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Nu går vi in i årets sista kvart. De sista månaderna för 
att sluta cirkeln för det här året. Rätt vanligt är att vi 
summerar vårt år i december, gärna följt av några nyårs-
löften. Årsberättelser skapas oftast i januari och februari. 
Övningen ska svara på frågorna; Vad hände? Vilka gjor-
de vad? Vilka ekonomiska och verksamhetskonsekvenser 
fick det? Hur gick det? Har vi infriat det vi sa inför året? 
Det är en faktabaserad beskrivning av en verksamhet. 
Det intressanta är att det finns en tid innan årsberättel-
sen, det vill säga själva året.
Det är under det nämnda själva året som vi har en möjlig-
het att påverka vad som ska stå i den senare berättelsen. Vi 
kan alltså påverka en framtida berättelse och inte minst vi 
kan påverka det som en gång blir historia. Vad har din loge 
för historia? Känner du till den? Tänk om det är så att du i 
detta nu kan vara med att skriva din loges historia, tanken är 
både spännanande och svindlande. Tänk om du helt sonika 
bestämmer dig för att du ska hamna i din loges historiebe-
skrivning. Hur skulle det kunna gå till? 
Vidare kan årsberättelsen ligga till grund för en ny plan för 
nästa år samt att fånga upp de aktiviteter som inte infriats, om 
de fortfarande är relevanta för logens önskade framtida läge. 
Och detta resonemang kan du med fördel applicera på dig 
själv. Det vill säga, hur vill du att din personliga årsberättelse 
ska bli? Vad gör du idag för att påverka historieskrivningen i 
din bok? 
För mig har alltid hösten varit en tid av förändring. De flesta 
större beslut och förändringar i mitt liv är gjorda på hösten. 
Det tog en stund och en panna kaffe att faktiskt konstatera 
detta. Vad kan jag då göra med den informationen om mig 
själv? Jag gör tolkningen att för mig är hösten en tid av kraft 
och mod. En tid då mina tankar och drömmar blir verklighet 
– tänk om det är precis så för dig? 
Således har vi i detta nu några månader på oss att skapa de 
bästa förutsättningarna för berättelsen om våra loger. Vi har 

OSM har ordet 2019/3

Sista kvarten...
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100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025
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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. Bifrostorden  
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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

Patrick G Lundeberg 
Ordens Styrande Mästare
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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 mailprogrammet! 
Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan. 
Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer. 
Ta helst inga bilder med mobilen!

Bifrost nr 4
Manusstopp senast 17 november 2019
I brevlådan under vecka 50 

fortfarande några månader på oss att se till att vi inte tappar 
bröder vid årets målgång. Vi har tid för att berätta att vi finns 
för så många som möjligt. Vi hinner träffa presumtiva bröder 
över en kaffe, en lunch, på en klubbkväll, på golfbanan, på 
jägarpasset eller där de är. 
Den tanken gillar jag – att vi möter våra presumtiva nya brö-
der där de är. 
Låt oss se utgången på detta år som en möjlighet att med 
kraft och mod skapa för våra loger, för att vi kan och för att 
vi vill. 

Bifrostordens historia skriver vi tillsammans i detta nu! 
Håll i – Håll ut – Håll om
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Orden ger gåva till Burn Camp Sverige ur Styrande Mästares 
Fond 2 juli 2019
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En halvklar dag i början av juli 
månad besökte OSM Patrick G 
Lundeberg och undertecknad Nya 
Karolinska Sjukhuset i Solna. 
NKS som det heter i dagligt tal är 
ett mycket omskrivet sjukhus men 
är också ett oerhört komplext och 
kompetent universitetssjukhus med 
ett fint renommé världen över. Vi 
togs emot av Burn Camp Sveriges 
representanter Daniela Stattin 
Leg. Arbetsterapeut, Diplomerad 
lymfterapeut och Isabel Stiehl Leg. 
Fysioterapeut, Diplomerad lymfte-
rapeut. Efter en djupare presenta-
tion av verksamheten var känslan 
ännu mer stark och övertygande att 
detta vill vi gärna vara en del av. 
En stolthet kom över oss att vi som 
bröder i Bifrostorden kan kunna 
hjälpa till i en sådan här angelä-
gen och viktig verksamhet. Det är 
nästan svindlande.

Burn Camp har sedan decennier 
funnits i USA och Europa. Interna-
tionellt betraktas Burn Camp som en 
viktig del i rehabilitering av bränn-
skadepatienter. Europeiska länder 
samarbetar för att främja Burn Camp 
via European Burns Association. 
År 2009 genomfördes i Sverige 
den första Burn Camp lägret vilket 
blev mycket uppskattat. Syftet med 
lägret är främst att öka välbefinnan-
det och stärka självförtroendet hos 
deltagarna. Sammanhanget ger stora 
möjligheter att uttrycka tankar och 
funderingar runt hur det är att vara 
brännskadad och det tillsammans 
med andra som väl känner igen sig i 
min situation. 

Deltagarna är där som individer där 
inte själva behandlingen är i fokus. 
Målet är att varje år få 20 personer 
som deltar. Kriterierna för att kunna 
söka till lägret är att man är 15 år 
eller äldre, att det är minst ett år se-
dan skadetillfället samt att man kan 
medverka i grupp. 
Rekryteringsprocessen till lägret går 

via information i Facebookgruppen 
Burning Spirits, hemsidan, visitkort, 
föreläsningar/presentationer, övriga 
sjukhus och eventuella intervjuarar-
tiklar.

Burn Camp 2019 blir på Åkerby 
herrgård i Nora 12 – 15 september. 
19 deltagare är i nuläget anmälda. 
Deltagarna är både återkommande 
och nya deltagare. Ett program från 
torsdag till söndag är planerat med 
aktiviteter såsom samarbetsövningar, 
musikquiz med trubadur och föreläs-
ningar som är inspirationsgivande. 
Det blir besök på lokala sevärdheter 
i området kring Nora. Måltiderna är 
gemensamma under dagarna för att 
främja samvaron. Lägret avslutas 
med reflektion och utvärdering i 
grupper. 

Finansieringen till lägret utgörs 
uteslutande med medel från externa 
sponsorer och bidragsgivare. Idag 
finns drygt tio samarbeten till finan-
sieringen. Kostnader för arbetstid 
för ledare på lägret står Karolinska 
Universitetssjukhuset.

Några deltagarröster från tidigare 
Burn Camps:

”Mer fokus på mig som människa 
och inte på mina skador”
 

”Äntligen få träffa andra i samma 
situation”
 
”Klarar av mer än vad man tror”
 
”Första gången jag bytte om i ett 
omklädes rum med andra”
 ”Släppa alla murar man behöver 
inte vara stark”
”Man får ny energi till lång tid 
efter”

”Minnen att skratta åt och tänka 
tillbaka till i svåra stunder”

Det känns givetvis skönt att som 
Bifrostbroder läsa dessa ord som 
beskriver ljuset i situationen för 
våra medmänniskor som drabbats 
av brännskador. Bifrostorden får nu 
via Ordens Styrande Mästares Fond 
möjligheten att vara sponsor för den-
na viktiga insats som görs av Burn 
Camp Sverige.

Vi riktar ett stort tack till Daniela 
och Isabel för all information ni 
delgivit oss och för det arbete som 
Ni gör.

Text och foto:
Mats Hyltén

Från vänster ses Isabel Stiehl, OSM Patrick G Lundeberg, Daniela Stattin

Höstsäsongen för Ordensdirektoriet (OD) inleddes 13–14 sep-
tember med ett möte i Malmö och då OD också gjorde ett be-
sök hos Logen 23 Forsete, som dagen till ära hade fyra recipie-
rande Bröder, som därigenom blev ledamöter av Bifrostorden. 

Dessförinnan hade OD också ett kortare möte i samband med 
ankomsten till Södertälje torsdagen den 9 maj. Vid detta möte 
beslutades det från OSM-fonden skulle utdelas ett bidrag till 
föreningen Burn Camp Sverige. En verksamhet som drivs på 
ideell basis av läkare och sköterskor inom Karolinska Sjuk-
huset och har som ändamål att ge möjlighet för brännskadade 
personer att på läger få träffa andra med likvärdiga skador och 
problemställningar. OSM har också under sommaren genom-
fört utdelningen, vilket bl.a. redovisats på hans Instagram- och 
Facebooksidor.

Vid samma möte beslutades också att förberedelsearbetet inför 
Bifrostordens 100-årsjubileum i Stockholm 2025 skulle inten-
sifieras. Det har bl.a. medfört att vi under sommaren har gått 
ut med en förfrågan till några närbelägna hotell för att i god tid 
få in underlag för att kunna göra de bokningar som behöver 
göras gällande boende och diverse kringarrangemang. Själva 
Högtidslogen och den efterföljande Ordensbanketten kommer 
att genomföras i Stockholms Stadshus, som sedan lång tid till-
baka är bokat för detta ändamål den 10 maj 2025.

Ytterligare ett beslut som togs vid majmötet var att bifalla Lo-
gen 17 Grimners ansökan om att få stå som värdar för Mästa-
remötet 2022. Detta kommer alltså då att genomföras i Oskars-
hamn. 2020 kommer Mästaremötet att vara i Västervik med 
Logen 15 Norheim som värdar och året därpå 2021 i Nyköping 
med Logen 12 Nicopia som värdar.

Vid OD-mötet i Malmö i september gjordes en uppsummering 
av erfarenheterna från vårt Riksting i Södertälje. OD anser att 
arrangemanget blev lyckat och helhetsintrycket är att genom-
förandet blev bra och att de flesta deltagarna lämnade Söder-
tälje med positiva erfarenheter. Lokalerna för såväl Rikstinget 
och Högtidslogen, som för Ordensbanketten var mycket ända-
målsenliga.

I övrigt har OD fått en uppdatering av Ordens ekonomiska 
läge, vilket bedöms vara stabilt. Dessutom pågår förberedelser 
för nästa års Mästaremöte och Riksting. Närmare detaljer om 
detta kommer att framgå i kommande rapporter.

Nästa OD-möte blir i Uppsala den 15 – 16 november. Då kom-
mer OD bl.a. att behandla de nomineringar som logerna gjort 
gällande Mästare och diverse utmärkelser. Vid Uppsalamötet 
kommer också Storlogemästarna att deltaga, för diskussioner 
om och redovisning av läget inom respektive Storlogeområ-
de. Det därefter kommande OD -mötet är ett endagarsmöte i 
Stockholm den 24 januari 2020. Dagen därpå, den 25 januari, 
kommer den numera traditionella utbildningen av nya Loge-
mästare att genomföras på Bifrostordens kansli i Stockholm.

OD i korthet

Då har vi alla förhoppningsvis upplevt en härlig och upp-
friskande semester med vila och avkoppling. Personligen 
lyckades jag med att kombinera en delvis regnig husbils-
resa i Dalarna, Hälsingland, Ångermanland, Gästrikland 
och därefter ett trevligt avslut i Norrtälje med Logen 29 
Rosheims sommarloge där även solen och sommaren 
fanns.
Några veckor senare kom den riktiga sommaren då det 
blev en kulturresa till Gotland med några vänner, höjd-
punkten blev ett besök hos den nyblivne Gotlänningen St: 
Örjans Mästare Holger Andersson som nu flyttat till Bäl 
(en bit öster om Visby).

Nu har vardagen återvänt även till kansliet med nya planer 
och krafter samt delvis nya medarbetare, då Göran Kimell 
efter många år nu har avslutat sitt arbete med att leverera 
rekvisita för att ta vara på tiden som pensionär och njuta 
av den, så har en ny Valhallsbroder Sören Nordén övertagit 
den delen av arbetet. Vi hälsar även Göran Mattisson från 
Valhall välkommen, han sköter den administrativa delen av 
leveranserna samt arkivering av logeprotokoll och GDPR 
samtycken. Ulf Adelstrand ger inte upp så lätt, han fort-
sätter med den viktiga uppgiften att arkivera samtliga nya 
ansökningshandlingar i våra nya brandsäkra skåp. En hel 
del ommöbleringar har vi utfört, bland annat har vi fått ett 
nytt konferensbord (tack till Allan). Vi kommer att ändra 
rutinerna för beställning av rekvisita snarast. Beställningen 
skall göras av Intendent, Mästare eller utsedd ledamot per 
e-mail till kansliet  kansliet@bifrostorden.se helst ingen 
annan adress.
Ansökningshandling för nya bröder skall sändas i original 
per brev senast två veckor efter inträdet för registrering och 
godkännande på adress:
Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

Kan med glädje konstatera att besöksantalet ökar på 
Bifrostluncherna varje första helgfri tisdag i månaden, 
vilket jag tolkar som en glädjande aktivitetsökning i Stock-
holm. Nyrekryteringen av bröder verkar ha en positiv trend 
denna höst. Vilket vi alla kan glädjas åt. 

Till sist vill jag citera OSM:s ledord:
 ”Håll i - Håll ut - Håll om”. 

Ser nu fram mot en mycket 
aktiv och givande höst med 
många logebesök av alla 
bröder. Detta var lite ny och 
gammal information inför en 
trevlig Bifrosthöst.
Jag tillönskar alla Bifrostbrö-
der och BDR Systrar en god 
fortsättning.

Olavi Ollikainen, 
Ordens Kansler

 Ordens Kansler har ordet...
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 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen 11 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender: Markus Andersson, Erik Larsson, Morgan 
Pettersson
Gäster: Anders Sävborg 27 Odinsal

2  Eyrabro/Havamal Örebro

Stående Fr. v M Sven 
Dahlberg och Anders 
Sävborg. Sittande Fr. v 
recipienderna Mar-
kus Andersson, Erik 
Larsson och Morgan 
Pettersson

Höstens första gradgivning gick i Vänskapens tecken och Mästare 
Sven Dahlberg förde ritusen planenligt. På grund av diverse saker så 
hade vi ett par ersättare som aldrig hade tjänstgjort på de poster de 
fick axla. Det var broder Erik Fredholm som var ASM och broder 
Tomas Risberg som var talare. Som gäst hade vi Anders Sävborg från 
27 Odinsal, Uppsala.
Vid den efterföljande brödramåltiden, som avnjöts med god mat från 
vår leverantör, var stämningen på topp. De i dag nya bröderna häl-
sades välkommen i graden av M Sven Dahlberg och poängterade att 
vänskap är bland det bästa vi har, som även innefattar respekt och är-
lighet. Orden bildades 1925 efter det att fyra personer träffats i Örebro 
1924 och diskuterat om att bilda en Orden för vanligt folk, som skulle 
bygga på sällskaplig samvaro med andra män och även innefatta un-
derstödsverksamhet. En man vid namn Ossian Nilsson tog fram grad 
ritusen och gjorde det på 3-4 månader. Och det är i stort sett desamma 
som används idag. Recipiendtalet hölls av broder Markus Andersson, 
som tackade för vänskapen och gott sällskap. Mästarbordets blomma 
erhöll broder Tomas Risberg som fick rycka in som talare. Lottdrag-
ning med kaffe och kaka som avslutning. Som kuriosa så vann vår 
gäst ett pris.

           Referent & Fotograf Kjell-Arne Isulv
                                                                                                                                  BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 22 maj 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 26
Recipiend/Fadder: Pierre Tarby/Patrik Cederholm
Gäst: M Patrik Cederholm 26 Vanadis

Fr. v M Patrik Cederholm, 
Pierre Tarby och M Peter Edman

Bröderna samlades för sista gång-
en innan sommaruppehållet för att 
välkomna en ny broder i gemen-
skapen. I kapitelsalen fortgick 
gradgivningen som vanligt på 
ett utmärkt sätt. M Peter Edman 
meddelade från Rikstinget att 
man tagit ett första beslut om att 
utöka antalet i Grad X. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M 

BIFROST

Peter Edman som pratade om dåtid, nutid och framtid. Bland annat 
berörde han att Ordens tillkomst. Talet till recipienden framfördes av 
M Patrik Cederholm, recipiendens bror och tillika fadder. Han men-
ade att recipienden hade många bra kvaliteter och säkert skulle bli en 
bra Bifrostbroder. Han rådde honom också att komma ofta till logen 
för att lära känna alla bröder. Recipienden Pierre Tarby tyckte att det 
kändes spännande, var nyfiken och kände sig välkommen. Mästare-
bordets blomma gick till Håkan Lyckstedt som alltid ställer upp när 
det behövs.

Referent & Fotograf Bo Hedlund

  Aroshus Västerås3

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 8 augusti
Antal besökare inkl recipiender: 43
Recipiend/Fadder: Sebastian Ring/Miguel de Paula (5 Åsagård) 
och Gustaf Högberg/Olavi Ollikainen (4 Valhall)
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OHL Karl-Gunnar Roth, IOEM Astor 
Baldesten, IOEM Christer Smedh, IOEM Tom Stjernschantz, SLM 
Heimdal Björn Torstenius

Stockholmslogernas kräftkapitel har blivit en tradition i augusti. I år 
stod 5 Åsagård som arrangör och både Åsagård och Valhall hade äran 
att få välkomna varsin broder i Frihetens Grad. De första åren hade 
bröderna vissa svårighet att få till det här med att äta kräftor i korrekt 
Bifrostklädsel, men med tiden har de flesta blivit skickligare. Många 
hade valt kostym den här kvällen, vilket underlättade. Och för den 
som var lite osäker på om det skulle gå att äta utan att förstöra kläder-
na hade Olavi Ollikainen påpassligt ordnat skyddande och transparen-
ta skyddsöverdrag. Kräftkapitlet bjöd på välsmakande svenska kräftor 
och en trevlig och avspänd stämning. Kvällen ville inte riktigt ta slut 
i den heta sommarnatten – klockan hann slå både 12 och 1 innan det 
blev dags att stänga logelokalen för den här gången.

Referent Kent Andersson. Fotograf Charlie Magnusson

Fadder Miguel de Paula, 
Sebastian Ring, M Kent 
Andersson, M Bengt 
Hellström, Gustaf Högberg 
och OK samt fadder Olavi 
Ollikainen

 Åsagård Stockholm 5

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 12 september
Antal besökare inkl recipiender: 32
Recipiender: Bo Danielsen (4 Valhall), Filip Brännström, Soran 
Gameel, Mikael Johnsson, Robert Malmgren, Axel Steinbach
Gäster: OHL Karl-Gunnar Roth, Michael Vogtmann 12 Nicopia, 
Ulf Adelstrand 8 Manheim, Johan Lööf, Bengt Risinger 1 S:t 
Örjan

Åsagård har fått flera nya bröder under det senaste året och i mitten 
av september var det dags för fem av dem att få Grad II. Vi hade 
också äran att få ge Grad II till broder Bo Danielsson från 4 Valhall. 
Det blev en fin gradgivning och recipienderna skötte sig med den 
äran. Under gradgivningen gratulerades också broder Rune Hedman, 
Åsagårds ålderman, som i maj fyllde 95 år. Vid middagen höll Charlie 

Magnusson och Miguel de Paula varsitt tankeväckande tal och Robert 
Malmgren höll recipiendernas tacktal. Riccardo Diamanti, som själv 
fick Grad II för tio månader sedan, tilldelades Mästarebordets blom-
mor för sitt fina engagemang för logen.

Referent Kent Andersson. Fotograf Charlie Magnusson

Robert Malmgren, Axel 
Steinbach, Bo Danielsen 
(4 Valhall), Soran Gameel, 
Mikael Johnsson, Filip 
Brännström och M Kent 
Andersson

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 6 september 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 47
Recipiender: Anders Fredborg, Mikael Hellmark, Andreas 
Karlsson, Nicklas Malmquist, Claes Mortensen
Gäster: IOEM Tore Persson, Bengt Eliason 31 Rimfaxe, Pelle 
Sunnerkrantz 3 Aroshus

Fr. v Claes 
Mortensen, Nicklas 
Malmquist, Mikael 
Hellmark, Anders 

Fredborg, Anderas 
Karlsson. 

Stående M Christer 
Jörliden

Efter sommaruppe-
hållet startade vi den-
na något småregniga 
och svala fredags-
kväll med gradgivning av Grad I. Vi hade förmånen att få välkomna 
fem nya bröder i vår Orden och läran om frihetens grad. Det var också 
glädjande att så många bröder hade hörsammat kallelsen och besökte 
oss denna kväll. Dessutom gäster från 31 Rimfaxe, Tore Persson och 
Bengt Eliason samt Pelle Sunnerkrantz från 3 Aroshus vilket kändes 
extra hedrande och uppskattat. 

Efter en stämningsfull och väl genomförd ritus var det dags för 
brödramåltiden. Under brödramåltiden och efter hyllningssång till 
fosterlandet höll M Christer Jörliden talet till vår Orden där han fram-
höll sin glädje över att fått inviga fem nya bröder i vår loge vilket 
var länge sedan detta hade skett, vilket innebär att vi under 2019 fått 
åtta nya bröder i 7 Junehus. Han uttryckte också sin tacksamhet att 
det var så många som 47 bröder i kväll och att förhoppningsvis skall 
detta hålla i sig framledes. Han informerade också om årets Riksting 
och att det var trevligt att 7 Junehus hade uppskattats med att Jonny 
Ejderbring fått mottaga Grad X samt att Börje Sällberg erhöll Ordens 
förtjänsttecken OFT. 
M Christer Jörliden höll även talet till våra nya recipiender med att 
hälsade dessa välkomna in i vår brödragemenskap samt poängterade 
att dessa skulle ta tillfället i akt att komma till brödramåltiden när 
högre grader ges för att fortare komma in i gemenskapen och att fadd-
rarna har en viktig roll att fylla. Tacktalet för recipienderna hölls av 
Andreas Karlsson som tackade logen och deras faddrar för att fått 
komma med i vår Orden. 

Gästande broder Bengt Eliason tackade för sin och Tore Perssons samt 

Junehus Jönköping7
BIFROST

Pelle Sunnerkrantz del för en mycket trevlig kväll och utbringade en 
skål för 7 Junehus. Mästarbordets blommor delades först ut till bro-
der Patrick Malmqvist; Betonghåltagarna i Huskvarna AB som under 
året flertalet gånger varit till stor hjälp och även denna gång sponsrat 
kvällens lokalhyra. Sedan en blomma till undertecknad som erhållit 
Grad X och Börje Sällberg som fått mottaga Ordens förtjänsttecken. 
Fler blombuketter delades ut denna gång till förtjänstfulla biträdande 
bröder i vårt direktorie Hans Gustavsson, Sasa Muric och Pär Löf-
stedt. De gästande bröderna kallades fram och fick mottaga blomster-
buketter för stor uppskattning att haft viljan att besöka vår loge denna 
kväll. Att få besök från andra loger är alltid uppmuntrande och extra 
trevligt. 
Under kvällen och när blomsterutdelningen företogs hördes många 
glada skratt och under stor gemytlig stämning. 

Kvällen avslutades som vanligt med lotteridragning under kaffet med 
fina priser. Ännu en fin Bifrostkväll att minnas.

Referent & Fotograf 
Jonny Ejderbring

Kvällens sponsor Patrik 
Malmqvist och M Christer 
Jörliden

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

www.rosenlundsakeri.se

Logen 7 Junehus

Företag som stödjer Logen 7 Junehus
– Gynna dessa företag – 



8 9BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 3    Oktober 2019 BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 3    Oktober 2019

    FAKTARUTA
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 23 maj 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 69
Recipiender: Ronny Erhardsson 1 S:t Örjan, Johan Lööf 1 S:t 
Örjan, Göran Adolfsson 4 Valhall, Per Schröder 4 Valhall, Bengt 
Tegbrink 4 Valhall, Anders Skogsmo 5 Åsagård, Pasi Hyyrynen 
8 Manheim, Johan Jägerström 8 Manheim, Ivan Pettersson 8 
Manheim
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OI Allan Jensen, OHL Karl-Gunnar 
Roth 1 S:t Örjan, IOEM Christer Smedh 8 Manheim, IOEM Tom 
Stjernschantz 5 Åsagård, M Anders Svenningsson 24 Gungner, 
M Bernt Carlsson 32 Runrike, Hugo Lindberg 16 Runheim, 
Andreas Lagerlöf 32 Runrike

Fr. v Anders Skogsmo, Johan Lööf, Ivan Pettersson, Pasi Hyyrynen, 
Klas Lindström, Johan Jägerström, Ronny Erhardsson, Bengt Teg-
brink, Göran Adolfsson, Per Schröder
Sista logekvällen innan sommaren känns alltid lite som utspring un-
der skolåren. Känslan är lite ambivalent. Samtidigt som man går som-
maren till mötes, skiljs man ifrån sina bröder över en lite längre tid. 
Leende ansikten med lite tårblanka ögon. Att få vara del av perfekt ge-
nomförd Grad IV ritus med nio recipiender kändes som en privilegie 
som få förunnas. Väldigt vackert och högtidligt. Att få dela detta med 
åtta bröder kändes lite drömlikt och nästan overkligt. 

Mästare Klas Lindström reflekterade i sitt tal att uppsynen av alla 
gröna banden gav hopp om den annalkande sommaren. Han påminde 
även om ökad grad innebär ökat ansvar. OI Allan Jensen poängterade 
vikten av brödravården. Vi måste bry oss om och ta hand om varandra. 
Johan Lööf påminde att det är speciellt enkelt i Stockholm att besö-
ka andra loger och uppmanade alla att agera därefter. Recipiendernas 
tal hölls av undertecknad och handlade om den i stunden pågående 
hockeymatchen mellan Sverige och Finland och allas förhoppningar 
om utgången. Mästarebordets blommor gick välförtjänt till vår inre 
ledsagare Jan Larsson.

Referent Pasi Hyyrynen. Fotograf Jörgen Axelsson

 Manheim Stockholm8
    FAKTARUTA

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 24 maj 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 32
Recipiender: Göran Sparrlöf, Conny Major, Leif Millestad, Weine 
Gustafsson och Magnus Dahlgren

Recipiender fr.v. Weine Gustafs-
son, Magnus Dahlgren, Conny 
Major, Leif Millestad och Göran 
Sparrlöf
Att få ta del av andras kunskap 
är en grundförutsättning för att 
kunna utvecklas som människa. 

Möjligheterna till kunskapsinhämtning är idag bättre än någonsin. 
Men i dagens värld är det ibland svårt att särskilja faktakunskaper från 
allmänt tyckande, organiserade påverkansförsök eller personliga käns-
loyttringar. Det är därför extra viktigt att ha en stabil grund av sunda 
värderingar att stå på, det underlättar livet i informationssamhällets 
ständiga och snabbt föränderliga flöde. Bifrostordens lära bygger på 
sunda värderingar. Det var mycket glädjande att fem bröder hade hör-
sammat kallelsen till Kunskapens Grad och fick därigenom ta del av 
Ordens lära om denna dygd. Samtidigt fick vi andra en repetition. Ty 
repetition är ju kunskapens moder, farfar, ingifta moster och så vidare. 
M Stefan Paulsson och hans tjänstgörande bröder visade sig återigen 
vara varma i kläderna, vårens sista gradgivning blev fin och högtidlig. 
Jan Pettersson passade på att tacka för stöttning under sin sjukdoms-
tid, det var roligt att se en S på bättringsvägen på plats i Ordenshuset. 
Efter att ha avnjutit en god brödramåltid höll FSM Peter Mickelsson 
talet till Orden i vilket han berättade om sina upplevelser vid Riksting-
et i Södertälje. Efter Peters tal är det definitivt fler Löfstad-bröder som 
är sugna på att uppleva ett Riksting. Väl mött i Kalmar 2020! Därefter 
tog M till orda och välkomnade de fem recipienderna i graden, nybliv-
ne kunskapesbrodern Weine Gustafsson tackade för detta å samtliga 
recipienders vägnar. Leif Hellmansson fick mottaga Mästarebordets 
blommor, en del andra fick mottaga lotterivinster. Men samtliga kunde 
nöjda gå hem efter en bra avslutning på vårterminens gradgivningar 
och för att så småningom ta tag i sommarens viktiga arbete, försöka 
värva nya bröder till september. 

Referent & Fotograf Torbjörn Andersson

  Löfstad Tranås11
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Storgatan 3 A   Vetlanda

Nybakat bröd alla dagar - 
från eget bageri!

Tel.: 0383 - 76 33 25

0383-76 33 25

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

Withalaföretag som stöder Bifrost
 – Gynna dessa företag–

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & parentation
Datum: Torsdagen den 5 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender/faddrar: Lenny Bergqvist och Anders Öresjö/Calle 
Ekberg, Andreas Hoffman/Gustaf Pedersen, Bernt Karlsson/
Björn Olsson, Per Nilsson/Leif Johansson

Sommaren är slut och vardagens rutiner är tillbaka igen. Bifrostorden 
vaknar till liv och ordningen är återställd. Gott så! För mycket ledighet 
är inte bra för någon. Fem recipiender och ett återinträde väntade ut-
anför kapitelsalen. Väldigt roligt att få välkomna så många nya bröder 
och dessutom fick undertecknad chansen att bli fadder för första gång-
en. Har man varit med i snart 10 år så är det nog på tiden.
Recipienderna invigdes enligt konstens alla regler och kapitlet avslu-
tades med en parentation för broder Ola Lortsch som tyvärr har lämnat 
oss. Efter en lång sittning i kapitelsalen var jag knappast ensam om att 

  Nicopia Nyköping12

Fr. v Andreas Hoffman, Lenny Bergqvist, Anders Öresjö, M Börje Berzén, 
Bernt Karlsson, Christer Bergström och Per Nilsson

känna mig en smula hungrig. Vid talet till Orden passade M Börje Berzén på att 
uttrycka sin glädje över den positiva trenden med tillväxt inom logen. Vi växer 
och det är härligt. Broder Lennart Zetterström talade till recipienderna om vand-
ringen inom vår Orden och bjöd även på lite historia om Prometeus och dennes 
staty som finns i Nyköping.
Recipiend Andreas Hoffman tackade Mästaren och övriga bröder för en intressant 
upplevelse i kapitelsalen samt att han och övriga recipiender ser fram emot en 
fortsatt vandring inom Orden.

Referent & Fotograf Gustaf Pedersen

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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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 II: Vänskapens Grad och parentation
Datum: Fredagen den 6 september 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 37
Recipiend: Mattias Thurgren

Äntligen dags för logekväll igen! Bröderna i 15 Norheim har för all 
del tjuvstartat höstsäsongen med kräftskiva men i kväll är vi igång or-
dentligt med gradgivning. I logens lokaler är det småsnack, handslag, 
leenden och glada tillrop precis som det ska vara. I kapitelsalen löper 
gradgivningen smidigt och mycket bra. Efter gradgivningen öppnade 
M Kenneth Drott minnesloge för våra brustna länkar, bröderna Tho-
mas Manfredh och Lars Lindén. Vid brödramåltiden håller broder 
Björn Andersson talet till Orden. Han talade om vad Orden betytt för 
honom och hur han fortfarande minns när han togs upp i Orden 1989 
med kastanjetter till knän. Besök i andra loger är också goda minnen 
och han avslutade med ”Bifrost är bröderna, bröderna är Bifrost”. Ef-
ter förrätten håller M Kenneth Drott talet till dagens recipiend. Han 
talar om hur oumbärlig vänskapen är i livet i och i vår Orden. ”Delad 
glädje är dubbel glädje, delad sorg är halverad sorg, en god vän är guld 
värd”. Efter huvudrätt och efterrätt tackar dagens befordrade broder 
för att ha tagits upp i vänskapens grad. Tal hölls sen av Mu Anders 
Svensson som tackade för all hjälp han fått med kräftfisket inför kräft-
skivan samt påminde att den 20:e september är det hockeykväll med 
VIK:s hemmapremiär för säsongen. Broder Björn Andersson levere-
rade sen ett par vansinnigt roliga historier där i alla fall undertecknad 
grät av skratt. Mästarebordets blommor tilldelades Anders Söderström 
som bland annat är logens FV, fotograf och whiskeyprovningsledare. 
M delade sen som sig bör ut blommor och kramar till Norhild-systrar-

na som tack för den fina hjälpen 
med mat och servering. Kvällen 
avslutades med dragning i lot-
teriet och alla vinster kamma-
des denna gång faktiskt hem av 
tjänstgörande bröder!

Referent Michael Steiner
Fotograf Anders Söderström

Fr. v recipiend Mattias Thurgren 
och M Kenneth Drott

  Norheim Västervik 15
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och 
Ruby & Lars Ullmans Stiftelse

Inbjuder till Konsert 
och Stipendieutdelning

Tisdagen den 8 oktober 2019 
Klockan 19.00 – ca. 21.00

Lilla Akademien 
i Stockholm presenterar 

såväl individuella som grupper av elever 
som i sin utbildning visat på 
extraordinära färdigheter.

Välkomna till 

Grünewaldsalen, 
Stockholms Konserthus

Kostnad: Gratis!
För vem? 

Alla vänner och bekanta är välkomna!
Anmälan behövs inte.

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

jan.kjellson@outlook.com

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 13 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 60
Recipiend/Fadder: Hampus Westin/Krister Karlsson, Pierre 
Carmefeldt/Åke Svensson, Kim Lund/Fredrik Karlsson, Johan 
Andersson/Joakim Stenborg

Logen hade höstupptakt fredagen den 13 september. Fyra herrar upp-
togs högtidligen i Bifrostorden och Frihetens Grad.
Brödramåltiden påbörjades med att sjunga Grimnersången till ackom-
panjemang av Broder Johnny Engström på piano. Johnny berättade att 
texten till sången var skriven av Grimners förste Mästare. Brödramål-
tiden bestod av kräftcylinder till förrätt och viltskavsgryta som varm-
rätt. M Johan Brundin riktade ett stort tack till dom nya brödernas 
faddrar och vikten av att hålla kontakt med brodern i sin fortsatta 
vandring i Bifrostorden. Vidare fick dom nya bröderna en undervis-

  Grimner Oskarshamn17
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ning i våra gradband. Faddrarna berättade kort om sin relation till 
dom nyantagna bröderna, ett uppskattat inslag. Recipiendernas tal av 
Broder Pierre Carmefeldt innehöll tacksamhet hur väl dom hade blivit 
mottagna under kvällen. Jubilarerna Kari Lehtinen, Uno Andersson 
och Birger Sjöberg uppvaktades med blommor. Mästarbordets blom-
mor tilldelades Hans Andersson som gjorde debut som FV och till 
Johnny Engström för kvällens piano underhållning. Kvällen avsluta-
des med lotteri med glada vinnare.

Referent & Fotograf Christer 
Bricer

Fr. v Hampus Westin, Pierre 
Carmefeldt, M Johan Brundin, 
Kim Lund och Johan Andersson

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & parentation
Datum: Fredagen den 24 maj 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 57
Recipiender/faddrar: Dennis Larsen/Glenn Danielsson, Håkan 
Isaksson/Rolf Jakobsson
Gäster: OSSM Thommy Brännström, SLM Ulf Jaremo, M Mats 
Ahrling 23 Forsete, ExM Bengt Widen, ExM Mats Hyltén, Kjell 
Davidsson och Göran Heckler samtliga 23 Forsete

Denna afton kallades Bifrostbröder till Frihetens Grad av Stf. Mästa-
re Magnus Fridälv som för första gången tjänstgjorde som Mästare. 
Parentation för våra brustna länkar skall hållas och två främlingar är 

  Mjölner Eslöv18

redo att genomgå den prövning som ritus kräver för att komma in i 
vår krets. Därtill skall några erfarna bröder få utmärkelser, så visst 
kan man förstå att även Mästaren var undrande och spörjande huruvi-
da aftonen skulle vederfaras. Men om inte stödet från Mjölnerbröder 
skulle räckt till kom även fyra brr i sällskap av M från Forsete, SLM 
Ulf Jaremo och extra ärofyllt OSSM Tommy Brännström. En paren-
tation genomfördes med hög värdighet för brr Lennart Andersson och 
Åke Svensson som nu går vidare på Bifrostbron. De två recipienderna 
Dennis Larsen och Håkan Isaksson upptogs i Frihetens Grad till följd 
av en väl genomförd ritus av den för kvällen Stf Mästare Magnus 
Fridälv. Ordens Veterantecken delades ut till brr Sune Arnesson, ExM 
Larserik Johansson och ExM Tommy Hyltén av OSSM. Talet till re-
cipienderna hölls av M som sig bör och för recipienderna tog Håkan 
Isaksson modet till sig. Talet till Orden lade OSSM beslag på och där 
avslöjade Thommy Brännström sitt kall för kvällen, nämligen att visa 
hur vi i vår Orden står oss starka och att vi är bröder som är där för 
varandra då det verkligen behövs. OSSM är numera själv erfarenhe-
ten rikare då han axlade bland annat Mästaremötet då OSM under 
den perioden var inlagd på sjukhus, slutpoängen i talet var glasklart 
då han sökte ögonkontakt med kvällens Stf M och sa – ” nu vet du 
varför jag valt att komma hit i afton”. Det planerade föredraget fick 
tyvärr ställas in då tekniken inte riktigt var lika vänskaplig som den 
för övrigt rådande stämningen.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jakob Ljungstedt

Övre raden fr. v Sune 
Arnesson, Magnus 
Fridälv, Ulf Jaremo, 
Thommy Brännström, 
Mats Ahrling och 
Tommy Hyltén. Nedre 
raden fr v: Glenn Da-
nielsson, Dennis Lar-
sen, Håkan Isaksson 
och Rolf Jakobsson
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  Mjölner Eslöv18
    FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 23 augusti 2019
Antal besökande inkl Recipiender: 48
Recipiender/faddrar: Johnny Persson/ Johny Johansson, 
Magnus Rickle/ Mikael Ekdahl, Patrik Olsson/ Bo Olsson, 
Anders Blücher/ Glenn Danielsson, Carl Sköldback/ Tomas 
Karlsson

På bilden: Stående 
fr. v Stf M Magnus 

Fridälv, Johny 
Johansson, Mikael 
Ekdahl, Bo Olsson, 
Glenn Danielsson, 

Tomas Karlsson, Leif 
G Nilsson och M Sten 

Svensson. Sittande 
fr. v Johnny Persson, 
Magnus Rickle, Patrik Olsson, Anders Blücher och Carl Sköldback

Denna Logekväll inleds av att Broder Leif G Nilsson blivit beklädnad 
och satt sig in i att tjänstgöra som YL, han blev inkallad till denna 
tjänstgöring sju timmar innan. Han förkunnar till de i afton församlade 
bröderna att kapitelsalen står redo. Innan Ritus i Frihetens Grad star-
tade hedrades vår nyligen bortgångne broder Weste Elfström med en 
tyst minut. En mycket stolt IL kan se hur den andra debutanten, kväl-
lens AV Rolf Jakobsson tillsammans med YL genomför exemplarisk 
inledning på den för övrigt väl utförd ritus. Vid brödramåltiden fick 
de fem nya bröderna en mer detaljerad information om Mjölner. Stf 
M betonade att faddrarna har ett stort ansvar tillsammans med övriga 
bröder att de skall trivas i vår krets. Mästarebordets blommor delades 
ut till Mästare Sten Svensson som hedrades för sin närvaro denna af-
ton, han tackade ödmjukt för dessa och även för de blommor och stöd 
som givits honom på väg mot sitt tillfrisknande efter den stroke som 
drabbade honom strax efter påsk. Föredraget som skulle genomförts i 
maj månad men pga tekniska problem inte blev av hölls denna afton av 
broder i Mjölner Göran Ohlsson. Lite komiskt är det att detta föredrag 
handlar om den tekniska utvecklingen av datorer. Denna resa började 
med Pascal 1642, sen fortsatte det med Eniiac och Besk (kallas även 
Bäsk) samt den s.k. stordatorn S 360 från IBM 1967 med hissnade på 
den tiden hade 8 megabit (dagens mobiler har mer ramminne). Tiden 
som anställd på Nixdorf, som redan 1985 hade över 25 000 anställda 
bjöd på många anekdoter hur Göran som tekniker stängde ner företag 
en hel eftermiddag för att uppdatera eller installera något, vilket tack-
samt sågs som ett snabbt agerande då på den tiden (idag är allt mer 
än 10 minuter en katastrof). Pc:n såg världen 1987 och det var då allt 
citat- ” gick åt …..”, vad som Br Göran menade med detta är en på 
s.k. Hollywood språk en cliffhanger, men lovar att återkomma i frågan 
vid ett nästa föredrag. Kvällen avslutades med det sedvanliga lotteriet 
och där satt man med nitlotterna, hoppas dock att vinsten kommer på 
stundande Bifrostgolf i Kristianstad.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jakob Ljungstedt
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad V: Trohetens Grad 
Datum: Fredagen den 24 maj 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 32
Recipiender: Kjell Carlsson, Philip Berggren
Gäster: Peter Andersson 7 Junehus, Claes Berg, Kent Palmér, 
Nils-Edvin Troli 24 Gungner, Jan Granholm 31 Rimfaxe

 Fr. v Philip Berggren, M Jakob 
Sjöling och Kjell Carlsson

Även denna afton hedrades vi med 
fem gäster från tre loger. Liksom 
förra logen fanns det en stor över-
raskning till oss alla. Vår matsal 
som normalt används var dukat till 
bröllop för lördagen, och vad gör 
vi nu? Men det fanns en plan, åter-
kommer till den. Då vår normala 
krögare gått i konkurs fick vi även 
denna gång anlita Ulf Netzler med 
fru som ordnade med maten. I baren för dagen stod Olle Nordberg och 
Lucas Beecken, som servade oss med drycker till maten och dessutom 
till mycket bra priser. Eftersom det är Grad V så infinner sig problemet 
att flera tjänstgörande bröder inte har graden för att tjänstgöra. Då får 
flera seniora i logen ta plats och göra en insats. Det blev en fin loge i 
trohetens tecken och alla gjorde en strålande och högtidlig insats för 
recipienderna. Under logen kallades Hans Berggren till Mästarebor-
det för att få uppmärksamhet för sin fina utmärkelse som Hans fick 
under Rikstingshelgen. Utmärkelsen heter Ordens Jubelbrodertecken, 
vilket man får när man varit med i Bifrostorden i 50 år. Stort grattis! 
IL för dagen, Rolf Hackzell, informerade om en logeafton med Ler-
duveskytte. Så var det detta med plats för brödramåltiden. Lösningen 
fanns igenom att ställa upp bord med iläggsskivor i kapitelsalen efter 
att all rekvisita tagits bort. Det fanns tillräckligt med bordsmaterial så 
alla fick plats och så kunde Ulf med fru duka upp med vita dukar till 
måltiden. Talet av recipienderna hölls av Philip Berggren. Fadder och 
fader till Philip, Hans Berggren höll tal om sin tid i logen och om hur 
det hela startade med anknytning till sitt erhållna Ordens Jubelbroder-
tecken. Mästarbordets blommor tilldelades vår Skattmästare som haft 
det extra jobbigt med betalningarna för mat och dryck då vi saknar 
krögare och dessutom sköter hela vår ekonomi. Lotteriet som hölls i 
sedvanlig ordning föll bra ut, då en av våra gäster fick andra pris och 
första priset gick till Lennart Norrmén. 

Referent & Fotograf Morgan Carlsson

  Vesthav Göteborg20

BIFROST

Besök i logekaitel i stor- och grundloge är en av 
förutsättningarna för befordran till högre grad

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 6 september 2019. 
Antal besökare inkl. recipiend: 19 
Recipiend: Hans Werner

I år inleder vi för första gången hösten med en Grad II. Gradgivningen 
genomfördes av 
M Lars Bengtsson samt tjänstgörande bröder. Det blir många trevliga 
möten efter ett längre uppehåll från våren. Efter gradgivningen och 
lite förfriskningar så såg vi fram emot Brödramåltiden. Brödramålti-
den blev en trevlig avrundning på kvällen med uppsluppen stämning. 
M Lars Bengtsson höll talet till Orden som blev en historisk återblick 

  Midgård Linköping21

BIFROST

till starten för Bifrostorden, M höll även talet till recipienden. Den 
traditionella lottdragningen fick nya typer av vinster för vi får inte 
längre lotta ut alkoholhaltiga drycker istället blev det ostar denna 
gången. Mästarebordets blommor tilldelades Peter Alvhed för att han 
just denna dag fyllde 53 år. Till blommorna ingick då även en födel-
sedags sång.

Referent Peter Alvhed
Fotograf P-A Friberg

Recipienden Hans Werner 
håller sitt tackta

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 21 maj 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 28
Recipiend: Patrik Nyqvist
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing, ExM Jens Östling 26 
Vanadis, Anders Sävborg 27 Odinsal

ExM Jens Östling, M Hans 
Söderström, SLM Tomas 

Lindkvist bakom dagens reci-
piend Patrik Nyqvist

Vårens sista logemöte samlade 
28 bröder. Vi kunde glädja oss åt 
ett långväga besök genom ExM 
Jens Östling som hittat till oss 
ända från Karlskrona. Ofta bru-
kar vårt maj möte bjuda på strå-
lande väder men denna afton var 
det plus 12 grader. Gradgivning-
en genomfördes med värdighet. 
Göran Ehrfeldt och undertecknad 
fick ta emot gratulationer för fyllda 80 år. Maten vid brödramåltiden 
var välsmakande och stämningen god. Patrik Nyqvist tackade för sin 
nya grad och lotteridragningen vid kaffet avslutade ännu en trevlig 
logeafton.

Referent & Fotograf Jan Källberg 

  Righeim Gävle22

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 13 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 57
Recipiend/Fadder: Johan Hägglöf, Johan Sköld/Conny 
Lönnegren, Michael Onesti, Jan Sjöbäck/Stefan Larsson
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OL Bo Löfgren, OM Hans 
Wallberg, OK Olavi Ollikainen, OR Fredric Björk, OI Allan Jensen, 
OC Anders Randelius, M Sten Svensson, ExM Roland Carlström, 
ExM Sven-Eric Nilsson, ExM Bo Olsson, Roland Andersson, 
Glenn Danielsson, Johny Johansson, Jakob Ljungstedt, Hans-
Ove Lunde, Patrik Månsson Lunde, Bengt Nilsson, Michael 
Nilsson, Mikael Ekdahl

En kort promenad till busshållplatsen. Fredagen den 13 september tar 
bussen mig hem. Uppfylld av upplevelser. Ligger i sängen och har 
svårt att sova. Tankarna är ljusa och får mig att känna sann livsglädje. 
Har med mina bröder sökt oss genom en loge med fyra recipiender i 
Grad I. Besökande bröder från 18 Mjölner … Tror och hoppas att brö-
derna från Eslöv kände sig välkomna och att vi uppskattade inbjudan 
till deras loge. Efter vad jag hört planerar bröder att resa till Eslöv. 
En stor ära var att få välkomna sju av nio ledamöter ur OD. Inte svårt 
att känna sig hedrad. Kvällen blev intensiv. Som Curator i 23 Forsete 
fick jag tid att diskutera rollen som Curator. Arbetar alla loger på lik-
nande sätt? Vad prioriteras? Nu handlar det mest om utdelningar av 
stipendier. Frågorna måste diskuteras och förhoppningsfullt leda till 
mer tid för Curator att ägnas åt våra bröder som behöver någon som 
okritiskt vill lyssna. Hade dagarna före ”fredagen den 13” fantiserat 
om att jag skulle få tid tala med OSM Patrick G Lundeberg. När jag så 
sitter tillsammans med broder Patrick känns det overkligt. Vissa per-
soner har en stark kraft. Många drar i honom men vi sitter och pratar 
och han lyssnar på mina idéer. Tiden går fort när … Innan vi skiljs åt 
böjer han sig mot mig och frågar ”vi håller väl kontakten” Det är en 
ära. OC ”Ordens Curator” Anders Randelius och jag kommer överens 
att hålla kontakten. Våra tankar har bara börjat. Broder Anders har 
funderat på ett riksmöte där samtliga Curatorer bjuds in och idéerna 
om rollen seriöst kan penetreras.
OSM inleder med ett uppskattat tal till våra fyra nya bröder. OD leda-
möterna presenterade sig och berättade kring sina olika befattningar. 
Broder Lennart Bengtsson rev ner applåder efter ett tänkvärt tal. Mäs-
tarebordets blomma till M Sten Svensson. Jag avslutar med tänkvärda 
ord som vår OSM skaldat. 

”Allt du gör och allt du inte gör -
 har betydelse för Bifrostorden ”

  Patrick G Lundeberg

 Referent Bengt Fernerud. Fotograf Mats Hyltén

Sittande kvällens re-
cipiender fr. v Johan 
Sköld, Johan Hägg-

löf, Jan Sjöbäck, Mi-
chael Onesti. Stående 
fr. v M Mats Ahrling, 

Hans Wallberg, 
Anders Randelius, 
Bo Löfgren, Olavi 

Ollikainen, Patrick 
G Lundeberg, Fredric 

Björk och 
Allan Jensen

Besökande bröder 

  Forsete Malmö23 BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 13 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiender: Dag Bergenheim/Bengt Mattsson, Filip Devrér/
Jesper Devrér
Gäst: Peter Andersson 7 Junehus

Så var vi åter samlade efter en skön sommar för höstens första sam-
mankomst. Kapitelsalen var utsmyckad i frihetens röda färger. Två 
blivande bröder hade hörsammat kallelsen för att få recipiera. P.g.a. 
sjukdom saknades ett flertal bröder i direktoriet. M Anders Svennings-

  Gungner Borås24
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son lyckades lösa problemet tillsammans med hjälpsamma bröder. 
Mästaren genomförde ritus tillsammans med tjänstgörande bröder på 
ett föredömligt sätt med bröder på ovana tjänster. Efter uttåget gratu-
lerades våra nya bröder. Efter lite mingel i baravdelningen intog vi 
matsalen för att inmundiga brödramåltiden. M Anders Svenningsson 
höll tal till vår Orden och till recipienderna. Tacktalet från recipien-
derna hölls av Dag Bergenheim. Mästarbordets blommor fick Thomas 
Almgren som med kort varsel ställde upp som IL. Brödramåltiden 
avslutades med dragning av lotteriet. Kvällen avslutades i baravdel-
ningen med kaffe och kaka och trevlig gemenskap.      

Referent & Fotograf Nils-Erik 
Karlsson

Bakre raden fr. v Bengt Matts-
son, M Anders Svenningsson, 
Jesper Devrér. Främre fr. v Dag 
Bergenheim, Filip Devrér

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad samt Parentation
Datum: Fredagen den 23 augusti 2019
Antal besökare inklusive recipiender: 32
Recipiender/Faddrar: Mathias Andersson/Jens Östling, Ola Lind/
Christian Fisch
Gäster: IOEM Göran Kimell 4 Valhall

M Patrik Cederholm flankerad 
av t.v. Ola Lind och fadder 
Christian Fisch och t.h. Mathi-
as Andersson och fadder Jens 
Östling

Gradgivningen skötte M med 
medhjälpare alldeles utmärkt. 
Sedan Yttre Ledsagare Andre-
as Axén stöter med staven och 
påkallar uppmärksamhet. Sorlet 
tystnar och YL hälsar bröderna välkomna in i kapitelsalen. Så är höst-
terminen för Karlskronalogen igång. Den 30:e i ordningen. Mästare 
Patrik Cederholm tillsammans med många ersättare på tjänsteman-
naplatserna presenterar ett högtidligt och väl genomfört kapitel där 
logen utökas med två nya bröder. Det tas också avsked av broder Arne 
Althinsson. Broder Arne var med redan i Bifrostföreningen då logen 
bildades. I samband med parentationen framför N-G Johnsson några 
minnesord och Göran Kimell läser en dikt till Arnes minne.
Vid den efterföljande Brödramåltiden håller broder Ola Lind talet till 
Orden. Ett tänkvärt tal som berör. Mästaren talar till recipienderna 
som hälsades välkomna. De tilldelas också Bifrostnål och vars ett Va-
nadis välkomstpaket. Broder Mathias Andersson framför recipiender-
nas tack. De båda faddrarna Jens Östling och Christian Fisch berättar 
några ord om Mathias respektive Olas företräden så att vi kan lära 
känna dem lite bättre. Vi hoppas alla att de väl ska trivas i vår krets.
Broder Joakim Andersson redovisar resultatet av insamlingen, drygt 
700 kronor och därefter hyllas jubilaren Boris Svensson (60 år) med 

  Vanadis Karlskrona26

sång och blommor. Mästarebordets blommor tilldelas broder Mikael 
Ulvesjö. Lotteridragningen ger många vinnare av vått och torrt och 
innan kvällen avslutas gemytligt i salongen. Utomhus dröjer sig som-
maren ännu kvar i Sveriges Trädgård.

Referent & Fotograf N-G Johnsson

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 24 maj 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 78
Recipiend/Fadder: Anders Grass/ M Thomas Andersson
Gäster: OHL Karl-Gunnar Roth 1 S:t Örjan, OI Allan Jensen, 
OK Olavi Ollikainen, M Håkan Holgersson 29 Rosheim, Göran 
Mattisson 4 Valhall, William Jensen 8 Manheim, Michael 
Ringsby 14 Solheim, ExM Daniel Holmgren 22 Righeim, 
Joachim Björklund, Per-Göran Börstell, Anders Ekström, 
Anders Forslund, Jonas Gustafsson, Dan Hammarlund, 
Kenneth Holgersson, Gunnar Holmsten, Anders Jansson, Teddy 
Johansson, Tom Johansson, Mikael Karlsson, Sven Karlsson, 
Ture Lindén, Per Löfgren, Hans Malmström, Peter Nordström, 
Anssi Piipponen, Björn Smedsberg, Georg Svallmark, Olov 
Viktorsson 29 Rosheim

Fr. v M Håkan Holgersson, OK 
Olavi Ollikainen, LM Thomas 
Andersson, Rec Anders Grass, 

OHL Karl-Gunnar Roth och 
OI Allan Jensen

Säsongens sista logekväll och 
årets hittills största brödraskara 
med 78 bröder med många gäster främst från Logen 29 Rosheim. Ef-
ter mingel och korv/öl var det dags för ritus och grad.  M Thomas 
Andersson genomförde ritus på ett sedvanligt mycket bra sätt. Däref-
ter genomfördes en parentation för broder Bengt Lorich som lämnade 
oss, 103 år gammal. Broder Mikael Sjölander berättade vad broder 
Bengt Lorich haft för betydelse för vår Orden. Vid brödramåltiden 
serverades en mycket uppskattad buffé. Talet till Orden genomfördes 
av M Thomas Andersson med tema ”kom som du är”, vilket var myck-
et uppskattat. OI Allan Jensen påminde oss om Bifrost 100 år som 

skall firas i Stockholms Stadshus 
2025. Efter kaffe och lottdrag-
ning så var det dags för bröderna 
från Rosheim att ta med många 
av vinsterna hem i bussen. 

Referenter Ola Jonsson/
Johan Johansson

Fotograf Gunnar Holmsten

  Odinsal Uppsala27
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Talet till Orden genomfördes av 
M Thomas Andersson med tema 
”Kom som du är”

Odinsal besöker Rosheim 6 juli 2019
I mer än tusen år har uppsalabor färdats österut för att söka äventyr 
och spänning, en tradition som Odinsalare än idag upprätthåller. I år 
som många år tidigare var det sommarloge i Norrtälje som lockade. 
Närmare 20 Odinsalsbröder var samlades och med bröder från många 
andra loger blev det en riktig trevlig tillställning. Vi var till och med så 
många att det inte gick att hitta tillräckligt av den utlovade strömming-
en, som skulle serveras som förrätt, en enkel justering av menyn och 
traditionell gubbröra återfanns på tallrikarna istället. Med sällskap av 
så många trevliga bröder och god mat på tallrikarna är det förståeligt 

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Tisdagen den 27 augusti 2019
Antal besökare inkl recipiender: 41
Recipiend/Fadder: Christoffer Pettersson/ Håkan Pettersson

Dagens recipiend 
Christoffer Pettersson 

och tjänstgörande M Ola 
Lindström.

Strålande Uppsala sol 
välkomnade bröderna till 
logelokalen denna afton. 
Nytt för denna gång var 
att vi inte längre tar betalt 
för varmkorven som ser-
veras i samlingsrummet. 

Fr. v Fadder Håkan Pet-
tersson, rec/son Christof-

fer Pettersson, lillebror 
Andreas Pettersson

Talet till Orden hölls av 
Tommy Lundin där han 
förklarade att det inte alltid går att googla sig fram till alla svar. Da-
gens IL Anders Sävborg bjöd på en extra visa till förrätten, årets upp-
salasnapsvisa, där domkyrkans torn liknades vid snapsglas. Den sköna 
solosången visade löna sig, då Anders tog hem fler lottpriser än någon 
annan, inklusive första pris.

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd

Bröderna köar för en 
god brödramåltid...

... och här har brö-
derna har samlats sig 
vid borden

att timmarna rann iväg snabbare än väntat, och när det väl var dags 
för hemfärd var det rask marsch till bussen som gällde för att hinna 
med. Väl hemma i Uppsala konstaterades det att man blir törstig av 
bussresandet. För att åtgärda detta tog vi oss upp till en av Uppsalas 
högsta punkter, Miss Voon, där ett par exotiska drinkar löste delar av 
problemet. Utsikten, eller kanske den tunna luften på den här höga 
höjden, gav insikten att mer mat och dryck borde intagas närmare jor-
dytan. En hissfärd senare så återfanns vi på markplan i Bishops Arms 
där kvällen kunde avslutas med fast mark under fötterna.

Referent Johan 
Johansson. Fotograf 

Gunnar Holmsten

Recipiender fr. v Peo 
Wittenberg, Evert 

Sandell, Ulf Karls-
son, Leif Jönsson, 
Ulf Sparre, Peter 

Åkesson.
Bakre raden 

Faddrar och M fr. v 
Jörgen Palmér, Tord 

Jungå, M Tommy 
Eriksson, Åke Ru-

dolfsson

Fredagen den 30 augusti samlades bröder i Logen 28 Gondler till 
höstsäsongens första logeafton. Denna varma sensommarkväll hade 
vi förmånen att få välkomna sex nya bröder in i Bifrostorden. Tjänst-
görande i direktoriet gjorde sitt bästa för att erbjuda ett fint och värdigt 
välkomnande in i Frihetens Grad. Vår logelokal i Överstens festvå-
ning ger oss mycket bra möjligheter att genomföra stämningsfulla och 
fina gradgivningar och de nyantagna bröderna fick ta del av både vär-
me och broderskap. 
Vi gästades av Tore Persson och Bengt Eliason från 31 Rimfaxe och 
vi hoppas att fler gästande bröder bidrar till god stämning framöver. 
Tore Persson berättade i talet till Orden några intressanta och trevliga 
episoder från Bifrostordens historia och Peo Wittenberg framförde re-
cipiendernas tack. Efter den goda brödramåltiden blev det lotteridrag-
ning som förrättades under tiden kaffe och kaka intogs tillsammans 
med en och annan avec.

Referent Tommy Eriksson. Fotograf Bo-Lennart Holmsten

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 30 augusti 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 48
Recipiend/Fadder: Peo Wittenberg/Jörgen Palmér, Evert 
Sandell/Tord Jungå, Ulf Karlsson, Ulf Sparre, Peter Åkesson, 
Leif Jönsson/ Åke Rudolfsson
Gäster: IOEM Tore Persson, Bengt Eliason 31 båda från 31 
Rimfaxe

  Gondler Kalmar28

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 10 maj 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 28 
Recipiender: Teddy Johansson, Tommy Sjödin, Anders Jansson 

Fr. v recipienderna: Teddy 
Johansson, Tommy Sjödin och 

Anders Jansson

Kvällen lyckades bli någorlunda 
välbesökt trots kollisionen med 
Rikstinget i Södertälje. Flera brö-
der hade rest söderut redan under fredagen medan några valde att åka 
tidigt lördag morgon. Efter lättare uppmaning tömdes kapitelsalen, 
varpå resten av kvällen kunde fortlöpa enligt plan, låt vara i ett snabb-
are tempo.

Referent Ture Lindén. Fotograf Gunnar Holmsten

  Rosheim Norrtälje29

Besök i logekaitel i stor- och grundloge är en av 
förutsättningarna för befordran till högre grad

BIFROST
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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 33 Danheim
4 17 november Vecka 50 21 Midgård

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Lördagen den 6 juli 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 62 
Recipiend/Fadder: Rasmus Svensson Lindgren/Anders Forslund 
29 Rosheim
Återinträdande bröder: Mikael Sundbom, Sten Hamring
Gäster: OK Olavi Ollikainen, Harald Ortliden 4 Valhall. SLM Björn 
Torstenius Heimdal, Finn Hultman 16 Runheim, ExM Daniel 
Holmgren 22 Righeim samt följande bröder från 27 Odinsal: ExM 
Mikael Sjölander, ExM Thomas Hellsten, SLM Tomas Lindkvist, 
Håkan Pettersson, Anders Sävborg, Sonny Angelkvist, Lennart 
Eriksson, Johan Gestblom, Jakob Jerresand, Johan Johansson, 
Markus Lehto, Ola Lindström, Tommy Lundin, Johan Moilanen, 
Andreas Pettersson, Johan Rosén, Roine Thunberg

Recipiend Rasmus Svensson Lindgren

Årets sommarloge blev enligt underteck-
nads förmenande en av de bästa hittills. 
Till att börja med höll sig vädrets makter 
på rätt sida om gränsen för det olidliga. 
I stället för ett sextiotal ångkokta bröder 
som simmade i sitt eget spad fann vi nu 
i draget från öppnade fönster ett smått 
sprudlande sällskap. Del av glädjen ska 
härledas till den under Jonas Gustafssons 
ledning nya grupperingen för servering 
vid brödramåltiden. Under de senaste lo-
gekvällarna har det visat sig svårt att få 

tag på serveringspersonal. Direktoriet hade därför denna gång beslutat 
sig för att försöka få Rosheims egna bröder att lösa uppgiften internt. 
Som provskott betraktat lyckades dessa fem bröder tillsammans med 
munskänken och ett frivilligt tillskott av en solstråle från Skogull över 
all förväntan. Vi ser nu med förväntan fram emot när detta experiment 
får sin fortsättning under höstens första normala logesammankomst. 
Alla närvarande upplevde deras glada ansikten med fina nya Bifrost-
förkläden som gav mersmak.

Återinträdande bröder från 
vänster Mikael Sundbom 

och Sten Hamring

Brödramåltiden avåts under sed-
vanligt larm och gamman tills 
dess att tidsnöd infann sig. Våra tillresta vänner som hade busstider 
att passa angav nu takten för brytandet av taffeln samtidigt som en av 
bröderna hastigt behövde min hjälp med snabb hemtransport. Mitt sis-
ta intryck innan jag försvann från logen var en stor skara glada bröder 
som angav en förhoppning om återseende. 

Referent Ture Lindén 
Fotografer Lars-Gun-

nar Vicklander & 
Gunnar Holmsten

Årets bästa personal 
Maria Lodenius, Hen-
rik Stålhandske, Jonas 
Gustafsson, Martin 

Stribell, Anders Nilsson samt Johan Bergman Lindfors
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    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 17 maj 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 20
Recipiender: Niklas Gustafsson, Claes-Göran Lundahl

Logens 40:e gradgivning gick i kunskapens tecken och genomför-
des på ett perfekt sätt. Efter en stämningsfullt genomförd ritus vidtog 
brödramåltiden där logens bröder såg till att det blev en trevlig till-
ställning och en kväll väl värd att minnas.
Recipienderna Niklas Gustafsson och Claes-Göran Lundahl upptogs i 
Kunskapens Grad och gratulerades av närvarande bröder.

Referent & Fotograf 
Jörgen Elvstrand

Från vänster: Recipiend Niklas 
Gustafsson, M Peter B 
Arvidsson och Recipiend 
Claes-Göran Lundahl

33   Danheim Kristianstad
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 30 augusti 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Recipiend /Fadder: Per Persson /Marcus Petersson, Marcus 
Lundgren / Marcus Petersson, Rudolf Ocenas /Carsten 
Jörgensen
Gäster: M Sten Svensson, ExM Sven-Eric Nilsson, ExM Bo 
Olsson, Jakob Ljungstedt, samtliga från 18 Mjölner

Denna afton samlades bröderna till en logeafton i Frihetens Grad. 
Efter en stämningsfullt genomförd ritus vidtog brödramåltiden där 
logens bröder och de tillresta gästerna såg till att det blev en trevlig 
tillställning och en kväll värd att minnas.
Recipienderna Per Persson, Marcus Lundgren och Rudolf Ocenas 
upptogs i Frihetens Grad och broder Peter Arvidsson återinträdde i 
logen efter en tids bortavaro. Recipienderna och den återinträdde bro-
dern gratulerades av de närvarande bröderna.

Referent & Fotograf 
Jörgen Elvstrand

M Peter B Arvidsson 
omgärdad av dagens 
huvudpersoner.
Från vänster: Åter-
inträdd broder Peter 
Arvidsson, Marcus 

Lundgren, M Peter B Arvidsson, Per Persson och Rudolf Ocenas
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OD-ledamot har ordet
1   Ordens Intendent 3  Ordens Kansler
2   Ordens Stf Mästare 4  Ordens Curator

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. 
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Aktiviteter utanför våra logemöten
9 Carolus, Karlskoga
Uppstart av höstsäsongen fredagen den 23 augusti 2019

Äntligen är semestern slut och vi kan se framemot en ny höst i vårt 
logehus, med många trevliga bröder. Den 23 augusti träffades 12 
bröder och två presumtiva bröder (En ny och en som återinträder) i 
logehuset för en upptakts kväll med Tacos som seden är hos oss. 
Mästare Christer Ericsson hälsade alla välkomna och våra gäster 
fick presentera sig. Vi gick även igenom planerna för hösten där det 
förutom logekvällar planeras för bl.a. studiebesök på en gård som gör 
ost och har ostprovning, då tillsammans med Damlogen Carola. Vi 
väntar på datum för ett studiebesök hos Bergslagens Whiskey, där det 
blir rundvandring och provsmakning. Lite bowlingkvällar har vi tänkt 
att hinna med, då vi tänkte ställa upp med ett lag i korpbowling. Tack 
för en trevlig kväll till alla som kom, samt tack till broder Christer 
Persson för all mat.

Referent & Fotograf Hans Wester

Bröderna med gäster samlade kring borden
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9 Carolus, Karlskoga
Våravslutning fredagen den 17 maj 2019
Den 17 maj var det dags för våravslutning. Ett tjugotal bröder och tre 
gäster dök upp.
Enligt tradition så öppnade vi puben i vårt logehus och serverade 
klassisk svensk pub mat. Pytt i panna med ägg, rödbetor, salt gurka 
och HP sås. Trots alla hade en glupande aptit blev det mat över. Då 
går även Carolus årliga öppna dartmästerskap av stapeln. Det var 
hårda bataljer så fjädrarna flög. Men tillslut stod broder Lars Wester 
som segrare och gästen Mathias Wester tog en hedrande andra plats 
och broder Ulf Johanson kom trea. Ett tack till alla tappra bröder 
som försökte men inte kom upp i tillräckliga poäng.
Kvällen var varm och solig, så det var många som stannade, sittande 
på balkongen och pratade in på små timmarna. En mycket trevlig 
kväll. Och tack till broder Christer Persson för att du fixade mat och 
allt annat.

Referent & Fotograf Hans Wester

Vinnare Lars Wester & tvåan 
Mathias Wester

Bröderna samlade vid bordet

1 S:t Örjan, Stockholm
S:t Örjan traditionella surströmmingsskiva den 15 augusti 2019

Bröderna lät sig väl 
smaka på S:t Örjans 
surströmmingsbjudning

Enligt etablerad tradition 
gick S:t Örjans årliga 
surströmmingsskiva av 
stapeln på premiärdagen 
den 15 augusti 2019. 
Vår Mästare Holger 

Andersson hade införskaffat alla ingredienser. Allt från Oskars fina 
inläggningar, mandelpotatis, tunnbröd, messmör, rödlök och de därtill 
hörande nödvändiga dryckerna. Han assisterades i sitt värv av Peter 
Biro, Johan Lööf och Johny Gustafsson. Vädrets makter var oss 
nådiga och tillät att alla kunde samlas utanför klubblokalen i Riksby 
för inmundigande av en öl och mingel med bröder från olika loger 
innan den egentliga festen tog sin början. 37 
bröder hade anammat kallelsen att närvara. 
Ett för lokalen tämligen lämpligt antal 
även om fler kan härbärgeras. Ju längre 
förtärandet av den perfekta surströmmingen 
fortskred, desto högre blev stämningen. 
Assar Åberg såg nogsamt till att dryckerna 
intogs med hjälp av lämpliga visor, många 
gamla men också en del nya. Traditioner 
skall hållas vid liv och vi ser alla fram emot 
nästa års surströmmingsfest. 
Referent & Fotograf Bo Haufman

Assar Åberg underhöll med sitt dragspel
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14 Solheim, Karlstad
Sommarutflykt lördagen den 17 augusti 2019

Sensommarutflykt 
lördagen den 17 
augusti 2019 för 
Solheimsbröder med 
damer i Sunne på Selma 
Lagerlöfs Mårbacka och 
på Rottneros Park.
Jag och min fru Birgitta 
startar färden från 
Kristinehamn med 

riktning mot Sunne tidigt på morgonen för det är ju några mil att 
åka. Vädret är vackert och vi har chansat på att det kommer att 
fortsätta att vara det resten av dagen och har därför klätt oss ganska 
sommaraktigt. Döm därför om vår förvåning när vi tillsammans får 
uppleva att det liksom kommer stora droppar uppifrån och slår ned 
på vindrutan. Det kallas regn och är bra för växtligheten och oss 
stör det egentligen inte nämnvärt för det rör sig nog bara om enstaka 
skurar.
När vi är framme och kör in på parkeringsplatsen vid Mårbacka slår 
våra hjärtan dubbelslag av glädje för där står våra Bifrostkompisar 
och vinkar välkomnande åt oss. Visningarna har inte börjat ännu så vi 
går runt och ser oss omkring litet grand. Vi ser bland annat på några 
stora påfåglar som finns i en inhägnad i trädgården och de är verkligen 
praktfulla med sina färggranna fjäderdräkter. Det finns en särskild 
berättelse om dessa påfåglar som är mycket intressant. När Selma var 
barn hade hon en höftskada som hon fått redan vid födelsen men som 
hotade förvärras till en förlamning. Familjen åkte då till Strömstad 
för rekreation och där fanns det påfåglar. Selma blev då bättre men 
haltade ändå lätt under resten av sitt liv. Hon blev då helt övertygad 
om att det var påfåglarna som gjort henne frisk och sedan dess har det 
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alltid funnits två Påfåglar på Mårbacka. Trots att det över tiden rört 
sig om flera generationer påfåglar så har de alltid haft namnen Farao 
och Sara.
När visningarna börjar för vår grupp noterar vi att vi fått en mycket 
trevlig manlig guide som med hög och tydlig röst informerar oss 
om Mårbacka. Vi fick veta att det Mårbacka där Selma Lagerlöf och 
hennes fyra syskon växte upp ägdes av Lagerlöfs släkt från början av 
1800-talet. Det var då en enkel gård med en rödmålad byggnad i en 
våning. Selmas far hade inte haft förmågan att sköta ekonomin på rätt 
sätt och strax efter hans död 1885 var man tvungen att sälja gården. 
Selma lovade dock sig själv att en gång skulle hon köpa den tillbaka. 
Detta fungerade också som en stark drivkraft i hennes skrivande.
Framgångarna uteblev inte heller utan tack vare Gösta Berlings 
saga 1891, Jerusalem 1901-1902 och Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige 1906-1907 fick hon möjlighet att köpa tillbaka 
Mårbacka. När hon sedan fick Nobelpriset i litteratur 1909 kunde hon 
även köpa tillbaka Mårbackas markägor och började använda gården 
som bostad under sommaren. 
Under åren 1921-1923 uppfördes byggnaden som den ser ut i dag. 
Den är ritad av arkitekten Gustaf Clason i vad som kallas Karolinsk 
Herrgårdsstil. De stora träden, hängasken, ekarna och kastanjerna 
finns kvar som ett minne av Selma Lagerlöfs far som också hade 
planterat dem. Dammen intill björkallén var från början en ankdamm 
som Selmas far byggde om till en mera ståndsmässig ruddamm. Den 
lilla butiken där det nu går att köpa vykort och minnessaker var på 
Selmas tid en kombinerad affär och postlokal.
Vid rundvandringen i herrgårdsbyggnaden påminns man redan i 
entrén om hennes mest kända bok ” Nils Holgerssons underbara resa”. 
Skånska skolbarn hade nämligen hittat en död vildgås och i tron att det 
var vildgåsen Akka som burit Nils Holgersson på ryggen skickade de 
den som present till Selma.
Vinden i byggnaden som tidigare varit mörk och ruggig gjordes vid 
ombyggnaden om till bibliotek och här skrevs flera av hennes böcker. 
Rummet domineras av bokhyllor från golv till tak och över dessa finns 
ett antal original illustrationer av Georg Pauli till Gösta Berlings saga. 
Det finns också annat här som påminner om hennes böcker. Över en 
karta flyger Nils Holgersson på en förgylld gås. Här står också det 
gamla skrivbordet där Selma skötte sitt brevskrivande och liknande 
sysslor. Brev till henne som tidigare varit förvarade i Kungliga 
Biblioteket blev offentliga år 1990, 50 år efter hennes död. Här finns 
också en boksamling med en i stort sett komplett serie av hennes verk 
på ett femtiotal olika språk.
Selma Lagerlöf älskade sitt Mårbacka där hon föddes 20 november 
1858 och avled den 16 mars 1940. Hon blev alltså 82 år gammal och 
är begravd på Östra Ämterviks kyrkogård. I sitt testamente har hon 
bestämt att Mårbacka skall bevaras som en släkt- och minnesgård, och 
att den skall visas som den var vid hennes död. I ett brev till Essaias 
Tegner d. y. 23/1 1910 säger hon om sitt Mårbacka : ”Ni förstår att, 
att mitt hjärta är fastvuxet vid den här platsen och det fick inte rotfäste 
på annat håll.”
Vi tar nu farväl av Selma och samåker med våra bilar vidare till 
Rottneros Park. Där tas vi emot av en trevlig och kunnig dam som 
guidar oss runt och berättar om parken. På 1950-talet ägdes parken av 
bruksdisponenten Svante Påhlson och han ville forma parken så att den 
blev lik Ekeby i Gösta Berlings saga. Parken ligger söder om Sunne 
väster om sjön Fryken och han ville åstadkomma en slags samverkan 
mellan arkitektur, park, skulptur och natur. På en rund gräsyta står den 
S.k. statyfontänen med fyra kvinnoskulpturer ur Carl Milles Orfeus-
Gruppen. Originalet finns vid konserthuset i Stockholm och har både 
manliga och kvinnliga figurer. Väster om den s.k. Kungens trädgård 
finns Gustav Vigelands skulptur ”Skremt” med granit som material. 
I parken finns ett hundratal skulpturer och de flesta är från slutet av 
1800-talet till mitten av 1900-talet. En kvinna finns representerad 
bland skulpturerna. Det är Astri Bergman-Taube som har gjort Selma 
Lagerlöf-bysten som finns på Carl Eldhs parterr. För att göra guiden 
rättvisa bör det framföras att detta bara är ett axplock av allt vi fick se 
och höra men pennan hann inte fånga mera.
Nu skall vi avsluta vår utflykt genom att få i oss litet mat på Wärdshuset 

Nils Holgersson. När vi gör vår entré där känner vi vad hungriga vi 
egentligen är och den framdukade buffén smakar underbart och då 
det är fri ombackning blir det flera påfyllningar för flera av oss. Och 
regnet då vart tog det vägen? Ja, det har ju faktiskt regnat mer eller 
mindre hela tiden men det har vi nästan glömt bort. Vi har glömt det 
och det är ju verkligen det bästa betyg en utflykt kan få och skulle vi 
händelsevis ha fått litet vatten i skorna så dunstar det snart bort men 
minnet av en trevlig samvaro det räcker långt. Det ger oss verkligen 
anledning att säga Tusen Tack till våra kamrater som arrangerat 
utflykten och självklart även till de som varit våra värdar under dagen.

Referent 
Lennart Nyqvist. 

Fotograf Lars 
Lindberg

15 Norheim, Västervik
Kräftskiva den 31 augusti med 6 Norhild
Den allra sista dagen i sommarens sista månad gick kräftskivan hos 
15 Norheim av stapeln. Det var andra året i rad som kräftskivan 
anordnades och denna gång var damlogen 6 Norhild med som 
arrangör. Det började dock en vecka tidigare då de fem tappra 
bröderna Anders Svensson, Anders Söderström, Stefan Bohm, 
Stefan Mattsson samt Thomas Sundgren natten mellan fredagen 
och lördagen gav sig ut för att fiska kräftor. På lördagsmorgonen 
anslöt bröderna Björn Fransson och Peter Jonsson för att bistå med 
själva kokandet av godsakerna. De kokades efter konstens alla 
regler med bl a porter och såklart dill. Lördagen den 31:e började 
med direktoriemöte för 15 Norheim och när det var klart anslöt 
systrar, övriga bröder samt gäster. Det var närmare 40 deltagare. När 
alla fått sin välkomstdrink så hälsade Norheims M Kenneth Drott 
och Norhilds Preses Christina Rooth samtliga välkomna till bords. 
Efter att vi låtit oss smaka av lite småvarmt som paj, köttbullar och 
prinskorv ställdes så de välfyllda skålarna med de dillprydda röda 
kräftorna fram.
Under kvällen framförde såväl systrar som bröder både visor och 
historier, vilka belönades med skratt och applåder. Kvällens lotteri 
arrangerades av damlogen och flera gäster gick hem med antingen 
något gott att dricka eller något gott att äta (kräftor). Ryktet förtäljer 

att en av vinnarna på söndagen avnöjt en 
fantastisk kräftsoppa.

Referent & Fotograf Peter Jonsson

Mats Pettersson, Anders Svensson och 
M Kenneth Drott förbereder servering 
av kräftorna

Mats Pettersson serverar 
välkomstdrink till Birgitta 

Revelj, Susanne Söderström 
och Eva-Marie Svensson

Stefan Bom och Stefan Mattson fixar 
agn till burarna
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17 Grimner, Oskarshamn
Klubbafton/Båttur med bröder och Grimhildsystrar
Den 23 maj arrangerade Logen 17 Grimner en klubbafton för bröder, 
systrar från Grimhild och andra vänner. Denna fina men något kyliga 
försommarkväll hade Grimners festkommitté anordnat en båttur till 
ön Runnö med Solkust, en turbåt som ägs av en Grimner Broder.
Runnö är den största ön i Oskarshamns kommun och är belägen 
utanför Påskallavik söder om Oskarshamn. Ön har tidigare haft 
fastboende, skola och brandkår men nu är det främst sommarboenden. 

Båtfärden till Runnö
Nyckeln till brandstationen 
hänger fortfarande tillgänglig 
om det skulle behövas. Vi var 58 
deltagare och båtturen gick söder 
ut längs ”Enegatan”. 
Under båtturen underhölls vi av 
en mycket duktig trubadur som 
bidrog till härlig stämning på 
båten.
Brandstationen
Väl framme vid Runnö dukades 
smörgåstårta fram, därefter 
gjordes en promenad upp till byn 
av de som ville det innan det var 
dags för avfärd hemåt.

Nyckeln till brandstationen

Under hemfärden hölls dragningen 
av lotteriet som Seniorklubben 
hade ordnat, vissa hade mera tur 
än andra, grattis till er. Skymning 
hade börjat nalkas när vi stävade 
in emot kajen i Oskarshamn och 
det var dags att avrunda denna 
klubbafton. 

Avgång från Runnö

Tack till er alla som har hjälpt till 
och gjorde så vi kunde genomföra 
denna trevliga klubbafton. Nu 
ser vi fram emot höstens 
gradgivningar.

Fin gemenskap ombord

Referent & Fotograf 
Johan Brundin

18 Mjölner, Eslöv
Årsdagsfirande den 17 maj (på Nynorska - Syttende Mai)
Vi Bröder i 18 Mjölner har något gemensamt med miljoner norska 
medborgare och firar denna dag på ”lite” olika sätt. Norge firar denna 
dag av anledningen att prinsregenten Christian Frederik valdes till 
kung och skrev under Norges grundval den 17 maj 1814 (som blev 
antagen av Riksforsamlingen i Eldsvoll dagen innan). Lite historiska 
fakta om grannlandet, nu till det viktiga. 
Vi i 18 Mjölner firar denna dag för att 1974 instiftades logen och 
vi inleder vårt firade med att hedra våra avlidna bröder genom att 
samlas vid minnesstenen. Bengt-Åke Nimåker och Roland Carlström 
två av Mjölners stiftare var på plats tillsammans med ett tjugofem 
bröder, den sist nämnda höll ett tal som verkligen berörde oss alla. 
Svårt att återge känslan, 
personligen trodde jag 
aldrig att texten ” vem 
kan segla för utan vind, 
vem kan ro utan åror…. 
osv, skulle kunna en 
sådan beröring i själen. 
Efter denna värdiga 
ceremoni åkte vi till 
Trollenäs Schakt och 
tog deras lunchsal i 
besittning, där hade 
Anki som är br Sven-
Erik Nilssons sambo, 
dukat upp med finbestick 
och smörgåstårta som 
Br Magnus Fridälv 
ordnat. Under tiden 
denna välsmakade och 
försvinnande goda tårta 
fyllde våra magar så tog 
några brr tillfället i akt 
att ge maten sällskap i 
magen med goda skratt 
som följd av de historier 
som berättades. En härlig 
och inte så liten s.k. 
detalj var att den senaste 
brodern tog plats bredvid 
en av våra Stiftare. Nu 
är vi ett år äldre och 
ser redan fram emot nästa år, då lär det bli än fler bröder på kalaset 
och högt på önskelistan är besök från andra loger. Sakta men säkert 
närmar vi oss vår 50 års dag år 2024, då rullas den långa röda mattan 
ut.

Referent Glenn Danielsson.
Fotograf Jacob Ljungstedt

I den fas i Ordensutvecklingen som vi befinner oss för 
tillfället syns en ny trend sakta men säkert ta form i verk-
samheten. Det är inte alls konstigt att det blir så och om 
man inte i ansvarig ställning skulle söka sig fram på nya 
vägar för att vända negativa brödraantal till en positiv 
brödrautveckling, så skulle man på byråkratsvenska när-
mast göra sig skyldig till något som skulle kunna rubrice-
ras som tjänstefel. 
När jag anslöt mig till Bifrostorden i slutet av september 
1979 så var bredvid aktiviteter i Ordensverksamheten inte 
särskilt vanliga om man räknar bort luciabaler, jubileums-

Vad betyder våra ”bredvid-aktiviteter” i ordensverksamheten?
firande och andra festligheter med damer, som mer eller 
mindre kunde betraktas som ett ordinarie inslag i Ordenspro-
grammet. Vad jag försöker förklara vikten av är de aptithö-
jande delarna i vår verksamhet som vi skall utveckla och inte 
de ritusbundna som jag verkligen slår vakt om att behålla 
så nära originalskicket som det är möjligt. Det är ett doku-
ment av vår historiska bakgrund som vi absolut inte skall 
vara klåfingriga med. Många av landets loger, liksom hela 
föreningssverige, plågas f.n. av svårigheter med att bibehål-
la antalet individer och även av tröghet i nyrekryteringen. 
Orsaken är multikausal och vissa faktorer har vi helt enkelt 

inte möjlighet att påverka. Det ligger på något sätt inbakat 
i hela samhällsstrukturen. Samhället ser helt enkelt inte ut 
som för trettio, fyrtio år sedan när jag själv engagerade mig 
i Bifrostorden. Men finns det orsaker till situationen som vi 
kan påverka så skall vi göra det, allt annat är feltänkt. Vi i 
Stockholm är ju priviligierade med närheten till lättillgänglig 
kultur och täthet i förekomsten av attraktiva besöksobjekt, 
som visserligen inte finns beskrivna i ritus men som på olika 
sätt ökar intresset för verksamheten. Jag har emellertid glatt 
mig åt att utbudet i Bifrosttidningen under senare år, även 
utanför stockholmslogernas horisont, har präglats av redovis-
ningar och ett ökat antal exempel på för ledamöterna mycket 
intressant utbud. Detta utbud är av den arten som jag rubri-
cerar som bredvid aktiviteter. Där engagerade ledamöter av 
logen använder sin kreativitet för att planera och genomföra 
aktiviteter, som jag hoppas stimulerar och breddar intresset. 
Jag hoppas att trenden fortsätter och hjälper oss att utveckla 
vår verksamhet. Det behöver inte vara något enastående som 
utgör besöksobjektet huvudsaken är möjligheten att kunna 
göra något trevlig tillsammans, vilket stärker gemenskapen 
och ökar samhörighetskänslan. Detta smider kedjan starkare 
men aldrig starkare än sin svagaste länk.
Vi är en sammanslutning som består av många människor 
med högst skilda intresseriktningar, men vi har också mycket 
gemensamt annars hade vi säkerligen inte haft drivkraften att 
begära inträde. 
För att alla skall trivas och känna samhörighet bör alla känna 
något, som utöver vår grundverksamhet, speciellt intresserar 
oss utan att det påverkar vårt grundkoncept. Så komplice-
rat är fritidsverksamheten i vår tid när vardagens arbetsdag 
kräver mer och mer av oss både manuellt och teoretiskt, så 
måste det vara något som verkligen fångar vår nyfikenhet 
och intresse. Då kan vi tänka oss att konkurrera åtminstone 
en gång i månaden med andra aktiviteter som bio, teater, 
sport eller gemenskap med släkt och vänner. När man ham-
nar i intressekonflikt med det enorma media utbudet som 
omsluter oss i det moderna digitala samhället, så är det inte 
de mest hängivna ledamöterna som väljer bort Bifrostorden 
utan de som av olika anledningar inte till 100% kopplat ihop 
sig med gemenskapen, som faller ifrån. Där tror jag att en av 
de viktiga orsakerna kan spåras för att kunna bibehålla redan 
intagna bröder. Den kategori nyantagna bröder, som lite tviv-
lar på sin fortsatta vandring inom Orden, skall komma ifrån 
funderingar av negativ art i sitt Ordensliv. Att inte känna sig 
osedd eller isolerad. Metoden är att man snabbt blir invol-
verad i den fina gemenskap som vi har potential att erbjuda 
våra ledamöter. Den kan bestå i att få erbjudande till att delta 
i intressanta aktiviteter, att bli erbjudna någon form av delak-
tivitet i logens arbete eller själv få demonstrera sitt kunnande 
i sin yrkesutövning men framförallt bli uppmärksammad 
redan från första kvällen. Den nyblivne broder som går hem 
med ett leende på läpparna från sin första gradgivning har 
vi goda möjligheter att få träffa även vid nästa tillfälle. Vid 
tiden för min debut i Bifrostorden fanns det en äldre broder 
vid namn Gottfrid Isblad, som i stort sett varje logekväll 
fattade posto i garderoben och hade alltid några väl valda 
ord att förmedla till de som anlände till logelokalen oavsett 
logetillhörighet. För oss nyintagna var det ett möte som vi 
såg fram emot långt upp i Ordenskarriären. Så enkelt och så 
viktigt för inställningen till sitt fortsatta engagemang. Det är 
ingen, mig veterligen, Ordensbroder som lämnar organisatio-
nen på grund av för stort engagemang men väl av motsatsen.

Kulturkommittén Valhall, Göran Kimell
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Fortsättning på sidan 24

19 Gagnrad, Borlänge
Speedway tisdagen den 18 juni 2019
Vårt årliga speedway-event i Avesta var inplanerat till den 18 juni där 
vi skulle se Masarna tävla mot Lejonen från Gislaved och därefter 
skulle vi inmundiga Jansson med tillbehör och där vi bjudit in bröder 
från andra Bifrostloger. Vi var ett drygt 20-tal bröder från logerna 
Aroshus, Odinsal och Gagnrad som samlats på Avesta motorstadion.
Vi var fyra Gagnradbröder som åkte från Borlänge i ett skönt 
sommarväder, men när vi närmade oss Avesta började det regna. En 
rejäl regnskur en halvtimme före planerad matchstart, detta ställde till 
det rejält för arrangörerna. Matchstarten blev en och en halv timme 
försenad. Masarna började bra med en 5–1 ledning i första heatet. 
Sedan följde några jämna heat. Men i heat 6 och 7 blev matchen för 
Masarna lika mörk som himmelen.
Då beslöt vi oss för att åka till Korskrogens Bystuga och värma oss 
med Jansson och tillbehör. 

SLM Tomas Lindkvist iförd 
kvällens pris

Vi som köpte program var med i en 
utlottning och där ett av priserna 
var en hjälm signerad av Antonio 
Lindbäck. Och den vanns av SLM 
Tomas Lindkvist. Väl framme 
vid bystugan hade några damer 
till våra Gagnradsbröder från 
Avesta iordningsställt bystugan 
på bästa sätt med dukning och 
matlagning. Vi satte oss till bords 
och lät oss väl smaka av kvällens 
utomordentligt goda Jansson. 
Eftersom kvällen på motorstadion 
var allt annat än varm och vi var 
frusna så försökte vi värma oss så 
fort vi kunde med de attribut som 
fanns tillhands. Vi blev snabbt 
varmare och stämningen steg i 
takt med att attributen minskade. 

SLM Tomas Lindkvist höll tal och tackade gagnradbröderna från 
Avesta för sitt utomordentliga arrangemang, trots att vädret inte var 
på vår sida. Han tyckte det var roligt att han vann kvällens pris på 
speedwaytävlingen och skulle ta sig en funderare om han eventuellt 
skulle anskaffa andra tillhörande attribut. T.ex. en motorcykel!
Bröderna från Odinsal sjöng sin specialkomponerade visa och av 
applåderna att döma uppskattades den av alla. Kvällens hedersgäst var 
Håkan Bängs, som är speaker på Masarnas tävlingar sedan många år, 
och vi hade möjlighet att fråga honom om de frågor och funderingar 

vi hade om speedway. Vi 
som inte var så väl insatta 
i speedway fick lära oss en 
hel del om spelet bakom 
kulisserna i tävlingarna.
Men som alltid så når en 
trevlig kväll en tidpunkt 
när man måste tänka på 
morgondagen och dra sig 
hemåt. Vi var ett gäng 
nöjda Bifrostbröder som 
tackade för det trevliga 
arrangemanget och ser fram 
emot nästa år.

 Glada Bifrostbröder inmundigande Jansson med tillbehör

Referent & Fotograf Sven Olsson
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Logen 33 Danheim...
... lite logehistorik
Det var en stor högtidsstund när Or-
den instiftade en ny loge i Kristianstad 
den 8 oktober 2011. Bifrostordens 
nya loge blev den 33:e i ordningen 
och fick namnet 33 Danheim med 
säte och stämma i Kristianstad. Cir-
ka 140 bröder från hela Bifrostsverige 
hade kommit till Kristianstad på lör-
dagen när invigningen skulle ske. In-
vigningsceremonin genomfördes med 
stor precision av dåvarande OSM 
Lars-Erik Furuskog och hans direkto-
rium. Som 33 Danheims förste Mäs-
tare installerades Jörgen Elvstrand. 
Många var de som ville framföra sina 
lyckönskningar. OSM överlämnade 
logens stiftelseurkund och ritualen för 
logens grader, samt en penninggåva 
med lyckönskningar om framgång för 
den nya logen. Från storlogen Heim-
dal överlämnade SLM Per Dyberg en 
klubba, Tirfings SLM Lars Pettersson 
kom med kollekthåven och SLM i 
Gotheim Thomas Johnsson lämnade 
en malmklocka. Efter avslutad loge 
samlades alla gäster på Teaterbaren i 
Tivoliparken. OM Hans Wallberg läs-
te upp telegram från Kungliga Slottet 
i Stockholm där Konungen framför-
de de varmaste lyckönskningar till 
Bifrostorden och dess bröder och den 
nya logen. Logens nya Mästare fick 
som representant för alla bröderna i 
33 Danheim ta emot OSM:s tack för 
deras engagemang och målmedveten-
het med att starta logen. Ett varmt tack 
framfördes även till fadderlogen 18 
Mjölner för allt stöd och hjälp som de 
bidragit med. Därefter fortsatte fest-
ligheterna med måltid, tal och mingel 
till långt ut på natten, det blev en kväll 
att minnas för alla närvarande gäster.
I dagarna genomförde Logen 33 Dan-
heim sin fyrtioförsta gradinvigning 
sedan logen instiftades, denna gång 
Grad I, Frihetens Grad. Vår nuvaran-
de Mästare, Peter B Arvidsson ledsa-
gade tre nya bröder in logen. Logen 
33 Danheim består numera av 45 brö-
der.

Jörgen Elvstrand

En presentation av logen 33 Danheim och Kristianstad
Sevärdheter i Christian IV stad
Vi bröder i 33 Danheim kan varmt rekommendera ett besök i vår stad 
Kristianstad. Turisttillströmningen ökar år från år. Många besökande 
kommer från andra orter i Sverige, men även utländska turister har bör-
jat hitta hit. Staden är ett populärt resmål för våra grannländer, främst 
Danmark. Detta är kanske inte så konstigt eftersom staden ofta kallas 
för den mest danska staden i Sverige. Den danske kungen Christian IV, 
stadens grundare, har även sedan vi blivit svenskar år 1658 hållit ett vak-
ande öga på staden. Kristianstad har en rik historia och är belägen i en 
naturskön miljö vid Helge Å. Vad kan vi då rekommendera våra bröder 
som hittar hit att besöka?
Ni får inte missa att besöka biosfärområdet ”Vattenriket” och dess besök-
scentrum ”Naturum” med 100 000 besökare varje år. Vattenriket är ett skyd-
dat våtmarksområde. Naturen är vacker med betesmarker, våtmarker och slåt-
terängar. Växter och djurarter är talrika och speciellt fågellivet är kronan på 
verket. Beroende på årstiden kan du se tranor, storkar, olika spovar och om 
du har tur, den mäktiga havsörnen. Navet i området är Naturum, med en väl-
digt speciell arkitektur. Byggnaden är byggd av trä på pålar mitt ute i vattnet 
och ligger på gångavstånd från centrum. Här kan ni titta på fiskar i akvariet, 
bjudas på en hisnande flygtur med farkosten Opteryx, spana efter djur från 
panoramafönster eller bara njuta av utsikten av stad möter natur. Här bokas 
deltagande på guidade turer ut i Vattenriket till fots, båt, kanot eller cykel och 
varför inte avsluta besöket med att prova lokalproducerad ekologisk mat på 
Café Årum.

Kommer ni med tåg och anländer till Centralen kan ni inte missa att se stadens 
ståtligaste byggnad, Heliga Trefaldighetskyrkan. Denna kyrka anses vara en 
av Christian IV förnämsta byggnader. Den har allt för att kunna kallas Christi-
an IV stil, en form av holländsk renässans. Rött tegel med inslag av sandsten, 
rikt dekorerade gavlar samt höga fönster och höga pelare som ger ett ljust rum.
Kyrkan uppfördes mellan 1617–1628. Det var ett problemkantat arbete som 
drog ut på tiden. Pest, berusade hantlangare och strejkande snickare och 
avsaknaden av pengar gjorde att invigningen fick vänta. Bristen på pengar 

gjorde att vid invigningen hade man 
inte råd med den spira man tänkt sig 
utan det fick bli en tillfällig bara på 
26 meter, två meter högre än takåsen. 
Inte förrän 1866 hade man medel så 
man kunde placera den nuvarande 

Kärleken...
...kan ta sig olika uttryck och gå vilse 
på de mest omöjliga vägar. 
Sommaren 1889 skakades Kristian-
stad av en societetsskandal som ut-
vecklade sig till en tragedi. Löjtnant 
Sixten Sparre rymde från regemente 
och familj med den sköna cirkuspri-
madonnan Elvira Madigan och efter 
en tid sökte paret döden tillsammans. 
Deras grymma kärlekssaga kommen-
terades i Kristianstadsbladet: 
”Det var ett ovanligt dystert och häp-
nadsväckande dödsbud som sistlid-
ne onsdag anlände i det telegrafen 
meddelade att löjtnanten vid Skån-
ska dragonregementet Bengt Edvard 
Sixten Sparre i Taasinge skog å Fyen 
burit hand på sitt eget liv sedan han 
först med en revolverkula sänt sin 
älskarinna, cirkuskonstnärinnan, den 
20-åriga Elvira Madigan, in i evig-
heten”.

Tragedin i Taasinge väckte på sin tid 
en enorm uppmärksamhet. Att en of-
ficer och adelsman, därtill gift, velat 
förena sitt öde med en kringresande 
cirkusartist var på 1880-talet något 
helt orimligt. Någon annan utväg än 
döden fanns inte för de båda älskande.

Dramat blev skillingtrycksvisa såväl 
i Sverige, ”Sorgeliga saker hända...” 
som i Danmark, ”Det var på Taasinge 
skönne Egne at tvenne elskende matte 
blegne...” och långt efteråt återskapa-
des Sixtens och Elviras kärlek utan 
hopp i en film av Bo Widerberg.
Förhoppningsvis har vi kommit läng-
re i Sverige numera så att det omöjliga 
numera till och med kan vara möjligt.

Jörgen Elvstrand

spiran på plats. Om ni 
gör ett besök, gå in och 
beskåda Kristianstads 
förnämsta samlingssal, 
men missa då inte kyr-
kans guldkorn, orgeln 
och den fantastiska 
ljuskronan som hänger 
i taket. 
Denna skänktes av 
Ebbe Ulfeldt för att han 
och Christian IV dotter 
Hedevig skulle få be-
gravas inne i kyrkan. 
Heliga Trefaldighets-
kyrkan är ett måste. 

Det kanske finns film-
fantaster bland våra 
bröder. För dessa men 
även er andra kan jag 
varmt rekommendera 
ett besök på Östra Stor-
gatan 53, centralt i sta-
den. Där ligger stadens 
Filmmuseum, tyvärr 
lite bortglömt även av 
staden invånare. 

Kristianstad var under åren 1909–
1910 Sveriges Hollywood och här 
grundades AB Svenska Biograftea-
tern, numera Svenska Bio. Man an-
vände flitigt statister från orten, men 

de bärande rollerna 
fick besättas av skå-
despelare främst från 
Stockholm, så det var 
kändistätt, främst un-
der sommarmånader-
na i staden. De första 
filmerna som spelades 
in var ”Värmlänning-
arna”, ”Fänriks Ståhls 
sägner” och ”Bröllo-
pet på Ulvåsa”. Här 
finns en fast utställning 
och den ursprungliga 
biosalongen. Här får 
ni ta del av spännande 
berättelser som till ex-
empel berättelsen om 
Sveriges första stunt-
man. Hans första upp-
drag höll på att sluta 
illa. Han skulle spela 
en kvinna som skulle 
dränka sig i en sjö. 
Den riktiga skådespe-

lerskan tyckte nämligen att vattnet 
var för kallt och ville inte göra sce-
nen. Ersättaren var dock inte van att 
ha klänning, trasslade in sig i denna 
och höll på att drunkna. 
Gör ett besök, bekanta dig med pion-
järtiden och upplev atmosfären i den 
helt intakta filmateljén. Och det är fri 
entré. 
Tänk, film gratis, Kanon! som vi sä-
ger i gamla militärstaden Kristian-
stad. 

Ulf Pettersson
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Fortsättning från sidan 21

21 Midgård och Idavall, Linköping
Gallisk grillkväll i Landeryd måndagen den 17 juni 2019
Idavalls och Midgårds gemensamma grillkväll som i år lockade 
över fyrtio systrar och bröder. Under ”ledning” av vännerna Asterix 
& Obelix dukade Christer upp en buffé med grillat vildsvin, örter, 
syrade grönsaker, kål, nötter, frukt och andra delikata nyttigheter från 
tiden 50 f Kr. Alla fick smaka på trollbrygden direkt ur kitteln och 
skummande alkoholfritt mjöd och lingondricka samt ett avkok på 
bönor av busken Coffea Robusta med tillbehör. Alla lät sig väl smaka 
av läckerheterna och i den sköna försommarkvällen kom mycket snart 
de djupa och ingående samtalen igång. Vi tackar Christer med familj 
för en fin kväll.

Referent Peter Alvhed. Fotograf 
Owe Svensson

Christer och dotter tillreder 
aftonens grill läckerheter

Bilden nedan: Bröder och systrar 
i den härliga sommarkvällen på 
prästgården hos Christer
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21 Midgård, Linköping
Klubbafton i ”Kräftans Tecken” tillsammans med bröder från 
Nicopia på Valinge Gård torsdagen den 22 augusti 2019
Bussen från Linköping avgick kl 17.00 och ”reseledaren” Peter 
Alvhed kunde räkna in 13 bröder. Strax utanför stadsgränsen öppnade 
han baren för den långa resan. Strax efter 18.00 anlände vi till Valinge 
gård där vi hjärtligt togs emot av Midgårds Mästare Lasse Bengtsson. 
Något senare välde Nicopia bröder 48 till antalet, in och det blev 
många igenkännande leenden. När alla fått vad de skulle ha, startade 
en tipspromenad. När resultatet framåt kvällen kom visade det sig att 
tre hade alla rätt så det avgjordes på utslagsfrågan. Så var det dags 
för kvällens första höjdpunkt, kräftorna, och vilka kräftor sen. Jag 
har aldrig sett så stora, det var som de ropade ”TA MIG, JAG ÄR 
EN HUMMER”! Till detta serverades köttbullar, prinskorv, god paj 
och västerbottenost. Stämningen steg snabbt och snart fylldes ladan 
av glada tillrop kring snapsvisorna. Kvällens andra höjdpunkt var 
när Lasse Bengtssons hustru Irené kom upp på scenen och rev av ett 
antal countrylåtar och även lite ABBA efter rungande applåder. Efter 
detta då Peter Alvhed tackat för att Midgårds bröder fått deltaga 
i denna klubbafton, där över 60 
Bifrostbröder träffats, var det dags 
att åter ta bussen hemåt. Varmt tack 
till Lars Bengtsson och Nicopia 
bröderna. 

Det bjöds på ett 
dignande kräftbord

Glada Midgårdsbröder Jesper 
Rosell, Gunnar Eklöv och Owe 
Svensson

Referenter Peter Alvhed/Owe 
Svensson. Fotograf P-A Friberg

25 Alvheim, Eskilstuna
Golfmästerskap torsdagen den 12 september 2019
Då var det dags igen för den prestigefyllda golftävlingen som kom att 
spelas på Eskilstuna golfklubbs bana. Startfältet innehöll tre damer 
och tio herrar. I damklassen så fick Birgitta Brandell sällskap av två 
damer utom tävlan, de kanske kan bli tilltänkta till damlogen. Hoppas 
de upptäckte trivseln som genomsyras i vårt sällskap. Deltagarna 
möttes av enormt kraftiga vindar, så det var till att trycka ner kepsen 
ordentligt. Eftersom det bara var en dam från damlogen så blev 
Birgitta Brandell en säker vinnare. På herrsidan var det bara en som 
kunde tackla vinden och det var Conny Halvardsson som hade åtta 
slags marginal till tvåan. Som vanligt har tävlingsledningen gjort ett 
bra jobb.

1  Monica Gunnarsson  76                                                                                                                            
2  Gunlis Sällström  81                                                                                                  
3  Birgitta Brandell (Aelforna) 85

Referent & Fotograf 
Conny Halvardsson

Monica Gunnarsson slår ut, i bakgrunden 
ses fr. v Håkan Gustavsson, Berndt 
Larsson, Hans Andersson, Lasse Brandell, 
Conny Halvardsson, Stephan Bendz, Agne 
Olofsson, Björn Brodd, Björn Brodd, 
Gunlis Sällström, Kjell Fagerberg, Birgitta 
Brandell

Segraren Conny Halvardsson med den 
åtråvärda golffiguren
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1   Conny Halvardsson 70                                                                                                    
2   Agne Olofsson  78                                                                                                  
3   Håkan Gustafsson 79 
4   Berndt Larsson  83  
5   Sören Lindell  83             
6   Hans Andersson 88  
7   Kjell Fagerberg 88  
8   Stephan Bentz  91  
9   Björn Brodd  98  
10 Lars Brandell  99

25 Alvheim, Västerås
Klubbafton torsdagen den 29 augusti 2019 med 31 bröder
Så har då även denna sommar börjat övergå till förhöst, vilket innebär 
att vi Alvheimbröder åter 
träffas i vår logelokal. 
För ovanlighetens skull 
var deltagarantalet denna 
gång under 
50%.  Vilket väl inte hänt 
det senaste decenniet! 
Troligtvis måste detta bero 
på den ännu ej avsvalnade 
väderleken och hägrande 
verksamheter utomhus... 
MEN, säkerligen passerar 
vi 50% -gränsen med råge 
vid vår nästa logekväll!  
Hur som helst – vi som var med hade en väldigt trevlig kväll! Första 
”positiva upplevelsen” var kvällens måltid, som var helt outstanding. 
Den baconinlindade kycklingfilén fick nog de flesta att redan börja 
längta till vårt nästa möte. (Där missade de frånvarande något gott!).
När så alla var lyckligt mätta, tog kvällens gästföreläsare över och 
det var ingen mindre än en av Eskilstunas välkända idrottsprofiler, 
nämligen Jan Ekman, som är otroligt välmeriterad inom handbollen. 
Han presenterade ett imponerande CV, vilket bl.a. innehåller sex 
år som assisterande förbundskapten för svenska damlandslaget, 
målvaktstränare för Estlands herrlandslag, målvaktstränaransvarig 
i Svenska Handbollsförbundet (SHF) m.m. Dessutom stod han ju i 
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GUIF:s mål under många säsonger och var även tränare för GUIF i 
12 säsonger.
Vad berättade då Janne om? Jo föreläsningen var/blev uppdelad i två 
delar. Första delen handlade om ledarskap och hur man lyckas få fram 
det bästa ur olika människor.
Efter kaffepausen berättade han om sin upplevelse av OS i Rio de 
Janeiro 2016 och nu är blickarna riktade mot nästa OS i Tokyo 2020. 
Efter denna ”gedigna” föreläsning tackade vi av Janne och önskar 
honom fortsatt framgång i sitt värv. 
Kvällen avslutades så med den sedvanliga lotteridragningen, där 
några bröder gick hem lite extra lyckliga med sina vinster. Nu ser vi 
fram mot nästa logekväll i september med en Grad I.

Referent Berndt Larsson. Fotograf Göte Wallin

26 Vanadis, Karlskrona
VWNF Vanadis Wheelers Nostaliga Festival 2019 med 
våravslutning den 18 maj 2019
På förmiddagen lördagen den 18 maj hade sommaren ännu inte 
kommit till Blekinge då årets fordonsrally, tvåhjulingar får också 
vara med, hade samlat ekipagen till start på Trummenäs Camping 
beläget i Karlskronas östra skärgård. Det har nu gått 15 år sedan ett 
10-tal Vanadisbröder samlades med sina entusiastfordon framför 
Marinmuseet på Stumholmen, visade upp sina ekipage för varandra 
och därefter körde en runda på ”staun” (Karlskrondialekt för staden). 
Det var logebröderna Johnsson, Thomas och Nils-Gunnar, som hade 
kommit på idén. På stående fot beslutades att arrangemanget skulle 
bli årligt återkommande med en tur i terränglådan och tipstävling 
med frågekontroller längs vägen. Plakett skulle utdelas till deltagande 
ekipage. En sådan präglades i efterhand av Jämjö Gravyr med text, 
”VWNF Start: 25 september 2005”. Plaketten delades högtidligt ut 
vid logens första höstmöte det året, samtidigt som arrangemanget 
stadfästes av bröderna. Efterhand har det blivit ett familjearrangemang 
och tidpunkten har gjort att det som oftast har sammanfallit med 
herrlogens våravslutning. Det har också blivit tradition att vinnaren av 
tipstävlingen får till uppgift att arrangera nästkommande års tävling. 
VWNF gästats ofta av deltagare från andra loger. Fjolårets vinnare 
Fredrik Arebark var därmed den som gav förutsättningarna till de 
samlade och startade turen. Fredrik hade verkligen fått till trevliga och 
kluriga frågekontroller med anpassad musikalisk inramning. Mycket 
uppskattat av de tävlande och den mest kreativa presentationen på 
kontrollstoppen hittills (red anm.). I Torhamns hamn smakade den 
medhavda fikan utmärkt under den totalt sett ca 7 mil långa turen. 

Målet var som vanligt  traditionsenligt Marinens fritids-läger 
Skönstavik och här fanns 
också en helt omöjlig 
utslagsfråga. 

Segraren 2019 Berit 
Blaschke och arrangör 
Fredrik Arebark under 
Mästare Patrik Cederholm

Det sägs att broder 
Tommy Johansson 
hade hjälpt Fredrik med 
bansträckningen.

Omöjlig utslagsfråga! 
Hur många skruvar finns i 
burken?

På Skönstavik hade 
ytterligare bröder och 
systrar mött upp till logens 
våravslutning. Här bjöds på 
trevlig samvaro, grill och 
en bar där intet fattades.

 13 ekipage deltog och fick 
plakett. Priser fanns till alla 
tävlande

Under överinseende 
av logemästare Patrik 
Cederholm hölls 
prisutdelning. Ekipagen fick 
priser samt årets plakett. 
Segrade gjorde Galateasyster 

Berit Blaschke. Hon blir därmed tävlingsansvarig nästa år 2020, som 
också blir ett VWNF 15-årsjubileum. Välkomna då!

Referent & Fotograf N-G Johnsson

BIFROST

27 Odinsal, Uppsala
Odinsalbröder besöker Gagnrad den 18 juni 2019
Fem bröder från Odinsal åker till Avesta för att besöka Gagnrad 
bröder och där titta på speedway-matchen mellan Masarna – Lejonen. 
Bröder från Aroshus i Västerås hade också anslutit till gänget. Vädret 
var inte det bästa, regn - där det blev en försenad start med cirka en 
timme. Fyra av oss bröder från Uppsala hade aldrig varit på någon 
speedwaymatch. Det var en upplevelse att se detta i verkligheten. 
Tirfings Mästare Tomas Lindkvist vann dessutom en hjälm som 
Masarnas speedwayförare Antonio Lindbäck skänkt som pris. Efter 
matchen som Masarna tyvärr förlorade begav vi oss till Korskrogens 
bygdegård, där det bjöds på Janssons-frestelse med mera. Efter 
en mycket trevlig samvaro så for vi vidare hem mot Uppsala resp 
Västerås. Ett Stort tack till bröder i Gagnrad som ordnat detta.

Referent Ola Jonsson. Fotografer 
Åke Björk Gagnrad, Ola Jonsson Odinsal

Samling på 
läktaren

Fr.v. Jakob 
Jerresand, 

Tomas 
Lindkvist, 

Roine 
Thunberg, 

Tommy Lundin, 
Ola Jonsson

SLM Tomas Lindkvist tackar för inbjudan

Aktiviteter utanför logearbetet” visar på ett utmärkt sätt hur 
logerna träffas och trivs också i andra sammanhang 

än på logesaftnar. 
Detta är viktigt för logernas fortlevnad och utveckling och 

ger eventuella presumtiva bröder en chans få en inblick i hur 
trevligt logearbetet kan vara och bröder kan i ett 

”lättare” sammanhang berätta om hur 
Bifrostordens arbete fungerar!
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28 Gondler, Kalmar
”Speedway-resa” till G&B Arena i Målilla den 18 juni 2019
Vi var några bröder från Logen 
28 Gondler med intresse för 
speedway som talat om att besöka 
G & B arena i Målilla vid någon 
lämplig match. Vi bestämde 
oss för tisdagen den 18 juni då 
Vetlanda skulle komma på besök. 
Vi var ca 15 personer som åkte 
upp till Målilla. Det var bröder, 
presumtiva bröder och några 
familjemedlemmar.
Vi körde från Kalmar vid 15.30 
och stannade vid en fin rastplats 
för fika. Väl framme vid
G & B arena hade värden för resan 
Broder Sven-Inge Uppgården 
ordnat så vi fick en information 
om arenan, dagens match samt 
förarnas status inför tävlingarna. 
Därefter besökte vi depån för 
att se på förberedelserna inför 
matchen Efter att vi satt oss 
på våra platser i ett underbart 
sommarväder, fick vi vara med om 
en riktigt bra speedwaymatch, där 
Dackarna kunde stå som segrare 
efter de 15 heaten med 53–36 
vilket även betydde att Dackarna 
fick bonuspoängen. Ett stort tack 
till Broder Sven-Inge Uppgården 
som ordnat detta trevliga besök 
och resa.

Referent & Fotograf 
Bo-Lennart Holmsten
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29 Rosheim, Norrtälje
Klubbafton: Arvsrätt med räkfrossa fredagen den 6 september
Klubbafton: Arvsrätt med räkfrossa fredagen den 6 september 2019.
Ett ämne många av oss bröder undviker i det längsta kan vara vad 
som ska hända den dagen vi lämnar livet. Advokat Marie Sandberg 
gav oss ett uttömmande föredrag om den rättsliga sidan av laglott, 
särkullsbarn och annat som definieras av svensk lagstiftning i samband 
med ett arvsskifte. Inte helt förvånande utbröt en frågestorm efter 
anförandet där Marie kunde visa att hon verkligen kunde sin sak. Nu 
kunde kanske någon tro att detta ämne skulle lägga sordin på bröderna 
vid måltiden, jag kan rapportera att det sedvanliga larmet infann sig så 
snart de stora skålarna med räkor landade på borden. Jag ser det som 
ett tecken på att Rosheim håller stilen i alla lägen.
Totalt deltog 23 personer inkl. föredragshållaren.

Referent Ture 
Lindén. 

Fotograf 
Lars-Gunnar 

Vicklander

Advokat Marie 
Sandberg

30 Torgrim, Hudiksvall
Våravslutning 2019 med utflykt
Lördagen den 1 juni avslutade Logen 30 Torgrim vårens evenemang 
2019 med utflykt till Nianfors, en före detta bruksort vid Nianån med 
anor från 1600 talet. Samhället Nianfors finns ännu kvar rikt på minnen 
från bruksepoken men också från de som kallades svedjefinnar och 
var de första fasta bosättarna i området. Traditionsenligt så avslutar 
och börjar Bifrostordens nordligaste fäste; Logen 30 Torgrim varje 
termin med ett lättsammare inslag av klubbkaraktär där även gäster 
inbjuds i gemenskapen, alltid med ett program som harmonierar med 
Ordens syfte och mål, att berika bröder och systrars vardag. Drygt 
timmen långt blev föredraget som Karl-Gunnar Karlsson föreningens 
”Nianfors naturligtvis” allkunnige berättare om ortens uppgång 
och så småningom stagnation men dock inte på fall för ännu spirar 
verksamhet och idéer i den ursprungliga bruks och svedjebygden. 
Tjugosju personer var vi som bänkade oss i klubbstugan, en gång i 
tiden byns skola, ivrigt väntande på kolbullar med fläsk och lingonsylt, 
annat fanns också med de flesta föredrog den maträtt som med säkerhet 
serverats vid de otal kolmilor som traktens granskog bidragit till 
brukets smältverk och ässjor. En gråmulen dag utomhus men inne var 
stämningen god, det kan man avläsa av sorlet, backandet på en kolbulle 
ytterligare och sedan kaffe med dopp. Vår nestor Kurt-Axel Lindström 
tillika lotterigeneral tog tillfället i akt att förstärka logen kassa, 
guldsmeden som alltid varit försäljare sålde lotterna utan problem. M,  
som skriver dessa rader tackade för vårens engagemang och önskade 
alla en glad 
sommar och, 
på återseende 
till hösten.

Referent & 
Fotograf 

Sören 
Molander
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33 Danheim, Kristianstad
Klubbmästerskap i Gokart den 25 maj 2019
Lördagen den 25:e maj 2019 samlades bröderna i 33 Danheim för 
att återigen kämpa om vem som skulle bli Danheims klubbmästare 
i Gokart. Som vanligt blev det en spännande och utmanande tävling 
i högsta hastighet. Efter en hård kamp mellan de tretton deltagande 

bröderna lyckades broder 
Marcus Petersson för tredje 
året i rad att vinna och fick 
därmed ännu en inteckning i 
33 Danheims vandringspokal 
för ”Klubbmästerskap 
Gokart”.

Referent & Fotograf 
Jörgen Elvstrand

Prispallen med segraren 
Marcus Petersson, tvåan 
Rune Ohlsson och trean 
Kevin Östergren

33 Danheim, Kristianstad
Klubbmästerskap i Golf den 15 juni 

Peter B Arvidsson, glad vinnare av 
Danheimgolfen 2019

Lördagen den 15:e juni 2019 samlades 
bröderna i 33 Danheim för att spela 
om vem som skulle bli Danheims 
klubbmästare i Golf. 
Tävlingen spelades på Araslövs 
GK i Kristianstad och efter en hård 
kamp mellan de deltagande bröderna 
lyckades broder Peter B Arvidsson 
att vinna på utmärkta 72 slag och fick därmed en inteckning i 33 
Danheims vandringspris för ”Klubbmästerskap i Golf”.

Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

34 Linneus, Växjö
Informationsträff den 22 maj 2019
Sedan några år tillbaka så arrangerar vi en informationsträff med syfte 
att intressera flera att gå med Bifrostorden, med lyckat resultat. I år 
hade vi en gemensam träff med Linneorna som också bjudit in några 
tänkbara kandidater. Vi var 21 systrar och bröder som ställde upp denna 
kväll för att ge en så bra bild som möjligt av vår verksamhet. Fyra män 
och två kvinnor kom som gäster, och efter en kort samling delade 

vi upp oss i två grupper. Männen 
fick en utförlig presentation 
av LM Alexander Airosto 
och kvinnorna informerades 
av Linneornas presens Maria 
Takman. En del frågor kom upp 
under informationen som gästerna 
kunde få svar på direkt i gruppen, 
några frågor besvarades enskilt 
i samband med den italienska 
buffén som serverades efter 
informationen. 
Stämningen var mycket god i 
lokalen, där bröder, systrar och 
gäster blandades i en salig röra. Jag 
kunde konstatera att även några 
ansökningar om inträde lämnades 
in under kvällen och det tyder på 
att vi kommer att få tillökning i 
vår Bifrostfamilj av både män och 
kvinnor i höst, när intagning och 
gradgivning kommer igång.

Det verkar vara ett bra 
sätt att rekrytera på, då 
det blir likt en riktig 
Bifrostkväll, där många 
bröder och systrar ställer 
upp. Först en information 
som motsvarar en ritus 
och sedan brödra/syster 
måltid som skapar en 
gemytlig stämning och 
gemenskap. Ett tack till 
alla som bidrog till denna 
trevliga kväll.

Referent & Fotograf 
Hans Bild
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Bifrostgolfen 
lördagen den 7 september

Logen 33 Danheim var även i år värd för Bifrostgolfen som gick 
av stapeln på Degeberga Widtsköfle GK strax utanför Kristianstad. 
Tjugotvå herrar och damer från Bifrostsverige deltog i tävlingen, 
tack till alla er som medverkade till att göra det till en minnesvärd 
tävling.
Årets vinnare i herrklassen blev Thomas Johansson från 18 
Mjölner och vinnare i damklassen blev Inger Wedenby Bengtsson 
från 20 Gersimi.
Bästa loge blev 18 Mjölner.

Vinnare i sidotävlingarna ”Längsta drive-herr” blev Dennis 
Larsen 18 Mjölner, ”Längsta drive dam” Gunilla Starck Hansen 3 
Åsa-Idun och ”Närmast flagg” Ulf Jaremo 33 Danheim.
Stort grattis till vinnarna.
Av utrymmesskäl redovisas bara de tio bästa i herrklassen.

Herrklass:
1. Thomas Johansson, 18 Mjölner. Score 74
2. Magnus Fridälv, 18 Mjölner. Score 75
3. Christer Smedh, 8 Manheim. Score 77
4. Tom Sandström, 18 Mjölner. Score 79
5. Glenn Danielsson, 18 Mjölner. Score 81
6. Ulf Jaremo, 33 Danheim. Score 83
7. Stefan J Johansson, 33 Danheim. Score 83
8. Dennis Larsen, 18 Mjölner. Score 83
9. Martin Arvidsson, 33 Danheim. Score 83
10. Ulf Hjalmarsson, Gäst. Score 85

Damklass:
1. Inger Wedenby Bengtsson, 20 Gersimi. Score 85
2. Gunilla Starck Hansen, Åsa-Idun. Score 87

Vinnare av Bifrostgolfen 2019. Vinnaren i Damklass: Inger 
Wedenby Bengtsson, 20 Gersimi, tillsammans med vinnaren i 
Herrklass: Thomas Johansson, 18 Mjölner

Deltagare i Bifrostgolfen 2019
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För Ulrich Vilmar, 5 Åsagård, är omtanken viktigast... 
Vänskap och att ta hand om varandra! 
Det betyder mycket för Ulrich Vilmar, 
eller Ulli som de flesta säger. Han har 
rekryterat många bröder till Bifrostor-
den och han har även startat ”Ullis 
luciafond”. Ingen ska känna sig glömd 
eller sviken av Ulli – för han blev själv 
sviken under sin tuffa uppväxt i Tysk-
land.

Ulrich Vilmar föddes i staden Münster i 
Tyskland 1941. Det var mitt under andra 
världskriget. Ganska snabbt flyttade fa-
miljen till Danzig, som idag heter Gdansk 
och ligger i Polen. Där föddes hans 
tvillingsystrar. Hans pappa tjänstgjorde i 
tyska armén som utbildare inom telefo-
ni. När ryssarna kom gick flykten från 
Danzig till Berlin och därefter hamnade 
familjen i den lilla staden Witzenhausen i 
Hessen i mellersta Tyskland. Tiden efter 
kriget var tuff. Ullis pappa var ledande 
tjänsteman i staden. Han festade mycket 
och gjorde av med pengarna. Familjen 
splittrades och Ulli hamnade hos en fos-
terfamilj där han blev slagen och fick gå 
hungrig till skolan. Han fick klä sig i det 
som fanns tillgängligt - det blev kortbyx-
or även på vintern.
- Jag tyckte om att leka och det blev 
min räddning under den här tuffa tiden, 
berättar Ulli och minns tillbaka på sin 
barndom.
Ullis pappa fortsatte att sväva runt med 

vin, kvinnor och sång och så småningom 
övergav han familjen och gifte om sig. 
Ullis mamma, övergiven med tre små 
barn och utan inkomst, fick reda på att 
Sverige behövde arbetskraft. Det var på 
den vägen som Ulli fick kontakt med 
Sverige, men det skulle dröja länge innan 
han skulle få möjlighet att komma hit.

Efter att Ullis pappa hade gift om sig 
ville han inte ha sina barn nära sig. 
Systrarna skickades till ett barnhem och 
efter ett tag fick även Ulli en plats där. 
- Det var mycket mobbing på barnhem-
met, berättar Ulli. Tre pojkar härskade 
över alla andra, men jag var storvuxen 
för min ålder och mig lämnade de ifred. 
Vi lyckades skapa bättre stämning så 
småningom – jag tyckte ju om att leka 
och tog initiativ till att vi skulle hitta på 
roliga saker tillsammans. 

Ullis förmåga till omtanke om andra och 
att se till att man har kul tillsammans bör-
jade på sätt och vis här på barnhemmet.

Tiden i skolan var både lätt och svår. Ulli 
hade lätt för att lära, men hans pappa 
vägrade betala för böckerna, vilket gjorde 

att Ulli inte fick möjlighet att läsa läxorna 
som de andra. Ibland fick han låna en bok 
inför ett prov av en snäll klasskamrat.
Efter skolan, när Ulli var 15 år, hamna-
de han som lärling till att bli bergsman 
i Castrop-Rauxel i Ruhrområdet. Alla 
pojkar bodde på ett lärlingshem. De arbe-
tade ovan jord tills de fyllde 16 år. Sedan 
utbildades de under jord. Samtidigt gick 

alla i yrkesskola. Gesällex-
amen avlades efter tre års 
arbete och skolgång. För 
Ullis del blev det 13 april 
1959. En gesäll under jord 
fick titeln ”Knappe” och Ulli 
har kvar sitt ”Knappenbrief”.

Under tiden hade hans syst-
rar fått godkänt av pappan 
att få flytta till mamman, 
som nu bodde och arbetade i 
Sverige och hade gift om sig. 
Men Ulli fick inte flytta, det 
såg hans pappa till att sätta 

stopp för. Gruvarbetet var kanske inte 
världens roligaste jobb och det var tufft 
– en gång fastnade han med benet i ett 
transportband, men hade tur, klarade sig 
och kom tillbaka efter en tid på sjukhu-
set. Efterhand väcktes hans intresse för 
logistik där nere, drygt 750 meter under 
jorden: Att få rätt sak på rätt plats i rätt 
tid.
Efter några år, när han fyllde 20, sa han 
till sin pappa att inget kunde stoppa 
honom längre. Nu skulle han åka till Sve-
rige, till sin mamma och sina systrar.

Den 5 oktober 1961 anlände den unge 
Ulrich Vilmar till Stockholms Central.
Efter flera år fick han äntligen träffa sin 
familj. Hans systrar jobbade på KF och 
Ulli började där också – på KF:s lager. 
Som invandrad tysk man i Sverige sågs 
han med en viss skepsis – hans bakgrund 
skulle kontrolleras noga och hade han 
haft släktingar som varit SS eller krigs-
förbrytare skulle han inte fått vara kvar. 
Han fick infinna sig hos polisen för att 

få sitt pass stämplat, ofta i 
början och lite längre mellan 
tillfällena efter ett tag.

1964 började han stude-
ra till ingenjör på SSTA, 
Stockholms Stads Tekniska 
Aftonskola, och tog examen 
1969. Med sina kunskaper 
i logistik hamnade han så 
småningom på Ericsson, 
ett företag som han skulle 
vara trogen i resten av sin 

yrkeskarriär. Han arbetade där i 41 år och 
ansvarade för bolagets ansenliga mängd 
lokaler, med en yta på ungefär 35 000 
kvadratmeter.
1970 träffade han sin livskamrat och hus-
tru Lena, som han har två barn med– och 
numera har de även fyra barnbarn.
Att engagera sig i föreningar och ideella 
verksamheter har alltid legat Ulli varmt 
om hjärtat. Han ansvarade till exempel 
för Ericssons idrottsklubb i 18 år. Sam-
mantaget har han varit ordförande i 63 år 
i alla möjliga föreningar. Och hemma i 
bostadsområdet i Jordbro i södra Stock-
holm vet många vem Ulli är.

Så när det blev aktuellt med ordensliv 
dröjde det inte länge förrän han utsågs till 
Mästare i logen 5 Åsagård i Stockholm. 
- Jag minns när jag klev in i kapitelsa-
len 2008. Jag var enda recipienden den 
kvällen. Charlie Magnusson satt Mästare 
och dåvarande OSSM Christer Magnus-
son var kvällens hedersgäst. Det kändes 
varmt och välkomnande.

Ulli hade Grad III när han installerades 
som Mästare, en funktion han hade i 
tre år. Även i ordenslivet gjorde han sig 
känd som en omtänksam och pådrivan-
de medmänniska – tillsammans med de 
andra logemästarna i Stockholm besöktes 
loger i andra delar av landet och varje 
december såg han till att bröderna skulle 
få njuta av ett eget luciafirande. Det gick 
så långt att han till slut bestämde sig för 
att starta Ullis Luciafond.

- Utan att diskutera med Lena spende-
rade jag 50 000 kronor som startkapital 
i fonden, säger han och ler. Ulli har inte 
bara startat luciafonden. Han har också 
en av landets främsta på att värva reci-
piender. Ungefär 35 bröder har kommit 
in i Åsagård genom hans försorg, och de 
allra flesta har stannat kvar. 
Förklaringen är enkel: Även om Ulli inte 

längre är logens 
Mästare så är han en 
mästare på att hålla 
kontakt, att höra av 
sig och att lyssna på 
sina medmänniskor. 

Ulli intervjuad av 
M Kent Andersson 

Logen 5 Åsagård

Ulrich Vilmar utanför sitt hus i Jordbro i 
södra Stockholm

Några grabbar på lärlingshemmet samt 
barn tillhörande husföreståndaren

Tre bergsmän åter ovan jord efter 
fullbordat skift.

Bra Reklam  
är en bra affär! 
Att trycka digitalt går snabbt och smidigt – beställ  

exakt så mycket du behöver, 14, 137 eller 2.000 ex. 

Välkommen till oss med både små och stora projekt!  
 

Vi hjälper gärna till med formgivning av dina annonser, 

kataloger, logotyper eller kanske en helt ny profil för  

ditt företag såväl som tryckning med lämplig teknik  

och Rapp leverans! 
 
www.rapptryck.se – 0140-38 55 60

Låt ditt uttryck göra intryck!

Tel. 070-538 55 63
hakan@rapptryck.se

Besök i logekaitel i stor- och grundloge är en av 
förutsättningarna för befordran till högre grad
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation 
Rapporter, information och händelser

Kalendarium 2019
26 okt. Damlogen Norhilds 50 årsjubileum i Västervik
18 - 20 januari 2020 BDR styrelsemöte i Norrköping

Årsmötet i Damlogen Aelforna den 5 mars 2019 var välbesökt av så-
väl medlemmar som av BDR och Damlogen Duranki.
Efter högtidlig gradgivning av tre nya systrar i Grad 1 blev det dags 
för Presesbyte. Ewa Eriksson lämnar sitt uppdrag efter 8 år och till 
ny Preses valdes Helena Lord. Därefter följde middag och lotteridrag-
ning samt avtackning med blommor till Ewa Eriksson och avgående 
styrelseledamot Stina Andersson.  Uppvaktning med Logens symbol 
äpplet till Maj-Lis Landblom. I april 2019 firar Damlogen Aelforna 
sitt 30-årsjubileum med att åka till Mariehamn. Även det blir välbe-
sökt. 28 av Logens systrar kommer att deltaga.

Vid pennan, samt fotograf Kerstin Györi.

Avgående Ewa Eriksson och ny Preses 
Helena Lord

Veronika Ivarsson, 
Lise Sandlund, 
Ann-Kristin Kåge-
bäck och Ewa Eriks-
son, gradgivning 1

BDRs Christina Eriksson, Mar-
garetha Gylling och Preses från 

Duranki Maj Skansen. Även 
Ex-Preses Ulla Odler, från Duranki 

var med på den bilden

Aelforna Årsmöte

Tjugoen systrar deltog på årsmötet. Efter sedvanliga mötesförhand-
lingar uppvaktades Berit Grell med förtjänsttecken och Ewa Björn-
berg med födelsedagsblommor. Årsmötet avslutades med vår traditio-
nella tårtbuffé. 

Systerkväll den 20 mars
Carina Andersson, leg. psykolog berättade om hur livet ibland kan 
vara snårigt, tungt och svårt att få fungera. Berörde på olika sätt hur 
man kan finna lösningar för att orka gå vidare. Åsa Klaw, instruktör & 
Qi-terapeut informerade hur man hämtar kraft genom Qigong, ljudte-
rapi och Klangmeditation. Mycket uppskattat av tjugotre systrar.
Gästade Damlogen Duranki Örebro den 28 mars.  
Carola fick möjlighet att besöka Duranki och närvara vid gradgivning, 
Grad I, Gemenskapens grad. Carolas fyra nya systrar Jenny, Kerstin, 
Lonny och Märith besökte sin egen grad tillsammans med fyra med-
systrar. Därefter bjöds vi på middag, serverad av stiliga herrar från 
herrlogen Eyrabro/Havamal.              

Gradgivning den 24 april
Britt-Marie Säker och Monica Sjöberg invigdes i Grad 2, Vänskapens 
grad. Parentation för vår avlidna syster Inga Bylander. Inga har varit 
Damlogen Carola trogen sedan 1961 och innehavare av Guldsyster-
märket sedan 2013. Tjugofyra systrar deltog.

Ut i det Blå
Årets kulturresa gick till staden “mella bergen” det vill säga Falköping 
mellan de båda platå-bergen Ålleberg och Mösseberg, mitt i den bör-
diga Falbygden. Trakten har stora historiska rötter, stenåldersgravar 
som är vanligare här än någon annanstans i norra Europa.
Rundvandring och guidning vid Alphems arboretum, Floby. Områdets 
lilla röda stuga är förebild till stugan i Disneys film Snövit och de sju 
dvärgarna.
Vårt nästa stopp var Mössebergs kurort med anor från 1800-talet som 
då var Sveriges ståtligaste badanstalt. Ädla celebriteter och kunglighe-

Carola Årsmöte den 20 februari

ter gästade ofta anläggningen. 
Historiens vingslag sitter i väg-
garna. Numera ett välbesökt 
SPA samt utsökt restaurang, 
där vi åtnjöt vår lunchbuffé. 
Passerade Godhems klosterrui-

ner, stannade till vid Varnhems klosterkyrka. Efter en intressant dag 
återvände tjugosex systrar, två gästande damer med väskorna fyllda 
av goda ostar från Falbygdens osteria hem till Karlskoga.
Damlogen Carola önskar alla systrar ute i landet en fin höst.

Referent & Fotograf Barbro Österberg, Preses

Britt-Marie Säker och Monica 
Sjöberg

Måndagen den 18 februari hade Draupner sitt årsmöte med besök av 
Monica Asp, Prisman, Preses Inga Malmqvist, ex Preses Maimo Bau-
man och Birgitta Dovmyr, Vestros, samt Lisbeth Wallberg och Margo-
na Sällberg från BDR. Vi blev varmt välkomna av Draupnersystrarna. 
Kvällen startade med mingel och förtäring av smått och gott innan 
Prestaverna Marianne Gabrielsson och Carin Gustavsson förde oss in 
i Kapitelsalen. Draupner hade glädjen att hälsa två nya systrar väl-
komna genom att utdela Grad 1. Recipiender var Malin Svenningsson 
med fadder Evis Furuskog och Anne-Marie Wold med fadder Berit 
Kullborg. Preses Anni Pedersson, tillsammans med biträdande syst-
rar Kicki Larsson och Margareta Andersson genomförde en värdig 
och fin Gradgivning, det är ju alltid lika trevligt att få in nya systrar 
i gemenskapen. Då kvällens dirigent blivit sjuk fick Monica Asp den 
stora äran att sköta musiken. Efter uttåg och kort paus var det dags för 
årsmöte, där Monica Asp höll i Ordförandeklubban och genomförde 
sedvanliga årsmöteshandlingar och val. Då Preses Anni Pedersen efter 
8 år valt att avgå valdes Monika Wernersson till ny Preses. Lisbeth 
Wallberg informerade om BDR. Efter årsmötet genomförde Lisbeth 
Wallberg med assistans av Margona Sällberg Presesbytet, där Anni 
fick mottaga ex Preseskedjan och blev av Draupnersystrarna, genom 
Margareta Andersson, avtackad med blommor och ett stort tack för 
hennes fina insatser som Preses, därefter ikläddes Monika Preseskap-
pa-och kedja och önskades lycka till med sitt nya uppdrag innan hon 
intog sin plats på podiet och tackade för förtroendet att få vara Preses. 
Kvällen avslutades med gemensam måltid och trevlig samvaro, Syst-
rarna från Vestros tackade avgående och nya Preses och gav dem var 
sin påse med innehåll. Anni Pedersen höll tal där hon tackade för allt 
stöd hon fått under sina år som Preses, hon tyckte det varit spännande 
och roliga år och önskade sin efterträdare lycka till. Monika Werners-
son tackade Anni för den uppmuntran och support hon fått av henne 
och sade att hon skulle göra så gott hon kan för att behålla den goda 
andan i Logen och överräckte en bukett blommor. Lisbeth Wallberg 
höll ett fint tal där hon först gratulerade och välkomnade de två nya 
Systrarna in i den stora BDR familjen. Därefter framförde hon, som 
BDR representant, BDRs tack till Anni för hennes 8 år långa gärning 
som Draupners Preses, vilket Anni kunde se tillbaka på med stolthet 
då hon även i besvärliga tider jobbat på ihärdigt och med en vilja som 
varit beundransvärd, hon önskade Monika välkommen in i sin nya roll 
och att hon skulle sätta sin egen prägel och forma verksamheten efter 
egna tankar, inom ramen för BDRs stadgar och Ritus. Vi gäster tackar 

Draupner Årsmöte och Presesbyte

för en värdig, fin och trevlig kväll, det är alltid lika trevligt att besöka 
Draupner och vi hoppas att det blir ännu mer av detta när vi nu bildat 
region. Så skildes vi åt med hopp om att snart ses igen.

Referent Margona Sällberg
Fotografer Monica Asp & Monika Wernersson

 

Fr. v Margona Sällberg, Moni-
ka Wernersson, Anni Pedersen, 
Lisbeth Wallberg

Margareta Andersson, 
Anne-Marie Wold, Anni 

Pedersen, Malin 
Svenningsson och Carin 

Gustavsson

Fredagen den 22 mars kallade Damlogen Linnean till Gradgivning, 
Grad 1 Gemenskapens Grad. Det var 10 Systrar från Linnean som hör-
sammat kallelsen vilket innebär en hög närvaro av logens systrar.  Från 
Fadderlogen Prisman hade 10 systrar hörsammat inbjudan. Preses An-
ne-Helene Skjutare genomförde gradgivningen tillsammans med sina 
duktiga biträdande Systrar under högtidliga former och det rådde en 
stämningsfull stund i kapitelsalen. Dagens recipiend, Ingrid Johannis-
son gavs möjlighet att för första gången invigas i vår systerliga ge-
menskap. Direkt efter gradgivningen genomfördes Linneans årsmöte. 
Ordförande klubban axlades denna kväll av Eva Bergmark, vilket hon 
gjorde på ett ansvarsfullt och bra sätt. Så var då tiden kommen till 
Presesbyte i Damlogen. Anne-Helene lämnar sin Presesroll som hon 
innehaft i drygt 6 år. Hon var även ordförande i BDR-klubben Växjö 
innan Damlogens invigning den 22 oktober 2012. Anne-Helenes stora 
varma hjärta har satt en prägel i Damlogen vilket visar sig genom 
varm gemenskap och öppenhet. Linneans nya Preses Maria Takman 
installerades i sin Presesroll av BDR-representant Eva Straume och 
Fadderlogens Preses Ewa Dalsjö. En rörd Maria tackade för förtroen-
det att få leda Damlogen och lovade att på sitt bästa sätt genomföra 
uppdraget. Kvällen avslutades med en god tre rätters middag, tillagad 
av Bifrostbrodern Åke Berntsson. 

Vid Pennan & Kameran Monica Asp, Prisman.

Fr. v Eva Bergmark, 
Ann-Helene Skjutare, 
Ingrid Johannisson, 
Maria Gunnarsson.
Anne-Helene genomför-
de som Preses sitt sista 
uppdrag genom att 
välkomna Ingrid i vår 
gemenskap

Linnean Gradgivning

Söndagen den 17 februari 2019 gav Damlogen Norhild i Västervik 
en Grad V, tre Systrar var kallade till denna grad, nämligen Britt-Ma-
rie Johansson, Lillemor Cederlöv och Karin Nordström. Preses den-
na söndagseftermiddag var BDR:s Eva Straume. Eva hade med sig 
en Eva Dalsjö från Vetlandas damloge Prisman. Efter gradgivningen 
hade grabbarna Åke Revelj, Nils Berglund och Thomas Manfredh 
dukat upp en melonskiva med skinka och lite sallad. Som varmrätt 
serverades potatisgratäng och fläskfilé samt sås och sallad. Yvonne 
Eriksson hade gjort en pannacotta med lite bär samt som avslutning 
Vanja Mattssons goda kaka till kaffet. Trettiotalet systrar hade en trev-
lig samvaro under några eftermiddags- och kvällstimmar. Lotteridrag-
ning och blomma till herrar hör ju också till. Herrarna tackade för 
blomman med att sjunga för en av värdinnorna nämligen Ingegerd 
Ågesjö som just denna dag fyllde pensionär.

Referent & Fotograf Thomas Manfredh
Fr. v Rec Britt-Marie 

Johansson, Karin Nord-
ström, BDR:s och kvällens 

Preses Eva Straume, rec 
Lillemor Cederlöv gäst 

Eva Dalsjö och Nor-
hilds vice Preses Yvonne 

Eriksson

Norhild Gradgivning

Norhilds systrar hade söndagen den 10 mars 2019 sitt traditionella års-
möte. Preses Christina Rooth omvaldes till en ny tvåårsperiod. Förut-
om sedvanliga förhandlingar, Ulla Wiberg tilldelades förtjänsttecknet, 
avtackades några systrar för sina gärningar, dessutom tilldelades An-
ne-Sofie Jakobsson födelsedagsäpplet eftersom hon fyllt jämt. Ca 30 
talet systrar var samlade och som vanligt var det god mat (grilltallrik) 
en färdig tallrik så därför behövdes det ingen herrhjälp denna gång. 
Lottdragning med nöjda vinnare och kaffe med god kaka fick avsluta 
denna trevliga söndagseftermiddag.

Referent Thomas Manfredh. 
Fotograf Britt Manfredh

Fr. v Anne-Sofie Jakobsson, Preses 
Christina Rooth, Ulla Wiberg som 
tilldelats förtjänsttecknet

Norhild Årsmöte

Prisman Gradgivning och Presesbyte
Fredagen den 1 mars är en kväll hos Damlogen Prisman, som går till 
historien på flera sätt. Kvällen inleddes med en högtidlig gradgivning 
i Grad 5, Skönhetens Grad. Vår Syster Anita Kling erhöll graden och 
visade upp en Skönhet som gav flera av oss ett leende på läpparna. 
Kapitelsalen intogs senare av övriga Systrar med lägre grader och vår 
avgående Preses Karin Nilsson genomförde ceremonin för Äppelut-
delning där vår Syster Anette Schill Karlsson blev glatt överraskad 
när hon erhöll Prismans fina glasäpple. Årsmötet genomfördes där 
flera synpunkter av olika slag framfördes under övriga frågor. Den 
nya styrelsen lovade ta med sig frågorna/synpunkterna för vidare 
åtgärd och beslut. Karin Nilssons sista uppgift som Preses var att 
avtacka avgående systrar som innehaft olika valda uppdrag. Det var 
avgående skattmästare Monica Andersson, suppleant Anita Karlsson 
och i valberedningen Siv Sandberg. De avtackades med var sin fin tul-
panbukett.  Så var då stunden inne för Presesbyte. BDRs representant 
Eva Straume genomförde denna tillsammans med Prismans ExPreses 
Monica Asp. Karin Nilsson avtackades med en vacker blomsterbukett 
efter det att hon erhållit ExPreseskedjan som Eva värdigt överräckte. 
Prismans nya Preses Ewa Dalsjö, den nionde i ordningen, om vi räk-
nar från år 1970 då Prisman bildades, blev nu installerad och deko-



32 33BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 3   Oktober 2019 BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 3   Oktober 2019

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!

Bröder och Systrar
Onsdagen den 27 mars var det gradgivning av Grad 4.Vår ExPreses 
som skulle ha givit graden fick förhinder, då togs det kontakt med Mo-
nica Asp, Prisman som ställde upp som Preses den kvällen, en av för-
delarna med regionsamarbetet. Kvällen började med lite mingel innan 
det var dags att inta våra platser i Kapitelsalen, där vi först hade den 
stora glädjen att mottaga två Systrar, Monica Mc Crady och Yvonne 
Stillman, som begärt återinträde i Logen. Det är ju alltid trevligt när 
Systrarna efter en tids frånvaro märker att de saknar logelivet och vill 
komma tillbaka igen. 

Därefter överraskades Siv Ejderbring och Mona Molin, då vår Preses 
beslutat att de skulle få Logens Förtjänsttecken, det var två mycket 
glada systrar som mottog tecknet, man kunde se en och annan gläd-
jetår i deras ögon. Monica genomförde dessa två Ritus med assistans 
av undertecknad, som i förkylningstider, med återbud, efter detta fick 

ikläda sig rollen som Prestav till-
sammans med Kerstin Kling, när 
ceremonin för Grad 4 började. 
Monica genomförde gradgivning-
en mycket värdigt och fint tillsam-
mans med de båda tjänstgörande 
Systrarna Ann-Marie Gunnarsson 
och Anita Ståhl, kvällens Reci-
piender var vår Preses Annica 
Carlsson, Ulla-Marie Holmberg 
och Anna Tistrand. 

Vi avslutade med en gemensam 
supé. och ett trivsamt sorl lägrade 

Stjärnbågen Gradgivning och återinträde

sig kring bordet som var vackert pyntat med underbara rosor. Annica 
höll ett fint tal till de som fått Förtjänsttecknet och Monica ett lika 
fint tal till Recipienderna och de återinträdande Systrarna. Sedvanligt 
lotteri med fina vinster, grattis till dom som fick gå hem med tyngre 
bagage. Som tack för kvällens insats fick Monica, av Preses, mottaga 
en härlig rosenbukett.

Fr. v Kerstin Kling, 
Ann-Marie Gun-
narsson, Ulla-Maria 
Holmberg, Monica 
Asp, Annica Carls-
son, Anna Tistrand, 
Anita Ståht, 
Margona Sällberg

De återinträdande Systrarna 
Monica McCrady och Yvonne 

Stillman med Preses Annica 
Carlsson i mitten

Referent Margona Sällberg, 
Stjärnbågen
Fotograf Monica Asp, 
Prisman

Redaktörens spalt
Bifrost nr 3

Mats Hyltén, Redaktör

Än håller sommaren sitt grepp, 
även om höstterminen har startat 
inom vår Orden. Sommaren i år 
bjöd på många upplevelser. I juli 
åkte jag till Stockholm och träffade 
OSM som delade ut ett stipendium 
ur OSM-fonden till Burning Camp. 
Om detta kan ni läsa bland mycket 
annat i detta nummer. 

Många aktiviteter utanför logearbe-
tet strömmar in och det är trevligt. 
Det visar på att vi umgås och vär-
nar om vår vänskap och omsorg, 
även under ett sommaruppehåll.

Skriv upp nästa manusstopp som är 
den 17 november för tidning nr 4. 

Önskar Er alla en fin höst 
tillsammans!

Vi ses och hörs!

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

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
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 3-5 maj
2025 Stockholm Bifrostorden 9-11 maj

Min mor född den 5 november 
1905 i Karlskrona utbildade 
sig vid Barnmorskesemenariet 
i Göteborg och några år efter 
examen och tjänst på Karlskro-
na lasarett så flyttade hon 1936 
med sin make Gösta Khimell 
till Stockholm med tjänst på 
det dåvarande barnbörshuset 
vid Thorilds plan.” Propatria”. 
Det har ofta i olika samman-
hang vitsordats att just barn-
morskeyrket var ett skrå, som 
antingen fostrade sina kvinnor 
till stort mod och beslutsamhet, eller 
drog till sig individer som hade dessa 
egenskaper medfödda. Och nog behöv-
des det både mod och ett handfast sätt 
men också empati för att passa som 
Hjordemor. 
Att vara barnmorska idag är något helt 
annat än den gren av yrket som min 
mor utövade under största delen av sitt 
aktiva yrkesliv. Denna gren finns inte 
idag i organiserad form så vitt jag vet. 
Hon var nämligen en av de sex som 
fick tjänst i Stockholms stad som di-
striktsbarnmorska och i det förordnan-
det ingick det att helt ensam planera 
och genomföra hemförlossningar. 

Då liksom nu väl förberedda genom 
regelbundna besök på mödravårdscen-
tralen Att bli hemförlöst var vanligt på 
landsbygden men att det fanns behov 
och önskemål från havande kvinnor att 
även bli hemförlösta i Stockholm med 
dess närhet till, för den tiden, kvalifi-
cerad bakjour, kanske förvånar en del. 
Det har ju trots allt till och ifrån skym-
tat fram liknande önskemål även i våra 
dagar. Orsakerna kan vara multikau-
sala men brist på personal, personlig 
omvårdnad och familjeförhållanden 
kan ha spelat en roll i förklaringen till 
att den lilla kåren av ensamarbetande 
barnmorskor levde kvar så länge i just 
Stockholm.

Att man hade skinn på näsan har be-
skrivits av många genom åren men 
också beundran för distriktsbarnmor-
skornas insatser har dokumenterats 
på olika nivåer i samhället. Den ena-
stående prestationen, som myndighe-
ten visade uppskattning av genom att 
bibehålla kåren långt in i den moderna 
tiden. 
Man hade t o m egna trafikregler som 
fanns kvar när jag själv tog körkort 
1956. Hon tog sitt körkort när hon var 
över 50 år gammal. Inte så ovanligt 
idag men då var det de som höjde på 
ögonbrynen inför den uppgiften. Då 

Livet som distriktbarnmorska förr i tiden 
Göran Kimell berättar om sin mor Anna-Maria Khimell

det fanns en trafikförordning om att ett 
av de få undantagen när det gällde att 
få köra mer en 20 km/tim på järnhjul 
gällde barnmorska i tjänsteutövning. 
Vad dom nu skulle ha den favören till. 
Ett exempel på att lagstiftningen ibland 
släpar efter i det praktiskt tillämpnings-
bara.

Min mor var alltså en av de ursprungli-
ga sex distriktsbarnmorskorna som var 
anställda av Stockholms stad. Under 
1950-talet minskade intresset för hem-
förlossningar och kåren drogs ner med 
hjälp av naturlig avgång. Anna-Maria 
var en av de sista två som upprätthöll 
sin tjänst en bit in på 60-talet och däref-
ter har ingen anställts på dessa villkor. 
Hon var verkligen som en bra barnmor-
ska skulle vara, med stort mod, enorm 
skicklighet i sin yrkesutövning men 
samtidigt utrustad med ett ofantligt 
medkännande. Men fick också många 
bevis på uppskattning ja någon slags 
kärlek genom människor som långt se-
nare stolt visat upp barn och barnbarn 
som en påminnelse om en lyckad in-
sats. 

I en tid då det praktiskt taget inte fanns 
någon barnomsorg blev hon lämnad av 
sin make och tvingad att praktiskt ta 
ansvar både över sitt arbete och sina två 
söner och då samtidigt tunga moln över 
horisonten gjorde framtiden mycket 
oviss både för sig själv och sina barn. 
Instrumenten med lustgas fanns alltid 
färdigpackade och barnen kunde när 
som helst väckas och tas med i taxin 
för att efter några timmars väntan i ett 
angränsande rum skickas iväg i en ny 
taxi för att i någorlunda tid infinna sig i 
skolan. Detta om den barnafödande fa-
miljens bostadssituation medgav detta. 
Annars löstes de här logistikfrågorna 
genom en välutvecklad improvisation.

Göran Kimell

rerades med Preseskappa och Preseskedja. Hon hälsades välkommen 
med en varm applåd av samtliga närvarande 36 systrar. Efter ceremo-
nin fick vi njuta av stämningsfull musik som vår duktiga dirigent Maj 
Jardbring spelade för oss och ett andäktigt lugn inföll i kapitelsalen, 
innan uttåg. Kramkalas med tack-kramar och lycka till kramar upp-
stod och alla var nu förväntansfulla inför kvällens mat och traditionell 
vinprovning i samband med Prismans årsmöten. Det är mycket som 
ska klaffa med tanke på olika matallergier och alkoholfritt alternativ. 
Förvirringen som uppstod mottogs under glada skratt och stämningen 
var god även före vinprovning. När så äntligen alla Systrar hittat sina 
glas och intagit sina platser berättade Monica i korta drag om kvällens 
viner. Mer blommor kom att utdelas under kvällen. Ewa Dalsjö fick 
som första officiella uppdrag i sin roll som Damlogen Prismans Pre-
ses dela ut Presesbordets blommor till vår duktiga fotograf Anne-Ma-
rie Jonasson.  Anne-Marie blev mycket rörd och systrarna gav henne 
en stor varm applåd. Vi har som traditon att till systrar som deltagit 
vid alla sammankomster under året, dela ut en rosa ros. Fem syst-
rar fick motta dessa, Irene S-Haraldsson, Hillevi Haraldsson, Monica 
Andersson, Eva Friberg och Ewa Dalsjö. Även kvällens ansvariga 
”vinprovare” fick blommor vilket var en glad överraskning.  En trev-
lig kväll har sitt slut och vi var många som lämnade logelokalen med 

ett leende på läpparna och 
uttryckte ”denna kväll går 
till historien”.

Referent & Fotograf 
Monica Asp

BDRs representant, Eva 
Straume, Ex.Preses Ka-
rin Nilsson, Preses Ewa 
Dalsjö

Distriktbarnmorskan Anna Kimell

Systrar som fick FT. Mona Molin 
och Siv Ejderbring
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  Datum                              Namn                                             Loge         Grad                       

   Brustna länkar

 3 maj  Åke Svensson  Mjölner  VI  
 31 maj  Nils-Gustav Wictorzon  Grimner  IX  
 31 maj  Thomas O Manfredh  Norheim  IX  
 7 juni  Hans Netz  Junehus  IX  
 10 juni  Johan Jägerström  Manheim  IV  
 26 juni  Lars Lindén  Norheim  IX  
 6 juli   Weste Elfström  Mjölner  IX  
 24 juli   Östen Svensk  Åsagård  IX  
 5 augusti   Kurt Ljungberg  Vesthav  IX  
 7 augusti   Iron Henriksson  Withala  IX  
 10 augusti   Olle Rigborn  Gagnrad  VI  
 26 augusti   Gert Folmén  Alvheim  VII

  December 2019
  Dat  År   Loge    Namn

  Oktober 2019
  Dat  År   Loge    Namn

 November 2019
 Dat  År   Loge   Namn

  1  80  Mjölner  Nimåker Bengt-Åke 
 1  75  Righeim  Johansson Yngve 
 1  75  Linneus  Samuelsson Nils-Ragnar 
 1  60  Gondler  Torstensson Johan 
 3  70  Gagnrad  Häggström Lars   
 6  60  S:t Örjan  Berglind Anders  
 7  75  Runheim  Eriksson Lennart 
 7  70  Junehus  Bergman Gunnar 
 9  80  Grimner  Bertzell Stig  
 10  80  Torgrim  Jansson Jörgen  
 12  75  Rosheim  Ekeström Georg  
 12  60  Withala  Pettersson Thomas 
 13  60  Rimfaxe  Eliason Bengt  
 16  60  Grimner  Gustafsson Thomas  
 17  75  Mjölner  Lindahl Ingemar  
 18  70  Löfstad  Lennartsson Göran 
 22  75  Löfstad  Lifström Ingemar
 22  70  Grimner  Ingemansson Karl-Erik 
 22  70  Nicopia  Lerjerud Frank 
 23  75  Norheim  Svensson Börje  
 24  70  Vanadis  Johnsson Nils-Gunnar 
 25  60  Eyrabro-H  Molin Tomas 
 26  75  Torkild  Vinteg Ulf   
 28  75  Runrike  Börjesson Sture 
 28  75  Valhall  Wiklund Staffan 
 28  70  Eyrabro-H  Murander Per  
 28  60  Forsete  Freiding Anders  
 31  80  Manheim  Modig Kurt   
 31  75  Åsagård  Andersson Kjell   

 3  50  Grimner  Karlsson Fredrik  
 4  75  Mjölner  Carlström Roger  
 4  70  Torkild  Berg Patrik   
 5  75  Mjölner  Hyltén Tommy   
 7  75  Vesthav  Sandell Stefan  
 7  70  Torgrim  Sandström Boris 
 7  70  Löfstad  Sparv Hans    
  9  75  Torkild  Jonsson Lars  
 10  75  Grimner  Nilsson Lennart   
 10  70  Solheim  Björklund Christer 
 12  75  Midgård  Joelson Per-Ove  
 13  70  Åsagård  Karlstedt Karl-Gunnar 
 14  85  Mjölner  Pålsson Stig   
 15  70  Vanadis  Hesselberg Urban 
 16  75  Alvheim  Andersson Hans  
 16  70  Linneus  Johansson Bill  
  17  60  Gagnrad  Lilja Kenneth  
  19  75  Runrike  Almgren Bengt  
  20  75  Righeim  Bodin Pat O   
  20  40  Gagnrad  Mathsson Johan  
  21  50  Junehus  Gustavsson Leif  
  22  70  Mjölner  Barteg Roland   
 23  75  Withala  Ståhl Lennart    
 24  75  Nicopia  Svensson Åke   
 24  40  Gungner  Pettersson Per  
  26  70  Alvheim  Bendz Stephan  
  27  40  Danheim  Fredin Richard  
  28  75  Linneus  Johansson Kennert 
 

 1  75  Löfstad  Beurling Christer 
 2  85  Norheim  Hallberg Sven-Olof 
 2  40  Gungner  Lindberg Johan  
  5  85  Gondler  Sondér B Ebbe  
  5  60  Aroshus  Jonsson Ralph  
  5  60  Grimner  Karlsson Göran  
  5  50  Eyrabro-H  Malmsten Dan  
  8  70  Gondler  Wittenberg Peo  
  9  70  Aroshus  Hansson Sven-Erik 
 9  50  Grimner  Nyquist Mikael  
  9  50  Withala  Wiktorsson Jimmy 
 10  70  Runheim  Saxlund Kettil  
 11  80  Alvheim  Olofsson Agne  
 11  80  Torgrim  Sjöberg Bo  
 12  60  Norheim  Johansson Greger 
 13  50  Withala  Kiskanyadi Morgan 
 15  75  Gagnrad  Gustafsson Ove  
 15  75  Valhall  Lundström Sören 
 16  50  S:t Örjan  Ängehult Jörgen  
  17  70  Gondler  Assarsson Åke  
  19  70  Mjölner  Andersson Mats  
  19  50  Gondler  Gustavsson Tomas 
 23  70  Torkild  Åstedt Leo  
  24  75  Forsete  Kruus Anders  
  27  40  Löfstad  Sjöblom Mikael  
  28  75  Mjölner  Nilsson Bengt  
  28  60  Gagnrad  Lingwall PerOlof 
 29  60  Vesthav  Niklasson Erik 
  31  80  Torgrim  Bergström Ulf  
  31  75  Withala  Andersson Stig  
  31  75  Åsagård  Samuelsson Åke  
  31  60  Danheim  Pettersson Ulf 
 

 Jubilerande Bröder Personalia

B efordrade Bröder      Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

Grad IIIB efordrade Bröder      Grad III – Kunskapens Grad

5/6/19 Magnus Svenson Torgrim 
9/6/19 Hans Werner Midgård 
9/6/19 Mattias Thurgren Norheim 

9/12/19 Filip Brännström Åsagård
9/12/19 Soran Gameel Åsagård
9/12/19 Mikael Johnsson Åsagård 

9/12/19 Robert Malmgren Åsagård 
9/12/19 Axel Steinbach Åsagård 
9/12/19 Bo Danielsen Valhall

4/26/19 Tobias Jarlemark Carolus 
4/26/19 Mikael Lindblad Carolus
4/26/19 Joakim Stenman Carolus 
4/26/19 Leif Bengthsson Gondler 
4/26/19 Ulf Gustafsson Gondler 
4/26/19 Bert Karlsson Gondler 
4/26/19 Olle Dahlén Manheim 

4/26/19 Roger Lundberg Manheim 
4/26/19 Daniel Johansson Runheim 
4/26/19 Lennart Vieweg Solheim 
4/27/19 Stefan Bohm Norheim 
5/10/19 Anders Jansson Rosheim 
5/10/19 Teddy Johansson Rosheim 
5/10/19 Tommy Sjödin Rosheim 

5/17/19 Niklas Gustafsson Danheim 
5/17/19  Claes-Göran Lundahl  Danheim 
5/24/19 Magnus Dahlgren Löfstad 
5/24/19 Weine Gustafsson Löfstad 
5/24/19 Conny Major Löfstad 
5/24/19 Leif Millestad Löfstad 
5/24/19 Göran Sparrlöf Löfstad

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad

4/3/19 Stefan Liljebrand Eyrabro-H 
4/9/19 Albin Eliasson Åsagård 
4/9/19 Per-Anders Jönsson Åsagård 
4/9/19 Thim Levén Åsagård 
4/9/19 Fredrik Söderquist Åsagård 
4/12/19 Klas-Göran Molin Danheim 
4/26/19 Carl-Johan Borg Linneus 
4/26/19 Per Löfgren Rosheim 
4/26/19 Peter Nordström Rosheim 
4/26/19 Martin Stribell Rosheim 
5/3/19 Hampus Altervall Midgård 
5/3/19 Joakim Sundin Valhall 
5/22/19 Pierre Tarby Aroshus 

Dat             Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge
5/24/19 Håkan Isaksson Mjölner 
5/24/19 Dennis Larsen Mjölner 
5/24/19 Anders Grass Odinsal 
7/6/19 Rasmus Svensson 
  Lindgren Rosheim 
8/8/19 Gustaf Högberg Valhall 
8/23/19 Anders Larsson 
  Blücker Mjölner 
8/23/19 Patrik Olsson Mjölner 
8/23/19 Jonny Persson Mjölner 
8/23/19 Magnus Rickle Mjölner 
8/23/19 Carl Sköldback Mjölner 
8/23/19 Mathias Andersson Vanadis 

8/23/19 Ola Lind Vanadis 
8/27/19 Christoffer Pettersson Odinsal
8/30/19 Marcus Lundgren Danheim
8/30/19 Rudolf Ocenas Danheim 
8/30/19 Per Persson Danheim 
8/30/19 Peter Åkesson Gondler 
8/30/19 Leif Jönsson Gondler 
8/30/19 Ulf Karlsson Gondler 
8/30/19 Evert Sandell Gondler 
8/30/19 Urban Sparre Gondler 
8/30/19 Peo Wittenberg Gondler 
9/10/19 Andreas Reimers Runrike 
8/30/19 Peter Åkesson Gondler 

Grad IV
B efordrade Bröder      Grad IV – Hoppets Grad

5/16/19 Mats Andersson Nicopia 
5/16/19 Ulf Jönsson Nicopia 
5/16/19 Marcus Wittbom Nicopia 
5/23/19 Jan Jarlbäck Alvheim 
5/23/19 Anders Skogsmo Åsagård 

5/23/19 Pasi Hyyrynen Manheim 
5/23/19 Ivan Pettersson Manheim 
5/23/19 Ronny Erhardsson S:t Örjan 
5/23/19 Johan Lööf S:t Örjan 

5/23/19 Göran Adolfsson Valhall 
5/23/19 Johan Jägerström Valhall 
5/23/19 Per Schröder Valhall 
5/23/19 Bengt Tegbrink Valhall

5/8/19 William Jensen Manheim 

Grad VB efordrade Bröder     Grad V – Trohetens Grad

5/24/19      Philip Berggren      Vesthav 

Dat              Namn                           Loge Dat             Namn                           Loge Dat              Namn                           Loge

Dat                Namn                         Loge Dat                Namn                         Loge Dat                Namn                         Loge

Dat              Namn                         Loge Dat                Namn                         Loge Dat               Namn                          Loge

Dat              Namn                         Loge Dat             Namn                      Loge Dat               Namn                         Loge

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad
  Dat            Namn                          Loge   Dat            Namn                           Loge   Dat            Namn                           Loge
8/30/19 Leif Jönsson Gondler 
8/30/19 Ulf Karlsson Gondler 
8/30/19 Evert Sandell Gondler 
8/30/19 Urban Sparre Gondler 
8/30/19 Peo Wittenberg Gondler 

9/5/19 Lenny Bergqvist Nicopia
9/5/19 Andreas Hoffman Nicopia 
9/5/19 Bernt Karlsson Nicopia
9/5/19 Per Nilsson Nicopia
9/5/19 Anders Öresjö Nicopia 

9/10/19 Andreas Reimers Runrike
9/13/19 Johan Hägglöf Forsete 
9/13/19 Michael Onesti Forsete
9/13/19 Jan Sjöbäck Forsete 
9/13/19 Johan Sköld Forsete

B efordrade bröder     Grad VII – Sanningens Grad
Grad VII

4/13/19 Klaus Joki Alvheim
4/13/19 Sören P W Lindell Alvheim
4/13/19 Roger Pistol Aroshus 
4/13/19 Torbjörn Tuveheim Aroshus 
4/13/19 Lennart Niklasson Eyrabro-H 

4/13/19 Leif Folkesson Gagnrad 
4/13/19 Henrik Frykberg Odinsal 
4/13/19 Sören Hill Odinsal 
4/13/19 Tommy Lundin Odinsal 
4/13/19 Johan O Nälsén Odinsal 

4/13/19 Stig Hedblom Righeim 
4/13/19 Kjell Östlund Righeim
4/13/19 Torbjörn Scherp Righeim
4/13/19 Bert Andersson Solheim 
4/13/19 Anders Press Solheim

5/10/19 Carsten 
  Bach Kristiansen Manheim 

B efordrade bröder      Grad X – Den Styrande Viljans GradGrad X

  Dat              Namn                          Loge    Dat              Namn                         Loge   Dat              Namn                          Loge

 Dat               Namn                         Loge   Dat            Namn                           Loge   Dat            Namn                           Loge
5/10/19 Jan-Eric Carlsson Grimner 5/10/19 Jonny Ejderbring Junehus

5/24/19 Kjell Carlsson Vesthav



B
Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

Bifrostorden är en svensk orden, instiftad år 1925. 
Den är i sig en tidlös sammanslutning, men i ordens-
sammanhang 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 ledamöter utvecklas till goda 
och uppriktiga män med ansvar för medmänniskor 
och med tolerans för oliktänkande. 

Bifrostordens ideologi har redovisats öppet sedan år 
1925 och är alltjämt gällande och lyder: 

- Orden ska be� ämja utbredandet av en sund 
  livsåskådning. 
- Orden ska b� eda sina bröd�  tillfälle till 
  sällskaplig samv� o. 
- Orden ska bedriva hjälpv� ksamhet.

Detta betyder konkret:
— att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina 
bröder lust till personlig utveckling, förmåga till 
eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt 
medvetande. 

En tidlös sammanslutning för mänskliga värden
Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den 
enskilde brodern att lösa sina religiösa och politiska 
ställningstagande utanför Ordensarbetet.

– att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en 
mänskligare tillvaro för Ordensbröder och våra 
medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av 
kulturell eller medmänsklig art.

Bifrostorden bedriver lokalt sin verksamhet i s.k. 
loger. Logen 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 fi na upplevelser för den sökande brodern. 
Syftet med gradgivningarna är att Orden på ett steg-
vist och logiskt sätt vill framställa sitt budskap.

Sammanträdets första del präglas av högtidlighet och 
allvar enligt en ritual, medan den andra delen uppfyl-
ler kravet ”att bereda bröderna tillfälle till sällskaplig 
samvaro” och består av samkväm där måltid och ibland 
underhållning ingår.

Utöver de programenliga sammankomsterna ordnas 
klubbaftnar, utfl ykter och studiebesök i logens regi. 
Åtminstone en gång om året ordnas i Ordens regi 
festlighet till vilken även broderns partner inbjuds. 
På vissa orter fi nns damloge.

Patrick G Lundeberg 
Ordens Styrande Mästare


