Dahlskog. Hans tog hjälp av Dalai lama och kloka ord 
om livet: Visdom är inre styrka, att vara medveten om det bästa 
hos sig själv och syftet med livet är att vara lycklig. Hans framför-
de sitt och sina medrecipiernde bröders tack för att de erhållit gra-
den. Under ordet fritt tackade Mästaren i Rimfaxe Bo Andersén 
för att de fått vara värd för dagen och hälsade oss alla välkomna 
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Besök i logekapitel i storloge och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad

åter. Broder Lennart Bengtsson 23 Forsete berättade att han idag 
var fadder till tre av bröderna som idag fått graden är det måhända 
ett resultat av god brödravård. Vidare så avslöjade broder Len-
nart att han i samband med Storlogens Grad VI i Jönköping den 
2 februari 2019 kommer att fira sin 25-årsdag som Bifrostbroder. 
Broder NG Johnson hade begärt ordet och kom med positiva ord 
och berättade att det går bra för Bifrostorden. NG har tittat sig 
omkring i vårt samhälle och ser trender där olika föreningar och 
andra Ordenssällskap har ett betydligt större manfall än vad vi i 
Bifrostorden har, ett tydligt tecken på att Bifrostorden har ett väl 
sammansatt innehåll. Mästarebordets blommor tilldelades värdlo-
gens Mästare Bo Andersén som tack för dagen samt till Vesthavs-
broder Bengt Christiansson som i sista minuten tog på sig rollen 
som belysningsansvarig under gradgivningen och på ett perfekt 
sätt skötte om denna syssla.  Stort tack till er Rimfaxebröder för 
en fin dag och er gästvänlighet!

Referent Rolf Hackzell. Fotograf Jonny Ejderbring.

Dagens recipien-
der tillsammans 
med SLM Ulf 
Jaremo, FSM Jo-
han Furuskog och 
ASM Sven-Eric 
Nilsson

   Faktaruta
Datum: Lördagen den 20 oktober 2018
Gäster: ExMästare: Ulf Adelstrand 8 Manheim, Jon Asp 10 
Withala, Olle C-O Bergqvist 31 Rimfaxe, Ingemar Dalsjö 10 
Withala, Per Dyberg 4 Valhall, Åke Ekstam 28 Gondler, Jörgen 
Elvstrand 33 Danheim, Lars-Erik Furuskog 10 Withala, Bo Olsson 
18 Mjölner, Lars Pettersson 21 Midgård, Curt Sandberg 10 
Withala, Jan W Sellman 28 Gondler, Sten Sjödahl 34 Linnéus, 
Tom Stjernschantz 5 Åsagård och Göran Straume 10 Withala. 
Besökande: 15 

ExMästaremöte

Lunch serverades av ett antal damer från Damlogen Prisman. 
Bröderna, som synes, lät sig väl smaka

Årets ExMästarmöte avhölls i Vetlanda, i Logen 10 Withalas lo-
kaler. Bröderna Jon Asp och Lars-Erik Furuskog hade tagit på sig 
uppgiften att ordna allt inför mötet, som nu Br Jon Asp hälsade 
alla välkomna till. Inledningsvis klargjordes då, att dagens möte, 

var ett möte där alla närvarande bröders samlade erfarenhet, skul-
le kunna vara ett bollplank för OD. Vi skulle diskutera kring alla 
de frågor som var och en hade med sig, men även några frågor 
som OD hade skickat till oss. Tidigare möten avhölls i Linköping 
(2 ggr) och Eskilstuna. Br Jon repeterade lite synpunkter som 
framkommit vid tidigare möten. Dagens agenda redovisades tids-
mässigt och snart var diskussionerna igång. Resultatet av dagens 
tankesmedja skulle redovisas av Br Lars-Erik Furuskog till OD 
via OL. Nästa års ExMästarmöte, önskade gruppen, skulle tilldra-
ga sig i Kalmar. Berörda ExM skulle ta med sig frågan ”hem” för 
att utröna om det var möjligt.

Referent & Fotograf Göran Straume

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 7 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender: Johan Aronsson, Dan Erlandsson, Hans Pettersson 
och Tommy Pettersson

2  Eyrabro/Havamal Örebro

Bakre raden Fr. v Johan 
Aronsson, Mästare Sven 
Dahlgren, Tommy Pet-
tersson. Främre raden 
Fr. v Dan Erlandsson 
och Hans Pettersson
Denna gråkalla och dim-
miga november-onsdag 
var det skönt att komma 

in i Bifrost-värmen. Nyheten för hösten är det som kallas ”Before 
Grad – Happy Hour”. Det är tiden mellan 17.30 och 18.30 där 
bröder kan träffas ”civilt” utan gradband och inmundiga en dryck 
och ev. även äta en varm korv. Denna nyhet ska utvärderas efter 
höstens gradgivningar, för att se om denna träff har fallit i god 
jord. En annan nyhet är att vid besök hos annan loge, så finns det 
nu ett presentkort att ta med till den besökta logen. Denna ska då 
vara en av vinsterna vid logens lotteri. Presentkortet är en gratis 
måltid vid återbesök till oss. Kan säkert generera en del återbesök. 
Ritusen förflöt utan några avbrott. Recipienderna delgavs gradens 
lära och fick dess insignier. Mästaren höll vid brödramåltiden ta-
let till recipienderna och påtalade bl.a. att nu kunde de som nya i 
Grad III själv ”hitta” tänkbara recipiender, som kan bli nya bröder. 
Nu är det så att alla inte passar att bli bröder, men i den broschyr 
som Orden har gett ut så finns det en ”checklista” som man kan 
följa, för att se om en viss person passar som broder.
Vid brödramåltiden hölls recipiendtalet av Hans Pettersson, som 
visserligen har en egen broder, men som nu har fått många nya 
bröder. Han tackade för en händelserik kväll med god mat och 
dryck och utbringade en skål. Mästarbordets blomma fick broder 
Håkan Ahlin som nyligen fyllt 60 år. Kvällen avslutades med lot-
teri och kaffe. 

Referent Kjell-Arne Isulv. 
Fotograf Daniel Sjökvist

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 10 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Tomas Johansson, Mikael Johansson, Anders 
Höök, Jesper Persson

Höstens andra gradgivning gick i Vänskapens tecken. Fyra brö-
der från Friheten var det som hade hörsammat kallelsen till denna 
kväll. Några av kvällens tjänstemän var ersättare, men gradgiv-
ningen avlöpte på sedvanligt vis, alltså på ett bra sätt. 

Vid ordet fritt började Mästaren med att berätta, att den 12 decem-
ber så ger vi en Grad I samt jultallrik som mat. Det kan förhopp-
ningsvis finnas två – tre recipiender då. Några grannloger firar 
jubileum snart. Det är 25 Alvheim som den 20 oktober fyller 30 år, 
och då blir det en Högtidsloge. Den 26 oktober fyller 27 Odinsal 
20 år och ger då en Grad IV och samtidigt är det Mästarmöte. Det 
blir en Högtidsloge också. Den 16 november ska vi göra ett vän-
skapsbesök till 9 Carolus som ger en Grad II. Broder Karl-Gustav 
Gustavsson har avlidit i en ålder av 69 år. 
Broder Daniel Sjökvist påminde om att vi måste fylla i blanketten 
som alla har fått, angående hur Bifrostorden behandlar person-
uppgifter (GDPR). Vid Brödramåltiden, som bestod av Wallen-
bergare som huvudrätt, och avnjöts under mycket sorl och prat 
bröderna emellan, som verkade stortrivas. Mästaren höll talet till 
recipienderna och betonade att Grad II är ett steg på Bifrost-trap-
pan och nästa steg blir Grad III, och då är det kunskap som gäller. 
Den idag nyintagne brodern i Grad II, Jesper Persson tackade på 
recipiendernas vägnar och tyckte att Grad II hade mer mening för 
honom, än Grad I. Vänskap betyder mer än Frihet.
Mästerbordets blomma erhöll broder Daniel Sjökvist, som drar 
ett stort lass i logen när det gäller det digitala tänkandet. Efter 
brödramåltiden blev det kaffe samt lottdragning.                               

Referent & Fotograf 
Kjell-Arne Isulv                                                                                                                                            
                  

Översta raden: Mästare 
Sven Dahlberg.

Nedersta raden Fr. v 
Anders Höök, Mikael 

Johansson, Jesper 
Persson och Tomas 

Johansson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 26 september 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 31
Recipiend: Jan Persson

  Aroshus Västerås3

I den för kvällen i vänskapens färg smyckade kapitelsalen ge-
nomförde M Peter Edman ritus som vanligt på ett utmärkt sätt. 
Bo Johnsson, som fyllt 70 år tackade för uppvaktningen och 
Curt Larsson tackade för sällskap och stöttning vid gradgivning i 

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen den 24 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 24
Recipiend: Hans-Erik Svensson

Hoppets grad firades i Västerås denna onsdag i oktober. Kapitel-
salen var således denna kväll dekorerad med hoppets gröna färg. 
En recipient hade kallats och upptogs i högtidligen i sin nya grad. 
Den uppskattade brödramåltiden intogs under hög och kamratlig 
stämning samt sedvanligt lotteri. Vid brödramåltiden hölls talet 
till Orden av ExM Pär Jonsson som gjorde en historisk tillbaka-
blick om logers olika målgrupper och syften med fokus på vår 
Orden. ExM Pär reflekterade även över utflöde och inflöde av nya 
bröder, samt framförde en kreativ lösning kring att öka intresset 
för vår Orden. Talet till recipienden hölls av M Peter Edman. Re-
cipienden Hans-Erik Svensson tackade för den nya graden och 
gemenskapen i logen. Mästarbordets blomma gick till S Mikael 
Olevall.

Referent 
Henric Sjöblom

Fotograf 
Roger Pistol

Fr v. M Peter 
Edman, recipiend 
Hans-Erik Svens-
son och fadder 
Roland Eklund

Heimdal.  Bo Johnsson hedrades också med en fanfar och en röd 
ros. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Bo Johnsson som 
framförde att Bifrostorden var tänkt för de breda samhällsgrup-
perna att namnet regnbågen först kom på tal men ändrades sedan 
till Bifrost. Vidare kring våra dygder. Han avslutade med att säga 
att kärleken är störst och upphör aldrig. Talet till recipienden hölls 
av M Peter Edman som sade att vänner är en välsignelse, en sann 
vän ger aldrig någon huvudvärk och i slutänden är det handlingen 
som räknas ej ord. Han gav också rådet när du får hjälp av en vän, 
minns det, när du hjälper en vän, glöm det. OC Anders Randeli-
us berättade att Bifrostbågen från början var en begravningskassa 
men sedan kom att ändras till en fond för hjälpverksamhet men 
alltefter ränteutdelningen hamnat på noll är Stiftelsen omändrad 
och igång med nya placeringar så att stipendier snart kan delas ut 
igen. Recipienden Jan Persson tackade för graden och för att brö-
derna finns och är mina vänner. Curt Larsson minns sin fadder och 
vän Bengt Åkerlund som en sann vän och broder som han saknar 
mycket. Curt bor i Stockholm men kärleken till Aroshus och vän-
skapen där gör att han åker till Västerås frekvent. Mästarbordets 
blomma gick till Torbjörn Tuveheim.

Referent Bo Hedlund

BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 4  december 2018 BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 4  december 2018



10 11

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 26 september 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 23
Recipiend: Sören Lundström 4 Valhall
Gäster: OK Olavi Ollikainen, SLM Björn Torstenius Heimdal, Stig 
Axelsson 8 Manheim

Valhall Stockholm4

Bakre raden Fr. v OK Olavi 
Ollikainen, SLM Björn Tor-
stenius, M Bengt Hellström. 
Främre redan Fr. v Fadder 
Dag Nordenfors och Sören 
Lundström
Efter den otroligt varma som-
maren var det nu dags, när väd-
ret blivit svalare att dra igång 
höstens logekvällar. Det var 
många kära återseenden som 

sågs och historier som hördes bröderna emellan i väntan på att 
kapitlet skulle ta sin början. Traditionen bjuder att ett föredrag om 
någon intressant företeelse skall hållas vid Kunskapens Grad så 
även denna kväll.  Ett första kapitel som började med att M Bengt 
Hellström hälsade de församlade bröderna välkomna och genom-
förde gradgivningen enligt ritus. Under ordet fritt informerad M 
om gradgivningen i Grad IV den 18 oktober som då är gemensam 
för Stockholms fyra innerstadsloger. SLM Björn Torstenius tacka-
de Valhallsbröderna för god uppslutning vid senaste gradgivning-
en i Heimdal då 5 stycken Valhallsbröder tjänstgjorde. Talet till 
orden hölls av OK Olavi Ollikainen och talet till recipienderna 
hölls av M Bengt Hellström vilket handlade om att något händer 
i den broder som får Grad III. Det blir på sätt och vis en mil-
stolpe i Bifrostvandringen, bland annat kan brodern nu väljas in 
i logedirektoriet och även bli fadder till nya bröder. Alla närva-
rande delgavs också ett litet talessätt ur Havamal ”Bättre börda 
bär ingen med sig än mycket mannavett” tänkvärt och passan-
de. Mästarbordets blommor tilldelades OK Olavi Ollikainen och 
aftonens samkväm förflöt i övrigt under gemytliga former. Sören 
Lundström höll recipiendens tacktal, de församlade bröderna upp-
skattade både talets innehåll och längd. Så blev det då dags för 
kvällens föredrag som hölls av Lars Lundgren. Föredraget handla-
de om ”Säkra Transporter” vilket innebär att via kameror och GPS 
övervaka transporter av värdefullt gods som görs inom Sverige. 
Detta gäller även utbildning av förare för att de skall kunna han-
tera situationer som rån, överfall och kapningar av last och eller 
fordon. Efter det mycket intressanta föredraget var det dags för 
lottdragning där vissa bröder ha större tur än andra.

Referent & Fotograf Hans-Owe Hidlun

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 18 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 39
Recipiender: Rickard Axelsson, Lars Lundgren, Mikael 
Ollikainen, Owe Läth 4 Valhall, Pär Ol-Mårs 8 Manheim 
Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Christer Smedh 8 Manheim, 
SLM Björn Torstenius Heimdal, M Tommy Eriksson 28 Gondler

Bakre raden Fr. v M Bengt Hellström, M Klas Lindström, OK 
Olavi Ollikainen, Sittande från vänster: Mikael Ollikainen, Pär 
Ol-Mårs, Rickard Axelsson, Owe Läth och Lars Lundgren

Denna kväll hade Mästarna i Stockholmslogerna kallat till Hop-
pets Grad, detta gjorde att tjänstgörande bröder kom från de fyra 
innerstadslogerna. Kvällens gradgivning inleddes med att M 
Bengt Hellström hälsade de församlade bröderna välkomna och 
genomförde gradgivningen enligt ritus. Under ordet fritt kall-
lade OK Olavi Ollikainen fram Kjell-Åke Nilsson och Charlie 
Magnusson och dekorerade bröderna med Ordens Veterantecken. 
M Tommy Eriksson framförde en hälsning från bröderna i Gond-
ler och hälsade alla välkomna till Rikstinget 2020. SLM Björn 
Torstenius höll talet till Orden och talade om att grundarna till 
Orden hade en väl genomtänkt idé men ingen agenda gällande 
skålen för bröder som inte kunnat närvara, alla bröder som inte 
längre är bland oss och om skålen till kvinnan. Under talet till 
recipienderna nämnde M Bengt Hellström att resan nu börjar ta 
fart och har man varit med så här långt vill man gärna fortsätta. 
Om några år är det dags för storlogen i och vid denna gradgivning 
har gradbandet bytts ut från ett ”snöre” till något som mer lik-
nar en ”haklapp”. Mikael Ollikainen höll recipiendernas tacktal 
och avslöjade att han blivit ombedd at hålla det kort vilket också 
skedde, de församlade bröderna uppskattade både talets innehåll 
och längd. Kvällens lottdragning avslutades med att SLM Björn 
Torstenius drog den eftertraktade högvinsten. 

Referent & Fotograf Hans-Owe Hidlund

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 27 september 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 34
Recipiend/Fadder: Soran Gameel/Stefan Billerstam
Gäster: OH Karl Gunnar Roth, IOEM Tom Stjernschantz, SLM 
Björn Torstenius Heimdal, Ulf Adelstrand och Carsten Bach 
Christiansen 8 Manheim

 Åsagård Stockholm 5

Fadder Stefan 
Billerstam, recipiend 
Soran Gameel och M 
Kent Andersson

Torsdagen den 27 
september blev en 
speciell dag i Åsa-
gårds historia. På 
förmiddagen tog brö-
derna farväl av bro-
der Finn Jensen, som 
jordfästes i Söderled-

skyrkan i Farsta i södra Stockholm. Vid sin bortgång hade Finn 
varit broder i Bifrostorden i 50 år och det blev ett känslosamt far-
väl av en mycket aktiv och oerhört omtyckt broder. Men livet går 
vidare och på kvällen togs Soran Gameel emot som ny broder i 
logen. Soran är född -88 och Finn var 88 år vid sin bortgång så en 
viss koppling fanns det mellan de två personerna som aldrig fick 
tillfälle att träffa varandra. Kvällen avslutades med en god och 
uppskattad måltid, ett inspirerande tal till Orden av ExM Char-
lie Magnusson, utdelning av Mästarbordets blommor, som denna 
gång förärades ASM Per Olov Thörn, och ett trevligt tacktal av 
kvällens recipiend.

Referent K.A. Fotograf Charlie Magnusson

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 31 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Rolf Lundgren 5 Åsagård, Glenn Hansson 8 
Manheim, Magnus Mällström 13 Torkild, Nicke Wagemyr 29 
Rosheim, Jonas Carlson, Andreas Lagerlöf 32 Runrike
Gäster: OK Olavi Ollikainen 4, IOEM Astor Baldesten, SLM 
Björn Torstenius Heimdal, M Assar A Åberg, Patrik Berg, Mats 
Fried Petri Lindholm, Lars Hjerpe 13 Torkild. M Jens Östling 26 
Vanadis, M Bernt Å J Carlsson, Börje Larsson 32 Runrike, ExM 
Gunnar Holmsten 29 Rosheim

Bakre raden Fr. v 
Nicke Wagemyr, M 
Kent Andersson, 
Andreas Lagerlöf, 
Magnus Mällström. 
Sittande från vänster: 
Rolf Lundgren, Jonas 
Carlsson och Glenn 
Hansson

Den sista höstkvällen i 
oktober kändes det säkert skönt att möta alla bröder från bland 
annat de fyra innerstadslogerna som hörsammat Mästarnas kallel-
se till Grad V. Sex stycken recipiender hade accepterat inbjudan 
och var nu mer än förväntansfulla över vad som skulle komma 
att hända. Ritus genomfördes stilfullt och recipienderna och de 
övriga bröderna kunde säkert hitta en hel del matnyttigt i texten 
vad som gäller för Trohetens Grad. Mästarna i Stockholmslogerna 
hade kallat till Trohetens Grad, detta gjorde att tjänstgörande brö-
der kom från de fyra innerstadslogerna. Kvällens gradgivning in-
leddes med att M Kent Andersson hälsade de församlade bröderna 
välkomna och genomförde gradgivningen enligt ritus. Under or-
det fritt informerade M Assar Åberg om Torkilds välkända julbord 
som brukar serveras i december. Han hälsade från bröderna i Tor-
kild och hälsade alla välkomna till Rikstinget i Södertälje 2019. 
Under brödramåltiden framförde Assar Åberg efter förrätten en 
”gåvovisa” från Dalarna vilken möttes med jubel. Under talet till 
Orden pratade M Jens Östling om att vi lever i en föränderlig tid, 
förut pratades det om ”mannaminne” det vill säga så länge som 
en människa kan minnas och föra vidare information. IT samhäl-
let har gjort att tempot har ökat betydligt och att ”mannaminne” 
numera kanske bara är ett par år. M Bengt Hellström höll talet till 
recipienderna och menade att de nu kastat loss och lämnat hoppets 
trygga hamn. Nu är det troheten som hägrar och den spelar en 
central roll inom Bifrost. Förut var medaljongen på gradbandet 
ett kristet kors men eftersom Bifrost inte skall vara bundet till re-
ligion eller politik är medaljongen numera i form av ett blad från 

murgrönan. Murgrönan kan inte växa utan stöd utan tar ofta hjälp 
av en husvägg eller liknande. Inom Bifrostorden vill bröder av hö-
gre grader vara ett stöd till bröder av lägre grader. Recipienderna 
Rolf, Jonas och Nicke delade upp recipiendernas tacktal emellan 
sig och pratade om den fortsatta klättringen inom Orden. Kvällen 
fortsatte under muntra samtal och vid lottdragningen hade några 
bröder större tur än andra.

Referent & Fotograf Hans-Owe Hidlund

Mästare från fem 
olika loger. Fr. v Bengt 

Hellström, Assar A 
Åberg, Kent Anders-

son, Jens Östling och 
Bernt Å J Carlsson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 15 november
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender: Riccardo Diamanti, Mats Ekdahl, Patrik Vuorela, 5 
Åsagård, Tom Johansson 29 Rosheim
Gäster: IOEM Tom Stjernschantz, Johan Lööf 1 S:t Örjan, Ulf 
Adelstrand och Carsten Bach Christiansen, 8 Manheim, Thomas 
Hellsten 27 Odinsal, Gunnar Holmsten och Teddy Johansson, 29 
Rosheim

Fr v. Patrik Vuorela, Riccardo Diamanti, M Kent Andersson, 
Tom Johansson och Mats Ekdahl

Kvällens recipiender kommenterade efteråt: ”Det var mer nervöst 
den här gången, än första gången i Frihetens Grad”. Förutom Åsa-
gårds egna recipiender hade vi äran att ge graden till Tom Johans-
son från 29 Rosheim i Norrtälje. Efter gradgivningen framförde 
19-åriga Johanna Ander Ljung sats 2 ur Saint Saëns Morceau de 
concert på harpa tillsammans med sin pianist Terés Löf. Johanna 
fick ta emot ett stipendium från Alfhild och Einar Byströms stif-
telse, utdelat av ExM Ulrich Vilmar. Johanna är en mycket talang-
full musiker, som studerar vid Norges Musikhögskola i Oslo och 
både framträder som solist och i olika orkestrar. Under december 
kommer hon att uppträda tillsammans med Göteborgs Symfonior-
kester. I samband med brödramåltiden höll Ulrich Vilmar talet till 
Orden och Mästaren höll talet till recipienderna. Recipiendernas 
tacktal hölls av Mats Ekdahl och Riccardo Diamanti, som båda ta-
lade i inspirerande och vänskaplig anda. Mästarbordets blommor 
förärades kvällens intendent Mur-
che Eklöf, från 1 S:t Örjan.

Referent Kent Andersson
Fotograf Gunnar Holmsten

19-åriga Johanna Ander Ljung 
framförde sats 2 ur Saint Saëns 

Morceau de concert
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    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 21 september 2018
Antal besökande: 24

Junehus Jönköping7

Denna kväll hade SMHI utfärdat en klass 2 varning för starka 
vindbyar upp till 25 meter per sekund men som tur var uteblev det 
värsta så man kunde utan större besvär ta sig till vår Bifrostlokal. 
Just i kväll skulle vi ha gett Grad II men våra recipiender hade inte 
hörsammat vår kallelse. Det blev därför en Loge utan reception 
denna gång. Det är alltid lite tråkigt att inte ha någon recipiend 
men ritus blev det ju i alla fall även om den är något kortare men 
ger en tydlig uppmaning till eftertanke om vår Ordens ädla mål 
och syften. Under brödramåltiden följdes ritus i alla delar på ett 
korrekt och sedvanligt sätt. I talet till Orden framförde M Jörgen 
Steen att vi är alltid så koncentrerade på att alltid befordra bröder 
till högre grader och gör vi inte det så känns det fel. Så behöver 
det inte vara, vi kan samla oss i en logekväll och tänka efter och 
fundera på tingens tillstånd. Låta oss ta tillfället i akt och sluta 
brödrakretsen och känna den samhörighet vi alla åtrår i det säll-
skap vi tillhör. Mästarbordets blommor gavs förtjänstfullt till bro-
der Dan Bäckman. Kvällen avslutades med trevlig och gemytlig 
samvaro i sann Bifrostanda.

 Referent & 
Fotograf 

Jonny Ejderbring
 
 Med kort varsel kväl-
lens tjänstgörande 
bröder Assar Åberg 
och Börje Sällberg

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad samt logens 90 års jubileum
Datum: Lördagen den 27 oktober 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 63
Recipiender: Jonathan Meibrandt, Mats Holmstedt

Fr. v M Jörgen 
Steen, recipien-

der Jonathan 
Meibrandt, Mats 

Holmstedt, OC 
Anders Randelius, 

och OM Hans 
Wallberg 

  
Denna ruskiga och 
blåsiga och på flera 
orter snöiga lördag 
hade vi förberett oss väl för att ge Grad III och samtidigt fira vårt 
90 års jubileum med damer och dessutom hade vi fått möjligheten 
att utdela ett stipendium. Dagen började efter sedvanlig inskriv-
ning med mingel i samlingsrummet. Därefter samlades bröderna 
till gradgivning i kapitelsalen. M Jörgen Steen började med att 

låta presentera dagens gästande bröder och därefter intåg av de 
höga värdigheterna Ordens Marskalk Hans Wallberg och Ordens 
Curator Anders Randelius.
M började med en tyst minut för vår nyligen avlidne jubelbroder 
Anders Isaksson.
Gradgivningen var högtidlig och fin och våra nyupptagna bröder 
i läran om kunskapen fick mottaga gradens gula band. Talet till 
recipienderna hölls i kapitelsalen då vi hade damer och bröder 
av lägre grader till Jubileumsmiddagen. Under tiden underhöll 
Gunnar Andersson övriga gäster i samlingsrummet med musik-
bingo och allsång. Efter borttagning av rekvisitan i kapitelsalen 
var det dags att samlas där för stipendieutdelning. Stipendiaten 
Martin Purfürst tillsammans med ackompanjatör utförde ett tattoo 
under intåg i salen, en mycket trevlig upplevelse. Därefter fick 
Martin Purfürst ta emot ett diplom och ett bidrag på 10 000 kr från 
Fred Norinders stiftelse som utdelades av OC Anders Randelius 
och Gunilla Starck Hansen för att utveckla sitt trumpetspel. En 
välkomstdrink serverades i samlingsrummet innan det var dags 
för middag. När alla intagit sina platser vid borden visade Martin 
Purfürst upp sina färdigheter av några fina trumpetstycken. Under 
jubileumsmiddagen sjöngs Kungssången och talet till vår Orden 
och loge hölls av OC Anders Randelius. Gåva från Storlogen Go-
theim gavs av Hans Berggren även gåva från 18 Mjölner gavs 
av M Sten Svensson. Damlogen Stjärnbågen gav också en gåva 
samt en härlig bukett röda rosor som överräcktes av Margona 
Sällberg. Det visade sig att Gunilla Wiberg från Stjärnbågen fyll-
de år samma dag och gratulerades med sång och blommor. Efter 
lottdragning och avslutat kaffe startades dansen upp av Tommy 
Karlssons enmansband. Ett stort tack till Patrick Malmqvist som 
sponsrat kvällens lokalhyra och dans genom sitt företag Betong-
håltagarna i Huskvarna AB.  En mycket lyckad dag och kväll att 

minnas.
 

Referent & 
Fotograf Jonny 

Ejderbring                                                                  
 
Fr. v OC Anders 
Randelius, Sti-
pendiaten Martin 
Purfürst och 
Gunilla Starck 
Hansen

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 20 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 55
Recipiender/faddrar: Jonas Fougstedt/Carsten Bach Kristiansen, 
Matti Vene/Ulf Bergh samt från logen 4 Valhall Peter Eriksson/
Olavi Ollikainen
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OI Allan Jensen, IOEM Tom 
Stjernschantz 5 Åsagård, IOEM Christer Smedh, SLM Björn 
Torstenius Heimdal, M Bengt Hellström 4 Valhall, M Bernt 
Carlsson 32 Runrike. Från logen 1 St Örjan Gunnar Engström, 
Kenneth Lindahl, Johan Lindström och Johan Lööf. Från logen 
4 Valhall Magnus Halvarsson, Göran Mattisson, Harald Ortliden 
och Gunnar Spångberg. Från logen 5 Åsagård Torbjörn Sandberg, 
Miguel de Paula

8  Manheim Stockholm

OXVECKORNA kändes som ett avlägset minne i samma stund 
när jag klev in på logen. Idel glada miner och väldigt uppslupen 
stämning. Tre till en början lätt vilsna recipiender kändes som 
en frisk fläkt och en härlig framtidsgaranti för Bifrostorden. Mot 
slutet av kvällen märktes det tydligt att dom hade hittat sin plats 
bland bröderna. Samtalen under middagen kretsade mest kring 8 
Manheims stundande 90-årskalas. Vi går en spännande framtid 
tillmötes. Talet till Orden hölls av SLM Björn Torstenius på temat 
brödravård.
Talet till kvällens recipiender hölls av M Klas Lindström, som 
berättade om Ordensgrader.
Recipiendernas tacktal hölls av Matti Vene och Jonas Fougstedt. 
Mästarbordets blommor gick till Jörgen Palm och Pasi Hyyrynen.

Referent Pasi Hyyrynen

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 19 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 24
Recipiend: Jan Bäckström

9  Carolus Karlskoga

M Hans Wester flankerad 
av rec Jan Bäckström och 
fadder Joakim Stenman

Glädjande nog hade vi nu 
fått en ny broder, som har 
besökt oss ett antal gång-
er, vid kamrataftnar och 
PUB-kvällar. Då vår skri-
vare blivit sjuk, så har vi all 
hast, lyckats värva broder 
Mikael Lindblad till detta 
jobb. Fadder till Jan är Joa-

kim Stenman som erhöll ett intyg på detta. Skrivare Rolf Jansson, 
som nu tvingats att hoppa av, erhöll i kväll Ordens Veterantecken.
Efter att alla hjälpts åt att tömma kapitelsalen på rekvisita, så vid-
tog som vanligt vår mycket goda brödramåltid. Sedan fortsatte vår 
ritus en våning upp och avslutades under trevliga former. 
Mästarbordets blommor tilldelades Mikel Lindberg.

Referent Rolf Jansson. Fotograf Lars Wester

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 21 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 60
Recipiender: Kjell Johansson och Tomas Rostedt 
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, Anders Jonsson, Toni Lavi 17 
Grimner. M Alexander Airosto, ExM Sten Sjödahl, Nils-Ragnar 
Samuelsson, Niklas Ångman och Bill Johansson 34 Linneus

  Withala Vetlanda10

Det var en god uppslutning och hjärtlig stämning i samlingsrum-
met då höstterminen startade för Withalabröderna denna regniga 
septemberkväll. Alla de gästande brr blev väl omhändertagna. 
M Peter Wrethander och hans tjänstgörande brr genomförde ett 
mycket fint kapitel där två recipiender mottogs och fick ta emot 

läran om friheten. De Brr som jubilerat under sommaren fick mot-
taga blommor ur M Peter Wrethanders hand. Dessa var Br Inge-
mar Wernersson som fyllt 75 år samt Brr Nils-Jörgen Josefsson, 
Tor-Erik Rydén och Håkan Johansson som fyllt 70 år. M Alex-
ander Airosto från 34 Linneus meddelade att 15% av logens brr 
ikväll besöker 10 Withala. Han hoppas på 15% av Withalas brr 
besöker 34 Linneus vid nästa gradgivning. Talet vid andra hyll-
ningen till vår Orden under brödramåltiden hölls av br Toni Lavi 
som äntligen hittat till Vetlanda. Han menade att Grad I är den 
mest stämningsfulla gradgivningen. Varför då Bifrost, man väljer 
vilken i vilken grad man vill engagera sig. Antingen kommer man 
en gång i månaden eller att så snabbt som möjligt tjänstgöra. Ge-
nom att besöka andra loger skapas en ny dimension av logelivet. 
Ordens tredje hyllning hölls av M Peter Wrethander där han väl-
komnade de nya brr och berättade av egen erfarenhet att man inte 
kommer ihåg mycket av det första kapitlet. Dagens recipiender 
höll sina tacktal. Br Anders Johansson berättade att han som barn 
lekt vid turbinerna vid den tiden då vår lokal huserade ett elverk. 
Mästarbordets blommor tilldelades ikväll br Alf Bjerhag.  

Referent Lars Bielke 
von Sydow. 

Fotograf Anders Kling

Mästarbordets blommor 
till Alf Bjerhag från M 
Peter Wrethander

Fr. v Tomas Rostedt, Leif Skiöldh, Kjell Johansson, Ingemar 
Wernersson och M Peter Wrethander

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 19 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 
Recipiender: Jan Ohlinder, Fredrik Persson, Christoffer 
Börjesson 
Gäster: IOHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala, IOEM, ExM Tom 
Stjernschantz 5 Åsagård ExSLM Storlogen Heimdal Per Dyberg 
4 Valhall, ExM Lasse Pettersson 21 Midgård, ExM Bo Olsson 18 
Mjölner (6 Havamal), ExM Ulf Adelstrand 8 Manheim, ExM Olle 
Bergkvist 31 Rimfaxe, ExM Sten Sjödahl 34 Linneus 

Fr. v Fredrik 
Persson, Jan 
Ohlinder, 
Christoffer 
Börjesson 
och M Peter 
Wrethander
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Även denna afton genomfördes kapitlet på ett mycket fint sätt av 
M Peter Wrethander och hans tjänstgörande Brr. Tre Brr befor-
drades till Vänskapen grad. Br Tor-Erik Rydén som fyllt 70 år 
mottog standar, Br Dag Sjödahl som fyllt 75 år och Br Peter Jo-
hansson som fyllt 50 år mottog blommor vid Mästarbordet. Andra 
hyllningen till vår Orden hölls av M Peter Wrethander som talade 
om att de 18 år som gått sedan han gick Grad I. I början var det 
långt mellan gångerna då han inte fick delta vid de högre graderna. 
Han tjänstgjorde tidigt som S ersättare och S där många Mästare 

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

www.holsbyfonster.se

Christian Johansson tel.: 0383 - 76 11 30 Roger Johansson

Vi kan el, vvs och ventilation

Storgatan  13 E   Tel.: 0383 - 566 002
Öppet: månd-fred 10.00 - 19.00, lörd 10.00-15.00

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

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

Elteknik AB Avd Vetlanda
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www.elajo.se

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

180x70

90x35

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Withalaföretag 
som stödjer

Logen 10 Withala

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

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

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

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

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

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34

M A R K E T I N G

M A R K E T I N G
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   Elektriska installationer 
Data - Tele 

CCTV - Passersystem 
Inbrott - Brandlarm 

Kyla - Värmepumpar 

www.elajo.se 

Elteknik AB Avd Vetlanda 

140 65 

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

Thor-Erik Rydén  

Storgatan 3 A Vetlanda

Vetlanda tel: 0383 - 132 34

Withalaföretag som stöder Bifrost
Företagen önskar alla riktigt God Jul och ett Gott Nytt Bifrostår

Audio till Bil, Båt och Hem
för alla smaker och plånböcker

Joakim Asp

Niklas Rydén och Christer Axelsson Stolta och glada. Men inte klara.

avverkades tills idag när han själv är Mästare. Det har till och från 
inneburit mycket jobb men det har gett mycket tillbaka att som 
S hålla ordning på M. Alla måste engagera sig p.g.a. vänskapen 
inom Orden. Tänk på att besöka andra loger, Storloger samt Rik-
sting och engagera Er. Tredje hyllningen till vår Orden tillägnade 
våra befordrade bröder där de hälsades varmt välkomna. Br Jan 
Ohlinder framförde recipiendernas tack. Han tackade speciellt sin 
fadder Br Rune Melin för att fått uppleva denna underbara värme 
och vänskap. Se fram emot många kvällar här. Br Lasse Petterson 

tackade och framförde att han haft en perfekt dag. Först en halv 
dags jobb sedan en fin resa hit med en härlig gemenskap. Mästar-
bordets blommor gick ikväll till ExM Curt Sandberg. Mu Emil 
Ljunggren kallade in Prismadamerna som hjälp till med maten 
där de fick liljor och en varm applåd. Alla ExM laddar nu inför 
morgondagens ExM-möte här i Vetlanda.

Referent Br Lars Bielke von Sydow. Fotograf 
Anders Kling

10 Withalas ExM och 
M Fr.v. Sten Sjödahl, 
Göran Straume, Jon Asp, 
Lars-Erik Furuskog, 
Ingemar Dahlsjö, Curt 
Sandberg och Peter Wre-
thander.

ExM Curt Sandberg 
mottog Mästarbordets 
blommor ur M Peter Wre-
thanders hand

En God Jul
och 

Ett Gott 
Nytt År

önskar

Bröderna 
i logen10 WITHALA

och systrarna i 
damlogen PRISMAN

Logen 11 
Löfstad, Tranås
tillönskar alla loger 
och Bifrostbröder

en God Jul 
och Ett Gott 

Nytt År

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 28 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Håkan Saxfeldt/fadder Krister Rydholm och Mattias 
Rapakko/fadder Tony Gustavsson

  Löfstad Tranås11

Fr.v. Krister Rydholm, Håkan Saxfeldt, Torbjörn Andersson, 
Mattias Rapakko och Tony Gustavsson
Vårt första höstkapitel gick passande i Frihetens Grad I där två 
nya bröder välkomnades i vår loge. För kvällen besöktes logen av 
34 bröder och hade även följande tjänstgörande ersättare i rutine-
rade bröderna Leif Hellmansson som Talare och Anders Nykvist 
som YL. Samtliga tjänstgörande var väl synkade och pålästa samt 
bjöd på en riktigt bra gradgivning. Vid ordet fritt tilldelade LM 
faddrarna Krister Rydholm och Tony Gustavsson, fadderbrevet. 
Härnäst kallades nyss jubilerande bröderna Arne Pettersson samt 
Peter Samuelsson för att gratuleras och hyllas. I övrigt informera-
de LM att logen 21 Midgård i Linköping, vilken 11 Löfstad är fad-
derloge till, bjudit in till firande av att logen fyller 40 år samt dam-
logen Idavall firar 35 år i civil anda med respektive. Det står också 
klart att ett antal från vår loge kommer besöka dito. Vår Storloge 

ger Grad VIII den 27 oktober med Logen 10 Withala som värd. 
Nästa är ett studiebesök, med respektive, på OVAKO Boxholm 
den 31 oktober med efterföljande kvällsmacka och dryck i LM:s 
hem. MU informerade om att det fanns 10 andelar i den omtalan-
de Whiskeytunna, vilket fulltecknades under kvällen. Och den 7 
december är det åter dags för välbesökta och sedvanliga julbas-
tun med max. 15 platser. Brödramåltiden blev åter en riktig succé 
då det serverades en delikat måltid. Talet för aftonens nyintagna 
bröder framfördes av broder Mattias Rapakko och Mästarebordets 
blommor blev ikväll istället ett vin till ers för Talaren Leif Hell-
mansson. Insamling för kvällen inbringade fantastiska 998 kr och 
gick oavkortat till Barncancerfonden. Efter avslutad brödramåltid 
steg spänningen när vi avslutade med kvällens dryckeslotteri. 

Referent & Fotograf Thomas Ehn

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 26 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 39
Recipiend: Tom Ekström

Fr. h Peter 
Samuelsson, 
Jan Eriksson, 
Tom Ekström 
och LM 
Torbjörn 
Andersson
Kvällens Kapi-
tel började med 

en högtids- och tillika minnestund när LM anmodade en stunds 
tystnad för bortgångne Heders- och tillika Jubelbrodern Sixten 
Andersson 101 år. Denna förmiddag begravdes han också på sin 
tilltänkta 102 årsdag, som besöktes och hedrades av ett stort antal 
logebröder. Denna kväll gick i logens återkommande oktoberte-
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ma där besökande bjöds på en dito tysk öl. Till kvällens gradgiv-
ning infann sig och upptogs br Tom Ekström. Tjänstgörande för 
kvällen var närmast ordinarie manskap, förutom ersättaren för T 
br Jörgen Hultman och för I br Magnus Dahlgren, båda skötte sig 
med bravur. Vid ordet fritt kallade LM fram jubilarerna Jan Er-
iksson och Peter Samuelsson. Den förstnämnde mottog en vacker 
blomsterbukett och den andre Ordens Standar med hyllningar där-
till. Därefter informerade LM om att fem brr besökte logen Mid-
gårds civila 40 års jubileum. Kommande Storlogemöte är Grad 
VIII den 27 oktober i Vetlanda och Grad IX den 23 november i 
Oskarshamn. Det aviserade företagsbesöket på OVAKO i Box-
holm senareläggs några veckor. 
Till bords vid brödramåltiden deltog 33 bröder, som under dito ok-
tobertema serverades en vällagad schnitzel med passande tillbe-
hör. Till kaffet bjöds det traditionsenligt på Maries söta och goda 
hembakade verk. Kvällens insamling inbringade 830 kr och gick 
till något, som LM glömde att förtälja... Slutligen Mästarebordets 
blommor mottogs av Sk Stefan Carlborg innan kvällens rundades 
av med sedvanliga lotteriet.

Referent & Fotograf Thomas Ehn

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 4 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Niklas Hansen, Benny Hjalmarsson, Lars Trolin

  Nicopia Nyköping12

Hur ser en typisk Bifrostkväll ut? Svaren lär variera beroende på 
vem man frågar. För mig finns det några saker som är speciellt 
utmärkande - Vänskapliga möten, god mat och dryck, gemytlig 
stämning och för att förstärka dem tidigare punkterna lägger vi på 
ett riktigt höstrusk utanför fönstren också. På det viset kan vi nog 
sammanfatta denna kväll.
Recipienderna då? Jo dem fick ta del av vänskapens lära enligt 
konstens alla regler – Fint och värdigt. Drycken stod på borden 
och förrätten serverades så det vara bara att slå sig ned – Jag gillar 
det här nya upplägget! Talet till Orden hölls av LM Börje Berzén 
som informerade om Rikstinget 2022. Vi Nicopiabröder får tinget 
så nära oss, och hoppas att så många som möjligt kommer att när-
vara. Lars Bengtsson höll talet till recipienderna och bjöd på lite 
fakta och kuriosa om just vänskapen. Vid recipiendernas svarstal 
tackade Benny Hjalmarsson för en fin gradgivning. Till skillnad 
från vår förra logekväll så gick denna något fortare. Det fanns 
därför mera tid för fika, lotteri och avec. Typiskt va?

Referent & Fotograf Gustaf Pedersen

Fr. v SLM 
Peder Grahn, 
Niklas Han-
sen, Benny 
Hjalmarsson, 
Lars Trolin 
och LM Börje 
Berzén

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 10 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 35
Recipiend: Lars Jonsson
Gäst: Pehr Odell 25 Alvheim

  Torkild Södertälje13

M Assar Åberg med reci-
pienden Lars Jonsson

När vi samlats i kapitelsa-
len och fått den obligato-
riska genomgången angå-
ende säkerhet och andra 
allmänna frågor så var det 
dags för recipienden att få 
uppmärksamheten den se-
dan länge inövade ritusen 
klarades av med glans. 
Efter kapitlet företogs 
brödramåltiden och där-
efter kaffe och kaka samt 
den obligatoriska lott-
dragningen. Denna gång 
med en extra vinst skänkt 
av en broder som inte vill 
bli namngiven. Klockan 
hade blivit ganska mycket 

så att det började bli dags för många att påbörja hemfärden, efter 
en lång trevlig och lyckad kväll.

Referent & Fotograf Mikael Bergh

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 19 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiend/Fadder: Fredrik Jensen/Göran Carlsson, Dan 
Lundgren/Hans Fredriksson, Johan Svensson/Henric Norlin
Gäster: Göran Carlsson 11 Löfstad, Nils Kolthoff 16 Runheim

  Solheim Karlstad14

Fr. v Johan 
Svensson, 
Henric Nor-
lin, M Johan 
Axelsson, Hans 
Fredriksson, 
Dan Lundgren, 
Göran Carlsson 
och Fredrik 
Jensen

När vi träffades denna oktoberfredag blev vi påminda om att 
Logen 14 Solheim, om några dagar skulle fylla 60 år! Att vi inte 
hade något större firande nu berodde på Rikstinget som gick av 
stapeln i början av maj. Vi tyckte att det firandet var tillräckligt 
högtidligt. Tror ingen i den arrangörsstaben heller hade någon en-

ergi att ordna ett till jubileum redan i höst! Men en påminnelse, 
en skål för Solheim och att den skulle fortsätta sin utveckling ut-
bringades med stor ackuratess! Vi får väl ta igen det när vi fyller 
70! Att just denna dag också få inviga tre nya bröder till Frihetens 
Grad kändes därför bra! Särskilt glädjande var också att ha en bro-
der från 11 Löfstad som stod fadder för en broder från Karlstad! 
Jag tror att om man tänker efter, finns många presumtiva bröder i 
Bifrost om man ser utanför sin egen kommun. Vi vill också tacka 
alla de bröder/systrar som besökte oss den första helgen i maj på 
Rikstinget. Det var då sommaren kom, och Ni fick med Er lite av 
Karlstadsolen hem, till den fina sommar vi fick! 

Referent Rolf Johansson. Fotograf Lars Lindberg

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad och Parentation
Datum: Fredagen den 28 september 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 37
Recipiend/Fadder: Ulf Göthberg/Roger Oskarsson
Gäst: OH Tomas Östman

  Norheim Västervik 15

OH Tomas Östman, Gunnar Lind, M Kenneth Drott, rec Ulf 
Göthberg och fadder Roger Oskarsson

40 talet bröder hade samlats till grad I samt parentation och utdel-
ning av Jubelbrodertecken. M Kenneth Drott genomförde denna 
kväll tillsammans med sina tjänstemän ritusen med stor värdighet. 
Denna kväll innehöll det mesta, alltid trevligt att få ta in en ny bro-
der, dela ut ett Jubelbrodertecken till Broder Gunnar Lind så fick 
vi ta farväl av tre bröder som för alltid lämnat vår Bifrostorden. Vi 
tar det i ordning, den nye Brodern som mottogs var Ulf Göthberg, 
känd som en av skådespelarna/sångare i Nyårsrevyn i Västervik 
även hans fadder Roger Oskarsson ingår i revyn. Broder Gunnar 
Lind mottog Ordens Jubelbrodertecken av OH Tomas Östman. 
(artikel finns på annan plats i tidningen. Våra tre hädangångna 
bröder var Per-Gunnar Larsson innehavare av Grad VI recipierade 
9 dec 2005, ExM Jan Svensson innehavare av Grad X, LBT, LHT, 
OFT, Ordens veterantecken, samt Excelsiormedaljen samt att Jan 
var vår tidningsredaktör under åren 2007–2016. Jan recipierade 
24 feb 1984. M Urban Johansson innehavare av Grad X, LBT, 
LHT och Ordens veterantecken var Mästare i logen vid sin hastiga 
bortgång, recipierade 19 feb 1988.
Därefter samlades Bröderna för brödramåltiden. OH Tomas Öst-
man höll talet till Orden han tackade för en fin gradgivning och 
parentation ordens ritualer och lite mystik. Några av Bifrostor-
dens mål är inre mognad och hitta sin egen självkännedom. Få 
oss medvetna om vårt tänkande samma idag som 1925. Talet till 
vår nyintagna broder Ulf hölls av hans fadder Roger Oskarsson. 
Roger höll ett långt tal om bland annat vad är frihet, frihet är en 

inre känsla, förmåga att välja det man vill, du äger ditt eget liv, 
du själv som ansvarar för det, frihet är väsentligt och mycket mer. 
Avslutningsvis önskade han Ulf lycka till i sin vandring. Reci-
piend Ulf Göthberg sa i sitt tacktal att han var tacksam att han fått 
möjligheter att bli en broder i Bifrostorden, han tog det som en 
stor ära. Han tyckte också att det var bra jobbat av Gunnar att han 
varit Bifrostare i 50 år skall jag bli det Ulf då är jag 110 år. Ulf tit-
tade sig omkring i salen och insåg att det krävdes att man värvade 
nya bröder och yngre människor så budskapet var värva-värva. 
Mästarbordets blommor denna kväll tilldelades Gunnar Lind och 
han tackade för blommorna och sa bland annat att han inte hade 
så mycket medaljer som många andra men det berodde på citat” 
Låtit andra bröder gå före”. När M Kenneth Drott höll på med 
utdelning av blommor gav han kvällens tjänstgörande ”damer från 
Norhild” Yvonne Eriksson, Eva Kaaunissaar och Renné Granberg 
varsin bukett. I samband med kaffet så förrättade undertecknad 
lotteridragning med flera glada vinnare.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Nilsson       

Utdelning av Jubelbrodertecknet
OH Tomas Östman var fredagen den 28 september gäst och utde-
lare av Jubelbrodertecknet till Gunnar Lind. Gunnar var förhin-
drad att närvara vid Rikstinget i Karlstad så därför fick han det nu, 
Noteras i sammanhanget att Börje Andersson en annan broder i 15 
Norheim sitt tecken vid Rikstinget. Två ”50 åringar samtidigt inte 
illa” Gunnar var drygt 28 år när han blev broder i Bifrost 15 Nor-
heim med sitt säte i Västervik. Gunnar intogs den 27 september 
1968, fick veterantecknet 15 maj 1993 och nu tecknet som bevisar 
att Gunnar varit Bifrostare i 50 år. OH var stolt att få dela ut detta 
tecken i sin hemmaloge.

Referent Thomas 
Manfredh. Fotograf 

Anders Nilsson

OH Tomas Östman och 
mottagaren av 
Jubelbrodertecknet, JBT, 
Gunnar Lind

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 26 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 43
Recipiender: Ove Grönkvist och Morgan Sjöberg

Rec. Morgan Sjöberg, M 
Kenneth Drott och rec. 

Ove Grönkvist

Denna regniga fredags-
kväll 26 oktober 2018 
samlades 43 bröder till 
gradgivning i Kunska-
pens grad. Trots vädret 
blev det en trevlig kväll 
med två bröder som ville komma in i kunskapen. M Kenneth 
Drott genomförde ritusen tillsammans med sina tjänstemän som 
vanligt med stor värdighet. Inga gäster etc., vilket gjorde att det-
ta avsnitt var snabbt genomförd. I matsalen var stämningen som 
vanligt hög inleddes med att Anders Söderström presenterade tre 
sorters whiskey som finns i baren till försäljning. MU dukade upp 
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    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 16 november 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 46
Recipiend: Sture Kanth
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OL Bo Löfgren, OM Hans 
Wallberg, OK Olavi Ollikainen, OR Fredric Björk, OI Allan 
Jensen, OC Anders Randelius, OH Tomas Östman, SLM Peder 
Grahn Ladulås, SLM Björn Torstenius Heimdal och SLM Tomas 
Lindkvist Tirfing

Det var en högtidens kväll då logen gästades av OD och tre av 
fyra SLM. OD hade lagt sitt OD-möte till Västervik denna fredag 
och lördag. Tyvärr denna kväll var det bara en recipiend (Sture 
Kanth). M Kenneth Drott och dennes tjänstemän genomförde 
gradgivningen med stor säkerhet. Väl i matsalen hade MU Anders 
Svensson och hans medhjälpare dukat upp med en läcker meny. 
En liten tradition är att Anders Söderström presenterar några både 
goda och lite dyrare whiskysorter som under kvällen säljs i baren. 
OSM Patrick G Lundeberg sa i sitt tal till orden att det var med 
stor glädje att vara i Västervik det är inte bara för att OH Tomas 
Östman är från Västervik, Patrick och OH Tomas Östman har ju 
odlat varsin mustasch just för att det är kampanj i november för 
prostatacancer. Eftersom Bifrostorden består av enbart män har vi 
många bröder som har blivit, kommer att eventuellt bli drabbade 
av denna sjukdom, vad kan vi göra? Han tackade för omhänder-
tagandet under dagen med fika och fina lokaler att ha möte i. OD 
har ju möte från tidig fredagsmorgon till lunch på lördagen. Han 
tackade även för en fantastisk gradgivning. Alla som ingår i OD 
fick presentera sig, vad de gör och vad ämbetet innebär. Saknades 
gjorde OSSM. Ett beslut som tagits i OD denna dag var att på en 
kyrkogård utanför Stockholm skall man se över om man kan bidra 
till att göra en kulturgrav efter en av grundarna av Bifrostorden 
Per-Henning Sjöblom. Talet till kvällens recipiend Sture Kanth 

en toast Skagen samt skånsk kalops. Det blev lite diskussion om 
vad är skillnaden mellan vanlig kalops och skånsk kalops, detta 
sade sig Ingvar Folckner veta för det var en inledande fras när 
han höll talet till Orden. Det skall vara peppar och lagerblad, an-
tal sådana efter antal portioner. Ingvar menade att kunskap inte 
är tungt att bära, han sade vidare att det finns tre skeden i livet, 
ungdom, medelålder och vad ung du ser ut. Kenneth Drott höll 
talet till kvällens recipiender Ove och Morgan, kunskap är makt, 
ordet kunskap är att veta, dra slutsatser, inget ytligt, tar till sig 
ena dagen och kastar det den andra. Kunskap är en väsentlig del 
av vår identitet. Vi lär också känna oss själva, gå vidare mot nya 
mål, den ger oss vishet. Recipienderna Ove och Morgan turades 
om i tacktalet och var tacksamma för en väldigt fin gradgivning, 
en trevlig samvaro. Kvällen till ära hade vi en långväga broder 
nämligen Ronny Andersson som numera bor i Östersund men för-
söker att vara hemma någon gång varje år, jag har längtat länge 
nu sa Ronny som känner sig trygg och nöjd i brödernas samkväm. 
Tackade Mästaren för ett bra jobb. Skattmästaren har tagit fram en 
mössa med Bifrosttryck, skall kolla upp med OD om det är OK, 
alla ville ta fram den för försäljning ett sätt att synas. Mästarbor-
dets blommor tilldelades denna kväll MU Anders Svensson som 
lägger ner ett enormt arbete både före och efter gradgivningen 
med dukning och städning b.la. M ser alltid fram emot kvällens 
höjdpunkt som är att krama och ge damerna rosor som tack för att 
de ställer upp och hjälper till, denna kväll var det Lena Hagman, 
Christina Rooth, Lena Folckner och Åsa Westergren. Kvällen run-
dades av med lotteridragning, kaffe och kaka.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström

höll M Kenneth Drott. Hoppet är ju det sista som överger männ-
iskan sa Kenneth. Syftet är att hjälpa, att vännen hjälper oss för-
bi svårigheter. Han hoppades att Sture skulle få den fullkomliga 
vandringen mot Visheten. En lustfull vandring genom livet och 
Bifrostorden. Recipienden Sture Kanth tackade för en fin grad-
givning och även ett tack till sin fadder Niclas Johansson. Skatt-
mästaren har tagit fram en toppluva med Bifrostbågen och med 
15 Norheim Västervik, den har denna dag blivit godkänd av OD 
och kommer att tagas fram i ett antal till försäljning till bröderna. 
Även andra Loger kan få hjälp med att trycka till sina loger. Tom-
my Albinsson framförde ett stort tack till OSM Patrick G Lunde-
berg att han ändrat sig och stannar kvar ytterligare i minst tre år, 
det sparar många timmars slit för Elektorsförsamlingen inom vår 
Orden, han poängterade att Patrick är väldigt omtyckt ute i landet. 
Mästarbordets blommor tilldelades denna kväll Arne Mattsson 
som alltid ställer upp framför allt för en nära boende broder som 
drabbats av sjukdom, och sitter mer eller mindre i rullstol.  Arne 
ser till att Göran kommer både till gradkvällar och senior Bifrost. 
Under kvällen såldes ett antal lotter som fick väldigt många lyck-
liga vinnare. En av Mästarens huvuduppgifter och framförallt 
trevlig uppgift är att tacka de hjälpsamma damerna som i kväll 
var, Ann-Marie Larsson, Yvonne Eriksson, Reneé Granberg, Ca-
rina Svensson. Dessa fyra tilldelades en blomma och en kram av 
Mästaren. Efter en fantastisk trevlig kväll gick man hem med lite 
funderingar om gradens innehåll och samvaron med trevliga brö-
der och framförallt att få träffa OD som många av bröderna inte 
träffat förut.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström

M Kenneth Drott 
flankeras av fadder 
Niclas Johansson, 
Sture Kanth och 
OSM Patrick G 
Lundeberg

Fr. v SLM Peder 
Grahn Ladulås, M 
Kenneth Drott, SLM 
Björn Torstenius och 
SLM Tomas Lindkvist

OD samlade tillsammans med M Kenneth Drott

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 26 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 34
Recipiend: Alf Gerdin
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, Håkan Johansson 29 
Rosheim

  Runheim Järfälla16

Alf Gerdin som just fått 
sin grad flankerad av 
SLM Björn Torstenius 
och Tjg Mästare KG von 
Wicken

Efter den sedvanliga 
mingeln träffades vi alla 
i kapitelsalen för en grad-
givning i Grad III.

Uppvaktade bröder Hugo 
Lindberg, Alf Gerdin och 
Mats Hestad poserar med 
Mästaren KG von Wicken

Mästaren för kvällen, KG 
von Wicken började med 
att påkalla en tyst minut 
för vår nyligen bortgång-
ne broder Eric Jansson 
innan han ledde oss ge-
nom gradgivningen för 

vår broder Alf Gerdin. Vi gästades av SLM Björn Torstenius samt 
Håkan Johansson från logen Rosheim. I övrigt besöktes logen av 
34 bröder. Tre bröder uppvaktades för jämna år, Hugo Lindberg, 
Alf Gerdin och Mats Hestad. med en fri brödramåltid vid en sena-
re gradgivning. Under den utmärkta brödramåltiden där Mu 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 SLM Björn Torstenius, och 
talet till recipienden av KG von Wicken. Alf Gerdin höll recipien-
dens svarstal. Det var frost på marken när vi gick hemåt efter ännu 
en trevlig logekväll i vår loge. 

Referent & Fotograf Roland Ljungkvist

Samtal vid brödramålti-
den, Björn Torstenius och 
KG von Wicken

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 12 oktober 2018 
Antal besökare inkl. recipiender: 67 
Recipiender: Per Dahlberg, Carl De Vries, Stefan Palmberg 
Gäster: OL Bo Löfgren, OK Olavi Ollikainen och Mikael Ollikainen, 
Rickard Axelsson, Göran Mattisson 4 Valhall 

  Grimner Oskarshamn17

Kvällens recipiender tillsammans med IOHV, LM, och den med 
LBT ny dekorerade brodern fr. v. Lars-Olof Sand, OL Bo Löf-
gren, Carl De Vries, LM Johan Brundin, Stefan Palmberg, Per 
Dahlberg och OK Olavi Ollikainen
Vi befinner oss i mitten av oktober. Det är älgjakts tider och vädret 
har slagit om till brittsommar, när logens Mästare har låtit kalla 
till gradgivning i Vänskapens Grad. Efter att vi hälsat de gästande 
bröderna från 4 Valhall välkomna, så sker det högtidliga intåget i 
kapitelsalen av två innehavare av Ordens Höga Värdigheter näm-
ligen OL Bo Löfgren och OK Olavi Ollikainen. De tre recipien-
derna underkastas Ordens vänskapsprov och upptas högtidligen i 
Vänskapens Grad. Vid ordet fritt så intar OL och OK kapitelsa-
lens golv, för att där först utdela Ordens Veterantecken för 25-års 
medlemskap inom Orden till bröderna Lars-Erik Johansson, Lars 
Yvell och Jan Brandting. Därefter kallades logens Sk Lars-Olof 
Sand fram för att dekoreras med LBT av de två innehavarna av 
IOHV. Vid den efterföljande brödramåltiden så delades talet till 
Orden mellan OL och OK. De informerade här om det uppdrag 
inom OD som de innehar, och vad som det i nuläget jobbas med 
inom OD, som t.ex. vissa revideringar av Ordens konstitution, 
Mästarmöten, Mästarutbildning, kommande Riksting o.s.v. OK 
informerade också om arbete på Ordens kansli vilket faller under 
hans ansvarsområde, och där arbetet med bl.a. GDPR upptar en 
stor del av arbetsbördan. LM höll talet till dagens recipiender där 
han gratulerade dem till sin nya grad, gjorde några associationer 
över vänskapen, samt läste några citat om vänskap. Per Dahlberg 
höll recipiendernas tacktal, där han framförde ett tack från sig och 
sina medrecipiender för förmånen de fått att erhålla Vänskapens 
Grad. Kvällens blomsterbuketter fördelade sedan LM till några 
bröder som fyllt jämna år nämligen Krister Holm, Bo Löfgren och 
Roger Tarzèn, samt till bröderna Jan Brandting, Lars Yvell och 
Lars-Erik Johansson vilka tidigare under kvällen erhållit Ordens 
Veterantecken. Bo Löfgren berättade kort om historiken kring 
Grimnerhuset, samt informerade om den fond: Bo Löfgrens fond, 
som han instiftat, och där målsättning med kapitalet är att kunna 
nyttjas i framtiden för kommande renoveringar i Grimnerhuset 
som t.ex. av kapitelsalen, matsalen och köket. Möjligheten finns 

BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 4  december 2018 BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 4  december 2018



20 21

också för de bröder som sedan tidigare köpt andelar i fastigheten 
att om de så önskar överföra och skänka sina andelar till den nyin-
stiftade fonden. Som sig bör så jublade sedan ett antal bröder över 
att stå som vinnare i kvällens lotteri, innan OK Olavi Ollikainen 
tackade för en fantastisk gradgivning och en mycket trevlig kväll 
i sann Bifrostanda.    

Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson

    Faktaruta
Loge utan reception 
Datum: Fredagen den 2 november 2018
Antal besökare: 59 

November månads gradgivning var från början tänkt att tillägnas 
Kunskapens Grad, men då det visade sig att samtliga tre kallade 
recipiender uppgett förhinder att närvara, så fick denna logekväll 
i stället genomföras som en loge utan reception. En ritus som för-
visso innehåller många tänkvärda och stämningsfulla texter, vilka 
som vanligt framfördes på ett mycket säkert och stilfullt sätt av 
de tjänstgörande bröderna tillsammans med LM Johan Brundin. 
Vid den efterföljande brödramåltiden, som traditionsenligt bestod 
av svart eller svampsoppa samt kalkonfilé med tillbehör, så hölls 
talet till Orden av Bo Löfgren. Han redogjorde där för historiken 
kring vårt anrika loge hus Grimnerhuset, som t.ex. att det från 
början varit Oskarshamns första teater, färdigbyggd 1878 och med 
premiärföreställning 5/6 1879 då det som första föreställning gavs 
Bröllopet på Ulvåsa. Så småningom blev Baptistförsamlingen i 
Oskarshamn ägare till fastigheten, och ägde så den samma fram 
till 1997 då Logen 17 Grimner köpte huset av församlingen. Efter 
ett omfattande renoverings och ombyggnadsarbete så kunde logen 
ha sin första gradgivning 4 december 1998 då det gavs en Grad IV. 
Kvällens insamling som av direktoriet beslutats tillfalla Prosta-
tacancerföreningen inbringade efter avrundning och dubblering 
från logens sida 4 000 kr. Pengar som kommer att överlämnas 
från logen vid en allmän sammankomst som Prostatacancerför-
eningen kommer att hålla i slutet av november. Daniel Persson 
framförde acapella sången Sverige. Denna pampiga sång med text 
av Verner von Heidenstam och tonsatt av Wilhelm Stenhammar. 
Tommy Appelqvist som fyllt jämna år uppvaktades av LM med 
den sedvanliga blomsterbuketten till ackompanjemang av hurra-
rop från bröderna. Mästarbordets blommor utdelade LM till de 
fyra damerna från damlogen Grimhild som denna kväll stått för 
köksbestyren i samband med brödramåltiden. Ken Stenman hade 
vissa funderingar kring dagens offentliga debattklimat i olika me-
dier, och tyckte därför att några av de strofer som han i kväll fått 
höra i kapitelsalen som t.ex. att ”Hand söker hand, Hjärta söker 
hjärta” därför varit som en lisa för själen denna kväll.  Aftonens 
riktiga turgubbe i kvällens lotteri denna gång blev logens Mu Jan 
Brandting som först plockade hem 1: a vinsten vilken bestod av 
ett handgjort knivsett med klinga av specialstål, handtag av ädel-
trä och knivslida i läder. Allt snyggt monterat på träsköld. Detta 
förnämliga pris var skänkt till lotteriet av broder Roy E Nilsson. 
Som om inte detta var nog så vann broder Jan sedan också en 
livgivande dryck på flaska. Övriga vinster denna kväll bestod 
också av dryck i olika buteljkonstellationer, bl.a. en som kunde 
användas som adventskalender!? Övriga lyckliga vinnare av det 
varierade dryckesutbud som utgjorde kvällens prisbord blev såle-
des Tony Lavi, Roger Tarzén, Jonas Bengtsson, Mikael Karlsson, 
Krister Hellström, Gert Gränsmark och Stig-Åke Nilsson. LM av-
slutade kvällen med att informera lite om kommande aktiviteter, 
så som att det skall hållas ett öppet hus av Grimnerfastigheten den 
9/11mellan kl. 18-22 i samband med att Oskarshamns stad arrang-
erar en kulturafton i staden. Med anledning av fastighetens stora 
kulturhistoriska värde, så kommer då våra lokaler att visas upp 

för en intresserad allmänhet, givetvis med en kapitelsal i avskalat 
skick från symboler. Vidare planeras en klubbafton med musik-
quiz den 16/11 då även våra damer är välkomna men också event 
för presumtiva bröder. 

Referent Jan-Eric Carlsson

Logen 17 Grimner och 
Damlogen Grimhild

Oskarshamn
tillönskar alla Bröder 

och Systrar i Bifrostsverige

God Jul
och 

Gott Nytt År

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 26 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 55
Recipiender: Mats Andersson, Björn Esbjörnsson, Ingvar 
Jönsson, Jakob Ljungstedt, Jörgen Mandelberg, Leif Nilsson, 
Martin Sollerhed
Gäster: Gustav Lundström 24 Gungner, Rune Ohlsson 33 
Danheim

  Mjölner Eslöv18

De sju recipienderna 
flankerade av Ex-
Mästarna Sven-Eric 
Nilsson och Arne 
Löfberg

Trots höstrusket slöt 
hela 55 bröder upp 
för att delta i Grad 
III där sju bröder in-
vigdes i Kunskapens 
Grad. Speciellt gläd-

jande var att så många som elva bröder av lägre grader infann 
sig. Det bådar gott för återväxten i Mjölner! Logevärden broder 
Robert såg till att dessa fick en trevlig stund tillsammans i väntan 
på brödramåltiden. I kapitelsalen genomförde Mästaren, och de 
tjänstgörande bröderna, ritusen på ett mycket högtidligt sätt. Bro-
der Sven-Eric Nilsson och broder Tommy Brink uppmärksamma-
des för sina tidigare högtidsdagar och brr Jan Larsson och Christer 
Thunberg hedrades för upptagandet i åttonde graden tidigare un-
der hösten. När det så blev dags för brödramåltiden återförenades 
alla bröderna för att avnjuta god mat och trevlig stämning. I sitt tal 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 28 september 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 65
Recipiender: Mikael Ekdahl, Tord Nilsson och Kenneth Nimåker
Gäster: 17 

Dagens recipiender 
tillsammans med LM 
och gästande bröder

En extra trevlig kväll 
med många gästande 
Bröder med tanke på 
Storlogen Gotheims 
aktiviteter dagen ef-
ter. Antalet gäster 
var 17 bröder som 
anfördes av SLM Ulf Jaremo Gotheim, övriga loger som var re-
presenterade var 7 Junehus, 23 Forsete, 24 Gungner, 31 Rimfaxe 
och 33 Danheim. Vänskapen mellan loger och bröder blir star-
kare då vi tar oss tiden att besöka annan än sin egen loge, denna 
kväll var naturligtvis inget undantag. Ett av talen denna kväll höll 
Br Johan Furuskog 24 Gungner, i detta tal berättade han att det 

känns så skönt att få träffa oss Brr och den hjärtliga känslan är 
som att komma hem. De tre recipienderna kunde nog knappast 
fått en bättre ritus i Vänskapens tecken, välfylld kapitelsal och nya 
broderliga vänner att samtala med vid måltiden. Brr Göran Ohl-
son och Thomas Johansson uppvaktades med anledning av sina 
tidigare högtidsdagar. M Sten Svensson tog tillfället i akt att vara 
allvarlig i framtoningen i talet till Orden. ”Må vår Orden stadigt 
tillväxa och förkovras” är vad Bifrostorden syftar till, men vad be-
tyder egentligen förkovras? I SAOL står det som bland annat: göra 
framsteg, gå framåt, tillväxa, tillta, bli bättre. Enligt portalen är 
det bara var tredje broder som är förste fadder, i Orden är medel-
åldern 62 år, det finns bara 196 Brr som är 40 år eller yngre. I talet 
poängterades dock att våra äldre bröder är högt värderade och är 
de som skapat vad vi är idag. Men det allvarliga budskapet är att 
de samlade brr är det av den anledningen att någon ställt frågan, 
och det måste vi alla göra till presumtiva bröder. Detta är ett måste 
om vår Orden skall kunna få en lång framtid. Detta tal fyllde inte 
salen med skratt, men förhoppningsvis stärkte det banden mellan 
oss och samtalen fick en annan fart, en välbehövlig fakta om vår 
Orden. En bensträckare kunde inte kommit mer lämpligt och när 
den var slut stod desserten och kaffet färdigt att förtära. Talare till 
recipienderna var SLM Ulf Jaremo, många väl valda ord om vad 
en vän är, citat –” Med en riktig vän kommer du att kunna känna 
dig bekväm, med att vara dig själv och visa vem du verkligen 
är”. Recipiend Mikael Ekdahl tackade för alla ledord och tillsam-
mans med övriga recipiender tackade ödmjukast för den vänskap 
de givits på deras färd inom Bifrost. Viktiga samtal och aktiviteter 
väntar för Storlogen Gotheim morgondagen och kvällen avslutas 
med en något mer lekfylld stämning då det sedvanliga lotteriet 
står på agendan.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jacob Ljungsted

till Orden berättade Mästaren om Bifrostordens ideal ” Bifrostor-
dens mål är att sträva efter att nå inre mognad och osjälvisk hu-
man gemenskap, under godhetens signum ” Tänkvärda ord, som 
en gång, för nära hundra år sedan, nedtecknades av Bifrostordens 
textförfattare Karl Gustav Ossian Nilsson.
I talet till recipienderna förklarade Mästaren hur viktigt talet sju 
är för vår Orden. Det finns sju dygder, logenamnen har sju bokstä-
ver och regnbågen som i den fornnordiska mytologin har namnet 
Bifrost, innehåller sju färger. Recipiendernas tal hölls av Broder 
Jakob Ljungstedt, där han och de andra bröderna, tackade för att 
de upptagits i Kunskapens Grad.
Efter detta delade Mästaren ut Mästarbordets blommor till da-
gens gäster, Broder Gustav Lundström och Broder Rune Ohlsson. 
Kvällens föredrag hölls av Niklas Anderberg från flygplanstillver-
karen Blackwing, som har sitt säte i Eslöv. Det var mycket trevligt 
att få höra hur man skapar ett flygplan från skrivbord till färdig 
produkt ut på marknaden.
Kvällen avslutades, på sedvanligt sätt, med ett lotteri med många 
fina vinster.

Referent Johny Johansson. Fotograf Jakob Ljungstedt

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 10 oktober 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 16 
Recipiend: David Beimark

  Gagnrad Borlänge19

David Beimark 
och M Allan 
Löwenhamn

16 Bröder hade 
samlats för att ta 
del av budskapet i 
Kunskapens Grad 
och välkomna Da-
vid Beimark, som 
blev upptagen i 
graden och delak-
tig av Kunskapens ljus. På grund av pågående älgjakt hade flera 
bröder valt att försöka träffa en älg framför att träffa sina loge-
bröder. Detta medförde flera ovana ersättare och dubbleringar för 
flera tjänstgörande bröder. Detta till trots genomfördes en stäm-
ningsfull gradgivning. 
I sitt tal till Orden uppmanade Mästaren alla närvarande bröder, 
speciellt alla faddrar, att påverka de bröder som inte så ofta besö-
ker logekvällarna att återkomma till gemenskapen. 
I talet till recipienden framhöll Mästaren att det är svårt att ta till 
sig den kunskap som förmedlas vid receptionen och att det är vik-
tigt att besöka flera gradgivningar till kunskapens grad för att bud-
skapet skall få sjunka in.
Recipienden tackade i sitt tal för förtroendet att få ta steget upp 
till Kunskapens grad. Han likställde kunskapen med ett möte som 
inte är värt något om man inte delar det med någon och ser fram 
emot flera kunskapsbringande möten. I vanlig ordning tillföll två 
av tre vinster i kvällens lotteri Bröder från Avesta.

Referent & Fotograf Åke Danielsson
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Fortsättning på sidan 26

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 9 november 
Antal besökare: 22 
Gäst: Bo Hjulström 4 Valhall

  Vesthav Göteborg20

Vi var en liten men glad skara bröder som samlades till Loge utan 
reception fredagen den 9 november. Trotts den sena tiden på året 
klarade man sig gott utan överrock då termometern fortfarande 
visar på närmare 10 plusgrader. Vintern lyser fortfarande med sin 
frånvaro. Ritus genomfördes på ett fint sätt, denna stund som vi 
har i Loge utan reception känns som att den är ägnad helt åt oss 
själva en fin stund för kontemplation. Vid brödramåltiden tala-
de Mästaren om tiden, förgången tid, nuet och framtiden, nuet 
är ju ett väldigt kort ögonblick för det blir ju med ens förgången 
tid. Med andra ord, tiden kan ses som en illusion. Vår gäst Bo 
Hjulström från Logen 4 Valhall tackade för varmt mottagande och 
delgav oss en del av sitt Ordensliv sedan det för hans del startade 
1974. Mästarebordets blommor gick denna afton till vår broder 
Lars Hansby som varit med i Orden sedan i september i år och 
deltagit vid våra träffar vid varje tillfälle. Två lyckliga bröder tog 
hem dagens kluckande lotterivinster b.la vår Mästare som vann 
både första och andra priset.

Referent Rolf Hackzell

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 28 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 16 
Recipiender: Johan Carlsson, Runo Gylling

  Midgård Linköping21

Bilden ovan: Recipiender fr. v tf. 
M Hans Fredriksson, Runo 
Gylling och Johan Carlsson

Bilden till vänster:  Tf. M Hans 
Fredriksson, Göran Eriksson som 
tar emot Mästarbordets blommor

Tyvärr blev vi få besökande bröder på vår logekväll, 16 bröder 
men bara 13 som deltog i brödramåltiden. Gradgivningen genom-
fördes och styrdes av tf. M Hans Fredriksson. Brödramåltiden 

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 26 oktober 2018 
Antal besökare inkl. recipiender: 21 
Recipiender: Anders Carlsson, Roger Samuelsson

Dagens recipiender 
Anders Carlsson, Ro-
ger Samuelsson med M 
Christer Schmiedt
Den tredje gradgiv-
ningen under hösten 
var Grad III. Vi var 
nästan full besättning, 
endast IL och I sakna-
des. Tack vare att Peter 
Stenmark löste proble-
met med IL genomför-

des gradgivningen på ett mycket njutbart sätt. Att direktoriet inte 
var fullt ut beror till stor del på att så få kommer på gradgivning-
arna. Vi var 21 bröder i kapitelsalen och 16 till brödramåltiden. 
Vad det beror på är svårt att säga men hösten har kommit så långt 
att det nog inte beror på sommarstugor, husvagnar eller båtar. 
Brödramåltiden var anpassad till det vin som var kvar från vårt 
jubileum.  Maten i kombination med gott vin var fantastiskt. Gula 
Huset som är vår leverantör har ett mycket bra kök. Talen hölls av 
Mästaren och recipiendernas tacktal hölls av Roger Samuelsson., 
under punkten ”broderberättar” guidade Anders Malm oss genom 
del av sitt liv som bestod av mycket fotboll, gymnastik, resor och 
familj. Den enda kvarvarande brodern från logens tillkomst Rune 
Larsson, berättade en del om logens utveckling under de första 
åren efter grundandet. Peter Alvhed fick mästarbordets blommor 
för sin insats under vårt 40-årsjubileum. Efter måltiden drogs sig 
bröderna ut i samlingsrummet för att avsluta kvällen under mer 
avslappnade former.

Referenter Peter Alvhed, Owe Svensson
Fotograf Owe Svensson

blev trevlig trots att vi bara var 13 bröder. Roligt var att vår nya 
broder Thomas Ahlfelt anslöt till måltiden. Talet till Orden hölls 
av tf. M Hans Fredriksson, några goda historier berättades under 
kvällen av b.la Göran Eriksson och Runo Gylling. I Peter Alvheds 
tal framgick det att även en kväll med färre bröder är lika rolig 
som andra gånger, synd att de som hade förhinder, inte var här. 
Mästarbordets blommor tilldelades Göran Eriksson för sitt inhopp 
som ersättare under gradgivningen.

Referent och fotograf Peter Alvhed

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 18 september 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 24
Recipiend: Pär Källström 
Gäster: Kjell Fellenius 19 Gagnrad

  Righeim Gävle22

Vid kvällens logemöte var vädret fortfarande varmt och hösten 
kändes avlägsen. Vi kunde glädja oss åt besök av broder Kjell Fel-
lenius Logen 19 Gagnrad. Ritus genomfördes värdigt trots många 

ersättare på flera poster. Lennart 
Lundström uppvaktades för fyll-
da 75 år. Vid samkvämet tackade 
Pär Källström för sin nya grad. 
Som vanligt förrättade Daniel 
Holmgren dragningen på lotteri-
et på sitt oefterhärmliga sätt.

Referent Jan Källberg.
Fotograf Daniel Holmgren

Dagens Recipiend 
Pär Karlström framför 
M Hans Söderström

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Tisdagen den 23 oktober 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 23
Recipiend: Roland Wadelius

Logemöte i Hoppets Grad kräver många agerande därför blev 
publiken mindre. De tjänstgörande bröderna genomförde en fin 
och stämningsfull Ritus. Extra känslosamt blev det för Urban Sjö-
lander som denna gång fick agera Talare efter hastigt bortgångne 

Roger Wennberg. Erik Skarin 
uppvaktades med present för 
uppnådda 80 år. Vid den efter-
följande måltiden spelade Inge-
mar Giös till våra visor. Roland 
Wadelius tackade för sin nya 
grad och kvällen avslutades tra-
ditionsenligt med lottdragning.

Referent Jan Källberg
Fotograf Daniel Holmgren

Recipiend Roland Wadelius 
framför M Hans Söderström

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)

 – När Du vill hylla en broder – BG 625-0419
Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se

Utgivningsschema 2019
Nr Manusstopp Till läsare Temasidor
1 3 februari Vecka 9 13 Torkild
2 12 maj Vecka 23 34 Linneus
3 15 september Vecka 41 Öppet tillsvidare
4 17 november Vecka 50 Öppet tillsvidare

OD-ledamot har ordet
1   Ordens Intendent 3  Ordens Kansler
2   Ordens Stf Mästare 4  Ordens Curator

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 21 september 2018
Antal besökare: 24

  Forsete Malmö23

Övre raden fr v. ExM 
Lennart S Bengts-
son, ExM Anders 

Nordborg, ExM Rolf 
Magnusson, Nedre 

raden fr v. ExM Bengt 
Widen, OSSM Thom-

my Brännström och M 
Mats Ahrling

Loge utan reception 
hör till ovanligheterna. Vi kan bara önska att de som var kallade 
gör nya försök att ingå i brödraskaran. De är välkomna. Kapit-
let för loge utan reception genomfördes med stor intensitet. Man 
kände sig lyft av stämningen av välmotiverade bröder. En intensiv 
upplevelse där broder Nisse spelade musiken som fyllde lokalen 
med välljud. Denna ritus i kapitelsalen blev extra speciell för mig 
då M Mats Ahrling bad mig vara tjänstgörande väktare, för första 
gången. Kan bara tacka för förtroendet och från mitt hjärta lova att 
jag är öppen för medverkan om behovet skulle uppstå. Jag öppnar 
alla fönster och prövar nya vägar. Vägrar att fastna i likgiltighet. 
Låt oss växa och resa till livet. Vid brödramåltiden informerade 
M Mats vad som är på gång och talet till Oden hölls av M Mats. 
Blommor överlämnades till broder Christer Truedsson. Christer 
som inte besökt logen under närmast ett år på grund av sjuk-
dom. Vi hälsar broder Christer välkommen åter. OSSM Thommy 
Brännström (Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare) blev 
kvällen till ära ny broder i vår loge. Då vi känner Thommy väl 
kan jag göra mig till tolk och välkomna honom in i vår värme och 
gemenskap. 
Så en sista men inte oviktig verklighet, logens bröder uppskattar 
att möblerna i möteslokalen fått en ansiktslyftning och inrednings-
mässigt ger oss bröder, bättre möjlighet till gemenskap. TACK!

Referent Bengt O Fernerud. Fotograf Mats Hyltén

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 31 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 35
Recipiend: Conny Magnusson

Fr. v Conny Magnusson 
och M Mats Ahrling

Sista onsdagen i oktober 
samlades logen till en af-
ton i Kunskapens Grad. YL 
bjöd bröderna att ta plats i 
kapitelsalen. Trots ett visst 
manfall så skapades det en 
fin ritus med god kvalitet. 

Det bör påpekas att trots broder Nisses frånvaro hade musiken 
samma viktiga roll. Tryggheten med ersättarna i logen, är att de 
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Adam Jonströmer öppnade med Claude Debussys arabesque no.1 på piano. Ett stycke 
som han med sitt lekfulla spel fick låta som en nutida komposition. Jessica Fernandes 
Rodriguez tolkning på Bartóks rumänska danser på violin var fullkomligt häpnadsväck-
ande.  Helt otrolig känsla för musiken och instrumentet. Soloframträdandena allmänt 
höll en mycket hög klass. Många av eleverna har haft stora framgångar i internationella 
sammanhang vilket tydligt hördes under konserten.
Andra akten bjöd på allt från jazz till swing med stycken av bland annat Duke Ellington 
och Glenn Miller.
Kvällens höjdpunkt var definitivt Lilla Akademiens saxkvintett som i en magisk sam-
klang framförde ”El Relicario” av Clarke och ”Night Waltz” av Al Cobine.
Tiden stannade för en stund när publiken bjöds på toner som bara delvis gick in genom 
örat. Det mesta av harmonierna gick rakt in i hjärtat. 
”Rango” av John och David Thurm med Lilla Akademiens Latinensemble visade tyd-
ligt summan när man sätter ihop flera talanger i ett härligt avslutningsnummer.

           ”Musiken är som hjärtslag,
   Musik är att mötas,
   Musik är kommunikation
   Musik är gemenskap,
   Musik är att dela”

OSM Patrick G Lundeberg och Jan Kjellson från Lars och Ruby Ullmans stiftelse avslu-
tade kvällen med stipendieutdelning. 150 000 kr delades av stipendiaterna:

Herman Pellbäck  Piano  
Adam Jonströmer  Piano
Ludvig Jynnesjö  Piano
Marcus Wiander  Slagverk
Jakub Becerra-Pietrycka  Kontrabas
Jessica Fernandes Rodriguez  Viol
Hugo Svensson  Viola
Jonathan Bauer  Fagott
Simon Bertilson  Saxofon
Hedvig Bengtsson  Cello
Lilla Akademiens Saxofonkvintett
Latinensemblen
Lilla Akademien Big Band

Här följer nu bilder från kvällens 
stipendieutdelning samt när stipendiaterna 
uppträdde. 

Utdelning av stipendier ur Ruby och Lars Ullmans stiftelse på Stockholms konserthus den 23 oktober 2018
I början av år 1925 fick konstnären Isaac 
Grünewald uppdraget att utsmycka Lilla 
salen i Stockholms konserthus och det 
blev Grünewalds första monumentalverk.
Lilla salen döptes sedermera om till 
Grünewaldsalen. En härlig detalj är guden 
Apollon som spelandes på solens strålar 
håller sitt vakande öga över salen från sin 
position mitt på taket. 
OSM Patrick G Lundeberg inledde 
kvällen. Han berättade kortfattat om vad 
Bifrostorden är och står för. Om ordens 
syften med social samvaro, personlig 
utveckling och hjälpverksamhet. 
Lilla Akademiens grundare och konst-
närliga ledare Nina Balabina berättade 
därefter lite om skolan som i år firar 
20-årsjubileum. Årets tema är tid. Tanken 
är att man ska reflektera över dåtid, nutid 
och speciellt över ungdomarna som är vår 
framtid.
Bifrostorden har i samarbete med Lilla 
Akademien sedan 2016 delat ut stipendier 
ur Ruby och Lars Ullmans stiftelse. Vid 
dessa tillfällen så delas det ut 150 000 
kronor. Skolans rektor Nina Balabina 
berättar om Lilla Akademien: Skolan är 
resultatmässigt en av bästa skolorna i 
Sverige. Bland lärare och elever kan man 
hitta över 30 olika nationaliteter i fin 
harmoni med varandra. Lilla Akademien 
har en mycket tydlig filosofi där eleven 
är alltid i centrum och man fokuserar 
på individen. Samarbetet och den hjälp-
verksamhet som Bifrostorden utgör är 
betydande för utveckling av individen och 
därigenom skolans höga kvalitet. 

Referent Pasi Hyyrynen 
Fotograf Elliot Ekström

Rektor Nina Balabina och 
OSM Patrick G Lundeberg

Adam Jonströmer

Hedvig Bengtsson

Herman Pellbäck

Hugo Svensson

Jakob  
Becerr Pietryka

Jessica 
Fernandes 
Rodriguez

Jonathan Bauer

Marcus Wiander

Simon Bertilson

Latinensemblen

Lilla Akademiens Saxofonkvintett

OsM Patrick G Lundeberg och Jan Kjellson
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finns beredda att göra en fin insats. Br Rolf Magnusson hoppade in 
som ersättare för Nisse och gjorde det med den äran. Efter en fin 
Ritus tog brödraskaran sina placeringar inför brödramåltiden. Un-
der Brödramåltiden framfördes en hälsning från br Göran Heck-
ler, via M till dagens recipiend. Br Göran är fadder till Conny 
och det blev ett känslosamt tillfälle. Conny tackade sedan för upp-
tagningen i Kunskapens Grad. Mästarbordets blommor tilldelades 
recipienden Conny. Kvällen avslutades med kaffe och kaka, och 
lotteri. Vinsten i lotteriet tillskrevs Lennart Lundberg.

Referent Bengt O Fernerud. Fotograf Rolf Magnusson

Fortsättning från sidan 23

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 12 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender:  41
Recipiender/Fadder: Bo-Lennart Andersson, Marti Järrviniemi, 
Peter Bergetti, Marcus Lundberg
Gäster: Carl-Erik Grahn och Börje Sällberg 7 Junehus

  Gungner Borås24

Fr. v Marcus Lundberg, Peter 
Bergetti, Bo-Lennart Anders-
son, Marti Järviniemi och M 
Anders Svenningsson

Kvällens gradgivning gick i 
Vänskapens tecken. Fyra re-
cipiender hade hörsammat 
kallelsen och infann sig för att 
mottaga sina insignier av M 
Anders Svenningsson. Ritus 
genomfördes i kapitelsalen av 
Mästaren och tjänstgörande 
bröder på ett utomordentligt 
sätt. Efter utmarschen gratu-
lerades våra ny dekorerade 
bröder av övriga bröder till 

sin nya grad. Efter lite mingel intog vi matsalen för att intaga 
brödramåltiden. M Anders Svenningsson höll talet till vår Or-
den. Recipiendernas tal hölls av Marcus Lundberg. Mästarbor-
dets blommor fick Ingmar Gustavsson. Måltiden avslutades med 
kaffe och kaka, där MU genomförde dragning av kvällens lotteri. 
Kvällen avslutades i baravdelningen med goda drycker och fin 
gemenskap.

Referent & Fotograf Nils Karlsson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 9 november 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 39
Recipiender: Anders Dahlin, Bengt Mattsson

Logens bröder, två recipiender hade hörsammat Mästaren Anders 
Svenningssons kallelse till reception i Kunskapens Grad denna 
fredag. Ritus genomfördes på ett stilfullt och högtidligt sätt av M 
och tjänstgörande bröder. Recipienderna Anders Dahlin och Bengt 
Mattsson upptogs i Kunskapens Grad och gratulerades av övriga 
bröder. M Anders Svenningsson kallade fram broder Peter Carling 
som fick mottaga Veterantecknet. Efter mingel i vår baravdelning 

intogs matsalen för brödramål-
tiden. Brödramåltiden började 
med hyllning till fosterlandet 
varvid vi sjöng Nationalsång-
en. Talet till vår Orden och re-
cipienderna hölls av M Anders 
Svenningsson. Recipiendernas 
tacktal höll Anders Dahlin. 
Mästarensbordets blommor 
fick Nils-Erik Karlsson mot-
taga. Måltiden avslutades med 
kaffe och kaka där Munskänkarna hade dragning på sitt lotteri.
Kvällen avslutades som den bör med mingel och trevlig gemen-
skap i vår baravdelning.

Referent & Fotograf Nils-Erik Karlsson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 27 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 39
Recipiender/Faddrar: Mikael Ljung/Klaus Joki, Stefan Tellberg/
Staffan Boström
Gäster: Jan-Erik Eriksson 34 Linneus

Fr. v Mikael Ljung, 
M Nils-Eric 

Carlevad  och 
Stefan Tellberg

Två nya bröder bör-
jade sin vandring i 
Bifrostorden. Vid 
brödramåltiden så 
sa M Nils-Erik Car-
levad att det fanns 
vissa likheter mellan 
en idrottsklubb och Orden. Skillnaden att inom Orden så fodras 
det att någon broder rekommenderar en annan tilltänkt blivande 
broder. Valet av en ny broder har stor betydelse för Logens ut-
veckling. Han berättade lite om Alvheims historia samt vad ordet 
frihet står för. M berättade vidare lite om det kommande 30 års 
jubileet som kommer att ske lördagen 20 oktober. Tacktalet för 
recipienderna hölls av Mikael Ljung som uppskattade den gäst-
frihet som han möttes av. Broder Jan-Erik Eriksson framförde en 
del hälsningar från andra loger. Han erhöll senare Mästarbordets 
blommor. 

Referent & Fotograf Conny Halvardsson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 21 september 2018
Antal besökare inklusive recipiender: 31
Recipiender: Magnus Karlsson, Mats Larsson

  Vanadis Karlskrona26

Trots att regnet vräkte ner över Karlskrona på fredagskvällen då 
det var dags för bröderna att samlas, känns det malplacerat att kla-
ga. Särskilt efter denna snustorra sommar. Regnet behövs och vi 

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 19 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender: Joakim Andersson, Stefan Garsten

Främst fr. v Joakim 
Andersson (rec) och 

Stefan Garsten (rec). 
Mitten fr. v Michael 

Hesselberg (YL) och 
Patrik Ellis (IL). Bak 

Patrik Cederholm (Tjf 
M) och Jens Östling 

(Ord. M)

kan istället se det som 
så, att en högre makt 
såg till att vi samtliga bröder kom nyduschade och vattenkam-
made. Väl innanför dörren var allt som vanligt. Välkomnandet, 
inskrivningen i besöksboken, igenkännandet och snacket bröder 
emellan. Allt som bidrar till att vi känner gemenskap och identitet 
då vi samlas. Kvällens kapitel var ägnat åt brödernas och männ-
iskors kraftfullaste verktyg, vänskap. 
Det fina genomförande av ritus gav en minnesvärd och tänk-
värd stund för besökande bröder och dagens recipiender. Vid 
brödramåltiden hölls talet till orden av logens Skattmästare Stefan 
Södergren. Stefan framhöll på ett utmärkt sätt vår Ordens styrka, 
att skapa för brodern positiva nätverk som alltid bygger på vän-
skap. Nätverk som i olika konstellationer kan bestå av upp till 
nästan 3000 individer och med Bifrostordens gemensamma vär-
degrund. Allt utgående ifrån, ”min loge/din loge/vår loge - Logen 
26 Vanadis”.

Mästare Jens Östling, förste- och respektive andre fadder för da-
gens recipierade, framförde i talet till dagens recipierade betydel-
sen av den grad de just erhållit, graden om Vänskap. Han kom-
pletterade Skattmästarens nyss genomförda tal med Bifrostordens 
nätverk på Facebook. Att de nya Vänskapsbröderna redan nu bor-
de fundera över hur de själva framgent kunde bli faddrar. Detta ef-
tersom rätten att rekommendera följer med Grad III. Broder Mats 
Larsson framförde de recipierades tack. Om det som hände förra 
gången vid intagningen kunde summeras som överraskande och 
okänt, kunde ramen och upplevelsen kring kvällens kapitel och 
reception, beskrivas som igenkännande. Jättefint blev betyget och 
båda kände en vilja att uppfylla de tänkvärda orden i ritus. Mats 
tackade också för maten. Skattmästaren redovisade resultatet av 
kvällens insamling och Mästaren tilldelade blommor till Skrivare 
Leif Breidemar. Leif skulle ta hem blommorna till hustrun, som 
ett litet och symboliskt tack för den stora insats hon gjort för lo-
gens rekvisita. Det efterföljande lotteriet gav flera glada vinnare. 
Kvällen avrundades med kaffe, paj och vaniljsås, kompletterat 
med trevliga samtal och goda historier. 

Referent & Fotograf N-G Johnsson

Fr.v. de nya Vänskaps-
bröderna Magnus 

Karlsson och Mats 
Larsson framför 

logens Dirigent Daniel 
Gullin, Mästare Jens 

Östling och Talare 
Peter Pettersson

När vi återser en broder, som inte kunnat besöka logen under lång 
tid på grund av ohälsa, känner vi tacksamhet. Denna fredagskväll 
återsåg vi med glädje och värme, broder Lennart Hedbrandh. Ka-
pitelsalen stod dukad för Kunskapen och som Mästare tjänstgjorde 
Patrik Cederholm. Det blev ett högtidligt kapitel, där också flera 
ersättare för de ordinarie biträdande bröderna gjorde starka insat-
ser. Ingen nämnd ingen glömd. Recipienderna Joakim Andersson 
och Stefan Garsten såg påtagligt stolta ut då de efter kapitlet häl-
sades välkomna i graden. Vår Munskänk Tommy Johansson, nyss 
hemkommen från det stora landet i väster där han under en vecka 
kört HD, bjöd på en måltid med kryddiga korvar som huvudrätt. 
Ni som tillsammans med Munskänken gör våra måltider så fina, 
är värda all beundran för arbetet ni lägger ned till allas vår glädje. 
Ett stort tack.
Patrik Ellis höll talet till orden. Han framhöll att Orden kan kännas 
stor för den som recipierar, men att storheten består i broderns 
engagemang. Mästare Patrik Cederholm höll talet till dagens 
recipiender. Mästaren utvecklade funderingar kring vad som är 
kunskap och vad som är vetande och att inom Bifrostorden, är 
kunskapen också ett steg mot vishet. Broder Joakim Andersson 
höll recipiendernas tacktal. Joakim såg kunskap också som reflek-
tion. Att individen ej är fullärd, utan kunskap stimulerar till nya 
upptäckter. Som avslutning tackade han Munskänken för maten. 
Skattmästare Stefan Södergren redovisade kvällens insamling. 
Stefan förundrades över allt vad som kan finnas i en kollekthåv 
förutom just mynt och sedlar. Mästarbordets blommor erhöll 
Munskänken. Broder Thomas Löfdahl fick både blommor, fyrfal-
digt leve och brödernas skönsång, som en födelsedagshyllning. 
Vid det efterföljande lotteriet hämtade flera bröder, av dem som 
aldrig säger sig vinna, fina vinster.

Referent & Fotograf 
N-G Johnsson

Broder Lennart 
Hedbrandh t.h. här med 
Göran Johansson (LC) 
till vänster

  Odinsal Uppsala27
    Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 28 augusti 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 51
Recipiender: David Erickson, Jakob Jerresand, Mikael Morsäter, 
Göran Thorsell 
Gäster: OK Olavi Ollikainen, Magnus Halvarsson, Hans-Owe 
Hidlund, Urban Hjärne 4 Valhall, Daniel Holmgren 22 Righeim

Fr v. OK Olavi Ollika-
inen, Mikael Morsäter, 
David Erickson, Göran 

Thorsell, Jakob 
Jerresand och M Thomas

 Andersson

Denna kväll möttes vi 
av en något annorlunda 
inredning i logelokalen 

  Alvheim Eskilstuna25
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Tisdagen den 25 september 2018
Antal besökare inkl recipiender: 40
Recipiend: Dick Eriksson 
Gäster: OI Allan Jensen, William Jensen 8 Manheim

Från vänster tjänstgörande 
M Ola Lindström, Dick 
Eriksson och OI Allan 
Jensen

Det börjar kännas höst nu 
när vi samlades för ytterliga-
re en logekväll med bröder 
och gäster. Vi gästades av OI 
Allan Jensen som kom med 
sin son William, som fort-
sätter sina studier Uppsala. 

Odinssals äldste broder Bengt Lorich var som vanligt närvaran-
de, som för övrigt fyller 103 år under veckan. Som tjänstgörande 
Mästare gjorde Ola Lindström en mycket bra ritus, vilket gjor-
de att vår ordinarie M Thomas Andersson kunde sitta lugnt och 
bara ”titta på”. Efterföljande brödramåltid serverades av ett bra 
team från Fensala. Lotteriet genomfördes som vanligt, men det är 
mycket sällan som en broder tar hem tre vinster, eller hur broder 
Lennart Eriksson.

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad 
Datum: Fredagen den 26 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 66
Recipiender: Erik Fredholm 2 Eyrabro-Havamal, Roine 
Andersson, Håkan Eriksson, Pehr Fahleson, Johan Rosén, Roine 
Thunberg, Leif Svensson, Daniel Wallin, Tord Wallin 27 Odinsal
Gäster: OI Allan Jensen, OK Olavi Ollikainen, M Johan Axelsson 
14 Solheim, M Nils-Eric Carlevad 25 Alvheim, M Sven Dahlberg 
2 Eyrabro-Havamal, M Allan Löwenhamn 19 Gagnrad, M Sören 
Molander 30 Torgrim, M Hans Söderström 22 Righeim, M 
Hans Wester 9 Carolus, FSM Ulf Söderlund 3 Aroshus, Rickard 
Axelsson 4 Valhall, Erik Fredholm 2 Eyrabro-Havamal, William 
Jensen 8 Manheim, ExM Lars Lindberg 14 Solheim, Göran 
Mattisson 4 Valhall, Mikael Ollikainen 4 Valhall, Tommy Pemer 2 
Eyrabro-Havamal, Daniel Sjökvist 2 Eyrabro-Havamal, Ragnvald 
Sjökvist 2 Eyrabro-Havamal

Fredagsloge i Uppsala lockar alltid många bröder och denna gång 
samlades hela 66 bröder från elva olika loger, det hjälpte så klart 
till att Storlogen Tirfing förlagt årets Mästarmöte i Uppsala dagen 
efter. Som vanligt serverades det förmingelkorv vilken vart upp-
äten långt innan alla hunnit samlats. Ett snabbt beslut togs och en 
hel extra omgång tillagades.
Talet till ordern hölls av SLM Tomas Lindkvist, och med Stor-
logen Tirfings alla grundlogemästare samlade i salen tog Tomas 
tillfället i akt att berätta någon intressant anekdot om var och en 
av dem. Talet till recipienderna hölls av M Thomas Andersson och 
recipiendernas tal hölls av Pehr Fahleson samt Erik Fredholm. Då 
det var en fredagsloge och med så många bröder på plats så såg 
barmästare Andreas Melin till att baren var öppen något längre än 
vanligt.

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd

Recipienderna Fr v. Pehr Fahleson, Roine Thunberg, David Wal-
lin, Tord Wallin, Håkan Eriksson, Erik Fredholm (Eyrabro-Ha-
vamal), Roine Andersson, Johan Rosén, Leif Svensson samt M 
Thomas Andersson.

Mästarna 
inom Tirfing 
samt OI & 
OK. 
Övre raden 
Fr v. M Allan 
Löwenhamn 
Gagnrad, M 
Johan Axels-
son Solheim, M Nils-Eric Carlevad Alvheim, M Sören Molander 
Torgrim, SLM Tomas Lindkvist, M Hans Wester Carolus, M 
Hans Söderström Righeim, FSM Ulf Söderlund Aroshus, M Sven 
Dahlberg Eyrabro-Havamal. Nedre raden Fr v. OI Allan Jensen 
Manheim, M Thomas A samt OK Olavi Ollikainen Valhall.

28 29

bestående av byggnadsställningar, hängande sladdar och diver-
se arbetsredskap. Direktoriet gjorde som vanligt det bästa av 
situationen och arbetade runt de nya förutsättningarna och fyra 
bröder befordrades till Vänskapens grad. Broder Jakob Jerresand 
höll recipiendernas tal sjungandes en strof från en av Madonnas 
mest kända verk, vilken på ett mycket träffande sätt beskrev delar 
av logelivet. Kvällens insamling var avsatt för ett mystiskt icke 
namngivet framtida projekt.

Referenter: Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd

Ovanstående logereferat blev fel i nr 3. Redaktionen beklagar 
och publicerar därför det rätta referatet.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 21 september 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 41
Recipiender/faddrar: Tommy Dahl/Bo-Lennart Holmsten, Peter 
Engström/Olof Westerlund, Lars Lindström/Jonny Hasselström
Gäster: Daniel Persson, Mats Persson 17 Grimner, M Nils-Eric 
Carlevad 25 Alvheim, Jan-Erik Eriksson 34 Linneus

  Gondler Kalmar28

Då var ”Höstterminen” igång och som brukligt börjar den med 
en Grad I. Arbetet i Kapitelsalen leddes av M Tommy Eriksson 
och flera ordinarie tjänstgörande hade fortfarande ”sommarlov” 
så flera ersättare hade fått hoppa in. Trots detta flöt allting på. 
Flera gäster och tre recipiender förgyllde också tillvaron. Efter 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 26 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 49
Recipiender: Tobias Linde, Tomas Gustavsson, Rabi Haidar, 
Willy Höjer

Höstens andra gradgivning gick i Vänskapens tecken och trots 
många bortresta och några som laddade upp inför Storlogens Grad 
VIII dagen efter så samlades många förväntansfulla bröder för att 
uppleva en trevlig stund tillsammans med sina vänner i logen. De 
för kvällen fyra recipienderna välkomnade in i Frihetens Grad vid 
tre olika tillfällen under våren så det var ett gäng till stor del obe-
kanta bröder som undrande om vad som väntades fick samlas i 
recipiendrummet. 

Det ganska stora frånfället gjorde att den tjänstgörande lagupp-
ställningen, under ledning av Mästare Tommy Eriksson, nästan 
till hälften bestod av ersättare och dessutom med tre helt oerfarna 
debutanter. Att göra debut som IL och YL är en liten anspänning 
men hela direktoriet för kvällen gjorde en alldeles utmärkt insats 
och klarade att genomföra en fin och stämningsfull gradgivning. 
Arnold Larsson och Leif A Bengtsson uppvaktades högtidligen i 
kapitelsalen och fick mottaga både blommor och standar. 

Brödramåltiden för kvällen åtnjöts i fulla drag av de närvarande 
bröderna och som del av måltidsritus höll Åke Ekstam talet till 
Orden som förklarade dygder och grader på ett smart och hem-
lighetsfullt sätt. 

Vi konstaterar att erfarenheter från att styra viljan återspeglade 
den annorlunda beskrivningen av våra grader. Talet till recipien-
derna från Mästaren hälsade de fyra in bland övriga i vänskapens 
värme genom att även påminna om de praktikaliteter som följer 

sedvanliga hyllningar 
under Brödramåltiden 
framförde Broder Anders 
Bergenfeldt talet till Or-

den som då kom att handla om Friheten. Anders berättade först 
att han fått uppdraget med ganska kort varsel men då ändå haft 
Friheten att tacka nej. Men så blev det ju som tur var inte. Talet 
var både humoristiskt, allvarligt och eftertänksamt. Därefter gjor-
de kvällens faddrar en kort presentation av våra nya Bröder. Detta 
är ett mycket uppskattat inslag som gör att vi känner de nya brö-
derna lite bättre redan från början. Tacktal från recipienderna hölls 
av Peter Engström som tackade för fin gradgivning och ett mycket 
varmt mottagande samt hoppas på flera fina logekvällar inom det 
närmaste. När det var dags för Mästarbordets blommor så tilldela-
des Broder Lennart Eriksson som gjort snabbt inhopp som Andre 
Väktare och till Broder Anders Bergenfeldt som gjorde talet till 
Ordern också det med kort varsel och med stor inlevelse. Kvällen 
fortsatte traditionsenligt i baren med kaffe med kaka, avec och 
som vanligt under stort gemyt.

 Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Bo-Lennart Holmsten

Sittande fr. v Peter 
Engström, Lars Lind-
ström och Tommy Dahl.
Faddrar fr. v Olof Wes-
terlund, Jonny 
Hasselström, M Tom-
my Eriksson och  ExM 
Bo-Lennart Holmsten

med delaktighet i logens olika aktiviteter och avslutningsvis med 
att citera dikten: 
 Du kan bli min vän om jag vågar. 
 Skulle du ta min hand? 
 En värme som en gulröd låga. 
 Omslutna av vänskapens band.

Recipiend Tomas Gustavsson framförde som representant för de 
övriga ett stort tack för det trevliga bemötandet och välkomnan-
det i Vänskapens Grad. Beskrivningen av hur det kan gå till när 
recipienderna kommer överens om vem som håller talet var väl-
digt uppskattad. Innan det var dags att bryta måltiden så förära-
des Sune Carlsson och Jörgen Palmér Mästarbordets blommor för 
sina strålande debuter som YL respektive IL. Jonas Müller som 
UB debutant förärades i stället sin favoritdryck i baren. Lotteriet 
var för kvällen förlagd till baren och efter vinstutdelningen bjöds 
det kaffe, kaka och avec och stämningen blev inte sämre av flera 
bröders iver att dela historier i goda vänners lag.

Referent Tommy 
Eriksson. 

Fotograf Bo-Lennart 
Holmsten

Främre raden Fr. v 
Tobias Linde, Tomas 
Gustavsson, Rabi 
Haidar, Willy Höjer. 
Bakre raden Fr. v 
Olof Westerlund, M 
Tommy Eriksson, 
Henric Sjöstrand

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 5 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Anders Nilsson och Johan Nyberg

  Rosheim Norrtälje29

Övre raden Fr. v 
Lars-Gunnar Viklander 

och Dan Svenberg
Nedre raden: Fr. v 

Anders Nilsson, och 
Johan Nyberg

Fredagen den 5 oktober 
samlades 29 Rosheim 
till gradgivning i Fri-
hetens tecken. Efter lite 
uppstart med korv och 
bröd samt något att sköl-
ja ner med, blev kväl-
lens recipiender hämtade och förda till recipiendrummet där de 
Uppvaktande brödernas inväntade Att sedan Mästaren med direk-
torium genomförde kvällens ritus på ett exemplariskt sätt gjorde 
säkert ett bestående intryck på de nya bröderna. De fick också be-
vista en parentation över två brustna länkar. När kapitelsalen var 
avdukad kunde bröderna ägna en stund åt att släcka törsten innan 
det bjöds till bords. Enligt traditionen sjöngs det inga snapsvisor 
till förrätten så man fick skåla tyst med de som satt närmast. När 
förrätten av njutits vidtog de vanliga hyllningarna till fosterlandet 
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Torsdagen den 25 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 32 
Recipiender: Anders Forslund, Per Lodenius, Ola Nässén, Roger 
Wientorp

Övre raden Tj M Dan 
Hammarlund. Nedre 

raden Ola Nässén, 
Anders Forslund, Roger 
Wientorp, Per Lodenius

Denna afton genomför-
des i enighet med den 
linje som sedan en tid 
varit rådande inom di-
rektoriet. Flera tjänst-
görande bröder fick 
därför i sin egenskap av 
ersättare tillfälle att prova på kapitelsalen i skarpt läge. Tack vare 
god framförhållning fick samtliga gott om tid att läsa in sig och 
det goda resultatet uteblev inte heller. Såväl under ’Ordet är fritt’ 
som i talet till Orden delgavs flera synpunkter på hur arbetet med 
att aktivera bröderna skulle kunna tas till en högre nivå. Bland 
tankarna under kvällen nämndes bland annat gruppindelning för 
städning mm. Intendenten kom avslutningsvis med ett uppskattat 
erbjudande om att ge den teoretiska delen av Jägarexamen som en 
kvällskurs under vintern. Då det inte finns ett ’bäst före datum’ på 
en avklarad teoridel är detta naturligtvis ett perfekt tillfälle för den 
intresserade. Hela kvällen avslutades i ett mycket positivt tonläge 
med gott om god mat och en fortsatt livlig diskussion kring verk-
samhetsutveckling. Rapporteringen kommer att fortsätta.

Referent Ture Lindén. Fotograf Gunnar Holmsten

samt Orden. Mästaren Håkan Holgersson höll själv talen till så-
väl Orden som till kvällens recipiender. Håkan tryckte noga på att 
Bifrostlivet inte är något som man skall njuta av en och en utan att 
det är ett riktigt lagarbete som bidrar till att alla bröder kan njuta 
lika mycket av logelivet. När det så var dags för recipienderna att 
avleverera sitt tal så föll lotten på Johan Nyberg som förmedlade 
en filosofisk bild av frihet, ett mycket uppskattat tal som möttes 
av stormande applåder. Till kaffet passade Intendenten på att för-
rätta lotteridragning och till allmän förtjusning lyckades en av re-
cipienderna få bära hem en vinst. Att vi bröder som vanligt blev 
serverade av damlogen skogull systrar ledde också till applåder 
varvid Mästaren passade på att få en kram av var och en av da-
merna. Kvällen avslutades och var och en gick hem till sitt eller 
vidare på lokal.

Referent & Fotograf Gunnar Holmsten

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Måndagen den 17 september 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 12 
Recipiend: Hans Andersson

  Torgrim Hudiksvall30

Gradgivning i Vänskapens Grad. Min här nedskrivna text kun-
de lika gärna fått rubriken, rapport från flera sjukbäddar. Under-

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Måndagen den 29 oktober 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 17
Recipiender: Berndt Bylund, Göthe Juntti och Boris Sandström
Gäst: M Johan Axelsson 14 Solheim

Gradgivning i Vänskapens Grad. Min här nedskrivna text kunde 
En minnesvärd logeafton när tre av 30 Torgrims bröder samtidigt 
erövrade sin Grad III. Det hör inte till en liten loges vardag att 
mönstra så många som tre välförtjänta Bifrostbröder samtidigt, 
samt ledsaga trion alltifrån recipiendrummets första steg under 
ledning av YL och två uppvaktande bröder. Intåget till kapitel-
salen och YL Martin Lestanders överlämnande av recipienderna 
till IL 
Hans Lundberg stördes för några ögonblick av en kärvande dörr 
men var snart glömd när ritus fortskred efter bästa förmåga som 
tjänstgörande bröder kunde uppbringa. Logen 30 Torgrim hade 
också prominent besök från Logen 14 Solheim, Karlstad vars M 
John Axelsson hedrade oss med sitt besök. Besök utifrån andra 
loger i landet uppskattas väldigt mycket av Bifrostordens nordli-
gaste och minsta loge. Efter att på sedvanligt sätt i mottagnings-
rummet gratulerat de nyupptagna till graden vidtogs förberedelser 
för brödramåltiden i matsalen. 

En plump blev det dock i protokollet på grund av att vår fotograf, 
och normalt alltid närvarande, Bo Sjöberg var bortrest i familjeä-
renden. Trots modern teknik och många mobiltelefoner i lokalen 
så uteblev fotograferandet, vilken undertecknad djupt beklagar. 
Mu Göran Persson var också upptagen med flyttbestyr mm.  Er-
sättaren K-A Lindström måste därför få tummen upp för sitt en-
gagemang att beställa mat, samt att transportera kantinerna till 
och från levererande restaurang. K-A Lindström vår lotterigeneral 
kunde denna afton glädja sig åt extra tillskott bland lotterivinster-
na skänkt av vår besökande gäst, M från Solheim. 

Utöver tal av M till Orden och recipienderna enligt brödramåltids 
ritus bidrog också vår långväga gäst med ett lågmält tänkvärt och 
uppmuntrande tal. Alla vände hemåt i sena timmen till synes glada 
och tillfreds med logeaftonen.

Referent Sören Molander

tecknad insjuknade på resa till Kanarieöarna bara någon dag före 
hemresan. Darrig och illamående direkt från lokala sjuhusets bädd 
och vätskedropp hem till Arlanda kl.4:00 på söndagsmorgonen för 
att senare under dagen informeras om att två viktiga Bifrostbrö-
der tvingats tacka nej till deltagande i gradgivningen kommande 
måndagskväll, Detta på grund av sjukdom eller dito i familjen. En 
liten loge som vår i Hudiksvall når snart smärtgränsen när både 
(T) och (FSM) saknas i våra led. Ytterligare ett frånfälle tillkom-
mer sent under måndagen bara timmar för inträdet i kapitelsalen 
och det är (IL) vars hustru alarmerande insjuknat. Nu redde vi oss 
med nöd och näppe men två av de tjänstgörande bröderna tving-
ades ikläda sig nya uppgifter när de anlände till inskrivningen. 
Recipienden Hans Andersson fick sin grad med den värme och 
värdighet som vi lyckades uppbringa. (MU) ExM Göran Persson 
tillika för aftonen uppbära (IL) rollen levererade kantinerna med 
god mat och (Sk) Kurt-Axel Lindström skötte som vanligt lotte-
riet och vinstutdelningen. En något vid gradgivningen stressad M 
skrev dessa rader.

Referent Sören Molander

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 2 november 2018
Antal besökare inkl. besökare: 34
Recipiender: Bengt Andersson, Bo Andersson, Ulf Pettersson, 
Nils-Olov Trulsson 33 Danheim, Pär Holmlund, Stefan Larsson 23 
Forsete
Gäster: SLM Ulf Jaremo, M Mats Ahrling 23 Forsete, M Peter 
B Arvidsson 33 Danheim, ExM Hans Berggren 20 Vesthav, 
ExM Lennart Bengtsson 23 Forsete, ExM Jörgen Elvstrand 33 
Danheim samt sju bröder från 33 Danheim och tre bröder från 7 
Junehus

  Rimfaxe Helsingborg31

Recipiender från 23 Forsete, 33 Danheim samt SLM, M 23 For-
sete, M 31 Rimfaxe och M 33 Danheim

Recipiendernas tal

Det var planerat en Grad V med en recipiend men denne lämnade 
på ett tidigt stadium återbud varför vi inte hade någon egen reci-
piend denna dag. Istället kom fyra recipiender från 33 Danheim 
och två från 23 Forsete och erhöll inträde i Trohetens Grad. Efter 
ett värdigt Kapitel intogs en skånsk-dansk måltid, skånsk Silla-
macka och dansk Flaeskesteg, mycket uppskattat. Mästarbordets 
blommor tillföll ExM Hans Berggren för att han alltid, nästan, 
ställer upp som Biträdande broder på någon position.

Referent Olle Bergqvist. Fotograf Christer Lind

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Tisdagen den 9 oktober 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 21
Recipiender: Anders Mau, Jacob Nienhuysen, Jim Fogelqvist 
och Peter Witt
Gäster: IOEM Astor Baldesten 16 Runheim, M Kent Andersson, 
ExM Charlie Magnusson, Per-Olov Thörn, 5 Åsagård, M Peter 
Edman, ExM Pär Johnsson 3 Aroshus

  Runrike Täby32

Fyra nya 
”kunskapsbrö-

der”, Anders 
Mau, Jacob 
Nienhuysen, 

Jim Fogelqvist 
och Peter Witt, 

mellan Börje 
och Peter

I och med kväl-
lens gradgivning, har logen tagit ytterligare kliv uppåt på visdo-
mens stege, då bröderna Anders Mau, Jacob Nienhuysen, Jim 
Fogelqvist och Peter Witt bestod kunskapsprovet och upptogs 
i Kunskapens grad. Som vanligt hade vi glädjen att välkomna 
gästande bröder från andra mer eller mindre närliggande loger. 
För aftonen tjänstgjorde FMS Börje Larsson som Mästare och 
ledde stadigt övriga biträdande bröder genom ritus. 
Då ett par av befattningarna i direktoriet innehas av dagens reci-
piender, fick vi benäget bistånd på vissa poster av vår fadderloge 
Åsagård. Inför kvällen hade logen nåtts av det sorgliga beskedet 
att broder Olof Engfeldt, vandrat över Bifrostbron. Olof inledde 
sin Bifrostbana i Logen 16 Runheim, men transporterades till Lo-
gen 32 Runrike i samband med logens bildande 2011. Olof var en 
av logens instiftare tillika logens enda grad X. Under logens första 
år, tjänstgjorde Olof som FSM och bidrog därigenom på ett viktigt 
sätt med sin kunskap om Orden. Parentation för Olof (och broder 
Matti Aaltonen) kommer att hållas vid logens sista gradgivning 
den 11 december. 

Ovan till trots avnjöts brödramåltiden under trevlig samvaro och 
gamman. Ordens ordinarie M Bernt Carlsson höll talet till Orden, 
gästande M från Åsagård Kent Andersson höll talet till recipien-
derna och Anders Mau höll recipiendernas tacktal. När vi skildes 
åt och var och en begav sig hemåt i den ljumma höstkvällen är det 
med längtan till nästa gradgivning och den numera traditionella 
gåsamiddagen.

Referent & Fotograf Mattias Boldt

Besök i logekapitel i storloge och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
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100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

Unikt tillfälle! Passa på 
att beställa våra exklusiva 
manschettknappar.

Pengarna går oavkortat  
till Bifrostordens 100-års- 
jubileum.

Beställning sker via din 
loge eller kansliet.

www.bifrostorden.se

Beställ redan nu våra 
jubileumsmanschettknappar

Begränsad upplaga!

495kr/par
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 19 oktober 2018 
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiender: Stefan J Johansson, Carsten Jörgensen, Emil 
Nordberg, Thorbjörn Jönsson 
Gäst: M Mats Ahrling 23 Forsete

  Danheim Kristianstad33

Från vänster: Stefan 
J Johansson, Carsten 
Jörgensen, M Peter B 
Arvidsson, Emil Nord-
berg och Thorbjörn 
Jönsson

Logens 35:e gradgiv-
ning gick i kunskapens 
tecken och genomför-
des på sätt som ritus 
föreskriver. Efter en 

stämningsfullt genomförd ritus vidtog brödramåltiden där logens 
bröder och den tillresta gästen såg till att det blev en trevlig till-
ställning och en kväll värd att minnas.
Recipienderna Stefan J Johansson, Carsten Jörgensen, Emil Nord-
berg och Thorbjörn Jönsson upptogs i Kunskapens Grad och gra-
tulerades av närvarande bröder.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 27 september 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 30
Recipiender/Faddrar: Göran Widell/ Alexander Airosto, Jonas 
Wranå/Ulf Bild, Alexandru Viorel Zamfir/Per Krantz
Gäster: Göran Straume, Ingemar Dalsjö, Anders Kling, Harri 
Airosto 10 Withala samt Per-Anders Dahlgren 20 Gondler

  Linneus Växjö34

Fr. v Ulf Bild, Jonas 
Wranå, Alexandru 
Vioret Zamfir, Göran 
Widell, Per Krantz och 
till högerM Alexander 
Airosto

Kändes bra efter som-
maruppehållet att få 
börja höstens Gradgiv-
ningar med att få hälsa 
tre nya bröder välkom-

na till 34 Linneus och Bifrostorden. LM Alexander Airosto ut-
tryckte sin glädje över detta och fick samtidigt ett kvitto på att 
det lönar sig att lägga kraft och energi på informationsmöte och 
aktiva kontakter. Det som också är roligt är att vi åter klarade av 
att ge gradgivningen med enbart Linneusbröder. Han kunde också 
informera om att Swish är ett möjligt sätt att betala mat och dryck 
från och med idag. Alexander berättade att till Storlogemötet näs-

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 25 oktober 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 29
Recipiender: Stefan Bergqvist, Orlando Ramirez
Gäster: ExM Ingemar Dalsjö, Nils-Jörgen Josefsson, Rune Melin, 
Dag Sjödahl, ExM Göran Straume, samtliga 10 Withala

LM Alexander Airosto kunde hälsa bröderna välkomna till Vän-
skapens Grad.
Två Bröder fick äran att mottaga graden under högtidliga former. 
Hela kvällen präglades av vänskap på olika sätt både i talet till 
vår Orden som hölls av Göran Straume och i LM Alexanders tal 
till recipienderna. ExM Sten Sjödahl berättade som vanligt små 
glimtar ur Bifrostorderns historia idag handlade det om Symbolen 
för den aktuella graden. Två av våra bröder berättade lite djupare 
om både sitt privata och yrkesmässiga liv, en mycket bra tradition 
vi har i vår loge för att vi skall lära känna varandra lite bättre. 
Rune Melin med 50 års tid som Bifrostare delgav oss lite ord och 
foto om sitt liv. Dessutom förekom det lite mer lokal information 
av olika saker efter måltiden som förgyllde stämningen lite extra.
Roligt var att en broder i Grad I som deltog vid brödramåltiden, 
vann högsta lotterivinsten, det var hans första sammankomst efter 

att han blev Bifrostbroder för en 
månad sedan.
Mästarbordets blommor gick den-
na gång till en mycket arbetsvillig 
broder: Nicklas Ångman.
LM Alexander tackade alla för en 
trevlig kväll och välkomnade oss 
till nästa gradgivning i november.

Referent & Fotograf Hans Bild

Recipienderna Orlando Ramirez 
och Stefan Bergqvist

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 15 november 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 24
Recipiender: Gustav Johannesson, Benny Thunell, Gunnar 
Winnerhed
Gäster: Nils-Jörgen Josefsson, Tommy Oscarsson, Curt 
Sandberg, Göran Straume samtliga 10 Withala

M Alexander Airosto hade glädjen att hälsa alla välkomna till 
Kunskapens Grad där tre recipiender hade kallats för att få motta-
ga sin nya grad. Han hälsade våra gäster speciellt välkomna. Alex-
ander informerade om det julbord vi serverar den 8 december och 
där alla var välkomna både familjen och vänner som kan tänkas ha 
intresse för Bifrostorden i ett senare skede. Han meddelade också 
att nästa gång vi har gradgivning är den 24 januari 2019 och då är 
det Grad IV det handlar om. En vädjan till Withala bröderna om 
hjälp eftersom vi inte är så många som har grad IV eller högre. Vid 
måltiden talade Alexander till Orden och nämnde bl.a. målet om 
att öka antalet bröder i hela landet. Informationsmöten är ett sätt, 
ett annat är enskilda samtal. Gradgivningens kvalitet är också vik-
tig för att de nya bröderna skall fortsätta och framförallt att vi tar 
hand om varandra. ExM Sten Sjödahl talade till recipienderna om 
vikten att besöka våra gradgivningar, man lär sig hela tiden något 
nytt. Sedan slog han ett slag för vår historia och det material som 

ta gång är även Logeutvecklaren och Yttre Ledsagaren kallade.
Bifrosttidningen nr 2 2019 skall ha Växjö som temanummer, 
därför efterlyste undertecknad fotografier som ev. kan användas. 
ExM Sten Sjödahl talade till Orden i samband med måltiden och 
betonade att Bifrostorden är en Orden som bygger på vänskaplig 
samvaro för personer i alla samhällsklasser som är beredda att 
göra en insats och uppträda enligt de regler Bifrostorden fastställt. 
Han tyckte också att alla skall känna en stolthet att tillhöra denna 
Orden. Nils-Ragnar fick Mästarbordets blommor för att han ställ-
de upp trots svåra ryggbesvär denna kväll. Ovanligt många priser i 
Lotteriet lockade till mycket lott köp, inte minst ”vår egen ”konst-
när” Leif, bidrog med en vacker tavla. M Alexander tackade alla 
för en trevlig kväll.

Referent Hans Bild. Fotograf Benny Thunell

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)

 – När Du vill hylla en broder – BG 625-0419
Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se

finns att läsa. Avslutade med att kunskap är också att lära känna 
sig själv. Recipienderna gav genast svar på tal och berättade att 
alla tre var lite spända på vad som skulle hända i kapitelsalen och 
de tackade för den fina gradgivningen. Vår tradition av två bröder 
vid varje måltid skall berätta lite mer om sig själva fixade Niclas 
och Sven-Olof, vi lär ju känna varandra lite bättre när man bjuder 
på sig själv. Mästarbordets blommor gick till vår Munskänk Ken-
nert och högsta vinsten i lotteriet till Göran som också passade på 
att dra ett antal historier som vanligt. LM Alexander avslutade den 
trevliga kvällen. Till sist vill jag nämna att det är fantastiskt roligt 

att alla våra bröder hjälps åt 
att ställa i ordning kapitel-
salen efter avslutad gradgiv-
ning.

Referent & Fotograf 
Hans Bild

Fr. v Gustav Johannesson, 
Gunnar Winnerhed och 
Benny Thunell



Logen 27 Odinsal firade 20-årsjubileum lördagen den 10 november 2018
Vi välkomnades med bubbel samt snittar som Fensalasystern Ing-
ela Eriksson egenhändigt hade tillverkat. 
Efter lite mingel så var det dags att äntra kapitelsalen för en sed-
vanlig högtidsloge. Under denna så berättade en av Odinsals in-
stiftare ExM Mikael Sjölander den förste om hur Odinsal hade 
gått från en förening till loge på ett speciellt sätt. Vi besöktes av 
flera bröder från logen i Karlstad samt av logen i Gävle. Efter hög-
tidslogen så var det samling för att intaga en 3-rätters middag med 
vissa kända visor. Flera uppskattade tal framfördes där vi bland 
annat fick veta att logen nu mera kan ha lämnat tonåren bakom oss 
och äntligen kan räknas som myndig. 
Ordens Curator Anders Randelius med biträde av vår egen FM 
(festmästare) Anders Sävborg utdelade stipendium på 10 000 kro-
nor till Marcin Tjernbäck. Som tack så fick vi höra Marcin spela 
piano, vilket drog ner mycket applåder. Efter ett tag så uppträdde 
en grupp Fensala systrar med en egen komponerad visa under me-
lodin ”midnatt råder”, vilket var mycket träffande och uppskattat. 
ExM Mikael Sjölander informerade oss om att Mästaren i Odinsal 
troligen skall heta Mikael eller Tomas, se nedan.

 Mikael Sjölander den förste
 Mikael Lindberg den andre
 Tomas Lindkvist den tredje
 Thomas Hellsten den fjärde
 Tomas Andersson den femte

Vi vill också tacka serveringspersonalen ur Odd Fellow som fick 
oss att koppla av och umgås med varandra. Kvällen avslutades 
med dans till dj Mange.

Referenter Ola Jonsson/ Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd
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Gemensam middag vid Odinsals 20-årsjubileum

Ordens Curator Anders Randelius, Anders Sävborg och Marcin 
Tjernbäck.

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

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

Aktiviteter utanför våra logemöten
10 Withala, Vetlanda
”Från järnhandel till bilkoncern”

Förväntansfulla 
bröder

Daglediga bröder 
viker sällan från 
sina promenader 
som genomförs 
varje torsdag. 
Ibland kombineras 
de dessutom med 
något studiebesök. 
En torsdag i mitten 

av oktober gick promenaden till Skobes nya anläggning i 
Vetlanda där Magnus hälsade oss välkomna. Han började 
med att bjuda på gott fika samtidigt som vi fick information 
om företagets historia. Skobes är ett familjeföretag och 
huvudkontoret finns i Tranås där verksamheten började 
redan 1876. Företaget startades då med en järnhandel och 
cykelverkstad. Redan 1913 byggdes en ny cykelverkstad där 
man var framsynt nog att även få plats för en bil. Genom 
åren har Skobes förvärvat företag på flera orter och har i 

dag verksamhet på 11 ställen från Högsby i söder till 
Flen i norr. Skobes har 340 anställda och omsätter ca 1,9 
miljarder kronor. Vetlandas nya anläggning som invigdes 1 
juni 2018, är den största satsningen i företagets historia. Vi 
fick dessutom information om batteridrift och vad det kan 
innebära för bilägaren. Något som inte alla hade vetskap 
om, var innebörden av den nyligen införda bilskatten för 
nya bilar, den så kallade Bonus malus. Vi avslutade med 
en rundvandring bakom kulisserna i den nya byggnaden 
och kunde då få inblick i hur en modern bilanläggning är 
uppbyggd. 
Familjeföretaget  Skobes Bil ägs i dag av femte generationen.

Referent & Fotograf 
Ingemar Dalsjö

Det datastyrda 
lagersystemet 
visas

13 Torkild, Södertälje
Planeringsresa kring Rikstinget 2019
Planerande 
Torkildbröder 
inför Rikstinget 
2019 

Eftersom vi 
sedan  lång tid 
tillbaka vetat 
att vi hade ett 
stort evenemang på gång: 2019 års Riksting Detta innebär 
mycket planering. Nu när vi har lite drygt ett halvår kvar 
innan allt måste vara klart så beslutade vi i direktoriet 
att ha en planeringsresa. Då det samtidigt var en av 
direktorieledamöternas fruar som fyllde år och redan hade 
bokat en resa till Helsingfors. Sagt och gjort så blev vi totalt 
35 personer med respektive samt en del andra gratulanter 
som åkte med bussen till båten för avresa. Resan började med 
middag och gratulationer vid första sittningen, vid avgången 
samt tal till den något överraskade gratulanten sedan var det 
fritt resten av kvällen. Morgonen efter var det konferens för 
oss bröder där vi delades in oss i grupper lite beroende på 
våra uppgifter i logen är. Vidare preciserade och räknade vi 
ut hur mycket folk det skulle behövas för att få evenemanget 
att flyta och fungera utan störningar, under de tre dagar 
som Rikstinget pågår. Vi jobbade genom programmet och 
diskuterade detaljer angående hur vi vill att det ska vara. 
De respektive /sällskap som var med på resan var ute i 
Helsingfors och roade sig, vi bröder som konfererade fick 
ett par timmar att koppla av innan middagen. 

Referent & Fotograf Mikael Bergh
BIFROST

15 Norheim, Västervik
Seniorträff torsdagen den 20 september

Tommy Albinsson 
hälsar Bifrost-
seniorerna 
välkomna till 
denna höstträff. 
Till vänster i 
bakgrunden 
står dagens 
programpunkt 
”hovfotografen” 
Anders Nilsson

Torsdagen den 20 september var höstens första Seniorträff 
för Bifrostbröderna i 15 Norheim. 30-talet bröder hade 
hörsammat kallelsen. På programmet var som vanligt en 
gäst, denna gång var det nästan en repris på en av träffarna 
i våras. Anders Nilsson är 15 Norheims egen ”hovfotograf. 
Denna gång var det bilder från 2012 som han sammanställt 
till ett program, bilderna är djur och natur från januari till 
och med december. Otroligt många vackra bilder och ett litet 
citat från en av bilderna där det var en dovhjort på språng, 
Citat: ”Varför skrämde du dovhjorten” frågade någon Anders 

BIFROST

15 Norheim, Västervik
Vid Norheims Minnessten den 3 november
Lördagen den 3 nov 2018 (Alla Helgons Helg) samlades 20 
talet bröder i 15 Norheim på gamla kyrkogården och den 
nya kyrkogården i Västervik för att hedra logens avlidna 
bröder. M Kenneth Drott läste några rader, tände ett ljus, 
lade en krans och de avlidna bröderna hedrades med en 
stunds tystnad. Efteråt samlades man till en stilla samling i 
Ordenshuset, där Kjell Arpsäter dukat upp med kaffe o bulle.

Referent & Fotograf Thomas Manfredh

Bröderna 
samlade 

runt Bifrost 
hedersplats på 

nya kyrkogården 
.

Bröderna 
samlade runt 
kaffebordet 
efter 
kyrkogårds-
besöken med 
M Kenneth 
Drott i mitten

replik var: ”det var inte jag det var en annan Bock” slut på 
citat. I övrigt denna eftermiddag var ju matbordet där Kjell 
Arpsäter och hans medhjälpare dukat upp ugnsstekt lax, 
potatis, sallad, smör och bröd samt kaffe och kaka. Några 
besök i baren förekom också. Tommy Albinsson drog som 
vanligt lite om fastigheten och dess ekonomi, just nu pågår 
en renovering av gårdshusets ena gavel. Det krävs speciellt 
material och färger pga att huset är K-märkt. Ekonomin är 
”sådär” men trots allt ett plus. M Kenneth Drott informerade 
om kommande aktiviteter i logen.

Referent & Fotograf Thomas Manfredh
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Logen 33 Danheim var i år värd för Bifrostgolfen som gick av 
stapeln på Skepparslövs GK i Kristianstad. Tjugosex herrar och 
damer från Bifrostsverige deltog i tävlingen, tack till alla er som 
medverkade till att göra det till en minnesvärd tävling. Årets vin-
nare i herrklassen blev Fredrik Arvidsson från 33 Danheim och 
vinnare i damklassen blev Gunilla Starck Hansen från 3 Åsa-
Idun. Bästa loge blev 33 Danheim. Stort grattis till vinnarna.
Av utrymmesskäl redovisas bara de tio bästa i herrklassen.
 Herrklass:
 1. Fredrik Arvidsson, Danheim. 75
 2. Ulf Jaremo, Danheim. 79
 3. Peter Sandgren, Danheim. 79
 4. Mikael Edel, Danheim. 83
 5. Peter B Arvidsson, Danheim. 83
 6. Christer Smedh, Manheim. 83
 7. Börje Carlsson, Norheim. 84
 8. Stefan Edmark, Norheim. 84
 9. Peter Svensson, Norheim. 86
 10. Martin Arvidsson, Danheim. 86
 Damklass:
 1. Gunilla Starck Hansen, Åsa-Idun. 77
 2. Birgitta Samuelsson, Åsa-Idun. 82
 3. Christina Söderlund. 93

Bifrostgolfen 2019 kommer även den att arrangeras av 33 Dan-
heim, Kristianstad. Tävlingen är planerad att gå av stapeln lörda-
gen den 7:e september 2019. Vi hoppas på ett större deltagande 
då, så reservera redan nu detta datum för golf.

Deltagare i Bifrostgolfen 2018
Vinnarna i Bifrost-
golfen 2018. Från 
vänster: Längsta 
Drive herr: Ulf 
Jaremo 33 Danheim. 
Vinnare Damklass: 
Gunilla Starck 
Hansen 3 Åsa-Idun. 
Vinnare Herrklass: 
Fredrik Arvids-
son 33 Danheim. 
Längsta drive Dam: 
Birgitta Samuelsson, 
3 Åsa Idun.

Bifrostgolfen den 15 september 
2018. Arr: 33 Danheim

Redaktörens spalt
Bifrost nr 4

Mats Hyltén, Redaktör

Höstens aktiviteter har varit många 
runt om i logerna. Härligt med alla 
gradgivningar som inkommit med 
bilder och text. En del loger har haft 
sina jubileer som finns presenterade 
i tidningen. I detta nummer finns 
också ett reportage från stipendieut-
delningen ur Ruby & Lars Ullmans 
Stiftelse till unga och skickliga ung-
domar inom musik. Samarbetet som 
Bifrostorden har tillsammans med 
Lilla Akademien ger mersmak inom 
hjälpverksamheten. Vi skall snart 
summera året 2018. Jag vill passa på 
att rikta ett tack för gott samarbete 
under året, och avslutar med en jul 
dikt av okänd författare.

God morgon på er alla
i gryningen den kalla.

Se ljuset värmer frusen jord
i vår kalla nord.

God morgon alla vänner.
Ja, alla som vi känner.

Här kommer vi och sprider ljus
i ert mörka hus.

Önskar Er alla bröder & systrar en 
riktigt God Jul & Gott Nytt År!
Vi ses!

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

15 Norheim, Västervik  Seniorträff 
Bifrostorden har ju sedan tidigare en målsättning att öka antalet loger, antalet 
bröder men det har visat sig vara svårare en beräknat, 15 Norheim har över 
tid tappat ganska många bröder av olika anledningar. Men tack vare vår 
seniorverksamhet stannar våra äldre bröder kvar hos oss. 

Många av bröderna orkar inte gå på logekvällarna sena fredagskvällar, men mitt 
på dagen en vanlig torsdag då vill man gärna gå och träffa bröderna, äta lite, få 
information, lyssna på någon föreläsare, dricka något gott och bara prata. Det 
framkom önskemål om att förlägga en gradgivning en lördag runt klockan 13.00 
och en grad I eller II allt för att testa. Denna dimmiga torsdag den 8 november 
var inget undantag, ca 30 talet bröder samlades för den sista träffen detta år. Kjell 
Arpsäter och hans gäng hade fixat lite god mat, (pastasallad med tillbehör, kaffe 
o kaka) och en föreläsare. Föreläsare denna dag var Olof Nimhed känd som lokal 
politiker i Västervik men nu som företrädare för Västerviks Museum. 
Om Olofs föredragning skulle jag kunna skriva spaltmetrar men jag får korta 
ner till det mest väsentliga. Det var Tjust kulturhistoriska förening som för drygt 
100 år sedan startade museum verksamhet i Västervik. Invigning av Västerviks 
Museum och i de lokaler man befinner sig i idag gjordes 1933 av Gustav V. 
Idag drivs museet som en stiftelse utan några som helst bidrag, däremot i form 
av statliga medel till att sysselsätta ca 50 personer. Museet har ca 100 000 
föremål och drygt 500 000 bilder. 100 hyllmeter med glasskåp. I tidigare uthyrd 
restaurang bedriver man idag den verksamheten själva, lättare att som egen se till 
att vid olika besök och föreläsningar att själva kunna fixa mat, dryck eller enbart 
fika. Tillsammans med Västerviks Kommun, Norra Kalmar läns föreningsarkiv 
har museet själva ett arkiv i nya lokaler sedan några år tillbaka. Man kommer 
nu till jul att erbjuda julbord till sällskap och besökare. Mars Makalös och 
lite övrigt framställer man utställningar på export där får man också hjälp av 
Sparbanksstiftelsen i Västervik. 
Förutom allt detta har man arkeologverksamhet där man är med och lägger anbud 
(egen arkeolog). Ett forskningscenter där man har uppdrag av flera högskolor. 
Seaside är ett stort forskningsprojekt. Seminarier om kulturarvets värde. Man 
säljer en massa olika tjänster till museer runt om i Sverige. En uppskattad 
information av Olof. Tommy Albinsson informerade om fastigheten vi äger och 
de åtgärder som gjorts senaste tiden. Logens Mästare Kenneth Drott föredrog lite 
om kommande aktiviteter och gradgivningar.

Referent & Fotograf Thomas 
Manfredh

Tommy Albinsson t.h. hälsar dagens 
föredragshållare från Västerviks 
Museum, Olof Nimhed, välkommen

Bröderna 
i hårda 

diskussioner 
innan 

föreläsningen

17 Grimner, Oskarshamn
Kulturafton den 9 november 2018

Bo Löfgren föreläser om 
Grimnerhusets historia

Kulturafton i Oskarshamn 
med öppen visning av 
Grimnerhuset. 
Fredagen den 9 november 
så arrangerades den årliga 
kulturaftonen i Oskarshamn, 
då stadens innevånare bjuds på 
ett rikt utbud av kultur i olika 
former. I samband med detta 
så hade Logen 17 Grimner 
beslutat att genomföra ett för 
allmänheten ”Öppet Hus” av 
vårt loge hus Grimnerhuset. 

De bröder som bistod 
besökarna under kvällen fr. v 
Torbjörn Melkersson, Roger 

Tarzén, Kjell Holm, Tommy B 
Johansson 

Denna anrika kulturbyggnad 
som var färdigbyggd 1878, 
och som innehållit både 
Oskarshamns första teater 
med premiärföreställning 
5 juni 1879, och sedan 
ägts och använts som 
kyrkolokal av Oskarshamns 
Baptistförsamling, innan 
logen 1997 inköpte huset av 
församlingen. 

Grimnerhusets entré

Den första logen gavs sedan den 
4 december 1998. Ett knappt 
70-tal intresserade personer 
tog under kvällen tillfället i 
akt med att besöka huset, där 
de förutom att bli bjudna på 
glögg och pepparkakor, sedan 
guidades runt i fastigheten av några Bifrostbröder med Bo 
Löfgren i spetsen. 
Några av besökarna visade även intresse för event samt 
medlemskap i vår Orden. Givetvis så var kapitelsal och 
övriga utrymmen denna kväll rensade från sådana symboler 
och rekvisita som inte kan förevisas allmänheten. 
Vid två fasta tidpunkter under kvällen så informerade också 
Bo Löfgren besökarna om fastighetens historik och vad som 
hänt i huset under de olika tidsepokerna fram till i dag.  

Referent Jan-Eric Carlsson
Fotograf Johan Brundin
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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!

18 Mjölner, Eslöv
Klubbafton med Bierabend den 12 oktober

Oktoberfesten har sitt ursprung i den bayerske tronföljaren 
Ludvigs bröllop med prinsessan Therese av Sachsen 
Hildburghausen den 12 oktober år 1810. Men det tog 70 
år innan statens myndighet tillät officiellt utskänkning av 
det som vi idag mest förknippar med oktoberfest nämligen 
öl. Hästkapplöpning, kägelbanor, klätterställningar och 
dansbanor är ett förläget sätt att fira på, så det är ölen med 
tillhörande klädsel dirndl och lederhosen som gör denna 
tradition så populär världen runt numera. Hade det inte varit 
för ett par omgångar med grasserade kolera, kortvariga krig 
och två fleråriga världskrig hade denna tradition säkert inte 
haft några uppehåll, men sedan 1950 har festen kunnat hållas 
utan avbrott. Lite kuriosa är ju aldrig fel, de är så vi lär oss. 
Vi i Mjölner har arrangerat denna klubbafton under namnet 
” bierabend” sedan 2013 och det är just en sådan här kväll 
som genererar nya förvärvade bröder in i vår krets. 

Mästare Sten Svensson och Preses Christina Johansson 
18 Fjorgun hälsade bröder och systrar välkomna, men 
mest välkomna är alltid en kväll som denna våra gäster. 
Nästan hälften av de 61 närvarande var nära och kära samt 
presumtiva. Musiken var naturlisch bomba bomba, men 
med inslag av skånsk allsång i form av Hasse Andersson, 
Danne Stråhed och Perikles. Även om det är fri klädsel på 
våra klubbaftnar, så var det inte många som kom utan en 
dirndl eller lederhosen som det tydligt framgår av bilderna. 
Maten bestod av allt som hör till, och den som inte blev 
mätt har bara sig själv att skylla. Musiken, maten, ölen och 
framförallt sällskapet vilken underbar stämning och kväll 
detta blev. Min dotter var lite svårare att övertala till detta 
året, men eftersom hon var den stora vinnaren i lotteriet 
kommer hon att vara en av de första att anmäla sig nästa år, 
kanske då klädd i dirndl. 

Extra stort prisbord och alla lotter var slutsålda, men även 
utan lotteri så är en kväll som denna ett vinnande koncept. 
Till vårt julbord och ritus i Grad I kommer minst fem 
främlingar vilja börja sin resa inom vår Orden. Vi hoppas 
och tro att även 18 Fjorgun blir en eller flera Systrar fler. Vi 
ses nästa år.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Sten Svensson

26 Vanadis, Karlskrona
VBC – Vanadis Bowling Competition 
torsdagen den 27 september 2018
En glad segrare med sin andra 

inteckning i vandringspriset 
tillsammans med tvåan 

Jens Östling

Andreas segrade för andra 
gången i VBC 2018. Det 
blåste bitvis kuling denna 
sista torsdagskväll i september 
och en begynnande skymning 
begränsade sikten. 
Dock, eftersom VBC-
mästerskapet hålls inomhus 
i Karlskronas väl upplysta 
bowlinghall på Saltö, går inte 
dessa yttre förutsättningar att 
användas som inflytelser som 
kan ha påverkat resultatet då sju 
bröder, en i Bifrostsammanhang 
väl vald numerär, riggade sig 
med skor och klot, gjorde sig 
beredda att tävla i Vanadis 
Bowling Competition. 

Björn Pettersson fokuserar

Eftersom Vanadis Bowling-
sammanhållande hade förhinder 
att närvara denna kväll, fick 
de tävlande också svara för 
domarfunktion och sekretariat 
själva. Trots att de tävlande var laddade och taggade på 
alla sätt löstes dessa uppgifter på ett mycket broderligt sätt. 
Spelarna tävlar om ett vandringspris. Det tidigare vandrings-
priset hade rämnat p.g.a. ålder och torka och ett nytt hade 
tillverkats av broder Kurt Friberg. Logens mest kreativa 
hantverkare. Tävlingen genomfördes som ett gruppspel där 
vinnarna sedan möttes i en final. En åskådare kunde väl 
konstatera att de enskilda spelarnas resultat inte direkt var 
lysande, men vad gör det. Vi var oerhört engagerade, hade 
ytterst trevligt och fick många leenden. 

Referenten sträcker ut

Finalister blev Jens Östling och 
Andreas Axén. Jens var oslagbar 
i gruppspelet men i finalmatchen 
hade Andreas bästa skärpan och 
starkaste nerverna och stod 
därmed som segrare. Andreas 
tog därmed sin andra inteckning 
i vandringspriset. Grattis 
Andreas!

Referent N-G Johnsson 
Fotograf N-G Johnsson och Jens Östling 

BIFROST

Bifrostbröder i Stockholmsområdet
Bifrostlunch varje månad

Glada och mätta deltagare på Bifrostlunchen på Axela

Första helgfria tisdagen i varje månad klockan 13.00 träffas 
ett antal Bifrostbröder på Restaurang Axela på Götgatan 
73 i Stockholm för en stunds trevliga samtal i samband 
med en välsmakande lunch. Gunnar Engström har med sig 
närvaroboken som nu är den tredje i ordningen, och vill 
meddela att det finns gott om plats i matsalen för ytterligare 
bröder. Alla är välkomna till en stunds avkoppling, ingen 
föranmälan är nödvändig dock kan man från och med 
november månad, meddela sitt intresse på portalen.

Referent & Fotograf Olavi Ollikainen
BIFROST

Åren går fort, så nu är vår broder i 15 Norheim 101 år, fyller det den 
11 nov. Mästaren Kenneth Drott och IL (undertecknad) var redan 
på fredagen den 9 nov och gratulerade med rosor och bröd, kaffet 
fixade Göte. 101 åringen hoppade inte ut genom fönstret och för-
svann utan han var väldigt närvarande hela tiden vi var där. Göte 
har haft ett otroligt aktivt liv från tidiga barnsben till nu i princip. 
För dagen har han hjälp av sin rullator lite svårt med benen annars 

Göte Johnsson, 15 Norheim, 101 år

Lördagen den 3 november var vi tre 
bröder med våra respektive som fick 
glädjen att uppvakta vår broder Rune 
Pegenius på hans 90-årsdag. Rune 
är idag den i Orden äldsta brodern, 
inte till ålder utan till medlemskap 
i Bifrostorden. Rune blev broder i 
logen 11 Löfstad, Tranås, i oktober 
1955. Med andra ord, Rune har varit 
Bifrostbroder 63 år! Rune är en av 
stiftarna av logen 20 Vesthav. 

På bilden ses en fräsch och fin 
90-åring. Grattis Rune!

Vanligtvis publicerar vi inte annat än 100-åriga födelsedagar. Ovanstående artikel 
publiceras med anledninge att Rune Pegenius är den broder som har längst med-
lemskap i Orden.

Red:s anmärkning

Rune Pegenius, 20 Vesthav, 90 år

otrolig vigör. Ingen hemhjälp behövs, (lite städhjälp en gång per 
månad). Han visar med stolthet upp det han gjort i björk förvarings-
boxar, bord, stolar och mycket annat. Under hans mest aktiva tid 
så var hemvärnet en stor del av hans liv, hemvärnschef i Västervik, 
deltagit i sju högvakter både som chef och menig. Några små saker 
under sin tid i hemvärnet b la. I norra Sverige vid Hedenäset var det 
skarpskjutning, på 60–70 talet då var han det högsta befälet och alla 
skulle avrapportera till Göte, b la. Lottorna, fina tjejer i 18–19 års 
åldern, då trodde Göte citat ”har jag kommit till himlen” slut citat. 
Det finns ju vissa punkter i kroppen hos människan och självklart 
även på damer, den kunde vissa personer ta fram på damerna på 
den tiden man fick liksom ytterligare ett citat ”läppstiftet att rinna i 
mungiporna på flickorna” slut citat.  Göte var tacksam för besöket 
och hälsar via oss till samtliga bröder runt om i landet och hoppas 
kunna delta vid någon seniorträff i Västervik under 2019. Vi tackar 
Göte för en trevlig pratstund.

Mästaren 
Kenneth Drott 

överlämnar 
en bukett 

rosor till Göte 
Johnsson på 
hans 101 års 

dag

Göte i sin favoritfåtölj

Referent & Fotograf
Thomas Manfredh

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)

 – När Du vill hylla en broder – BG 625-0419
Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation 
Rapporter, information och händelser

Kalendarium 2019
19 – 20 januari, BDR styrelsemöte i Norrköping
16 – 17 mars, BDR styrelsemöte i Norrköping
11 maj, Riksmöte i Södertälje
14 – 15 september, Presesmöte i Norrköping
28 – 29 september, styrelsemöte i Kalmar

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

Bifrostbröder/Systrar

Damlogens pin
Delas ut till alla Systrar 
när de får 1: a Graden, 
Gemenskapens Grad. 
Symboliserar Logernas 
symbol, äpplet och bak-
grundsfärgen represente-
rar Logens färg.

En presentation av BifrostDamernas utmärkelsetecken

Instiftartecken 
Delas ut till de Systrar 
som varit initiativtagare 
till att Damlogen bildats, 
d.v.s. de som deltog vid 
den allra första samman-
komsten för att starta 
verksamheten.
Symboliserar äppelblom-
man och bandet represen-
terar Logens färg.

Logernas 
Förtjänsttecken 
Delas ut av Damlogens 
Preses till Systrar som 
deltagit i logearbetet på 
ett förtjänstfullt sätt. 
Symboliserar Logernas 
symbol, äpplet och ban-
det representerar Logens 
färg.

Veterantecken
Delas ut till Systrar som 
varit medlemmar i 25 år 
och innehar minst 4:e 
graden, Vishetens Grad. 
Symboliserar Logernas 
symbol, äpplet och ban-
det representerar Logens 
färg.

Guldsystertecken
Delas ut till Systrar som 
varit medlemmar i 50 
år och innehar minst 
5:e graden, Skönhetens 
Grad.

BDRs 
Förtjänsttecken
Delas ut av BDRs Preses 
till Systrar som deltagit 
i BDRs arbete på ett 
förtjänstfullt sätt.

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
tillönskas alla Damlogesystrar och Bifrostbröder

BDRs styrelse/Berit Olsson Preses BDR

Sommaravslutning i Damlogen Galatea, 
Karlskrona

Gräskrona. 
Fotografer Maria 
Jönsson Schön och 
Kristin Mizser

Eftermiddagen den 
2 juni 2018 träffades 
glada och förväntans-
fulla systrar i veteran-
båtsklubbens stuga på 
Björkholmen. Där fick 
vi instruktioner i att 
binda gräskronor av 
syster Mimmi. Solen 
sken och flitiga fingar 

tillverkade kronorna. Kutte i logen Vanadis grillade korv som vi 
sedan avnjöt medan båtar sakta gled genom kanalen. Vi önskade 
varandra en riktigt skön och härlig sommar.

Utkiken
Fotograf Christina 
Malmberg

Höstupptakt
Damlogen Galateas 
höstuppstart den 26 
augusti, inleddes på 
restaurang Utkiken 
belägen på bryggar-
berget i Karlskrona, 
med utsikt över vack-
ra Trossö. Efter en un-
derbar pajbuffé, och 
medan vi avnjöt en 

god bärkaka och kaffe, ledde syster Suzanna ett musikquiz. Tack 
för en underbar och trevlig eftermiddag!  

Referent Petra Östling, Preses. Damlogen Galatea

Quiz hos Damlogen Norhild, Västervik
Segrande lag 
sittande fr v. Gun 
Svensson, Inger 
Öberg, Preses 
Christina Rooth, 
Yvonne Eriks-
son och Solveig 
Johansson

När Systrarna (32 st) i Norhild träffades onsdagen den 24 okto-
ber i ordenslokalen i Västervik, som hälsades välkomna av Preses 
Christina Rooth, var det meningen att man skulle få information 
om kryddor men den informationen får man i stället vid nästa 
träff. Denna kväll blev det i stället quiz, frågorna handlade om 
våra stora artister Lill-Babs och Jerry Williams. Det blev 5 och 
6-systras lag där det till slut krävdes flera utslagsfrågor för att det 
skulle koras en segrare. Men Preses Christina Rooth var jättesäker 

Gradgivning i Skogull

Fr. v Lissie Hagestrand, Syster 1 Anna-Lena Setterbrant, Prestav 
Annica Engström, recipiend Grad 2, Eva Ekström, Preses Ulrika 
Halldén, Syster 2 fick Förtjänsttecken, Kerstin Eriksson, reci-
piend Grad 3, Kerstin Vaher, GradvärdinnaLiseLott Karlsson, 
recipiend Grad 2, Christina Brinkhäll fick födelsedagsäpple

Den 17 oktober hade vi Gradgivning för Grad 3 och 2. Kerstin Er-
iksson fick Grad 3 och två systrar, Annica Engström och LiseLott 
Karlsson fick Grad 2. Jag delade även ut ett Förtjänsttecken till 
Ulrika Halldén för hennes insatser för Logen.  
Christina Brinkhäll fick sitt Födelsedagsäpple i Logens färg, lime-
grön. Efter gradgivningen Intog vi en middag bestående av höst-
gryta och blåbärskaka till kaffet. 
Sedvanliga tal hölls under middagen samt att styrelsen presente-
rade sig och beskrev vad var och en har ansvar för. Vi gick även 
igenom GDPR. Lotteriet med diverse priser hade vi till kaffet. 
Som vanligt serverade herrarna oss och de fick en vinflaska för 
besväret. En trevlig kväll med gemytlig stämning. 

Referent Eva Ekström Preses Damlogen Skogull, Norrtälje
Fotograf Ann-Britt Danielsson

på när S:t Petris kyrka i Västervik byggdes, 
så hennes lag gick segrande ur denna quiz. 
När detta var avklarat så avnjöts en fantastisk 
fisksoppa från restaurang Kingpin (Simhallen), undertecknads 
hustru var helt lyrisk när hon kom hem. Man blir lite avundsjuk 
när man hör sådant. Som sig bör avslutades denna trevliga afton 
med kaffe och kaka samt lotteridragning.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Britt Manfredh,
 Damlogen Norhild, Västervik

Presesmöte 2018
Övre raden från vänster: Monika Wernersson, Draupner Borås, 
Christina Johansson, Fjorgun Eslöv, Christina Rooth, Nor-
hild Västervik, Lilian Stexgård, Livheim Gävle, Eva Nyström, 
Åsa-Idun Stockholm. Karin Nilsson, Prisman Vetlanda, Maria 
Johansson Englund, Gersimi Helsingborg, Maj Erlandsson, 
Ganndul Kalmar, Ingela Marklund, Fensala Uppsala, Annika 
Persson, Modgunn Järfälla, Margaretha Berger Gylling, Idavall 
Linköping, Eva Ekström, Skogull Norrtälje, Ewa Dalsjö, Prisman 
Vetlanda.
Mellersta raden från vänster: Petra Östling, Galatea Karls-
krona, Maj Skansen, Duranki Örebro, Anni Pedersen, Draupner 
Borås, Carina Clevesjö BDR/Åsa-Idun Stockholm, Ewa Eriksson, 
Aelforna Eskilstuna, Jessica Lindkvist BDR/Fensala Uppsala. 
Sittande från vänster: Inga Malmqvist, Vestros Göteborg, Birgit-
ta Zetterström, Nicopia Nyköping, Annica Carlsson, Stjärnbågen 
Jönköping, Solgerd Sand Nolén, Heidrun Hudiksvall, Barbro 
Österberg, Carola Karlskoga.

Fotograf Lisbeth Wallberg BDR/Vestros Göteborg
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Stor- och grundlogernas vårprogram 2019 samt Mu-adresser
1 St:Örjan, Stockholm      
Mu Sven Göthe  sven.gothe@comhem.se  070-883 80 30   
2019-01-31 Årsmöte   
2019-02-14 Loge Grad I Mästareinstallation 
2019-03-14 Loge Grad III   
2019-04-11 Loge Grad V     
 
2 Eyrabro-Havamal, Örebro      
Mu Torbjörn Näslund  torbjorn.naslund@statoilbrandasen.com 
0582-700 95/070-636 42 34     
2019-02-13 Loge Grad I Installation direktorium   
2019-03-13 Loge Grad II      
2019-04-03 Loge Grad I Parentation   
2019-05-08 Loge Grad V     
 
3 Aroshus, Västerås      
Mu Info saknas   
2019-01-16 Direktoriemöte    
2019-01-16 Årsmöte     
2019-01-23 Loge Grad I    
2019-02-27 Loge Grad II    
2019-03-27 Loge Grad III     
2019-04-17 Direktoriemöte     
2019-04-24 Loge Grad IV     
2019-05-22 Loge Grad I     
       
4 Valhall, Stockholm      
Mu Rolf Lindh rolfdaglindh@gmail.com  072 371 00 47  
2019-01-25 Infoträff om Bifrostorden Årsmöte/Infomöte   
2019-02-22 Loge Grad I/Installation   
2019-03-20 Loge Grad II      
2019-05-03 Loge Grad I     
 
5 Åsagård, Stockholm      
Mu Marko Salonen supermannen@gmail.com  070-782 20 27  
2019-01-24 Loge Grad I  Installation   
2019-03-07 Loge Grad III      
2019-04-09 Loge Grad I     
 
7 Junehus, Jönköping     
Mu Leif A Grytberg 1944lag@gmail.com   036-960 46/070 731 81 66  
2019-01-18 Årsmöte  
2019-01-25 Loge Grad I  
2019-02-22 Loge Grad II   
2019-03-29 Loge Grad III   
2019-04-26 Loge Grad V     
 
8 Manheim, Stockholm     
Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com  072-311 16 15  
2019-01-28 Direktoriemöte  Inför Grad I 7/2   
2019-02-07 Loge Grad I  Installation   
2019-03-04 Direktoriemöte      
2019-03-11 Loge Grad II      
2019-04-15 Direktoriemöte      
2019-04-23 Loge Grad III     
 
9 Carolus, Karlskoga     
Mu Christer Persson krister.p@telia.com   070-543 60 87  
2018-12-07 Loge Grad IV   
2019-01-25 Loge Grad III   
2019-02-15 Loge Grad I  Installation 
2019-03-15 Loge Grad II     
2019-04-26 Loge Grad III     
2019-05-17 Klubbafton  Pubafton   
     
10 Withala, Vetlanda     
Mu Emil Ljunggren ljunggren86@gmail.com  073-407 91 46  
2018-12-07 Loge Grad IV    
2019-01-14 Direktoriemöte    
2019-02-01 Årsmöte    
2019-02-01 Klubbafton  
2019-02-22 Loge Grad I     
2019-03-15 Loge Grad II      
2019-04-12 Loge Grad I     
       
11 Löfstad, Tranås      
Mu Stefan Paulsson stefan@stefanpaulson.se  070 509 43 53  

2019-01-02 Direktoriemöte    
2019-01-11 Loge Grad V  Tillsammans med 10 Withala  
2019-02-04 Årsmöte      
2019-02-08 Loge Grad I  Installation   
2019-03-08 Loge Grad II      
2019-04-12 Loge Grad I  Parentation   
2019-05-23 Loge Grad III     
 
12 Nicopia, Nyköping      
Mu Örjan Johansson orjan64@tele2.se  076 110 21 55   
2019-01-17 Årsmöte    
2019-02-07 Loge Grad I
2019-03-07 Loge Grad II    
2019-03-21 Klubbafton    
2019-04-04 Loge Grad III  
2019-05-16 Loge Grad IV    
2019-06-04 Klubbafton     
 
13Torkild, Södertälje      
Mu Patrik Berg patrik.berg198@gmail.com 08-550 315 16 / 070-253 45 23 
2019-01-09 Direktoriemöte    
2019-01-23 Årsmöte    
2019-02-13 Loge Grad I  Installation  
2019-02-27 Direktoriemöte    
2019-03-13 Loge Grad II    
2019-03-27 Direktoriemöte    
2019-04-10 Loge Grad III      
 
14 Solhem, Karlstad      
Mu Thomas Börjeson thomas.0507@hotmail.com  054-21 00 94/070-482 00 24 
2019-01-25 Årsmöte  Årsmöte och Bowling
2019-02-22 Loge Grad I     
 
15 Norheim, Västervik     
Mu Anders Svensson  anders.svensson.vvs@gmail.com  0766-33 38 70 
2019-01-18 Loge Grad V    
2019-01-25 Klubbafton  Hockeykväll   
2019-02-07 Årsmöte     
2019-02-15 Loge Grad I  Installation   
2019-03-29 Loge Grad II     
2019-04-26 Loge Grad III     
       
16 Runheim, Järfälla      
Mu Kjell Hestad kj.hestad@gmail.com  08-580 334 36/070-686 86 97  
2019-01-21 Direktoriemöte     
2019-01-25 Loge utan reception Parentation   
2019-02-11 Årsmöte    
2019-02-19 Loge Grad I  Installation   
2019-03-25 Direktoriemöte     
2019-03-29 Loge Grad II     
      
17 Grimner, Oskarshamn      
Mu Jan Brandting  jangunnar.br@telia.com  0491-175 08/076-761 75 08 
2019-01-11 Loge Grad V      
2019-01-22 Årsmöte  OBS! Tisdag kl. 18:00  
2019-02-08 Loge Grad I  Mästare installation   
2019-03-08 Loge Grad II     
2019-04-12 Loge Grad III     
       
18 Mjölner, Eslöv      
Mu Bengt Nilsson  bengtlenanilsson@hotmail.com 0413-106 58/ 070-881 06 58 
2019-01-25 Loge Grad V  
2019-01-29 Årsmöte     
2019-02-22 Loge Grad I  Installation   
2019-02-26 Direktoriemöte      
2019-03-22 Loge Grad II     
2019-04-12 Loge Grad III     
2019-05-24 Loge Grad I     
2019-05-28 Direktoriemöte     
       
19 Gangrad, Borlänge      
Mu Mikael Prenler  mikael@prenler.se  46-243-835 19/070-524 24 61  
2019-01-16 Loge Grad III    
2019-02-13 Loge Grad I     
2019-03-13 Loge Grad IV     
2019-04-10 Loge Grad I
2019-05-08 Loge Grad I   

20 Vesthav, Göteborg     
Mu Olle Nordberg olle.nordberg@aqg.se  0046-076 715 35 65  
20 Vesthav Göteborg    
       
21 Midgård, Linköping      
Mu Peter Alvhed  alvhed@gmail.com  013-16 23 04/0709-23 52 59  
2019-01-16 Direktoriemöte  
2019-01-25 Loge Grad V    
2019-02-13 Direktoriemöte  
2019-02-13 Årsmöte  
2019-03-01 Loge Grad I  
2019-03-29 Loge Grad II  
2019-05-03 Loge Grad III   
       
22 Righeim, Gävle      
Mu Bo Axman bo.axman@22righeim.se  026-51 27 92   
2019-01-22 Årsmöte  
2019-02-19 Loge Grad I  Installation  
 
23 Forsete, Malmö     
Mu Stefan Larsson nils.stefan.larsson@gmail.com 
040-42 21 58/0734-29 30 10     
2019-01-23 Loge Grad V  OBS! Tid för intåg   
2019-02-06 Årsmöte     
2019-02-20 Loge Grad I  OBS! Tid för intåg  
2019-04-03 Loge Grad II  OBS! Tid för intåg  
2019-05-17 Loge Grad III  OBS! Tid för intåg   
      
24 Gungner, Borås     
Mu Christer Lindell christer.lindell@boras.se 033-615 02 32/073 642 79 98 
2019-01-11 Loge Grad IV     
2019-01-25 Årsmöte  Aktivitet   
2019-02-08 Loge Grad I  Installationsloge  
2019-03-08 Loge Grad II     
2019-04-12 Loge Grad III      
      
25 Alvheim, Västerås      
Mu Ted Rönn tedronn@hotmail.com 016-13 47 68/070-652 89 03 
2019-01-24 Direktoriemöte     
2019-01-31 Klubbafton     
2019-02-21 Direktoriemöte     
2019-02-21 Årsmöte     
2019-02-28 Loge Grad I  
2019-03-21 Direktoriemöte     
2019-03-28 Loge Grad II     
2019-04-17 Direktoriemöte  OBS! onsdag  
2019-04-25 Loge Grad III     
2019-05-16 Direktoriemöte  OBS! I Rinkesta  
2019-05-23 Loge Grad IV     
 
26 Vanadis, Karlskrona      
Mu Tommy Johansson  tj65tj@gmail.com  070 515 56 79   
2019-01-13 Klubbafton     
2019-01-18 Loge Grad V     
2019-02-10 Årsmöte     
2019-02-15 Loge Grad I  Installation  
2019-03-09 Klubbafton     
2019-03-15 Loge Grad II     
2019-04-12 Loge Grad III     
2019-05-18 Klubbafton  WVNF + Våravslutning  
 
27 Odinsal, Uppsala      
Mu Roine Thunberg  Roine.Thunberg@icloud.com 46-070-580 12 54  
2019-01-29 Loge Grad II   
2019-02-12 Årsmöte    
2019-02-26 Loge Grad I  Installation  
2019-03-26 Loge Grad III     
2019-05-24 Loge Grad I  Fredagsloge  
 
28 Gondler, Kalmar      
Mu Bo Agmell  bo.agmell@telia.com  070-618 29 25  
2019-01-25 Loge Grad V    
2019-02-15 Loge Grad I    
2019-03-08 Loge Grad II    
2019-03-29 Loge Grad I    
2019-04-26 Loge Grad III
    

29 Rosheim, Norrtälje     
Mu Thomas Niklasson  munskank@29rosheim.org 
0176-23 71 48 / 072-732 17 20     
2019-01-25 Loge Grad V  
2019-02-08 Årsmöte    
2019-02-22 Loge Grad I  Installation  
2019-03-08 Klubbafton    
2019-03-22 Loge Grad II     
2019-04-05 Klubbafton    
2019-04-26 Loge Grad I    
2019-05-10 Loge Grad III    
2019-07-05 Loge Grad I  Sommarloge   
    
30 Torgrim, Hudiksvall      
Mu Bengt Göran Persson  goran@dellenova.se  0650-101 95 
2019-02-11 Årsmöte     
2019-03-01 Loge utan reception Installation  
2019-03-25 Loge Grad I     
2019-04-15 Loge Grad II     
2019-05-06 Direktoriemöte     
 
31 Rimfaxe, Helsingborg      
Mu Åke Hylander  mu@31rimfaxe.se  042-21 03 07   
2019-01-18 Loge Grad IV     
2019-02-07 Årsmöte     
2019-02-15 Loge Grad I  Installation  
 
32 Runrike, Täby      
Mu Alf R Karlsson  alf.xx.karlsson@ericsson.com  08-768 39 89 
2019-01-22 Årsmöte  Klubbafton 
2019-02-12 Loge Grad I  Installation  
2019-03-12 Loge Grad II     
2019-04-09 Loge Grad I     
2019-05-14 Loge Grad I     
2019-06-11 Loge Grad I     
 
33 Danheim, Kristianstad     
Mu Lars Ståhlberg  lars_stahlberg@bredband.net 
044-31 02 27 / 0708-15 66 35     
2019-02-22 Grad I  Installation  
 
34 Linneus, Växjö      
Mu Kennert Johansson  kennert.j@telia.com  0470-830 83/0705-34 92 47 
2019-01-24 Loge Grad IV    
2019-02-28 Loge Grad I   
2019-03-28 Loge Grad II  
2019-04-26 Loge Grad I  
2019-05-22 Infoträff om Bifrostorden 

Stockholmslogerna 
Lunch Rest. Axela Götgatan 73, Ingen föranmälan behövs
2019-01-08 Bifrostlunch   
2019-02-05 Bifrostlunch    
2019-03-05 Bifrostlunch    
2019-04-02 Bifrostlunch   
2019-05-07 Bifrostlunch 
2019-05-23 Loge Grad IV,1 S:t Örjan, 4 Valhall, 5 Åsagård, 8 Manheim 
2019-06-04 Bifrostlunch   
2019-07-02 Bifrostlunch 

Heimdal       
Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com  072-311 16 15 
2019-02-11 Direktoriemöte    
2019-02-15 Loge Grad VI Årsmöte samt Installation  
Gotheim       
Mu Mats Petersson  macke@k-na.se     
2019-02-02 Loge Grad VI  Årsmöte, Jönköping  
2019-02-24 Direktoriemöte  Växjö    
2019-03-16 Loge Grad VII  Kristianstad  

Tirfing Mu Lennart Eriksson  lennarteriksson28@gmail.com  
018-38 12 84/073-088 2130 

Ladulås       
Mu  Mats Persson  matss.persson@hotmail.com 0491-914 36/076-879 34 51 
2019-02-23 Loge Grad VI  Västervik   
2019-02-23 Direktoriemöte  Västervik   
2019-04-13 Loge Grad VII  Linköping   
2019-04-13 Direktoriemöte  Linköping  
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  Dat                                  Namn                                             Loge                        

   Brustna länkar

8 september Olof Malm Rosheim VII
17 september Karl-Gustav Gustavsson Eyrabro-Havamal I
18 september Olof Engfeldt Runrike X
4 oktober Leif Kahlman Vesthav VIII
5 oktober Sixten Andersson Löfstad IX
12 oktober Roger Wennberg Righeim IX
14 oktober Anders Isaksson Junehus X
19 oktober Eric Jansson Runheim IX

 Mars 2019
 Dat  År  Loge  Namn

 Januari 2019
 Dat  År  Loge  Namn

 Februari 2019
 Dat  År  Loge  Namn

1 70 Junehus Bill Sjölund
2 75 Valhall Owe Läth
3 75 Linneus Göran Widell
3 95 Rosheim Georg Svallmark
3 70 S:t Örjan Bengt Risinger
8 80 Alvheim Sören P W Lindell
8 60 S:t Örjan Björn Augustsson
11 70 Grimner Lars-Peder Erlandsson
11 70 S:t Örjan Holger Andersson
13 75 Åsagård Göran Springer
15 70 Löfstad Anders Wågman
15 70 Mjölner Sven-Eric Persson
16 60 Junehus Jan-Ove Lipponen
18 60 Runheim Åke Överström
18 75 Torkild Tord Brynolfsson
20 70 Midgård Sven-Åke Öberg
21 80 Eyrabro-H Rolf Gustafsson
23 90 Alvheim Sven-Olof Fagerberg
23 70 Valhall Bengt Tegbrink
24 75 Nicopia Gösta O Wickbom
24 70 Withala Tommy Hansson
26 75 Gondler Per Westling
27 60 Nicopia Mikael Karlsson
31 60 Rosheim Dan Hammarlund
31 75 Withala Stig Jacobsson

9 75 Grimner Sören Axelsson
10 90 Grimner Sven Kristiansson
10 85 Mjölner Gert Rolf
10 75 Torkild Hans Ohlsson
11 80 S:t Örjan Kjell-Åke Nilsson
12 75 Torkild Conny Englund
14 50 Manheim Bo Wilhelmsson
17 70 Grimner Stefan Palmberg
19 75 Alvheim Björn Brodd
19 70 Mjölner Mats I Nygren
20 75 Norheim Christer Westberg
22 60 Odinsal Göran Thorsell
22 50 Torkild Tomas Gustafsson
23 75 Nicopia Rolf Åkerman
25 70 S:t Örjan Peter Carlsson
25 80 Torkild Leif Ring
25 75 Valhall Roland Friberg
25 70 Withala Anders Kling

1 70 Eyrabro-H Bength Mann
1 80 Junehus Kenneth Ahlin
2 75 Eyrabro-H Karel de Ridder
2 70 Grimner Fred Skarstedt
3 80 Grimner Svante Hellqvist
4 80 Aroshus Bo Hedlund
4 60 Valhall Peter Berglind
5 70 Runheim Kent Majak
6 70 Löfstad Lars-Rune Lingmerth
7 80 Alvheim Gunnar E Lindén
7 60 Vanadis Conny Strömberg
9 60 Eyrabro-H Magnus Landin
9 75 Rimfaxe Gert A I Nordahl
9 75 Withala Börje Säll
11 75 Vesthav Hans Wallberg
11 50 Withala Oskar Frising
13 70 Nicopia Tomas Barkman
14 60 Forsete Ulf Adolfsson

14 80 Righeim Sven E H Lidström
18 90 Vesthav Bengt Börjesson
19 75 Mjölner Gert-Ove Nilsson
24 75 Eyrabro-H Bertil Wahlter
24 60 Norheim Ulf Göthberg
25 85 Solheim Börje Staaf
28 70 Rimfaxe Christer Lind
29 60 Mjölner Robert Hall
31 80 Gagnrad Arle Lundqvist
31 80 Löfstad Alf T G Rosen
31 70 Norheim Kent Svensson
31 80 Solheim Sven Hertzberg

1 50 Linneus Cristian Bohman
1 60 Norheim Ulf Erlandsson
2 70 Rosheim Anders Forslund
3 50 Aroshus Thomas Lööv
3 75 Midgård Christer Tyrén
5 75 Grimner Kari Lehtinen
7 75 S:t Örjan Christer Åhnberg
12 60 Vanadis Boris Svensson
15 60 Midgård Johnny Irebro
16 60 Torgrim Ove Engman
18 50 Grimner Magnus Ågren
19 60 Grimner Michael Nilsson
19 50 Nicopia Tobias Block
20 70 Withala Harri Airosto
22 60 Forsete Douglas Stålhammar
22 70 Withala Hans-Erik Danielsson
24 80 Norheim Claes-Georg Hansson
25 60 Gagnrad Mikael Prenler
25 60 Gondler Per-Anders Ahlgren
27 60 Junehus Jan K Johansson
27 50 S:t Örjan Rickard Johanson
28 75 Gungner Hans Kastendal
30 50 Manheim Håkan Hansell

 Jubilerande Bröder Personalia

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder 

Sätt in bidrag på Bankgiro 625-0419
Text skickas till or@bifrostorden.se   Märkes ”Minnesfonden”

B efordrade Bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

Grad IIIB efordrade Bröder            Grad III – Kunskapens Grad 

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad 

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2018-08-31 Joakim Thorp Junehus
2018-08-31 Anders 
  Yngvesson Lovrin Junehus
2018-08-31 Anders Eriksson Vanadis
2018-08-31 Urban Nilsson Vanadis
2018-08-31 Conny Strömberg Vanadis
2018-09-06 Daniel Bengtsson Nicopia
2018-09-06 Emil Daréus Nicopia
2018-09-06 Marcus Franzén Nicopia
2018-09-06 Sören Peterson Nicopia
2018-09-06 Tomas Sjödelius Nicopia
2018-09-07 Tomas Ahlfeldt Midgård
2018-09-07 Jan Nilsson Mjölner
2018-09-07 Thomas Malmborg Rimfaxe
2018-09-07 Lars Hansby Vesthav
2018-09-07 Oskar Sellergren Vesthav

2018-09-13 Torbjörn Falkcrona Torkild
2018-09-13 Örjan Urve Torkild
2018-09-14 Pär Henriksson Grimner
2018-09-14 Ulf J Johansson Grimner
2018-09-14 Per Tingström Grimner
2018-09-14 Patrik Åsedahl Gungner
2018-09-14 Daniel Blomvall Gungner
2018-09-14 Jesper Devrér Gungner
2018-09-14 Andreas Olofsson Gungner
2018-09-14 Per Pettersson Gungner
2018-09-14 Kristofer Ståhl Gungner
2018-09-20 Jonas Fougstedt Manheim
2018-09-20 Matti Vene Manheim
2018-09-20 Peter Eriksson Valhall
2018-09-21 Tommy Dahl Gondler
2018-09-21 Peter Engström Gondler

2018-09-21 Lars Lindström Gondler
2018-09-21 Kjell Johansson Withala
2018-09-21 Tomas Rostedt Withala
2018-09-27 Mikael Ljung Alvheim
2018-09-27 Stefan Tellberg Alvheim
2018-09-27 Soran Gameel Åsagård
2018-09-27 Göran Widell Linneus
2018-09-27 Jonas Wranå Linneus
2018-09-27 Alexandru Zamfir Linneus
2018-09-28 Mattias Rapakko Löfstad
2018-09-28 Håkan Saxfeldt Löfstad
2018-09-28 Ulf Göthberg Norheim
2018-10-05 Anders Nilsson Rosheim
2018-10-05 Johan Nyberg Rosheim
2018-10-19 Kjell-Åke Ahlgren Alvheim
2018-10-19 Jan Bäckström Carolus

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2018-09-13 Ludvig Enger S:t Örjan
2018-09-13 Rickard Stafhammar S:t Örjan
2018-09-13 Pejman Fartash Valhall
2018-09-17 Hans Andersson Torgrim
2018-09-18 Pär Källström Righeim
2018-09-21 Magnus Karlsson Vanadis
2018-09-21 Mats Larsson Vanadis
2018-09-26 Jan Persson Aroshus
2018-09-28 Johan Carlson Midgård
2018-09-28 Runo Gylling Midgård
2018-09-28 Mikael Ekdahl Mjölner
2018-09-28 Tord Nilsson Mjölner
2018-09-28 Kenneth Nimåker Mjölner
2018-09-28 Dan Löfgren Solheim
2018-09-28 Patrik Nyström Solheim

2018-10-03 Konny Österlin Manheim
2018-10-04 Niklas Hansen Nicopia
2018-10-04 Benny Hjalmarsson Nicopia
2018-10-04 Lars Trolin Nicopia
2018-10-10 Anders Höök Eyrabro-H
2018-10-10 Tomas Johansson Eyrabro-H
2018-10-10 Mikael Johansson Eyrabro-H
2018-10-10 Jesper Persson Eyrabro-H
2018-10-10 Lars Jonsson Torkild
2018-10-12 Per Dahlberg Grimner
2018-10-12 Carl De Vries Grimner
2018-10-12 Stefan Palmberg Grimner
2018-10-12 Bo-Lennart Andersson Gungner
2018-10-12 Peter Bergetti Gungner
2018-10-12 Martti Järviniemi Gungner

2018-10-12 Marcus Lundberg Gungner
2018-10-12 Philipp Barcelo Vesthav
2018-10-12 Jan Englawik Vesthav
2018-10-19 Christoffer Börjesson Withala
2018-10-19 Jan Ohlinder Withala
2018-10-19 Fredrik Persson Withala
2018-10-25 Stefan Bergqvist Linneus
2018-10-25 Orlando Ramirez Linneus
2018-10-26 Tomas Gustavsson Gondler
2018-10-26 Rabi Haidar Gondler
2018-10-26 Willy Höjer Gondler
2018-10-26 Tobias Linde Gondler
2018-10-26 Tom Ekström Löfstad

2018-09-25 Dick Eriksson Odinsal
2018-09-26 Sören Lundström Valhall
2018-10-09 Jim Fogelqvist Runrike
2018-10-09 Anders Mau Runrike
2018-10-09 Jacob Nienhuysen Runrike
2018-10-09 Peter Witt Runrike
2018-10-10 David Beimark Gagnrad
2018-10-19 Stefan J Johansson Danheim
2018-10-19 Thorbjörn Jönsson Danheim
2018-10-19 Carsten Jörgensen Danheim
2018-10-19 Emil Nordberg Danheim
2018-10-19 Joakim Andersson Vanadis
2018-10-19 Stefan Garsten Vanadis
2018-10-25 Anders Forslund Rosheim
2018-10-25 Per Lodenius Rosheim
2018-10-25 Ola Nässén Rosheim
2018-10-25 Roger Wientorp Rosheim
2018-10-26 Anders Carlsson Midgård
2018-10-26 Roger Samuelsson Midgård
2018-10-26 Mats Andersson Mjölner
2018-10-26 Björn Esbjörnsson Mjölner
2018-10-26 Ingvar Jönsson Mjölner

2018-10-26 Jakob Ljungstedt Mjölner
2018-10-26 Jörgen Mandelberg Mjölner
2018-10-26 Leif Nilsson Mjölner
2018-10-26 Martin Sollerhed Mjölner
2018-10-26 Ove Grönkvist Norheim
2018-10-26 Morgan Sjöberg Norheim
2018-10-26 Alf Gerdin Runheim
2018-10-27 Jonathan Meibrandt Junehus
2018-10-27 Mats Holmstedt Löfstad
2018-10-29 Berndt Bylund Torgrim
2018-10-29 Göthe Juntti Torgrim
2018-10-29 Boris Sandström Torgrim
2018-10-31 Conny Magnusson Forsete
2018-11-01 Per-Åke Forsbom Nicopia
2018-11-01 Magnus Lindgren Nicopia
2018-11-01 Stefan Nordmark Nicopia
2018-11-07 Johan Aronsson Eyrabro-H
2018-11-07 Dan Erlandsson Eyrabro-H
2018-11-07 Hans Pettersson Eyrabro-H
2018-11-07 Tommy Pettersson Eyrabro-H
2018-11-09 Anders Dahlin Gungner
2018-11-09 Bengt Mattsson Gungner

2018-11-14 Joachim Rogalski Torkild
2018-11-14 Gunnar Spångberg Valhall

 Mars 2019
 Dat  År  Loge  Namn

 April 2019
 Dat  År  Loge  Namn
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Grad VIB efordrade bröder            Grad VI Kärlekens Grad
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2018-09-21 Curt Larsson Aroshus
2018-09-21 Marko Salonen Åsagård
2018-09-21 Per-Olov Thörn Åsagård
2018-09-21 Anders Lord Eyrabro-H
2018-09-21 Lars-Inge Olsson Eyrabro-H
2018-09-21 Jan Sandberg Eyrabro-H
2018-09-21 Hans Rydén Manheim

2018-05-22 Rolf Hellman Odinsal
2018-10-31 Rolf Lundgren Åsagård
2018-10-31 Glenn Hansson Manheim
2018-10-31 Nicke Wagemyr Rosheim
2018-10-31 Jonas Carlsson Runrike

Grad IV
B efordrade Bröder            Grad IV – Hoppets Grad 
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

Grad VB efordrade Bröder            Grad V Trohetens Grad
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2018-10-18 Pär Ol-Mårs Manheim
2018-10-18 Rickard Axelsson Valhall
2018-10-18 Owe Läth Valhall
2018-10-18 Lars Lundgren Valhall
2018-10-18 Mikael Ollikainen Valhall
2018-10-26 Erik Fredholm Eyrabro-H

2018-10-26 Roine Andersson Odinsal
2018-10-26 Håkan Eriksson Odinsal
2018-10-26 Pehr Fahleson Odinsal
2018-10-26 Johan Rosén Odinsal
2018-10-26 Leif Svensson Odinsal
2018-10-26 Roine Thunberg Odinsal

2018-10-26 Daniel Wallin Odinsal
2018-10-29 Roland Wadelius Righeim
2018-11-16 Sture Kanth Norheim

2018-10-31 Andreas Lagerlöf Runrike
2018-10-31 Magnus Mällström Torkild
2018-11-02 Bo Andersson Danheim
2018-11-02 Bengt Andersson Danheim
2018-11-02 Ulf Pettersson Danheim

 Dat    Namn  Loge   Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2018-09-15 Peter Edman Aroshus
2018-09-15 Tomas Jonasson Solheim
2018-10-11 Hans Klingvall Åsagård
2018-10-11 Bo Sjölander Manheim
2018-10-11 Lars Andersson Runheim
2018-10-11 Jan Forsberg Runheim
2018-10-11 Lars Hedman Runheim

2018-10-11 Thomas Johansson Runheim
2018-10-13 Kenth Lindgren Forsete
2018-10-13 Stefan Fredriksson Mjölner
2018-10-13 Jan Larsson Mjölner
2018-10-13 Bjarne Sjöbeck Mjölner
2018-10-13 Christer Thunberg Mjölner
2018-10-13 Lars Knutsson Vesthav

2018-10-27 Mats Lundgren Grimner
2018-10-27 Magnus Nimvall Grimner
2018-10-27 Jörgen A I Hultman Löfstad
2018-10-27 Tarmo Kaunissaar Norheim
2018-10-27 Bengt-Inge Larsson Norheim
2018-10-27 Per-Olof Tjäder Withala

B efordrade bröder            Grad VIII Skönhetens GradGrad VIII

2018-11-02 Nils-Olov Trulsson Danheim
2018-11-02 Pär Holmlund Forsete
2018-11-02 Stefan Larsson Forsete

2018-09-21 Jens Johansson Odinsal
2018-09-21 Henrik Littorin Odinsal
2018-09-21 Andreas Melin Odinsal
2018-09-21 Mats Lindskoog Rimfaxe
2018-09-21 Alexander Westman Rosheim
2018-09-21 Lennart Lindström Runheim
2018-09-21 Lars Talback Runheim

2018-09-21 Peter Carlsson S:t Örjan
2018-09-21 Rickard Johanson S:t Örjan
2018-09-21 Germund Olinder S:t Örjan
2018-09-21 Magnus Palmstierna 
  Eckhéll S:t Örjan
2018-09-21 Lennart Hjelm Valhall

Bifrostorden  

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

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

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. 

In Memorian Sixten Andersson, 11 Löfstad
Logen 11 Löfstad har sorg. Logens Hedersmedlem Sixten 
Andersson har gått ur tiden, 101 år gammal. Sixten blev 
medlem i Bifrostorden 1 september 1961 och innehade LHT, 
OJT, OVT. Han har varit generös mot vår loge med penning-
gåva och har därför tilldelats titeln Logens Hedersmedlem. 
Han innehade Grad IX och var under sin aktiva tid valkolle-
giets Ordförande. Sixten sammanfattade sitt långa liv med: 
”Jag har haft ett bra liv så jag klagar inte!” 
Sixten har varit en förebild för oss andra bröder. Fram till sin 
100-årsdag var han en trogen besökare på logekvällarna, med 
eller utan hjälp till och från vår Ordenslokal. När vi bröder 
uppvaktade honom på hans 100-årsdag tog Sixten uppstån-
delsen med gott mod och humör. Man har tidigare sett Six-
ten, eller ”Skrot-Sixten” som han allmänt kallades, gått sina 
promenader efter Storgatan här i Tranås. Som förklaring till 

sin höga ålder berättade han då att för att hålla igång kroppen tränade 
han sex dagar i veckan på en träningscykel. Söndagar tog han ledigt 
från cykeln. Något att tänka på 
för oss yngre… Sista året har 
vi inte sett honom ute på stan 
utan han har hållit sig inne. 
Logens bröder kommer med 
saknad och vördnad minnas 
Sixten. Vila i Frid!

Lars Axehill

Logens Hedersledamot Sixten 
Andersson uppvaktas av 

Löfstads M Torbjörn Anders-
son på 100-årsdagen 2016

 BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 4  december 2018



Posttidning B
Bifrostordens kansli

Gotlandsgatan 44   116 65 STOCKHOLM
Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning 

återsändes tidningen med ny adress

BIFROSTORDEN

En tidlös sammanslutning
för Mänskliga Värden

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

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

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

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

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

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

Detta betyder konkret:

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

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

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

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

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

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