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Ett år av framgångar för många av Bifrostordens loger! 
Vi går nu småningom mot avslut på innevarande verk-
samhetsår – ett fantastiskt Bifrostår! 
Jag är nyss hemkommen från Uppsala och Ordens-
direktoriets möte. Det möte vi kallar för novembermötet 
innehållandes alla Mästarenomineringar och förslag till 
utmärkelser, att sy ihop själva installationsturnén för 
OD, sätta innehållet i Mästareutbildningen i januari, 
planering av Mästaremötet i mars och sedan kommer 
Rikstinget. Visst är det mycket styrning och lednings-
frågor som vi har på vårt bord. Men kraften till arbetet 
kommer från Bifrostordens alla bröder och all fantastisk 
verksamhet i våra loger. 
Tycker du kanske att superlativet fantastisk är lite väl 
starkt när jag beskriver logernas verksamhet? Det anser 
inte jag, jag har i nuläget mycket lätt att ta ordet i min 
mun. En del loger har kämpat i flera år med stillastå-
ende utveckling av en rad skäl. Loger som under en 
längre tid haft insikten om att en förändring behöver 
ske, som senare växt till en önskan om förändring, ur 
den önskan har växt fram en vilja som i sin tur väckt 
ett engagemang. Här skulle det stanna om inte verktyg 
och metoder funnits. Vi är i ett läge där vi har all struk-
tur, regelverk, format och verktyg på plats. I någons 
öron kan detta låta trist – men jag är övertygad om att 
ordning och reda i fundamentet är den bästa grundförut-
sättningen till att bygga något starkt och stabilt över tid. 
En annan fördel är att det går att på ett tydligare sätt se 
kopplingen mellan orsak och verkan när vi arbetar med 
Bifrostorden. 
Jag nämner ofta ordet ”arbete”, att jag tillsammans med 
alla Mästare och logernas direktorium utför ett arbete är 

OSM har ordet 2019/4
Från klarhet till klarhet
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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. 
Skriv inte direkt i mailprogrammet! 
Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan. 
Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer. 

Bifrost nr 1
Manusstopp senast 2 februari 2020 
I brevlådan under vecka 9 

uppenbart, men varje Bifrostbroder i hela landet måste 
arbeta med Orden om vi ska lyckas. Vad det arbetet 
innefattar för varje broder kan se väsensskilt olika ut. 
Bifrostorden ger och Bifrostorden tar! Denna tanke trivs 
jag med då det innebär att det hela tiden sker ett bygge 
av Bifrostorden som med annat ord är att vi utvecklas. 
Vi vill ha ett ständigt porlande flöde av nya idéer och 
engagerade bröder i hela Bifrostsverige. 

För till syvende och sist så är det så – 
– att allt du gör – och inte gör - spelar roll för Bifrostorden.
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Drygt två år har gått sedan jag tillträdde tjänsten som Ordens Cura-
tor. Vid rikstinget i Västerås fick jag direkt uppleva styrelsearbe-
tet i Stiftelserna. Både Ruby och Lars Ullmans Stiftelse och Fred 
Norinders Stiftelse hade styrelsemöte kl. 10.00 på söndagen efter 
Rikstingsbanketten i ett stökigt sidorum på hotellet i Västerås.
Thommy Brännström som då var avgående OC och tillträdande 
OSSM var min mentor vid dessa två styrelsemöten. Snart lärde jag 
mig att OC inte deltager i R&L Ullmans Stiftelse styrelsemöten 
utan kan möjligen sitta med som åskådare. Styrelsens samman-
sättning är så när som på OSM och Lars Ullman lika för båda 
stiftelserna. Det var också lätt att konstatera att dessa två stiftelser 
var väl skötta av sina styrelser.

Snart kallade jag till möte i Stiftelsen Bifrostbågen. Detta möte 
skedde hemma hos Per Dyberg i Stockholm. Det stod snart klart 
att mycket arbete krävdes i Bågen för att få igång verksamheten 
efter den stora ändringen i stiftelsens upplägg. 1 000 andelar hade 
skänkts till Bifrostbågen, men 2000 andelar hade också tagits till-
baka! Styrelsen arbetade under hela 2017 med att få stiftelsens 
tillgångar placerade i aktier med god utdelning. Efter byte av bank 
och många ifyllda blanketter så hade vi glädjen att kunna meddela 
vid Rikstinget i Karlstad att största delen av stiftelsens tillgångar 
var placerade och hade redan givit en god utdelning.

Styrelsen ville se att alla bröder åter skulle bidraga med pengar till 
nya bågar i Bifrostbågen. Vi frågade alla logemästare om råd hur 
vi på bästa sätt kunde locka alla bröder att bli bidragsgivare. Dessa 
svar och diskussioner i OD om Bifrostbågens framtid mynnade nu 
i höstas ut i ett beslut att ge ett stort bidrag till Mustaschkampen i 
Prostatacancer Förbundet.
Vår motivering är att detta ligger nära alla Bifrostbröder. Vi har 
nästan alla haft vänner som drabbats av Prostatacancer, den van-
ligaste manliga cancerformen. Emellanåt godartad men ofta ma-
lign. Det finns inget kvickfix när det gäller prostatacancer utan 
forskning och kliniskt arbete under många år. Bifrostbågen lämpar 
sig bra för att vara bidragsgivare till detta långsiktiga arbete.

 Ordens Curator har ordet...
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Bröderna skänker pengar till Bifrostbågen, som investerar pengar-
na i lämpliga värdepapper, aktier och räntekonton. Varje års utdel-
ning kan gå till att stödja forskningen.
I detta sammanhang vill jag påminna alla bröder som antingen 
skänkt sina Bågar till Stiftelsen eller tagit tillbaka dem, att maku-
lera sina gamla lånebrev. Jag vill påstå att flertalet har behållit sina 
lånebrev i sin Bifrostpärm. När brodern avlider kommer dödsboet 
att gå igenom alla papper och finner då ett eller flera lånebrev som 
säger att återbetalning av Bågen ska ske vid broderns bortgång. Då 
vi vet att 2 000 bågar betalades tillbaka och 1 000 bågar skänktes 
så finns det kanske 3 000 lånebrev arkiverade i brödernas hem.
För att bespara Dina efterlevande arbetet med att fråga Bifrostor-
den om återbetalning av pengar, så önskar jag att Du tar fram pär-
men och makulerar Dina lånebrev. Om Du som jag gärna vill be-
hålla dem, då de utgör en bit av Ordens historia, så dra ett streck 
med rödpenna och skriv skänkta/återbetalda.

Stiftelsen Bifrostbågens styrelse vet att det finns 62 bågar kvar 
som varken blev skänkta eller återbetalda. De bröder som ej ville 
ta ett beslut i denna fråga har således kvar sina bågar med återbe-
talningsansvar vid frånfälle. Det kan kännas som onödigt arbete 
för Bifrostbågens styrelse/kassör att få 3 000 frågor om återbetal-
ning när vi redan nu vet att endast 62 kommer att bli återbetalda.

Vi hoppas nu att Bifrostbågen ska vara 
brödernas naturliga val i hjälpverk-
samhet. Kanske vi kan få tillbaka de 
återtagna bågarna under kommande år! 
Kanske logen vill skänka en kollekt till 
Bifrostbågen! Om Du skänker 1 000 kr 
till Bifrostbågen idag så kommer Du att 
få ett Tack Diplom från stiftelsen. Detta 
diplom kommer att pryda sin plats nära 
de gamla lånebevisen i din pärm eller på 
väggen.

Anders Randelius Ordens Curator

Det sista OD-mötet för året ägde rum i Uppsala 15 – 16 november. 
Som vanligt när Ordensdirektoriet (OD) har sin möten brukar det 
kombineras med ett logebesök på fredagskvällen. Logen 27 Odin-
sal bjöd på en Grad I och tog in tre nya bröder till Bifrostorden. 
Totalt hade drygt 80 bröder mött upp för att närvara vid Odinsals 
gradgivning. Många var från hemmalogen, men också bröder från 
vitt skilda håll i landet deltog. Det blev en väl arrangerad och ge-
nomförd kväll, som sent ska glömmas av oss som var där.

OD´s novembermöte har alltid ett stort antal punkter på agendan. 
Därför är det avsatt två heldagar (fredag och lördag) för detta 
möte. Utnämning av Logemästare, planering av Installationsloger 
samt hantering av utnämningar till Ordens olika utmärkelsetecken 
är några av de ämnen som kräver sin beskärda del av tanke och 
konsekvens, för att det ska bli bra.
Dessutom sker det avstämningar av läget gällande kommande 
Riksting, kommande Mästaremöte och kommande Mästareutbild-
ning, så att inbjudningar och kallelser kan gå ut vid rätt tillfälle. 
Inbjudan till Rikstinget i Kalmar 8 – 10 maj kommer att finnas med 
som bilaga till Bifrosttidningen nr 1–2020, men kommer också att 
finnas tillgänglig i Portalen och på Bifrostordens publika hemsida 
www.bifrostorden.se redan under främre delen av januari 2020. 
Mästareutbildningen för de nytillträdande Mästarna kommer, un-
der ledning av OSM Patrick G. Lundeberg och OL Bo Löfgren, att 
genomföras på Bifrostordens kansli lördagen den 25 januari 2020.

OD i korthet
Mästaremötet 2020 genomförs i Västervik 6 - 8 mars. Detta är en 
av Ordens allra viktigaste sammankomster, då alla Logemästare till-
sammans med Ordensdirektoriet går igenom vad som skett under det 
gångna året och planerar för kommande aktiviteter, i syfte att fortsätta 
utvecklingen av Bifrostorden till ett av landets bästa och mest attrak-
tiva Ordenssällskap.
Sedan några år tillbaka deltager de fyra Storlogemästarna (SLM) un-
der en del av mötet och redovisar sina erfarenheter av det gångna året 
och hur dom ser på den framtida utvecklingen inom sina respektive 
Storlogeområden. Det arbete SLM lägger ner på att vara ett stöd och 
en hjälp för logerna ser OD som mycket viktigt och värdefullt.

En nyhet är att också den Utvecklingsgrupp (UG) som sattes igång ef-
ter Mästaremötet i Kalmar tidigare i år, fick möjlighet att på OD-mötet 
presentera sitt arbete för OD och SLM. Thomas Hellsten har under 
2018 genomfört ett stort antal intervjuer med såväl befintliga bröder 
som med bröder som lämnat vår Orden. Syftet har varit att få infor-
mation om vad bröderna tycker är bra respektive dåligt inom den egna 
logen och inom Bifrostorden i stort. Detta har resulterat i ett underlag 
som sedan UG fått tillgång till för analys och förslag till möjliga åtgär-
der. Arbetet fortsätter och OD har stora förhoppningar på att detta ska 
kunna ge logerna nya idéer och tankar till hur man vill kunna utveckla 
sig. 

OD´s nästa möte blir på en dag i Stockholm den 24 januari 2020. 

Jubelbrodertecknet till 
P-O Nilsson, 15 Norheim

Överlämnandet av 
Jubelbrodertecknet 
av Ordens Härold 
till P-O Nilsson

En kulen höstkväll, 
onsdagen den 9 ok-
tober, besökte Or-
dens Härold Tomas 

Östman tillsammans med logens Mästare Kenneth 
Drott, Jubelbröderna Anders Nilsson och Gunnar 
Lindh samt Tommy Albinsson, för att till vår senaste 
50-års jubilerande Broder Per-Olof Nilsson utdela Ju-
belbrodertecknet.

Per-Olof hade på grund av sviktande hälsa inte kunnat 
åka till Rikstinget eller besöka vår loge för att mottaga 
utmärkelsen, så det fick bli ett besök i Per-Olofs trevliga 
hemmamiljö.
Vi hade förvarnat P-O om att vi skulle komma fem bröder 
för att dekorera honom, vilket vi gjorde med så stor hög-
tidlighet som möjligt innan vi till vår överraskning blev 
bjudna på en festmåltid men trattkantarellsoppa, hemba-
kat mörkt bröd och Västerbottenost. Efteråt serverades 
det kaffe med dopp, några sågs smutta på en whiskey. 
När samtalet kom igång så talades det gamla minnen, vi 
hade tre Jubelbröder och en som når sina 50-års broder-
skap nästa år på plats, så vi ungdomar 24 respektive 14 
års logegemenskap fick hänga med så gott vi kunde.

Referent Kenneth Drott. Fotograf Anders Nilsson

Jubelbröderna 
Gunnar Lindh, 
Per-Olof Nilsson 
och Anders Nilsson

Tommy Albinsson, 
P-O Nilsson, 
Anders Nilsson, 
Gunnar Lindh och 
Tomas Östman

OH Tomas 
Östman, 
Jubelbroder 
Per-Olof Nilsson 
och  Norheims 
Mästare Kenneth 
Drott

Gåva till Prostatacancer-
förbundet ur Stiftelsen Bifrostbågen  
den 14 november 2019
Så kom den dagen då Stiftelsen Bifrostbågen kunde ge 
Prostatacancerförbundet en gåva på 50 000 kronor till 
forskningen kring Prostatacancern. Ordens Curator och 
styrelseledamoten Per Dyberg träffande Generalsekretera-
ren Göran Hellberg på kansliet beläget i Solna. Vid över-
lämnandet av diplomet samt vid fotograferingen prydde 
sig herrarna med varsin blå mustasch som är tema färgen i 
årets mustaschkamp.
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och 
drabbar 10 000 män bara i Sverige varje år och idag är 
det cirka 110 000 som lever med diagnosen. Det kan vara 
chockerande att få ett cancerbesked, både för dig som 
drabbas och för dina anhöriga. Men normalt sett utvecklas 
prostatacancer långsamt. De flesta som drabbas idag och 
behandlas i tid lever länge och dör inte heller av sin cancer. 
Därför är forskningen viktig. 
Det är en stor glädje att Stiftelsen Bifrostbågen fått glädjen 
att bistå forskningen med denna gåva. Det kapital som brö-
derna bidrog till har gjort denna utdelning möjlig. Läs gär-
na OC Anders Randelius text ”OC har ordet”, samt annon-
sen från Stiftelsen Bifrostbågen som ni hittar i tidningen.

Mats Hyltén (Red)

Fr. v Per Dyberg, Generalsekreterare Göran Hellberg och 
OC Anders Randelius
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Stipendiekonsert med elever från Lilla Akademien i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus tisdagen den 8 oktober
Lilla Akademiens elever håller mycket hög standard och 
många av dem kommer garanterat att stå på dom stora 
scenerna ute i världen. Anrika Konserthuset i Stockholm 
är en fin språngbräda i deras fortsatta vandring. 
Många världsartister, allt från Stockholms Filharmoni-
kerna till rockbandet AC/DC har frekventerat byggna-
den.

Skolans rektor Emelia Gardemar inledde konserten genom 
att tacka Bifrostorden och Ruby och Lars Ullmans stiftel-
se. Hon poängterade den oerhörda betydelsen stipendierna 
har för eleverna. Dem känner starkt stöd och uppmuntran 
i sina vidare studier när dem uppmuntras på detta sätt. Hon 
utlovade en kväll med mycket rik och blandat program som 
är en genomskärning av skolans hela utbildning.
 
OSM Patrick G Lundeberg fick därefter ordet. Han förkla-
rade för publiken vad Bifrostorden är och vad vi står för och 
vilken stolthet han känner för Ordens samarbete med Lilla 
Akademien.
 
Christoffer Breman inledde konserten med Gordon Stouts 
”Two Mexican Dances” på marimba. Ett välspelat och väl-
känt musikstycke bland marimbaspelare världen över fram-
fördes med känsla och säkerhet. 
 
Jessica Fernandes Rodriguez på violin tolkade ”Lonely, 
Drifting and almost hopeless” -en komposition av en elev i 
skolan - Gustav Spoormaker.
En härlig blandning med stillsam violin till elektronisk, lite 
futuristisk bakgrund.
 
Angelina Wangs tolkning på Theodor Leschetizkys 
”Consolation Toccata” på piano kändes som ett fönster till 
början på förra seklet.
Det fascinerande med noter är att dom inte förlorar sin kva-
litet med tiden som ljudinspelningar i regel gör.
 

En av höjdpunkterna för kvällen var Lucas och Herman 
Pellbäcks tolkning på ”Jungfrun under Lind” av Wilhelm 
Pettersson-Berger. Lucas sång till hans lillebrors ackompan-
jemang var magisk och förde tankarna till Nicolai Gedda 
och Jussi Björling. Det är härligt att höra att vi har ung-
domar som har vilja och förmåga att föra traditionen med 
svensk klassisk sång vidare. 
Olof Tuvlind, jazzgitarr, Felix Pellbäck, jazzpiano, Gab-
riel Dahl, bas och Marcus Wiander, trummor satte punkt 
för konserten med en bejublad jazzmedley spelat med stor 
inlevelse och härlig teknik.
 
Detta var bara ett axplock av kvällens alla artister. 
Stor professionalitet och känsla för instrumenten gick som 
en röd tråd genom alla uppträdanden. 
Patrick G Lundeberg med hjälp av Thomas Sund avslu-OSM Patrick G Lundeberg och Thomas Sund

tade kvällen med stipendieutdelning. Den totala summan av 
stipendierna är 150 000 kronor och fördelades enl. följande: 

Stipendiater:                    Åk       Instrument     Summa
Lou Molly Grune Yanoff    Åk 8     Oboe   9 000:-
Melina Karlgren                 Gy 2  Fagott    9 000:-
Nona Hellner                      Gy 2  Klarinett  9 000:-
Viking Stjernfeldt               Gy 2  Trombon         10 000:-
Olof Tuvlind                      Pre-College Gitarr            10 000:-
Felix Pellbäck                     Gy 2  Piano         10 000:-
Elvira Peterson                  Gy 2  Kontrabas        10 000:-
Angelina Wang                  Åk 9  Piano                9 000:-
Agne Wall Ströberg            Gy 2  Cello               10 000:-
Blanka Hillerud                   Gy 2  Cello               10 000:-
Hedda Simonsson               Gy 2  Trumpet          10 000:-
Christoffer Breman   Examen Juni -19 Slagverk  10 000:-
Gustav Spoormarker.          Gy 2  Komposition    9 000:-
Lucas Pellbäck                    Gy 3  Sång       10 000:-
Kevin Admantius                Gy 3  Trumpet   9 000:-
Ensemble/Duo 
Rakel Simonsson                Åk 8  Klarinett    
Jonathan Fridliand              Åk 8  Gitarr 6 000:-
 

Referent & Fotograf Pasi Hyyrynen

Jag fick en kort intervju med Angelina Wang efter 
konserten.

Hej och Grattis! 
Tack! Jag känner mig mycket stolt och glad över stipen-
diet!

Hur länge har du studerat i Lilla Akademien?
Jag går i åttan nu och har gått i den här skolan sedan 
förskoleklass. Jag tänker fortsätta här även framöver, 
Lilla Akademien finns i mitt hjärta!

Vad gör du om tio år?
Det är svårt att säga. Jag kommer att fortsätta med pia-
not. Tiden får utvisa om det även blir mitt yrke.

Lycka till med framtiden och än en gång grattis från 
oss i Bifrostorden!

Tack!
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 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden
    FAKTARUTA

Grad VIII: Skönhetens Grad
Datum: Lördagen den 12 oktober 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 44
Recipiender: Jörgen Andersson, Jan Asp, Johan Axelsson, 
Mikael Bäckstedt, Börje Hansson, Fredrik Jonneryd, Jonnie 
Jonsson, Ola Jonsson, Stefan Paulsson
Gäster: OC Anders Randelius, Rickard Hedström och Lars 
Hultman från Löfstad, Vincent Höjer från Vesthav

Så var det då dags för Tirfing att inleda höstens gradgivningar med 
Skönhetens Grad. Denna gång träffades vi i Eskilstuna, där Alvheim 
var värdloge. Deltagande 44 Bröder hade hörsammat inbjudan, varav 
nio var dagens recipiender. Glädjande för Tirfing var att tre Storloger 
var representerade, nämligen utöver Tirfing även Ladulås och Go-
theim. Denna gång hade en rockad gjorts på podiet, så att vår ordina-
rie FSM var Mästare, ASM satt följaktligen som FSM och ordinarie 
Mästaren fungerade som ASM. Även denna ”konstellation” genom-

förde en lyckad gradgivning! Ovanstående nio recipiender fick lämna 
Sanningens Grad och invigas i Grad VIII, Skönheten Grad.
Vid efterföljande Brödramåltid hölls talet till Orden av Tomas Lind-
kvist. (Tirfings ordinarie M). Han betonade vikten av att vi besöker 
andra loger och hur givande det är att träffa både nya och tidigare 
bekanta bröder. Vidare gladdes han åt att tre Storloger var represen-
terade hos oss idag! Recipiendernas tal hölls av Johan Axelsson (Sol-
heims M). Utöver tacksamheten att blivit invigd i Skönhetens Grad 
”kåserade” han om regnbågen och hur använd denna är som symbol 
i många olika sammanhang. Mästarebordets blommor var troligtvis 
inte så svårt att bestämma mottagare till denna eftermiddag! Eftersom 
vår ordinarie M, Tomas Lindkvist, idag tjänstgjorde som ASM, var det 
lätt för tjänstgörande M att få ge denna bukett till Tomas. Även Alv-
heims Barmästare förärades en bukett som tack för allt det jobb han 
lagt ner för att vi besökande bröder skulle kunna släcka vår törst! När 
så blommorna var utdelade var det dags för dragning i dagens lotteri, 
som gjorde att några bröder blev lite extra glada! Dagen avslutades så 
med kaffe o kaka innan vi skildes åt. Nu väntar vi på den 9 november 
då Tirfing ger Grad IX i Örebro.

Referent Berndt Larsson. Fotograf Lars Lindberg

    FAKTARUTA
Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Lördagen den 9 november 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender: Från Solheim: Kent Andreasson och Jan-Erik 
Walldén, från Aroshus: Leif Appelblad, från Odinsal: Ingemar 
Berglund, från Alvheim: Björn Brodd, Stig-Lennart Cederlöf 
och Börje S Nilsson, från Carolus: Bo Sahlström samt från 
Eyrabro-Havamal: Kjell Englund, Bength Mann och Nilseric 
Ståhlberg.

  Tirfing Örebro

SLM Tomas Lindkvist tillsammans med dagens recipiender
Så hade det då blivit dags för Tirfings sista gradgivning detta år. Den 
genomfördes, som brukligt, i Örebro med Eyrabro-Havamal som 
värdloge. 11 recipiender hade hörsammat kallelsen till Grad IX och 
fick uppleva en fin och uppskattad gradgivning. Som vanligt gick det 
bussar från Karlstad och Uppsala som samlade ihop bröder efter vä-
gen till Örebro. Som vanligt står Tirfing för denna transport till allas 
belåtenhet. Efter den högtidliga gradgivningen samlades vi sedan till 
brödramåltiden där ritus fortsatte med talet till Orden som hölls av 
Righeims M Hans Söderström. Han uttryckte sin och allas tacksamhet 
att få vara i Örebro på gradgivning samt läste ett kåseri om hur man 
fyller en bägare på rätt sätt för att få den att rymma så mycket som 
möjligt. På samma sätt ska man alltså fylla sitt liv – de stora och vik-
tiga ”bitarna” först och de mindre därefter, som då fyller upp utrym-
met som finns emellan de stora. FYNDIGT!! Talet till recipienderna 
hölls av SLM Tomas Lindkvist. Han hälsade de i Vishetens Grad in-
vigda bröderna välkomna och konstaterade att man normalt har varit 
Bifrostbroder i minst 16 år för att erhålla graden. Vidare betonade han 
vikten av att man fortsätter att besöka Storlogen i fortsättningen och 
gärna också verkar för att innehavare av Grad VI – IX också besöker 
vår Storloge. Han avslutad sitt tal med att lämna över till underteck-
nad med orden: ”Har Du något ytterligare att tillägga till dagens re-
cipiender?” Det har blivit lite av tradition att jag sjunger min ”Grad 
IX-visa” och så blev det även denna gång. Recipiendernas tal hölls av 
Stig-Lennart Cederlöf. Han tackade för en fin och högtidligt genom-
förd gradgivning och berättade också om hur viktig logen är och har 
varit för honom. För denna insats fick han motta en av Mästarebordets 
blommor. Den andra buketten tilldelades Tommy Pemer som tack för 
ett uppdrag med en återlämnad flagga. Som vanligt var det också lot-
teridragning och många lyckliga bröder återvände hem med en vinst. 
Nu ser vi fram emot ett nytt Bifrostår och en livligt besökt Storloge, 
som har ”premiär” med Grad VI och årsmöte den 15 februari 2020 i 
Karlstad hos Solheim.

Referent Berndt Larsson. Fotograf Pär-Anders Sunnerkrantz

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är 
en av förutsättningarna för 

befordran till högre grad

    FAKTARUTA
Grad VIII: Skönhetens Grad
Datum: Lördagen den 19 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 71
Recipienter: Tomas Fyhr och Jes Suhr 10 Withala, Stig 
Bjelkered 11 Löfstad, Anders Gustavsson 12 Nicopia, Matz 
Andersson 15 Norheim, Åke Josefsson, Thomas Palmquist, 
Åke Svensson 17 Grimner, Gunnar Eklöv och Mikael Granath 
21 Midgård, Stefan Lander, Anders Larsson, Åke Rudolfsson 
28 Gondler
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, IOEM Tore Persson 31 
Rimfaxe, Sten Arnekrans 27 Odinsal

  Ladulås Västervik

Recipienderna: Sittande fr vänster: Anders Gustavsson, Anders 
Larsson, Åke Rudolfsson, SLM Peder Grahn, Åke Josefsson, Matz 
Andersson och Jes Suhr.
Stående fr vänster: Tomas Palmquist, Åke Svensson, Stefan Lander, 
Gunnar Eklöv, Stig Bjelkered, Tomas Fyhr och Mikael Granath.
Storlogen gästade idag Kalmar och 28 Gondlers kapitelsal. Storlogens 
Mästare Peder Grahn öppnade och förde Storlogen med ett stort lugn 
och mycket värdighet. Idag fick tretton recipierande bröder lära vad 
ritus hade att lära ut om Grad VIII – Skönhetens Grad.
Bland bröderna syntes också gästande OHL Lars-Erik Furuskog, 
IOEM Tore Persson och ända från Uppsala Sten Arnekrans 27 Odin-
sal. Vid brödramåltiden sjöng inledningsvis bröderna ”Sången till La-
dulås”. Senare hölls talet till Orden av SLM Peder Grahn. Han medde-
lade då att nu har Ladulås kommit till Kalmar för första gången. Från 
och med nu så skall också alla storlogegraderna alternera mellan alla 
orter i storlogen. Det skall också vara möjligt att besöka brödramål-
tiden i Storlogen för alla storlogebröder. Redan idag märktes det ge-
nom att det var sammanlagt 80 bröder närvarande vid samkvämet. Vår 
andra hyllning och talet till recipierande bröder framfördes av FSM 
Joakim Asp. Han tog tillfället i akt att redogöra för de olika färgerna i 
gradbandet för Grad VIII. Tacktalet från recipienderna hölls av Mikael 
Granath 21 Midgård. Dagens lotteri hade vinster från butiken med den 
gröna skylten. Mästarebordets blommor tilldelades idag vår eminente 
IL Mats Berg 15 Norheim. Dagens insamling till förmån för Storlo-

gens verksamhet inbringade 1 
700 kronor.

Referent Göran Straume 
Fotograf Anders Kling

Mästarebordets blommor till IL 
Mats Berg 15 Norheim

SLM Peder Grahn och LM i 
Gondler Tommy Eriksson

    FAKTARUTA
Grad VIII: Skönhetens Grad
Datum: Fredagen den 11 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Holger Andersson, Carl Stefan Christensson 
1 S:t Örjan, Mauritz Rudebeck 4 Valhall, Johan Backman 8 
Manheim, Timo Borén, Petri Lindholm 13 Torkild, Berndt 
Lehnert, Roland Ljungkvist, Karl-Gustav von Wicken 16 
Runheim, Jonas Gustafsson, Conny Holm, Björn Smedsberg 
29 Rosheim
Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Astor Baldesten

 Heimdal Stockholm

SLM Björn Torstenius hade på ett exemplariskt sätt tränat upp sina bi-
sittare inför logekvällen och ritusen gick som på räls. Det är en fröjd för 
en besökare att notera hur både Björn och övriga i hans direktorium lärt 
in långa avsnitt ur ritusen utantill. Ett bevis på stort engagemang. Under 
kvällen kallade Björn fram Charlie Magnusson och Georg Ekeström 
till Mästarebordet för att till dem överräcka varsin blomsterbukett med 
anledning av deras nyligen uppnådda jämna levnadsår. Efter sedvan-
lig fotografering av de tolv recipienderna samlades alla i matsalen för 
brödramåltiden. I samband med brödramåltiden hälsade vår SLM reci-
pienderna välkomna till den nya graden och önskade dem alla lycka till 
i deras fortsatta vandring i vår Orden. Han välkomnade också särskilt 
Astor Baldesten, samt en tidigare storlogemästare och Olavi Ollikainen 
med vilken han haft nöjet att tidigare få samarbeta med i olika samman-
hang. Därutöver kretsade Björns tal kring begreppet Skönhet, som var 
ämnet för kvällen. Talet till Orden hölls av OK Olavi Ollikainen, som 
redogjorde för historiken bakom Rikstingen. Flera årtal framstår som 
minnesvärda. 1950 firades Riksting med 25-årsjubileum i Stockholms 
Stadshus varvid 18 veterantecken utdelades, bland annat till Ordens 
förste recipiend Karl Andersson. Året 1969 var ett annat betydelsefullt 
år då man avskaffade landskapslogerna och i stället bildade Storloger-
na. År 2025 är nästa bemärkelse år då Stockholmslogerna arrangerar 
100-årsjubileet, återigen i Stockholms Stadshus. Men dessförinnan ville 
han se oss alla vid Rikstinget i Kalmar nästa år. Georg Ekeström höll 
talet till recipienderna och utvecklade därvid en historisk syn på begrep-
pet Skönhet. Venus och Afrodite har under århundraden utgjort motiv 
för konstnärers beskrivning av skönhet. Men skönheten har även beskri-
vits i andra former såsom inom poesi, litteratur och arkitektur. Skönhet, 
menade Georg, är en väsentlig ingrediens i våra liv. Utan skönhet är 
livet en andlig öken. Recipiendernas tacktal hölls av Holger Anders-
son och det låg naturligtvis nära till hands även för honom att betrakta 
ämnet Skönhet. Skönhet är ett av de honnörsord som kännetecknar vårt 
Ordenssällskap och vi skall alla se till att hedra dessa begrepp.
Jörgen Axelsson tog även till orda och erinrade sig de tillfällen då han 
själv fick sina olika grader. Men det dagliga livet har sina krav och har 
inte alltid medgivit så många logebesök som vore önskvärt. Det gäller 
att prioritera och han avsåg att framdeles besöka Heimdal oftare. Kväll-
en avslutades med kaffe, kaka och kanske en avec. Lotteridragning före-
togs och undertecknad hade nöjet att få välja den första vinsten.

Referent Bo Haufman. Fotograf Gunnar Holmsten

OK Olavi Ollikainen och SLM Björn Torstenius omgivna 
av dagens recipiender
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Unikt tillfälle! Passa på 
att beställa våra exklusiva 
manschettknappar.

Pengarna går oavkortat  
till Bifrostordens 100-års- 
jubileum.

Beställning sker via din 
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www.bifrostorden.se
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    FAKTARUTA
Grad VIII: Skönhetens Grad
Datum: Lördagen den 19 oktober 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 38
Recipiender: Christer Laurell 18 Mjölner, Peter Faleborn 23 
Forsete, Anders Svenningsson, Niclas Snygg, Leif Svensson 24 
Gungner, Henrik Lirsjö 26 Vanadis

 Gotheim Jönköping

Fr. v Christer Laurell, Henrik Lirsjö, Anders Svenningsson, SLM Ulf 
Jaremo, Peter Faleborn, Leif Svensson, Niclas Snygg.

Vid detta tillfälle fick Storlogen nöjet att besöka Karlskrona och Lo-
gen Vanadis fina logelokaler. Efter ett varmt välkomnande av Vana-
disbröderna genomfördes en vacker gradgivning under ledning av 
SLM:s varma hand. I kapitelsalen uppmärksammades bröderna Jan 
Granholm, Rolf Hackzell, Claes Berg och Anders Freiding vilka fyllt 
jämt sedan vi senast sågs eller skulle fylla jämt dagarna efter vårt 
möte. Till brödramåltiden bjöds på härlig hemlagad mat kreerad av 
Vanadisbröder. Talet till Orden framfördes av vår SLM Ulf Jaremo 

som berättade att han nyligen varit i Karlskrona då Gotheims Mästa-
remöte avhölls här, vid detta tillfälle beslöts att Storlogen framöver 
kommer att ha Grad VI och IX på fasta orter under en treårs period. 
Ulf talade om Ordens ideal som likt 1925 då Orden instiftades har 
haft ett mål i godhet och människokärlek. SLM fortsatte senare med 
talet till dagens i Skönhetens grad befordrade bröder. Ulf talade kring 
gradens vackra band och nämnde att skönheten sitter i betraktarens 
öga. Jag tror på inre skönhet och dagens grad innehåller nivåer i samt-
liga tidigare grader. Med orden: ”värna om det sköna och njut men 
visa respekt för andra” avslutade Ulf talet med. För dagens recipienter 
talade Peter Faleborn 23 Forsete. Peter startade sitt tal med en refräng 
ur en av våra idag uppskattade låtskrivare ”gift dig inte för skönhets 
skull” därefter talade Peter om att det inte går att uppskatta värdet av 
positivt tänkande, tror vi att det blir bättre så blir det så, det har visat 
sig att våra tankar har en placeboeffekt på 30%. Mästarebordets blom-
mor, inte mindre än sex till antalet gick denna eftermiddag till: Värd-
logens Mästare Patrik Cederholm, vår Munskänk Mats Petersson samt 
de i Kapitelsalen uppmärksammade bröderna. Vanadisbröder stort och 
varmt tack för en trevlig eftermiddag med god mat och god gemenskap.

Referent Rolf Hackzell.
Fotograf Mats Hyltén

SLM Ulf Jaremo med sina tjänstgörande bröder i Storlogen Gotheim

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 9 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender: Mats Tidholm, Anders Höök, Jesper Persson, 
Peter Johansson

2  Eyrabro/Havamal Örebro

Överst: M Sven Dahlberg. 
Nederst fr. v recipiender Anders 
Höök, Peter Johansson, Mats 
Tidholm, Jesper Persson  

Höstens andra gradgivning gick 
i Kunskapens tecken. Fyra brö-
der hade hörsammat kallelsen 
och gradgivningen avlöpte på 
ett utmärkt sätt med och de nya 

bröderna i graden förärades gradens insignier. Vid ordet fritt började 
Mästaren med att tala om att vi har mycket på gång utanför logen. Vid 
nästa gradgivning i november, som är en Grad I, så kommer logen 
att överlämna 10 000 kr till den lokala Annickas Minnesfond. Det är 
pengar som samlats in vid insamlingen vid gradgivningarna. Vidare så 
är Fredagsfikat igång och vid nästa fika så är före detta journalisten Alf 
Rune, med förflutet på Nerikes Allehanda, inbjuden och ska berätta 
en del om bl.a. Örebro, och vad som har hänt i staden. Vår utveck-
lingsgrupp har också en del på gång bl.a. bowlingkväll, teaterresa till 
Lerbäck, ostprovning. Vårt kansli i Frimurarhuset är under uppsnygg-
ning med bl.a. nya möbler. Broder Daniel Sjökvist kunde berätta att 
gravrätten efter en av grundarna av Bifrostorden, Harald Åkerberg är 
utan ägare. Harald är begravd på Norra kyrkogården i Örebro och hans 
släktingar vill inte förlänga gravrätten. Broder Daniel har då fått grav-
rätten att övertagas av Eyrabro-Havamal med vissa förbehåll. Det kan 
bli en fin minnesplats som gäller för hela Orden, och kunna göras till 
en årlig minnesstund vid graven, på hans dödsdag. Någon gradgivning 
blir det inte i december utan det blir klubbafton med julbord. Mästar-
bordets blomma erhöll broder Daniel Sjökvist som bl.a. nyligen blivit 
pappa. Efter brödramåltiden blev det kaffe samt lottdragning.

Referent Kjell-Arne Isulv. Fotograf Daniel Sjökvist                              

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 6 november 2019
Antal besökare inkl recipiender: 35
Recipiender: Stefan Nordin, Håkan Sennbrink

Överst fr. v S Kjell-Arne Isulv, 
M Sven Dahlberg. Nederst fr. v 
recipiender Håkan Sennbrink 
och Stefan Nordin

Höstens andra gradgivning Hös-
tens sista gradgivning blev gläd-
jande nog en Grad I med två 
recipiender. Ritusen gick bra, 

och alla tjänstgörande bröder var ordinarie. Fadderbrev delades ut till 
broder Håkan Ahlin och broder Lennart Niklasson. Vid ordet fritt tog 
Mästaren till orda med att meddela att det ges en Grad IX nu på lördag 
och det går bra att anmäla sig nu. Det kommande årsmötet blir den 30 
januari. Utvecklingsgruppen har en hel del aktiviteter på gång såsom 
bowling nu på fredag. Julbord den 11 december. Under år 2020 blir det 
bland annat teaterbesök på Lerbäcks Teater den 6 mars, samt ost och 

BIFROST

vinprovning den 27 mars. Broder Daniel Sjökvist kunde meddela att 
gravstenen efter Harald Åkerberg, en av Bifrostordens  grundare, nu 
har blivit rengjord av honom, och att gravrätten nu ägs av Bifrostor-
den. Broder Leif Edgren rapporterade att det var 12 Bifrostbröder 
som var med på studiebesöket hos Epiroc (Atlas Copco) som har en 
dominerande roll i världen som leverantör av gruvbrytningsmaskiner.
Skrivaren Kjell-Arne Isulv, som suttit som Skrivare i 12 år, blev av-
tackad p.g.a. flytt till annan ort. En fin blomma fick undertecknad. 
Vid brödramåltiden höll broder Anders Lord talet till recipienderna, 
med att berätta om regnbågen, som är Bifrostordens symbol och vad 
den innebär med sina färger och gradernas färger. Talet från recipien-
derna hölls av Håkan Sennbrink som tyckte det var helt otroligt med 
gradgivningen i kapitelsalen. Det var ett oväntat intryck tyckte han. 
Mästarbordets blomma fick Erik Fredholm, som gör ett strålande jobb 
och som även kommer att bli den nya Skrivaren. Kvällen avslutades 
med vinlotteri och kaffe. 
                             

Referent Kjell-Arne Isulv. Fotograf Daniel Sjökvist

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 25 september 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 30
Recipiend: Anders Wennerström

Höstens intåg gör att man alltmer drar sig inomhus och då passar det ju 
bra att träffa bröderna en logekväll med gradgivning. M Peter Edman 
med tjänstgörande bröder genomförde ritus rutinerat som vanligt. 

Talet till Orden vid brödramåltiden hölls av OC Anders Randelius. 
Han höll sig inom sitt ansvarsområde, hjälpverksamheten, och berät-
tade om Bifrostordens olika fonder och därifrån utdelade stipendier. 
Talet till recipienden hölls av M Peter Edman som sade att en främling 
är en vän som man skall lära känna och att ett brödraskap är också en 
slags vänskap. Recipienden Anders Wennerström tackade för målti-
den och graden. Han menade också att man skall ta vara på tiden, den 
går så fort. Mina barn har en snabb takt, mina föräldrar har en långsam 
takt och jag befinner mig någonstans mitt emellan. 
Curt Larsson meddelade innehållet i ett brev som han skrivit och som 
M läste upp i kapitelsalen. Där beskrev han att ExM Bengt Åkerlund 
tagit med honom i Orden och då Bengt flyttade till Stockholm samåkte 
dom till logen 3 Aroshus i Västerås varvid många trevliga diskussio-
ner hölls. När Bengt gick ur tiden valde Curt ändå att stanna kvar i 
Aroshus där han trivdes så bra. Men med stigande ålder och ensamma 
bilfärder har det blivit allt mer betungande med avståndet och Curt 
begär därför om transport till Stockholmlogen Åsagård. Han avslutade 
med att säga, att ni inte kommer att bli av med mig, jag kommer på 
besök. Mästarebordets blomma fick Antero Piispanen som inte varit 

på logen på ett tag.

Referent: Bo Hedlund
Fotograf: Roger Pistol

  Aroshus Västerås3

Fr. v M Peter 
Edman, recipiend 
Anders Wenner-
ström och fadder 
Patrik Karlsson
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    FAKTARUTA
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 23 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 24
Recipiend: Sven-Erik Hansson

Onsdagen 23 oktober, det är höst, Severin och Sven har namnsdag. 
24 bröder ur Logen nr 3 Aroshus hade hörsammat logens Mästare 
och samlades förväntafullt i kapitelsalen för gradgivning. En broder 
var kallad för befordran till ny och högre grad. Gradgivningen och 
befordran till ledamot av högre grad inom orden - i detta fall Grad 
V, genomfördes stämningsfullt under ledning av logens Mästare. Vid 
brödramåltiden hölls talet till vår Orden av Erik Netz som informerade 
om Storlogen Tirfing med tillhörande nio grundloger. Erik passade 
även på att göra reklam för gradgivning i Storlogen. Talet till recipien-
den och denna dag befordrade broder hölls av Mästare Peter Edman. 
Talet utgick från en av recipiendens fritidsintresse nämligen bowling 
med därtill mindre kända begrepp. Avslutande talet med karaktäristi-
ka kring Trohetens Grad. Tacktal gavs av befordrad broder Sven-Erik 
Hansson som tycker det är spännande att få ny grad. Man vad betyder 
Trohet? Efter sökning på internet konstaterades fyra betydelsegrup-
per: 1. Trofasthet, 2. Hängivenhet, 3. Pålitlighet och 4. Kamratlighet. 
Sven-Erik anser att allt detta går att finna inom Logen 3 Aroshus ge-
menskap. Talet avslutades med ett tack till faddern. Mästarebordets 
blomma tilldelades denna kväll broder Hans Karlsson för fantastisk 
lotteriförsäljning. Dagens bonusblomma erhöll broder Helge Johans-
son med anledning av extra lottvinster i form av två välfyllda påsar 
med rensade kantareller.

Referent Henric Sjöblom. 
Fotograf Roger Pistol

Fr v Fadder Ove Wern-
gren, M Peter Edman, 
rec. Sven-Erik Hansson

BIFROST

  Aroshus Västerås3

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 25 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 29
Recipiender: Stig Eriksson, Mikael Rosholm, Mats Silfving.
Gäster: OI Allan Jensen, OK Olavi Ollikainen, SLM Heimdal 
Björn Torstenius, Johan Lööf 1 S:t Örjan, Ulf Adelstrand, 
Carsten Bach-Kristiansen 8 Manheim

 M Bengt Hellström flankerad av 
OK och OI samt 

dagens recipiender

Talet till Orden hölls med sedvan-
lig blandning av fakta och humor 
av SLM Björn Torstenius och ta-
let till recipienderna genomfördes 
på ett säkert sätt med filosofisk 
anstrykning av OK Olavi Ollikainen. Recipiendernas tal tilltalade 
publikum så Mikael Rosholm börjar få ett begynnande rykte som 
en tacksam representationstalare i sin hemmaloge. Det kändes lite åt 
det här hållet, som att dagens recipiender trivdes i sin roll redan på 
det här tidiga stadiet i ordenskarriären. Man höll en glad och trevlig 

Valhall Stockholm4

stämning vid bordet, vilket t o m noterades kring de övriga borden. 
Vibrationerna av glädje och trivsel sände stötvågor i hela lokalen. En 
”anonym” recipiend berättade för mig i samband med en förflyttning 
i lokalen att hans chef också tyckt att det här verkade vara en trevlig 
sysselsättning, som även han skulle sätta värde på. Det enda skälet 
till att han ännu inte föreslagit honom, var att han ville nå lite större 
mellanrum mellan honom själv och chefen, innan han förverkligade 
det projektet. Tja det gäller att vara strategiskt begåvad!!! Men sett ur 
verksamhetens perspektiv i det skede vi befinner oss i för närvarande 
så är alltid nya bröder välkomna. Själv njöt jag inte bara av den posi-
tiva andan vid recipiendbordet utan tro det eller inte men undrens tid 
är inte förbi så fick även jag del av madame Fortunas innehåll i sitt 
ymnighetshorn, genom en uppskattad vinst i lotteriet. Mästarebordets 
blommor förärades denna kväll Urban Hiärne.

Referent & Fotograf Göran Kimell
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 7 november 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender: Bengt Risinger 1 S:t Örjan, Urban Hiärne, 
Bengt Gagerell, Magnus Halvarsson, Stefan Wallin, Mathias 
Michelson  4 Valhall, Diamanti Riccardo, Mats Ekdahl, Patrik 
Vuorela 5 Åsagård, Fredrik Medin, Bertil Sandberg 32 Runrike
Gäster: OK Olavi Ollikainen, M Kent Andersson 5 Åsagård, 
M Bernt Å J Carlsson 32 Runrike, ExM Mattias Boldt, Jim 
Fogelqvist, Börje Larsson, Staffan Söderbaum, Andreas 
Lagerlöf och Gunnar Westling, Johan Lööf

Fr v Bengt Risinger, Fredrik Medin, Stefan Wallin, Magnus Halvars-
son, Urban Hiärne, Bengt Gagerell, Riccardo Diamanti, Mats Ekdal, 
Mathias Michelson, Bertil Sandberg, Patrik Vuorela

Nu när kylan tagit ett rejält tag om landet känns det skönt att känna 
värmen från bröderna en logekväll. Det var många kära återseenden 
och historier som hördes bröderna emellan i väntan på att kapitlet skul-
le ta sin början. Traditionen bjuder att ett föredrag om någon intressant 
företeelse skall hållas vid Kunskapens Grad så även denna kväll. M 
Bengt Hellström hälsade de församlade bröderna välkomna och ge-
nomförde gradgivningen. Under ordet fritt kallade M fram bröderna 
Staffan Wiklund och Hans-Owe Hidlund som fyllt 75 respektive 60 år 
och nu förärades varsin ståtlig blomsterbukett. Talet till Orden hölls av 
OK Olavi Ollikainen som tog upp att kunskap är att informera bröder 
i lägre grader vad dom olika graderna innehåller och vad det innebär 
att vara en Bifrostbroder. Väl repeterade gradgivningar ger mervär-
de och att besöka andra loger är utvecklande. Talet till recipienderna 
hölls av M Bengt Hellström som påpekade att ”alla tal skall som kjo-
lens längd hållas korta för att bibehålla intresset”. Talet handlade om 
att något händer i den broder som får Grad III. Det blir på sätt och vis 
en milstolpe i Bifrostvandringen, bland annat kan brodern nu väljas in 
i logens direktorie och även bli fadder till nya bröder. Alla närvarande 

delgavs också ett litet talesätt ur Havamal ”Bättre börda bär ingen med 
sig än mycket mannavett” tänkvärt och passande. Magnus Halvarsson 
höll recipiendens tacktal, de församlade bröderna uppskattade både 
talets innehåll och längd. Så blev det dags för kvällens föredrag som 
hölls av Mats Silving. Föredraget handlade bland annat om vinkun-

skap och gav en inblick hur det fungerar när Systembolaget upphand-
lar och utvecklar sitt sortiment samt under vilka förutsättningar som 
provningar görs. Efter det mycket intressanta föredraget var det dags 
för lottdragning där vissa bröder hade större tur än andra. Mästarebor-
dets blommor tilldelades logens outtröttliga Munskänk Rolf Lindh.

Referent & Fotograf 
Hans-Owe Hidlund

Kulturkommitténs Ordförande Göran 
Kimell och Föredragshållare Mats 
Silving

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 30 oktober 2019
Antal besökare inkl recipiender: 32
Recipiender: Mikael Ekwall, Håkan Filipsson, Lars Thorén 
och Fredrik Norberg
Gäster: IOEM Tom Stjernschantz, M Bernt Carlsson 32 
Runrike, Curt Larsson 3 Aroshus, Ulf Adelstrand 8 Manheim, 
Murche Eklöf, 1 S:t Örjan

Fyra bröder ställdes inför Mästaren denna afton och fick genomgå 
ritus i Frihetens Grad. Samtliga bröder hade rekommenderats av Mi-
guel de Paula, kvällens fadder. Samtliga tjänstgörande skötte sig ut-
märkt under gradgivningen och recipienderna upptogs högtidligen i 
Bifrostorden med säte och stämma i Logen 5 Åsagård. Vid brödramål-
tiden höll Ulf Adelstrand talet till Orden och Miguel de Paula talet 
till recipienderna. Recipiendernas tacktal hölls av Anders Ekwall. 
Karl-Gunnar Karlstedt, som debuterade som munskänk, fick Mästare-
bordets blommor för sin insats – men också som en liten gratulation i 
förtid eftersom han skulle fylla jämna år ett par veckor senare.

Referent Kent Andersson. 
Fotograf Fredrik Söderquist

Fr. v Miguel de Paula (fadder), 
Mikael Ekwall, Håkan Filipsson, 
Lars Thorén, Fredrik Norberg, 
M Kent Andersson

 Åsagård Stockholm 5

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad samt parentation
Datum: Fredagen den 27 september 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 37
Recipiend: Mikael Andersson

Gradgivningen skötte M med medhjälpare alldeles utmärkt. Sedan Så 
var det fredag och logekväll igen då vi samlades åter en andra gång 
denna månad för att nu uppta en broder i vänskapens grad. Tre bröder 
var kallade, en broder hade förhinder och en broder recipierar hos Lo-
gen 20 Vesthav veckan efter. Under ritus företogs den parentation för 
bortgångna bröder vi skulle ha haft vid Grad I men flyttades till denna 
kväll som blev en fin och högtidlig stund. Vi hedrade saknade Jubel-

Junehus Jönköping7

broder Anders Isaksson och broder Sven-
Olof Wilhelmé samt broder Hans Netz. 
Under brödramåltiden höll M Christer 
Jörliden talet till vår Orden där han berät-
tade att på Mästaremötet som Storlogen 
hade i Karlskrona bestämdes att 7 June-
hus får behålla Grad VI fram till år 2023, 
vilket var glädjande och hedrande att det-
ta beslutet fattades. Han uppmanade också bröderna att besöka andra 
loger vilket alltid är uppskattat vart man än kommer på besök.
M Christer Jörliden talade till den befordrade recipienden och hälsade 
honom varmt välkommen till vänskapens grad och önskade honom 
all lycka i hans fortsatta vandring inom vår Orden.
Det var ganska klart vem som skulle hålla recipiendtalet denna gång 
och det gjordes förstås av Mikael Andersson som tackade logen för att 
blivit upptagen i denna grad och att han redan hade känt av den fina 
vänskap som finns hos våra Ordensbröder. Mästarebordets blommor 
delade M Christer Jörliden ut till biträdande bröderna Jan Holmström 
och Kent Jonsson samt Jacob Olsson. Kvällens lokalhyra sponsrades 
av Peter Magnusson genom Magnussons Måleri i Jönköping AB till 
stor hjälp och stöd för 7 Junehus. Kvällen avslutades som vanligt med 

lotterier och fina priser. Åter en kväll med 
trevliga logebröder och en härlig stämning i 
sann Bifrostanda.

Referent & Fotograf 
Jonny Ejderbring

Kvällens Sponsor till Junehus 
lokalhyra, Magnussons Måleri AB

 Recipienden Mikael Andersson 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 – 
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    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 25 oktober 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 47
Recipiend: Victor Hermansson
Gäster: Pelle Sunnerkrantz 3 Aroshus, Ingemar Gustavsson 24 
Gungner

Hösten har nu tagit sitt grepp om vårt land, trädens gulbruna löv kantar 
våra trädgårdar och skogar. När solen glittrar mellan de blad som finns 
kvar i trädkronan då kan det vara riktigt vackert.  Denna Bifrostkväll 
och 7 Junehus logeafton hade vi gradgivning i Kunskapens Grad.
Roligt att så många bröder besökte oss denna kväll samt två gästan-
de bröder. Extra trevligt var att åtta bröder av lägre grader kom till 
brödramåltiden för att deltaga i vår vänskapskrets och lära känna brö-
derna. Just så vill och önskar vi att det ska vara på våra logemöten. 
Tyvärr hade vi bara en recipiend denna gång men ritusen blev högtid-
lig och stämningsfull som skapades av M med biträdande bröder på 
ett föredömligt sätt.Vi förflyttade oss till matsalen där bröder av lägre 
grader väntade på att få deltaga i brödramåltiden.
Efter sedvanlig hyllning av fosterlandet, höll M Christer Jörliden talet 
till vår Orden där han berättade om hur vår Orden var uppbyggd och 
framhöll hur viktig dess mål och syften är för oss alla och att vi måste 
växa. Vi bröder har en stor roll att sprida kunskap om vår Orden för att 
nå det målet. Talet till vår recipiend höll M där kunskapens betydelse 
på många plan var hans tema.
Recipienden Victor Hermansson tackade och är hedrad att få vara med 
i vår loge och tackade även sin fadder Jan Lithman. Vår gäst Pelle 
Sunnerkrantz hade begärt ordet och framhöll att kunskap ger självför-
troende, ödmjukhet och harmoni. Så var det dags för Mästarebordets 
blommor som var flertalet denna kväll. M delade ut en bukett till Peter 
Magnusson som sponsrat vår förra logekväll och Pär Löfstedt som 
stod för kvällens lokalhyra. Våra utomordentliga MU Hansi Henschel 
och Leif Grytberg erhöll var sin bukett för sitt fina arbete.
Biträdande bröder Åke Ohlsson, Joakim Sandahl och Magnus Wahlin 
fick också var sin bukett för sina insatser i logen. Efter detta servera-
des kaffe och lotteriet kom igång. Några vinnare och många förlorare 
blev det men det får man ta när det är roligt och alla trivs.

Referent & Fotograf 
Jonny Ejderbring

Fr. v: Victor Hermansson och 
fadder Jan Lithman 

Stående M Christer Jörliden

Sponsor Peter Magnusson och 
kvällens sponsor Pär Löfstedt

Fr. v. Joakim Thorp, Nicklas Malmqvist, Mikael Andersson, Peter 
Andersson, Rikard Ottosson, Andreas Karlsson, Mikael Hellmark 
och Anders Fredborg

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Torsdagen den 19 september 2019
Antal besökare inkl recipiend: 60
Recipiend/faddrar: Hans Mebius / Patrick G Lundeberg, 
Allan Jensen 
Återinträde: Göran Hellman 8 Manheim 
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OK Olavi Ollikainen, OI 
Allan Jensen, IOEM Göran Kimell, IOEM Christer Smedh, 
SLM Björn Torstenius, M Kent Andersson 5 Åsagård, 
M Bernt Carlsson 32 Runrike, Bo Haufman 1 S:t Örjan, 
ExSLM Per Dyberg, Mikael Rosholm, Erik Edman, Bengt 
Gagerell, Lennart Hjelm, Gustaf Högberg, Stellan Johansson, 
Göran Mattisson, Mikael Rosholm samtliga 4 Valhall, Hans 
Klingvall, Martin Swenne, Miguel de Paula, Hans Klingvall 5 
Åsagård,

OI Allan Jensen, M Klas 
Lindström, ExM Göran 
Hellman, Hans Mebius, 

OSM Patrick G Lundeberg

VAD är väl en bal på slot-
tet? – Ingenting utan gäster. 
Gäster hade vi gott om när 
Hans Mebius ärades Frihe-
tens grad. Efter perfekt ge-
nomfört ritus samlades vi för alltid lika uppskattat hummerafton.
Mästare Klas Lindström uppmanade i sitt tal alla att flitigt besöka oli-
ka grader.
Han framhävde även att samarbete mellan logerna har en stärkande 
verkan för hela Bifrostorden. Återinträdde brodern Göran Hellman 
kände sig välkommen åter hos 8 Manheim och poängterade vikten av 
samvaro och brödravård. Recipienden Hans Mebius var överväldigad 
över värmen han blev bemött i vår loge och berättade i sitt tal att han 
kände sig mycket ärad för att få tillhöra 8 Manheim. Ett extra tack till 
alla gästerna som verkligen förgyllde aftonen!

Referent Pasi Hyyrynen. Fotograf Jörgen Axelsson

 Manheim Stockholm8

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 17 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 51
Recipiender: Anders Meijer, Matti Vene, 8 Manheim, Fredrik 
Söderquist, 5 Åsagård, och Peter Nordström 29 Rosheim
Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Christer Smedh, M Kent 
Andersson 5 Åsagård: Johan Lööf 1 St Örjan, ExSLM Per 
Dyberg, Göran Mattisson, Jan Rojsek 4 Valhall
Miguel de Paula 5 Åsagård, Kent Nyzell 20 Vesthav, ExM 
Lennart S Bengtsson, ExM Rolf Magnusson, ExM Anders 
Nordborg, ExM Bengt Widén, Anders Freiding, Stefan 
Larsson, Lennart Lundberg, Conny Lönnegren samtliga från 23 
Forsete, ExM Gunnar Holmsten 29 Rosheim

Olavi Ollikainen, Peter 
Nordström, Matti Vene, 
Anders Meijer, Fredrik 

Söderquist, Johan 
Wegelius

OI Allan Jensen, M 
Klas Hösten är en lite 
vemodig, men den är 
en vacker årstid när 
löven färgas gula och röda innan dom faller till marken. Hos 8 Man-
heim orsakade hösten även visst manfall för kvällen. Militärövningar, 
älgjakt med mera. Livet kommer ibland i vägen för det roliga. Trots 
att mer än hälften av tjänstgörande bröder var borta kunde ritus ge-
nomföras närmast perfekt. Mästaren för kvällen Johan Wegelius som 
gav Grad II för första gången styrde kvällen med stor säkerhet. Under 
middagen märktes inte manfallet. Ett flertal gäster hade hittat till oss. 
Många hade säkert hört rykten om vår munskänk Johan Backmans 
otroliga talang att sätta perfekta menyer gång efter gång. Han lyckades 
även denna kväll.
Recipiendernas tal hölls av Anders Meijer. Han reflekterade över 
gubbröran på förrättsbrödet. Den hade för kvällen vänskapens färger 
med orange kaviar på vit gubbröra. Han påminde även om vikten att 
gratulera sin broder på brors dag. OK Olavi Ollikainen berättade kort-
fattat om Bifrostordens historia från 1925 till idag. Olavi påminde om 
Rikstinget i Kalmar 2020. Han sade sig både hoppas, veta, känna och 
önska att alla kommer. Han uppmanade även alla att reservera dagarna 
8–10 maj 2025. Då firas Bifrostorden som fyller 100 år. Blå hallen i 
Stockholms stadshus är reserverat för ändamålet. Det blir högtidsloge 
och bankett i förhoppningsvis fullsatt sal. En extra krydda för kvällen 
var våra långväga gäster från Malmö.
Anförda av Conny Lönnegren sjöng herrarna unisont en väldigt vack-
er och uppskattat snapsvisa på skånska. Därefter begärde Lennart 
Bengtsson ordet. Han tackade tjänstgörande Mästare Johan Wegelius 
för kvällen och kände sig väl bemött och välkommen hos oss. 
Han önskade även oss alla mycket välkomna i Malmö. All glädje och 
värme från kvällen fungerade som vaccin mot höstrusket som trots 
sina idoga försök inte lyckades angripa min kropp och själ när jag 
strövade mig hemåt. Mästarebordets blommor förärades Bengt Widén. 

Referent Pasi Hyyrynen. Fotograf Jörgen Axelsson
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad samt Parentation
Datum: Fredagen den 20 September 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 37
Recipiend/Fadder: Rolf Hansson/Mikael Ringsby 14 Solheim
Återinträde: Jan-Olof Larsson
Gäster: SLM Tirfing Tomas Lindqvist, M Thomas Andersson 
27 Odinsal, M Nils-Eric Carlevad 25 Alvheim, M Sven 
Dahlberg 2 Eyrabro-Havamal,  M Peter Edman 3 Aroshus, M 
Sören Molander 30 Torgrim, M Hans Söderström 22 Righeim, 
M Johan Axelsson 14 Solheim, Thomas Börjesson, ExM Lars 
Lindberg,  Henric Norlin, Michael Ringsby, Jim Wennström, 
Rolf Hansson 14 Solheim

Nu var väntan äntligen över. Logen 9 Carolus höll höstens första grad-
givning efter sommaren. Det var en kväll som besöktes av Tirfings 
Storlogemästare Tomas Lindkvist och åtta av Tirfings nio grundloge 
Mästare. Logen Solheim kom också med några gästande bröder och 
samt en recipiend. Mästaren i Carolus Christer Ericsson öppnade lo-
gen och höll en väldig högtidlig gradgivning med efterföljande paren-
tation. Det var en ny broder från Solheim Rolf Hansson som fick Grad 
I. Vi hade även äran ha ett återinträde av broder Jan-Olof Larsson.
Vi önskade båda välkomna i vår Orden. Parentation hade vi för broder 

 Carolus Karlskoga9

BIFROST

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 18 oktober 2019
Antal besökare: 19
Gäster: Jim Wännström, Tommy Johansson 14 Solheim

LM Christer Ericsson flankeras 
av gästerna från 14 Solheim Jim 
Wännström och Tommy Johans-
son

Vi var ett gäng trogna bröder som 
kom till vårt logehus en fredag i 
oktober. Vi var inte så många 
men det var en otrolig stämning. 
Mästaren öppnade logen som var 
stämningsfull och fin. När det var 

dags för Bröderna att yttra sig passade broder Kjell Österberg att tacka 
för uppvaktningen på sin födelsedag. broder Lars Wester rapporterade 
att det går bra för Logen 9 Carolus lag i Korp Bowlingen och efter 
två omgångar leder vår serie. Munskänken Christer Persson bjöd in 
till brödramåltiden där vi serverades en kronärtskockspuré på crostini. 
Till huvudrätt serverades Wallenbergare med potatispuré. Vi gick en 
trappa upp där vi drack kaffe. Skattmästaren meddelade insamling-
en för kvällen 605 kr till Carolus hjälpfond. Mästarebordets blommor 
gick till Broder Bo Sahlström och Broder Jan Asp för tack att dom på 
kort varsel kunde ställa upp i direktoriet efter några sena förhinder. 
Trots att vi inte var många var det en otroligt trevlig kväll.

Referent & Fotograf Hans Wester

Rolf Nyström som gick med i logen redan 1970 den 11 december. 
Han hade flera uppdrag i direktoriet genom åren. Broder Rolf Jansson 
som gick med 1993 den 17 september han var vår trogna skrivare i 
över 20 år in i det sista. Rolfs sista skrivare jobb var på vår gradgiv-
ning i december, bara en månad innan han lämnade oss. När vi hedrat 
våra bröder som lämnat oss, fortsatte vi inne i matsalen där det bjöds 
på västerbottenspaj till förrätt gjord av broder Lars Wester. 
SLM Tomas Lindkvist höll talet till Orden där han presenterade alla 
grundloge Mästare. Eftersom det är färgstarka personer allihop tog 
det en ”liten” stund. Kvällen fortsatte med tal och god stämning. 
Kvällens insamling till Carolus välgörenhetsfond utgjorde 1 142 kr. 
Mästarebordets blommor gick till Solheims brodern Mikael Ringsby 
för att han ser till att Orden växer och var dagens fadder. Alla bröder 
åkte glada hem och Mästarna hade en helg framför sig att kunna ta 
mycket kloka beslut.

Referent & Fotograf  
Hans Wester

Fr. v  M Johan Axelsson 14 
Solheim, Recipiend Rolf Hans-
son 14 Solheim, LM Christer 
Ericsson 9 Carolus

SLM Tomas Lindkvist flankerad 
av Mästarna från grundlogerna 
tillhörande Tirfing området

OD-ledamot har ordet
1   Ordens Räntmästare 3  Ordens Intendent
2   Ordens Lagman 4  Ordens Marskalk



16

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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Forts. på sidan 18

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 20 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 66
Recipiend/Fadder: Tomas Erlandsson/Mikael Granlund, 
Alexander Holmström/Emil Ljunggren och Mikael 
Wilhelmsson/Harri Airosto
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, ExM Sten Sjödahl, Nicklas 
Ångman 34 Linneus

  Withala Vetlanda10

Höstsäsongens första gradgivning tillägnades Friheten och M Peter 
Wrethander och hans tjänstgörande brr genomförde ett mycket fint 
kapitel. Kapitlet inleddes efter att ha hälsat gästerna välkomna, med 
att en br hade önskat och beviljats återinträde i vår loge. Vi välkom-
nar br Lars Friberg och gläds åt att han är tillbaka i vår gemenskap. 
Kvällens recipiender, Tomas Erlandsson, Alexander Holmström och 
Mikael Wilhelmsson, fick genomgå ritus och slutligen motta gradens 
insignier. Brr Harri Airosto som fyllt 70 år, Kent Hjalmarsson och 
Ingemar Dalsjö som båda fyllt 75 år, uppvaktades med en varsin fin 
blombukett. Som vanligt serverades vi en mycket god förrätt och 
varmrätt vid brödramåltiden. Br Anders Kling berättade att kvällens 
snaps var den 99:e snapsen som vi provat sedan starten för många år 
sedan. Vår Mu Emil Ljunggren hade valt ut ännu en ”kvällens öl” som 
över hälften av brr hade valt att dricka till brödramåltiden. M Peter 
Wrethander höll ett fint tal till Orden och vid den tredje hyllningen 
till Orden hälsade han recipienderna välkomna till Bifrostorden och 
Logen 10 Withala. Därefter höll recipienderna sin presentation och 
sedan var dags för Mästarebordets blommor som denna kväll gick till 
mig och jag tror att det berodde på att jag hade tagit med mig fyra brr 
som inte hade varit på en gradgivning på länge. Slutligen tackade och 

kramade vår Mu Emil Ljunggren 
våra tre damer, Lena Josefsson, 
Monica Asp och Lotta Furuskog, 
som hjälpte oss i köket denna 
kväll.

Referent Curt Sandberg.
Fotograf Anders Kling

Lars Friberg, Emil Ljunggren, Alexander Holmström, Mikael 
Granlund, Tomas Erlandsson, Mikael Wilhelmsson, Harri Airosto 
och M Peter Wrethander

Kent Hjalmarsson, Harri 
Airosto, Ingemar Dalsjö 
och M Peter Wrethander

M Peter Wrethander och 
undertecknad, Curt Sandberg 

med Mästarebordets 
blommor

 

Kvällens gäster från Logen 
34 Linneus, ExM Sten 

Sjödahl och br Nicklas 
Ångman

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 18 oktober 2019
Antal besökare: 35

Den här kvällen var egentligen avsedd för Grad II i Vänskapens teck-
en, men tyvärr tackade den tilltänkta recipienden nej och därför blev 
det ingen gradgivning. Det blev istället ett kapitel med Loge utan re-
ception och det är trots allt en väldigt fin ritus som förklarar en hel del 
om vad Bifrostorden är. Eftersom vår M Peter Wrethander skadat ena 
armen och går med en gipsskena och inte kunde få på sig en skjorta 
och kavaj, så fick FSM Joakim Asp kliva in som Mästare denna kväll. 
Han och hans biträdande bröder genomförde kvällens ritus på ett jät-
tefint sätt. Br Lars Friberg uppvaktades med en blombukett eftersom 
han fyllde 70 år i september. Vid Brödramåltiden serverades vi, som 
vanligt, en god förrätt och varmrätt och kvällens öl respektive snaps 
passade utmärkt till maten. Br Anders Kling som står för valet av kväl-
lens snaps kunde konstatera att det var den 100:ade snapsen, vilket 
innebär att vi under många år provat oss igenom 100 olika snapsar och 
kvällens snaps var Göteborgs snaps. Talet till Orden hölls av vår gäst 
br Sten Sjödahl från logen 34 Linneus. Mästarebordets blommor fick 
br Nils-Jörgen Josefsson. Innan kvällen avslutades i barrummet med 
lotteridragning tackade vår Mu Emil Ljunggren våra tre damer Annika 

Möller, Eva Straume och Siv Sandberg 
för att de hjälpte oss denna kväll.

Referent Curt Sandberg. 
Fotograf Anders Kling

Kvällens M Joakim Asp och 
Lars Friberg som fyllt 70 år

Kvällens M Joakim Asp och  Nils-Jör-
gen Josefsson som fick Mästarebordets 
blommor denna kväll

En God Jul
och 

Ett Gott 
Nytt År

önskar

Bröderna 
i logen10 WITHALA

och systrarna i 
damlogen PRISMAN

Logen 11 
Löfstad, Tranås
tillönskar alla loger 
och Bifrostbröder

en God Jul 
och Ett Gott 

Nytt År
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www.holsbyfonster.se

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

Vi kan el, vvs och ventilation

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

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

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

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

180x70

90x35

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Withalaföretag 
som stödjer

Logen 10 Withala

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

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

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

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

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

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34

M A R K E T I N G

M A R K E T I N G





Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

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

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

CCTV - Passersystem 
Inbrott - Brandlarm 

Kyla - Värmepumpar 

www.elajo.se 

Elteknik AB Avd Vetlanda 

140 65 

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

Thor-Erik Rydén  

Storgatan 3 A Vetlanda

Vetlanda tel: 0383 - 132 34

Withalaföretag som stöder Bifrost
 – Gynna dessa företag–

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

Joakim Asp

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 15 november 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 43
Recipiender: Christoffer Dahlskog, Anders Hallgren, Morgan 
Kiskanyadi, Jan Ohlinder, Jimmy Wiktorsson   
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala, Johan Furuskog 
24 Gungner, Lars Bielke von Sydow 26 Vanadis

Fr. v Jan Ohlinder, Morgan Kis-
kanyadi, Anders Hallgren, Chris-
toffer Dahlskog, Jimmy Wiktors-

son och LM Peter Wrethander

En glädjande kväll med gäster 
från andra loger och vår Mästare 
som återigen kan tjänstgöra efter 
sitt ofrivilliga armbrott med gipsning som följd. Den gipsningen gjor-
de det omöjligt att komma i kostymen. Dagens gäster (enligt ovan) 
hälsades välkomna. Dagens fem recipiender, alla från vår hemmalo-
ge fick lära vad Ritus förkunnar om Ordens tredje grad, Kunskapens 
Grad. I övrigt gjorde Mästaren och hans tjänstgörande bröder en vär-
dig och stilfull gradgivning. Vid brödramåltiden serverades en soppa 
till förrätt vilket allmänt uppskattades. Efter sedvanlig hyllning av 
Fosterlandet och Nationalsången var det dags för talet till Orden.
Talet till Orden höll broder Fredrik Bernström. Han talade om det vik-
tiga i tredje graden, nämligen Kunskap, både om Orden och att främst 
lära känna sig själv. 
Talet till recipienderna hölls som vanligt av LM Peter Wrethander. 
Bröderna hälsades välkomna i graden och LM menade, att från Grad 
III kan bröderna komma att användas i olika arbeten och logetjänster. 
Det är också nu som bröderna har rätt att föreslå nya bröder till att re-
cipiera i Bifrostorden. Broder Jan Ohlinder tackade Logen 10 Withala 
och Mästaren, från alla recipienderna, för deras högtidliga upptagande 
i Grad III. Han tackade också sin fadder Rune Melin för att han en 
gång blivit föreslagen till Bifrostorden. 
Det meddelades att insamlingen inbringat 1 167 kr och att dessa peng-
ar välkomnades till Logen 10 Withalas verksamhet. LM tackade Br 
Jan Friberg för all hjälp och bistånd till Mästaren. För detta gav han 
Br Jan Mästarebordets blommor tillsammans med applåder från de 
övriga bröderna. Efter brödramåltiden följde historieberättande och 
lottdragning inne i baren. Idag var det Br Harri Airosto som kammade 
hem storkovan med hela tre vinster i form av presentkort från butiken 
med den gröna skylten. Det var inte mer än rätt, tycker jag, Harri med-

delade att han köpt 10 % av 
kvällens lotter.

Referent Göran Straume. 
Fotograf  Anders Kling

Mästarebordets blommor 
till Jan Friberg

Vår Munskänk 
Emil Ljunggren 
omfamnar tre 
hjälpsamma damer

  Withala Vetlanda10 Utgivningsschema Bifrosttidningen 2020
   Nr Manusstopp Till läsare  Temasidor
   1  2 februari  V 9  28 Gondler
   2  17 maj   V 24  2 Eyrabro/Havamal
   3  27 september  V 43  15 Norheim
   4  22 November  V 51  9 Carolus

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 11 oktober 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 28
Recipiend: Gert Dahlman

Kvällen inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av vår nyligen 
bortgångne jubelbroder och ExM Nisse Wallén. En sann Bifrost-entu-
siast har gått ur tiden, Nisse var en broder som gjorde ett imponerande 
avtryck i logens historiebok. Gert Dahlman fick sedan ta del av Or-
dens lära om vänskapen, kittet som binder oss bröder samman. Grad-
givningen genomfördes med stor värdighet av M och hans biträdande 
bröder, däribland inhopparna Anders Nykvist och Lars Axehill. 
Efter det bjöd tjänstgörande MU Conny Major oss till bordet. Där 
väntade det baconlindad kyckling och en härligt gräddig potatisgra-
täng. I kvällens första tal poängterade AV Henrik Wärn vikten av att 
vi alla inventerar våra bekantskapskretsar för att fler ska få ta klivet 
in i vårt brödraskap. M talade därefter om det första klivet vidare in i 
vår Orden, det vill säga klivet som leder till vänskapen. Recipienden 
tackade sedan för förtroendet och såg fram emot sin fortsatta vand-
ring inom Bifrostorden. Håkan Wallén fick ta emot Mästarebordets 
blommor. I sitt tacktal berättade Håkan om hur viktig logen och Orden 
hade varit i hans far Nisses liv. Han var en stöttepelare som alltid var 

villig att hjälpa till på olika sätt. 
Vi i Logen 11 Löfstad kommer 
att minnas Nisse med vänskaplig 
värme.   

Referent & Fotograf 
Torbjörn Andersson

Recipiend Gert Dahlman flan-
kerad av UB Roger Ottosson, M 
Stefan Paulsson och UB Rikard 
Hedström

  Löfstad Tranås11

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 3 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 33
Recipiend: Sören Peterson
Gäster: M Lars Bengtsson 21 Midgård

Fr. v SLM Peder Grahn, 
Sören Peterson och 

M Börje Berzén

Hösten är på intåg och log-
earbetet är i full gång. Vår 
mest aktiva period är ju just 
på hösten och många akti-
viteter är planerade fram-
över. På kvällens agenda 
stod Vänskapens Grad och 
en recipiend hade hörsam-
mat kallelsen. Broder Sören 
Peterson upptogs högtidligt 
i Ordens andra grad. Vid 
brödramåltiden talade LM Börje Berzén till Orden och meddelade att 

  Nicopia Nyköping12

Forts. på sidan 20
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logen växer. I skrivande stund är 12 Nicopia Ordens fjärde största 
loge. Väldigt roligt att vi lyckas fylla på med nya bröder. Vid talet till 
recipienden bjöd David Janson på sina liknelser med vänskapen. Vad 
har till exempel en stortå eller en Volvo PV gemensamt med vänska-
pen? Den som var på plats fick veta. Recipiendernas svarstal hölls 
givetvis av Sören som tackade för en fin gradgivning och upplevelsen 
i kapitelsalen.
Kvällen avrundades med ett lotteri med fina priser, samt kaffe och 
kaka.

Referent & Fotograf Gustaf Pedersen

Forts. från sidan 18

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 31 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender: Niklas Hansen, Benny Hjalmarsson
Gäster: M Lars Bengtsson 21 Midgård

Fr. v Niklas Hansen, M Börje 
Berzén och Benny Hjalmarsson

Hösten är ett faktum och mitt i 
det gråa vädret så är det väldigt 
uppskattat med en värmande lo-
gekväll. Kunskap och allt som 
vår Orden har att säga om detta 
lära skulle kvällens recipien-
der snart bli varse. Två bröder 
befordrades och tog på så vis 

ännu ett steg i sin vandring. Vid talet till Orden informerade LM Börje 
Berzén om kommande aktiviteter inom Orden såsom det kommande 
rikstinget samt Mästaremötet. Talet till recipienderna hölls av Leif Jo-
hansson som liknade Ordensgrader vid skolgången och att man vid 
tredje graden har klarat av en sorts examen som öppnar möjlighet för 
deltagande i direktorie och rekommenderande av nya bröder. Niklas 
Hansen tackade för en fin gradgivning. Niklas och Benny har vand-
rat gemensamt genom graderna och ser fram emot att ytterligare lära 
känna logens bröder samt den fortsatta vandringen. Kvällen avsluta-
des precis som vanligt i salongen med kaffe, kaka och ett väldigt fint 
lotteri.

Referent & Fotograf Gustaf Pedersen
BIFROST

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 9 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 28
recipiender: Örjan Urve, Torbjörn Falkcrona
Gäster: ExM Rolf Sallander 12 Nicopia

Fr. v Örjan Urve, M Assar Åberg 
och Torbjörn Falkcrona

Denna onsdag hade vi två reci-
piender anmälda och bröderna 
samlades för att välkomna de två 
bröder som skulle befordras. Som 
vanligt öppnade vår M Assar lo-
gemötet och hälsade alla bröder 
välkomna, och ganska snart hade 

recipienderna upplevt genomförandet av ritus. Efter avslutad ritus i 
kapitelsalen så var det dags för brödramåltid som denna gång fung-

  Torkild Södertälje13

BIFROST

erade som vanligt då vårt kök var nyrenoverat efter vattenläckage i 
avloppsrören. Brödramåltiden avnjöts som alltid under glada former 
och som alltid avslutas med kaffe och dragning av lotteriet.

Referent & Fotograf  Mikael Bergh  

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 27 september 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 26
Recipiend: Fredrik Jensen 14 Solheim
Gäster: Nils Kolthoff, 16 Runheim och Göran Carlsson, 11 
Löfstad

Egentligen var det meningen att Fredrik skulle ha haft några reci-
piendkompisar i graden. Olika omständigheter hade dock medfört 
att han blev ensam på gradgivningen. Det hela gick dock under M 
Johan Axelssons ledning helt perfekt och snart hade Fredrik fått sin 
grad II. Vänskapens Grad kan också sägas ha fått en särskild betydel-
se vid denna reception. Det förhöll sig så att Fredriks fadder Göran 
Carlsson, som också är hans svärfar ställde upp och stödde honom 
även nu i samband med Grad II. Det var ju verkligen en vänskaplig 
handling och kanske har vi här rentav bildat ett nytt begrepp nämligen 
”Svärfadder”. Sedan vi bröder hälsat Fredrik välkommen till graden 
var det dags för brödramåltiden där vår  munskänk med medhjälpa-
re hade som vanligt lyckats utmärkt med matlagningen. I samband 
med brödramåltiden höll vår Mästare Johan Axelsson ett suveränt tal 
som i sig inneslöt såväl vår Orden, vår loge, och välkomsthälsning till 
Fredrik. I den sistnämnda sade han bl.a. att vår nye broder nu befann 
sig i ljuset genom den vänskap som fanns att tillgå från övriga brö-
der. Här är också kunskapen en värdefull komponent som tillgänglig-
görs och utvecklas mera i vår tredje grad. Vänskapen mellan bröder 
är stark och ska vara stark. Detta kan exemplifieras på följande sätt: 
”Det sista som överger en bifrostbroder är inte hoppet utan en annan 
bifrostbroder. ”Detta kräver en väl utvecklad vänskap parad med stark 
handlingskraft. Fredriks ”svärfadder” höll även han ett välkomnande 
och finstämt tal till honom och därefter tackade Fredrik själv för allt 
vad som hade sagts till honom. Vi sjöng också Vämlandsvisor och där 
ibland låten om ”Värmlandspöjkar” och vi tyckte faktiskt att det lät 
rätt hyfsat. Lotteriet var som vanligt orättvist på så sätt att några vann 
flera vinster men de flesta inga alls precis som i verkliga livet. Det 
meddelades att vår insamling till Logen uppgick till 994 kronor vilket 
vi tyckte var ett mycket bra resultat. En gåva överlämnades till logens 
bar av broder Kent Andreasson i vår loge.
Mästarebordets blommor gavs till broder Rolf Johansson i vår loge 
som fyllt 75 år. Sedan var det dags för hemgång eller snarare hemå-
kning för Ruben och mig för vi skulle ju hem till ”Lusseasken” som  
är en gammaldags kulturladdad benämning på vår kära hemkommun 
Kristinehamn. 

Referent 
Lennart Nyqvist. 

Fotograf Lars Lindberg

Fr. v Fadder Göran 
Carlsson, Rec Fredrik 
Jensen och M Johan 
Axelsson

  Solheim Karlstad14

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 1 november 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 27
Recipiend: Patrik Nyström
Gäster: Hans Wester, Tomas Sjöberg och Fredrik Wågemo 
samtliga 9 Carolus

Det var med en viss villrådighet vi planerade kvällens begivenhet. Vår 
M Johan Axelsson hade förhinder så det behövdes en ersättare. Nu 
fanns ju visserligen tre ExM på plats beredda att hoppa in men vi tit-
tade framåt! Vår i år nyutnämnda FSM Henric Norlin gjorde nu debut 
med att leda ritusen som hans ställföreträdare, och som han gjorde 
det. Syntes att han läst på och ledde det hela med stor värdighet! Inte 
heller någon Inre Ledsagare fanns tillgänglig! Men där gjorde vi som 
har hänt tidigare. Vi ringde Carolus och hörde för oss om hjälp. Inga 
problem, tre bröder från Carolus kom och där ingick Tomas Sjöberg 
som är deras IL. Även han utförde sin roll med säker hand! I talet till 
dagens recipiend tog vår stf. M upp att man kan ta lärdom och som 
i dagens grad, kunskap av sina medbröder inte bara i vardagen utan 
även i sin yrkesbana. I detta fall gällde det måleri- och färgbranschen 
där han och vår recipiend är verksamma. Vår munskänk Tomas Börje-
son bjöd denna gång på torskrygg och det uppskattades verkligen. Ty-
värr fick vi beskedet vår absolut äldste broder Albert Trumars avlidit i 
en ålder av 99 år! Han var en färgstark personlighet! 

Referent Rolf Johansson. 
Fotograf Lars Lindberg

Rec Patrik Nyström, Stf. M 
Henric Norlin

    

FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 39
Recipiender: Dan Olsson, Mikael Wikström, Robin Hultgren, 
Peter Stenberg

Fr. v Dan Olsson, Mikael 
Wikström, Tjg M Mårten 

Frej, Robin Hultgren, Peter 
Stenberg

Då var det dags för oktober-
möte i Logen 15 Norheim. 
Vi har fyra recipiender till 
kvällen som ska
invigas i kunskapens hemligheter. Kvällen Tjg M Mårten Frej som-
guidade oss genom kunskapens gradgivning på ett lugnt och säkert 
sätt. När så dagens recipiender hade fått sin kunskaps törst släkt inne i 
kapitelsalen så övergick kvällen till brödramåltiden som kvällens Mu 
Andres Svensson iordningställt. Maten under kvällen var bland annat 
en skånsk kalops. Efter detta serverades kaffe med kaka samt med 
tillhörande lotteridragning. Storvinnare under kvällen var br Åke Phil 
som på gammalt beprövat maner köpte en ”halv lottring” för att vara 
på den säkra sidan för att säkra en sidvinst och storvinsten som i kväll 
var en flaska Whiskey. Kvällens tal inleddes av Ingvar Folkner som 
roade oss med att tala om ”att bry sig”. Frågan han ställde var; ”vad är 

  Norheim Västervik 15
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att bry sig”? Svaren kan vara många, men i kväll är ett av dem att vi 
bryr oss om varandra, då vi samlas här i kväll i god samhörighet för 
att vi tycker om att sitta samman och prata och känna att vi trivs ihop. 
Han avslutade med att tacka alla bröder i 15 Norheim som ”brytt”sig 
om att komma för att göra den till en minnesvärd afton och att vi 
avslutningsvis kan tänka på Jonas Blombergs Ord-”Den som värnar 
om sin eld, får värme i evighet”. Sedan var det Tjg M Mårten Frej att 
hålla talet till våra recipiender. Han sade några korta men kloka ord 
till recipenderna om dagens grad och han påminde dem om att se sig 
om efter nya bröder nu när de har Grad III, då de får bjuda med nya 
bröder i vår gemenskap.
Där efter kom recipiendernas tal som hölls av Robin Hultgren. Han 
talade om att han kände en viss nervositet över att vara kallad för att 
ta graden, och ju mer han tänkte på det desto mer nervös blev han för 
han såg sig själv göra bort sig under gradgivningen. Men han konsta-
terade att det hjälper inte att stressa upp sig över detta utan det blir bra 
till sist, vilket det bevisligen blev, och att han ser fram emot framti-
da gradgivningar. Utdelningen Mästarebordets blomor och utdelning 
av rosor till damlogen Norhilds damer som varit oss behjälpliga un-
der kvällen på ett för tjänstfullt sätt. Mästarebordets blommor fick 
Br. Peter Jonsson. Damerna från Norhild var Eva Kaunisaar, Renee 
Granberg och Helene Andersson. Där efter bröts taffeln och bröderna 
minglade vidare under kvällen en god stund till, för det är ju trots allt 
en stund kvar tills nästa möte går av stapeln i November, och med 
dessa ord bjuder vi adjö och hopppas att yttertligare några bröder blir 
nyfikna och kommer på våra trevliga gradgivningar med tillhörande 
brödramåltid. Och ni ni bröder med lägre grad glöm inte att ni också 
är mycket välkommna till brödramåltiden. 

Referent Peter Jonsson. Fotograf Anders Söderström

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 20 September 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 23
Recipiender: Niklas Borgenäs 16 Runheim, William Carehag 
Gäster: IOEM Tom Stjernschantz, M Kent Andersson 5 
Åsagård

Vår Mästare Claes-Göran Hörn-
qvist flankerad av recipienderna 
Niklas Borgenäs och William 
Carehag

Fredagen den 20 september 
öppnade logen Runheim, Järfäl-
la, Viksjö höstterminen med en 

gradgivning i Vänskapens Grad. Vänskap var också samtalsämnet 
under kvällen. Flera uttryckte belåtenhet med att höstaktiviteterna nu 
kommit igång. Talet till Orden hölls av Kent Andersson Mästare i Lo-
gen 5 Åsagård och talet till recipienderna hölls av Mästare Claes-Gö-
ran Hörnqvist. Rescipiendernas svarstal hölls av Niklas Borgenäs. 
Mästarebordets blommor tilldelades för dagen Peter Westman. Mod-
gunns dam avtackades på sedvanligt sätt för hjälpen vid brödramålti-

den med en flaska vin.

Referent & 
Fotograf 
Roland Ljungkvist

Kent Andersson och Claes-Göran Hörnqvist

Vår eminente MU Kjell Hestad lägger sista 
handen vid bordsdukningen

  Runheim Järfälla16
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    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 11 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 91
Recipiender: Från Logen 5 Åsagård Per-Anders Jönsson samt 
från Logen 17 Grimner Fredrik Jonsson, Bo Lindström, Johan 
Löfqvist, Lucas Stavervik, Fredrik Svensson.
Gäster: OL Bo Löfgren, IOEM Sven Kristiansson, IOEM 
Tom Stjernschantz 5 Åsagård, SLM Tirfing Tomas Lindkvist, 
M Kent Andersson, Karl-Gunnar Karlstedt, Anders Skogsmo 
och Per-Anders Jönsson 5 Åsagård, M Thomas Andersson, 
ExM Mikael Sjölander, ExM Thomas Hellsten, Anders 
Sävborg, Björn Bylund, Lennart Eriksson, Sören Hill, Tommy 
Lundin, Lars Andersson, Andreas Melin och Jakob Jerresand 
27 Odinsal, M Hans Söderström, Broder Urban Sjölander 22 
Righeim, Andreas Lagerlöf 32 Runrike, Jes Suhr 10 Withala

Vilken Loge kväll det blev hos Grimner. Vi gästades av 21 Bröder från 
logerna Odinsal, Åsagård, Righeim, Runrike och Withala. Fem Grim-
ner recipiender samt en recipiend från Åsagård fick lära mer vad vän-
skap innebär, därefter upptogs dom högtidligen i Vänskapens Grad. Vi 
hade även besök av OL Bo Löfgren som med hjälp av M Johan Brun-
din dekorerade tre Bröder med OVT nämligen brr Ulf Gustafsson, 
Ingmar Hjalmarsson samt Tommy Appelqvist. Två brr dekorerades 
med LBT: Krister Holm och Peter Wahlman. Brödramåltiden startade 
med Grimner sången till ackompanjemang av br Johnny Engström på 
piano. Därefter bjöd gäster från Odinsal och Righeim på snapsvisor. 
Brödramåltiden bestod av rensteksröra och fiskbiffar. Talet till Orden 
hölls av M Thomas Andersson från Odinsal som utvecklade ordet 
Bifrost som kommer från den fornnordiska mytologin och var den bro 
som sträckte sig från jorden till himlen och som slutade i Asgård. Bron 
hade tre färger och sades vara mycket solid. Den brukar identifieras 
med regnbågen. Talet till recipienderna hölls av M Johan Brundin och 
innehöll många vänskaps relaterade jämförelser som tex. vårt besök 
ikväll från andra Loger med lite större avstånd ifrån oss. M avslutade 
sitt tal med ett par citat ”Vänner är den familj du väljer” och ”Många 
människor kommer att passera genom livet, men bara sanna vänner 
lämnar fotspår i hjärtat”. Broder Fredrik Jonsson höll recipiendernas 
tal och jämförde vänner med ett antal öar runt omkring dig och vilken 
ö borde vara dig närmast, att likna vid ”livets sjökort”. Broder Bo Löf-
gren berättade utförligt om vår fastighet som från början var Oskars-
hamns första teaterbyggnad uppförd 1879. Stort arbete har utförts för 
att anpassa fastigheten till kapitelsal och matsal. Underhållet fortsätter 
kontinuerligt med hjälp av en fastighetskommitté som träffas en gång 
varje vecka. Ja dom har också semester o julledigt. Mästarebordets 
blommor tilldelades våra gästande M, Thomas Andersson Odinsal och 
Kent Andersson Åsagård. Våra jubilarer uppvaktades med blommor, 
Michael Nilsson, Anders Jonsson, Jörgen Gustafsson, Jan Brandting 
och Petter Sandstedt som även fick standar. Många tal, trevligt lotteri 
med bland annat hantverksgjord vikingayxa och kniv som första priser 
skänkta av Broder Roy E Nilsson. Vi bugar och tackar våra gäster för 
ett mycket trevligt besök som förgyllde vår logeafton i Grimner.

  Grimner Oskarshamn17
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Referent & Fotograf 
Christer Bricer

Fr. v Bo Lindström, 
Johan Löfqvist, Lucas 
Stavervik, M Johan 
Brundin, Fredrik Svens-
son, Fredrik Jonsson, 
Per-Anders Jönsson

Logen 17 Grimner och 
Damlogen Grimhild

Oskarshamn
tillönskar alla Bröder 

och Systrar i Bifrostsverige

God Jul
och 

Gott Nytt År

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 15 november 2019 
Antal besökare inkl. recipiender: 69 
Recipiender: Stefan Palmberg, Carl De Vries, Per Dahlberg 
Gäster: IOEM Sven Kristiansson 

Fr. v LM Johan Brundin, Stefan 
Palmberg, Carl De Vries, Per 
Dahlberg

Tre bröder från Vänskapens Grad 
hade denna kväll infunnit sig i lo-
gelokalen hos 17 Grimner för att 
genomgå och vinna befordran till 
Kunskapens Grad. Vid ordet fritt 

så kallade LM fram sju bröder som fyllt år av lite olika valörer, och 
dekorerade dessa med varsin blomsterbukett. Två av dessa bröder för-
sågs även med Bifroststandar. Vid den efterföljande brödramåltiden 
så höll LM talet till Orden. Han började med att berätta att just denna 
dag så hade det totala brödraantalet i Orden passerat 2800 bröder. Han 
poängterade också vikten av att nu försöka hålla denna positiva trend 
vid liv, och jobba vidare för att brödraantalet skall fortsätta att öka, 
bl.a. för att ett ökat antal bröder även påverkar möjligheten att flera 
kan få förmånen att erhålla Grad X. Han tryckte också på vikten av att 
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behålla de bröder vi har i dag och att faddrarna har en stor roll i den 
processen. LM höll även talet till dagens recipiender där han gratule-
rade dem samt att de nu också själva har möjligheten att bli faddrar 
och föreslå nya bröder till vår krets. Han såg därför fram emot att de 
inom det snaraste skull axla rollen som fadder och förse logen och 
vår Orden med nya länkar. Carl De Vries blev den som sedan fram-
förde recipiendernas tacktal. Logens Sk Lars-Olof Sand informerade 
att kvällens tidigare insamling i kapitelsalen som beslutats skulle gå 
till Prostatacancerföreningen, efter avrundning uppåt och sedan dubb-
lering från logens sida hade slutat på 4 000 kr. Ett fint tillskott till 
en angelägen sak. Mästarebordets blommor förärade LM denna kväll 
till de två bröder som tjänstgjort för första gången, nämligen Krister 
Karlsson som varit kvällens S, och Mikael Karlsson som tjänstgjort 
som FV. LC Ingemar Ritzén berättade att han besökt en av våra tidi-
gare ExM Hans Bäck, som även lämnat en hälsning till logens bröder. 
Tyvärr har broder Hans det numera lite jobbigt med att besöka våra 
logekvällar. Som vanligt avslutades kvällen med lotteri, där ett antal 
nöjda vinnare syntes jubla över att de haft tumme med fru Fortuna.     

Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 27 september 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 54
Recipiender: Jonas Hallgren, Jonas Möller, Rikard Sjöstedt, 
Robert Persson, Torbjörn Bergqvist, Jörgen Åstrand
Gäster: ExM Bengt Widén 23 Forsete, Rune Ohlsson, Christer 
Ohlsson 33 Danheim

Fr. v Jonas Hallgren, Jonas 
Möller, Rikard Sjöstedt, M Sten 
Svensson, Robert Persson, 
Torbjörn Bergqvist och Jörgen 
Åstrand

Sommaren är kort det mesta reg-
nar bort, ja så går texten i en känd 

sommarplåga. Detta år stämmer inte det och även om det skulle varit 
kallt utanför så värmdes logelokalen upp av broderlig värme. Kapitel-
salen fylldes på med 45 Mjölnerbröder och tre bröder som gäster för att 
ge de spända och förväntansfyllda recipienderna den ritus dem förtjänar. 
Ett extra tack till de två debuterande Brr Mikael Nilsson och Thomas Jo-
hansson som presterade med beröm godkänt i rollerna som ASM resp. 
FV (är helt övertygad om att dessa kommer vi se mer av som tjänstgö-
rande i framtiden). På bilden kan vi se att samtliga recipiender är lyck-
liga och stolta att numera får bära vänskapens gradband runt sin hals. 
Broder Hans-Erik Månsson uppvaktades med anledning av sin tidigare 
bemärkelsedag. Talet till Orden vid brödramåltiden hölls av ExM Bengt 
Widen, talet till Recipienderna hölls av Br Magnus Fridälv. Recipien-
dernas tacktal svarade Br Jonas Möller med att tacka samtliga Brr för 
den vänskap och förtroende de givits denna afton. Sedan bad han IL om 
hjälp för att utbringa en lämplig skål. Föredraget denna afton handlade 
om Mjölners nya hemsida och vår Br tillika it ansvarig Jakob Ljung-
stedt berättade om de nya funktionerna bland annat om den interaktiva 
kalendern och att man lättare kan se var alla Brr bor via en karta för 
att underlätta samkörning. Efter en bensträckare så fortsatte den jovi-
ala stämningen och en härlig citronfromage med pistage gjorde magen 
komplett. Kvällens vinnare fick lite motion att hämta priser på ett väl 
tilltaget prisbord. Personligen kan jag konstatera att intaget av kalorier 
var större än som förbrukades, men som alltid är vi alla bröder vinnare 
efter en kväll på logen.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jacob Ljungstedt

  Mjölner Eslöv18

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 25 oktober 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 47
Recipiender: Mikael Ekdahl, Kenneth Nimåker
Gäst: Gert Nordahl 31 Rimfaxe

Fr v M Sten Svens-
son, Mikael Ekdahl, 
Kenneth Nimåker, 
Jerker Magnusson 
och Sven 
Hermansson

Vi ankomst till lo-
gen kunde det snabbt 
konstateras att vårt 
beslut att börja sälja 

korv uppskattats. Helt ärligt så är vi i Mjölner kanske rent av den sista 
logen till att införa den servicen. Det härliga sorlet avbröt med stor 
pondus från YL som förkunnade att Kapitelsalen stod redo. Broder 
Göran Ohlsson tog hand om Brr med Grad I och II för trivsam samva-
ro under tiden kapitlet pågick. De två brr från Vänskapens Grad som 
kallats är numera stolta innehavare av deras nya gradband, deras vilja 
och nyfikenhet som kunskapssökande visades sig bära frukt. Några 
andra brr hade blivit visare, så självklart uppvaktades Brr Bengt-Åke 
Nimåker, Ingemar Lindahl och Björn Esbjörnsson  med anledning 
av deras tidigare högtidsdagar. Vid brödramåltiden tog ExM Tommy 
Hyltén sig an att anföra talet till Orden. Ett tal som präglades av tack-
samhet för alla underbara minnen som Orden givit, bland höjdpunk-
terna nämndes bland annat Rikstinget 2004 och Mjölners jubileum på 
Trollenäs slott 1999. Undertecknad talade till recipienderna och där 
talade även M Sten Svensson av anledning att vi var stolta faddrar till 
de två, att bli s.k. ”farfar” är ju roligt så de blev uppmanade att hitta 
presumtiva bröder. Recipiend Mikael Ekdahl tackade för förtroendet 
och förmånen att fortsätta deras vandring inom vår Orden. Mästare 
Sten Svensson belönade br Robert Olsson med Mästarebordets blom-
mor för sitt arbete som munskänk. Kvällens föredragshållare var väl-
digt nervös inledningsvis, det var första uppträdandet för henne. Tind-
ra Johansson #556 (det är hennes namn på Facebook) Hon är 16 år och 
är crossförare, som nästan precis släppt kryckorna efter en kraftig och 
dramatisk olycka fast besluten på att vara topp tio när SM tävlingarna 
är klara vid samma tid år 2020. Hon har kört cross sedan fyra år ålder, 
varit på pallen många ggr och tävlar numera mot 52 licensierade i en 
klass med tillåten kubik på cykeln mellan 125–450. Tindra har för 
första gången satt sig på en 250 kubikare. Det mest anmärkningsbara 
är hennes nyfikenhet och viljan, en vän till henne fråga om hon inte 
skulle prova enduro. Klart att det skulle avverkas på att göra listan. 
Hon väljer inte en liten regiontävling utan ställer upp i Gotland Grand 
National 2016 och slutar 4:a på en 125 kubikare, vilken tjej. Detta 
till trots är det cross som hon satsar på och vi kan lätt räkna med att 
denna tjej/fröken kommer att göra sig hörd. Lotteriet inledes med att 
br Sven-Erik Nilsson som vann på 50/50 lotten efterskänkte 500 kr till 
Tindra. (Ett par andra brr kommer ingå sponsringsavtal med henne). 
En kväll i härlig broderlig vänskap och nya kunskaper har nått sitt slut, 
och Hoppets Grad väntar i november med gåsamiddag, och inte minst 
att  Storlogen Gotheim gästar Mjölners lokaler för Grad IX.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jakob Ljungstedt

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



24 25BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 4    December 2019 BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 4    December 2019

    FAKTARUTA
Grad V: Trohetens Grad 
Datum: Onsdagen den 9 oktober 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 19 
Recipiender: Fredric Sundell, Fredrik Mejer

När höstmörkret och kylan kommit krypande var det dags för 19 
Gagnradsbröder att samlas till en värmande samvaro i vår loge. Hös-
tens andra logekväll hos Gagnrad gick i trohetens tecken och två av de 
kallade recipienderna hade anammat kallelsen till den högsta graden 
man kan få i en grundloge. Som vanligt började kvällen med lite ming-
el och inmundigande av diverse drycker i baren och där våra recipien-
der, Fredric Sundell och Fredrik Mejer var lite spända inför det som 
väntade dem under kvällen. Ritus i kapitelsalen genomfördes på bästa 
sätt med några bröder som fick hoppa in som ersättare för de ordina-
rie tjänstgörande bröderna, som var ute i skogen och letade efter älg. 
Ersättarna utförde uppdragen på bästa sätt och det blev som vanligt en 
upplyftande och högtidlig stund i kapitelsalen.
Vid den efterföljande brödramåltiden kunde våra recipiender tillsam-
mans med oss andra bröder slappna av och njuta av den goda maten 
och dryckerna.  
Recipienden Fredrik Mejer sade i sitt tal att det alltid är trevligt att 
besöka Gagnrads logekvällar och träffa bröderna och skulle gärna 
komma oftare, men han poängterade att man måste även ta hänsyn 
till sin familj, fru och barn, och även ge dem möjlighet till deras egen 
tid. Under brödramåltiden uppvaktades broder Lars Häggström med 
blommor pga hans 70-årsdag veckan innan. Lotteridragningen avslu-
tade ännu en trevlig kväll i sann Gagnrad anda där recipienden Fredric 
Sundell vann ett av priserna.

Referent Sven Olsson

  Gagnrad Borlänge19

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Onsdagen den 13 november 2019
Antal besökande. inkl recipiend: 31 
Recipiend/Fadder: Johnny Aspman/Fredrik Lemón
Gäster: M Peter Edman, Claes Aspenryd, Bo Johnsson, ExM 
Pär Johnsson, Ulf Söderlund, Torbjörn Tuveheim samtliga från 
3 Aroshus

M Allan Löwenhamn, Johnny 
Aspman, M Peter Edman 3 

Aroshus
Andra onsdagen i månaden sam-
lades vi som vanligt i Ordens-
huset i Borlänge för höstens 3:e 
logekväll. Denna kväll fick Frihe-
tens röda färg lysa upp kapitelsa-
len. Vi gladde oss extra mycket då 
vi hade en recipiend i Grad I och 
sex besökande bröder från Logen 
3 Aroshus, Västerås. Som vanligt började kvällen med lite mingel, 
korv med bröd och inmundigandet av diverse drycker i baren. M Allan 
Löwenhamn lotsade oss tjänstgörande bröder genom en stämningsfull 
gradgivning så att recipiend, besökande bröder och alla Gagnradsbrö-
der fick en fin upplevelse. Vid den efterföljande brödramåltiden kun-
de vår recipiend tillsammans med våra gäster och oss andra bröder 
slappna av och aväta en mycket god förrätt och huvudrätt. Fadderbrev 
överlämnades till Fredrik Lemón.

  Gagnrad Borlänge19
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Talet till Orden höll M Allan kring hur det är att vara broder i en Or-
den. Till skillnad från t ex en idrottsförening så ansöker man inte om 
att bli medlem, man blir rekommenderad och så har man en fadder. 
Den nya broderns fadder har ett tungt ansvar med att hjälpa och stödja 
den nya brodern. Dock har faddern frihet att själv välja hur mycket 
man vill engagera sig. Bifrostordens syfte och mål är att ha engagera-
de bröder som trivs i logen, dels med den högtidliga delen med ritus, 
samt även lättsam sällskaplig samvaro.
Recipienden Johnny Aspman, sade i sitt tal att det kändes tryggt att 
ha sin vän Fredrik som fadder. Frihet är inget exakt begrepp. Det kan 
betyda olika saker för olika människor. För honom betyder frihet = 
valfrihet. Och han väljer att se fram emot sin resa inom Orden till 
kommande grader. Kaffe och pepparkaka och lotteridragning avslu-
tade ännu en trevlig kväll i sann Gagnradsanda där som vanligt ett av 
priserna gick till våra bröder från Avesta.  

Referent & Fotograf Sven Olsson

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 8 november 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 20
Recipiender: Phillip Barcelo, Claes Wickström
Gäst: OM Hans Wallberg

Denna mörka novemberkväll hade 20 bröder letat sig ut för att upp-
leva Grad III. En febril verksamhet pågick i kapitelsalen för att iord-
ningställa för Kunskapens Grad när undertecknad lite tidigt ankom 
lokalen. Det skall sägas STORT TACK, med all tänkbar uppskattning 
till de bröder som långt före oss övriga, tar sig till lokalen för att iord-
ningställa för kvällens gradgivning. Ingen nämnd och ingen glömd. 
Gradgivning och invigning i Kunskapens Grad genomfördes och alla 
bidrog till en fin och högtidsstämd stund. M informerade om komman-
de Grad IX i Eslöv 23 nov. Vår nya krögare serverade för kvällen en 
alldeles utmärkt 3 rätters meny till brödramåltiden, och jag tror alla 
var både mätta och belåtna efter deras leverans. Hans Wallberg höll tal 
och informerade om att det finns tillfälle att tillsammans med Damlo-
gen Vestros besöka Göteborgsoperan den 28 december och uppleva 
föreställningen Oliver. Einar Nagel, vår I, höll talet till Orden och M 
talet till recipienderna. Talet för recipienderna hölls av Philipp Bar-
celo, som tackade för graden och berättade att han nu varit i Sverige 
5 år, varav 2 år i logen och alltid känt sig välkommen. Vår för dagen 
tjänstgörande Mu, Lerny Hermansson, höll ett tal som handlade om 
flera saker från A till Ö. Mästarebordets blommor tilldelades vår tidi-
gare M Rolf Hackzell. Motiveringen var att denna dag hade M stort 
stöd ifrån Rolf att få till alla tjänstgörande bröder och genomgång 
innan kapitelsalen öppnades för gradgivning. Lotteriet som hölls i 
sedvanlig ordning föll bra ut, då två av tre möjliga priser gick till 
undertecknads bord där vi faktiskt bara satt fyra bröder. Men som det 
heter, ”Nära skjuter ingen hare”. 

Referent Morgan Carlsson

  Vesthav Göteborg20
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    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad.
Datum: Tisdagen den 22 oktober 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 31
Recipiend: Hans Andersson 30 Torgrim
Gäster: M Sören Molander, Ove Engman, Robert Fahlgren, 
Ove Fahlqvist, Karl-Gunnar Karlsson, Bruno Hamberg, Bo 
Sjöberg samtliga 30 Torgrim

Vid denna gradgivning gav vi åter en Grad III. Logen 30 Torgrim i Hu-
diksvall hade en recipiend och vi ville hjälpa till eftersom vi är deras 
fadderloge. M Sören Molander i sällskap med sex andra bröder hade 
kommit för att stötta Hans Andersson vid hans inträde i Kunskapens 
Grad och för att i övrigt förgylla kvällens logemöte. En utmärkt mål-
tid serverades och nya kontakter knöts. Dagens recipiend tackade för 
sin nya grad. Lotteridragningen avslutade en trevlig kväll och en lång 
hemresa väntade våra bröder i Torgrim.  

Referent Jan Källberg
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Tisdagen den 17 september 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 27
Recipiender: Pär Källström 22 Righeim, Jakob Jerresand 27 
Odinsal
Gäster: ExM Mikael Sjölander, Tommy Lundin och Anders 
Sävborg 27 Odinsal

Dagens recipiender Pär Käll-
ström och Jakob Jerresand 
framför M Hans Söderström

Vid logemötet i september hade 
vi åter glädjen att få besök från 
Uppsala. Kunskapens grad hade 
vi inte givit på ett tag. En genom-
gång före var på sin plats. Ritus 
genomfördes därefter värdigt. 

Vid den efterföljande brödramåltiden talade Mikael Sjölander och 
bland annat rekommenderade han resor till andra loger. Ett lotteri med 
ett varierat prisbord avslutade kvällen.   

Referent Jan Källberg. Fotograf Daniel Holmgren                   

  Righeim Gävle22
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Ordens Minnesfond – När Du eller logen vill hedra 
en bortgången broder. BG 625-0419. 

Märkes ”Minnesfonden”. 
Text och namn skickas till or@bifrostorden.se

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 2 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Recipiender: Krister Olson 23 Forsete, Martin Arvidsson 33 
Danheim 

Forsete gav recipienderna Krister och Martin Arvidsson Grad II. Tret-
tio bröder hade hörsammat inbjudan. Som vanligt fick vi som var när-
varande en ritus att minnas. Mästare Mats höll talet till recipienderna 
och de tackade för att få känna den varma vänskapen som gjort 23 
Forsete känt. Som sagt “Vänskap är bland det vackraste, underbaraste 
och härligaste som vi människor har att erbjuda varandra.”  Vänskap 

  Forsete Malmö23
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Fr. v Martin Arvidsson, M Mats 
Ahrling och Krister Olson

kan inte köpas för pengar … 
den måste man göra sig förtjänt 
av. Vi måste sätta oss ner och 
samtliga fundera över varför inte 
fler bröder hörsammar inbjudan. 

Referent Bengt O Fernerud. 
Fotograf Mats Hyltén

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 30 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiend: Johannes Sporre 

Fr. v Fadder Peter Faleborn, M 
Mats Ahrling, Johannes Sporre

Denna kväll var det gradgivning 
i Kunskapens Grad. M Mats Ahr-
ling med sitt direktorium förde 
logen och där recipienden Johan-
nes Sporre förärades gradens in-
signier. Han välkomnades bland 
annat för ett rättframt och med 
ett humoristiskt tal och konstate-
rade att han kraftigt sänkte med-

elåldern i logen. Vid brödramåltiden höll M Mats talet till Orden och 
vikten av en god brödragemenskap. Efter brödramåltiden var det dags 
för mingel, kaffe med dammsugare och lottdragning. Broder Johannes 
fick uppgiften att dra lotter. De som var närvarande vet hur vinsterna 
fördelades.

Referent Bengt O Fernerud. Fotograf Mats Petersson

  Forsete Malmö23
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    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 11 oktober 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 36
Recipiender: Andreas Hosio och Ingemar Sundgren

Andreas Hosio, Johan Furuskog, 
M Anders Svenningsson och 

Ingemar Sundgren

Fredagen den 11 november var 
det då dags för höstens Grad II. 
Som vanligt möts man varmt av 
den stora Bifrostflaggan när man 
närmar sig logelokalen. 
Mästare Anders Svenningsson intog presidium och detta med den ära. 
Hela direktoriet visade upp sig från sin bästa sida. Bröderna Andreas 
Hosio och Ingemar Sundgren fick sig en fin lektion om Ordens lära 
om Kunskapen. Vid brödramåltiden höll Broder Johan Furuskog talet 
till Orden och Mästare Anders Svenningsson talet till recipienderna. 
Mästarbordets blommor förärades till Broder Claes Berg.

Referent & Fotograf Fredric Björk

  Gungner Borås24
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En ExMästares tankar
Varför Bifrost i Linköping?
En berättigad fråga! Naturligtvis! 
Var annars, Linköping var ju med i 
ett tidigt skede under tillblivelsen av 
vår Orden. Författaren Ossiannilsson 
var en av de som skrev vår ritus, han 
bodde inom vår nuvarande kommun, 
tidigare var det inom Askeby han var 
bosatt. 
Det är naturligtvis inte därför jag 
blev en broder i Bifrost. En av vår 
kommuns politiker, duktig sådan 
undrade om jag kunde tänka mig 
ett inträde, liten eftertanke innan 
jag tackade ja! En del av er som 
varit med tidigt kommer säkert ihåg 
honom, ”Dalle”, om jag säger att 
han sjöng visan om det ädla vinet, 
så är det säkert några av er som ler 
igenkännande. Det var en tid när alla 
inom logen var ”unga” och gröna, 
nej inte riktigt sant våra grundare 
som kom från Stockholm, var rutine-
rade Bifrostbröder. 
Jag kände nog ganska direkt att detta 
var något för mig, hade haft några 
inbjudningar tidigare, men tackat 
nej, inte känt att det varit rätt om-
givning. Har som person fått många 
fina kontakter och vänner inom vårt 
brödraskap, som jag inte velat vara 
utan. Efter en viss tvekan i början 
växte mitt självförtroende och jag 
vågade stå upp inför bröderna och 
hålla tal! Kände att jag växte med 
uppgiften och blev tillfrågad om div 
uppdrag som till sist slutade med en 
befattning som Mästare! 

Efter några år inom Tirfings direkto-
rie blev det plats för ett nytt Mästare 
ämbete. 
När jag nu skriver ner dessa rader så 
kommer naturligtvis en massa tankar 
om bröder som jag fått träffa, känna, 
jobba tillsammans med. 
Jag har mycket att tacka Bifrostor-
den för! Och även mycket tack vare 
Ossiannilsson.

Lars Pettersson
 

Logen 21 Midgård
Året är 1973 och tre Bifrostbröder från 
Stockholm fick genom sitt arbete för-
flyttning från Barkarby till Malmslätt. 
Det var Uno Jegestad, Rune Sjöö 
och Arne Rydeland. Uno har berättat 
att han saknade brödragemenskapen 
inom Bifrostorden och i Linköping 
fanns ingen loge som han kunde söka 
sig till och vi pratade om att försöka 
bilda en loge. Han lyssnade runt bland 
arbetskamrater och bekanta bland 
annat Rune Larsson, Bengt Hihldor 
och Ragnar Barklin. Intresset var 
först lite svalt men 19 september 1977 
kunde en förening inom Bifrost bildas. 
Rune Larsson är den ende av stiftarna 
som är kvar i logen. Den 20 maj 1978 
kunde sedan logen 21 Midgård bildas. 
Logen bestod då av 20 bröder som alla 
finns namngivna på instiftelsebrevet 
och dess första Mästare blev Ragnar 
Barklin. Mästare efter honom har varit 
Charlie Engvall, Sören Lindahl, Stig 
Lindgren, Lars Pettersson, Carlerik 
Malm, Hans Fredriksson, Christer 
Schmiedt och nu Lars Bengtsson.

Bifrost-
flaggan 
hissad

Tillväxten 
i Midgård 
har alltid 
varit lång-
sam utom 
en period 

då vi hade som mottot att bli över 100 
bröder. Vi blev det också men ”kvan-
titet mer än kvalitet” drabbade oss och 
brödraantalet sjönk därefter igen. Vi är 
nu strax under 50 bröder och det är för 
lite för att kunna hålla ett riktigt funge-
rande direktorium. Strävan är nu under 
vår nuvarande Mästare att kunna öka 
antalet bröder. Som lokaler har vi haft 
Frimurarhotellet, Birgittaskolan, Ekox-
en och Frimurarhotellet igen. Där fick 
vi så småningom dåliga lokaler och 
genom Lasse Pettersson har vi sedan 
några år fått tillgång till Odd Fellows 
ypperliga lokaler på S:t Larsgatan. Där 
vajade under de första gradgivningarna 
Bifrostflaggan över S:t Larsgatan. Men 

Linköping, ”där idéer blir verklighet” och logen 21 Midgård

flaggstången har under ett par år varit 
borttagen. Ett rykte säger dock att den 
ska upp igen och då får flaggan åter 
annonsera att Logen 21 Midgård finns.

Under vår nu 40 åriga tillvaro har vi 
arrangerat fyra Riksting, de två första 
helt inom Frimurarordens och Frimu-
rarhotellets lokaler och det var mycket 
uppskattat. Vid det senaste rikstinget 
var Frimurarhotellet ombyggt och tidi-
gare arrangemang fungerade inte utan 
vi fick ”sprida” ut oss i Linköping.

Linköpings historia

Första gången Linköping nämns i 
historien är som ”Liunga Kauping”, 
år 1104. Annars är det väl två händel-
ser som man kommer ihåg från skolan 
och det är ”Slaget vid Stångebro” 
som utkämpades vid Stångebro strax 

utanför Linköping 
den 25 september 
mellan hertig Karl 
och Sigismund, 
kung av Sverige och 
Polen. Hertig Karl 
segrade och blev 
senare Karl II och 
”Linköpings blod-
bad” som utspelades 
på skärtorsdagen 
den 20 mars 1600 då 
fem av de rådsherrar 
som deltagit på den 

förlorade sidan vid slaget vid Stånge-
bro avrättades. Platsen där avrättning-
en skedde är troligen någonstans vid 
Stora torget.
En annan händelse av vikt är den 
omfattande eldsvåda som drabbade 
Linköping den 29 januari år 1700 och 
som förstörde praktiskt all bebyg-
gelse av vikt. Vissa stenbyggnader, 
slottet och domkyrkan klarade sig. En 
stallykta på golvet i ett stall och en 
häst som sparkat till lyktan var orsa-
ken. Linköping är en gammal mili-
tärstad. Omkring 1900 flyttade flera 
regementen i Linköpings garnison 
in i kaserner i staden: Svea Artille-

riregemente (A1), 
Livgrenadjärre-
gementet (I4), och 
Svea Trängkår 
(T1). Till detta kom 
Kungl. Östgöta 
Flygflottilj (F3) 
i Malmslätt strax 
väster om staden. De 
utgjorde ett viktigt 
inslag i staden under 
hela 1900-talet, 
men kasernområ-
dena har efter kalla 

krigets slut omvandlats till bostäder. 
Malmens flygplats används fortfaran-
de militärt och hyser nu också Flygva-
penmuseum.

Sevärdheter
När man får besök av gäs-
ter som inte varit i Linkö-
ping tidigare så finns det 
mycket att titta på. 

Främst tänker man på:
Gamla Linköping. I stadskvarteren 
har samtliga byggnader flyttats till 
museet från Linköpings centrum. 
Förutom den museiverksamhet som 
bedrivs upplåts ett 30-tal lägenheter i 
fastigheterna som privatbostäder och 
det finns också lokaler för föreningar, 
butiker och hantverkare.

Flygvapenmuseum. Museet ligger vid 
militärflygfältet Malmen i Malmslätt 
väster om Linköping. Det visar flyg-
maskiner från pionjärtiden fram till 
dagens JAS 39 Gripen. 
Flera av museets flygmaskiner är helt 
unika i världen. I samlingarna finns 
cirka 100 000 föremål. Förutom flyg-
maskiner finns föremål från flottiljli-
vets olika verksamheter – uniformer, 
ritningar, textilier, sjukvårds- och 
teknikprylar.

Linköpings domkyrka är Sveriges bäst 
bevarade medeltida katedral och här 
finns mycket att upptäcka: de gotiska 
blindarkaderna med sina märkliga 

Flygplanet J 35 Draken som tillverka-
des i över 600 exemplar i Linköping.

Ordenshuset Odd Fellow på S:t 
Larsgatan 22 där logen i dag huserar. 
Välkomna att besöka oss!

Vy från Linköpings centralstation. I 
bakgrunden syns Frimurare huset där 
tidigare logen haft sin verksamhet

Julmarknad i Gamla Linköping.
Foto: Friluftsmuseet Gamla Linköping (bilden är beskuren)

stenfigurer, Golgata – glasskulpturen 
från Orrefors, Maria som brer ut sin 
mantel av blommor över oss från ett 
av fönstren...

Slotts & Domkyrkomuseet. Det är 
inrymt i Linköpings slott som ligger 
i anslutning till Linköpings dom-
kyrka. I biskopsborgen har biskop 
Nikolaus Hermanni verkat och bott 
under 1300-talet. Biskop Hans Brask 
bodde i borgen innan kung Gustav 
Vasa flyttade in 1527. Den permanenta 
utställningen omfattar Biskop Bengts 
tornrum, skattkammaren, Stora salen 
samt Vasarummet. Museet visar även 
historiska föremål från 1100-talet och 
framåt.

Text och bild: Owe Svensson

”Folke Filbyter”
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Forts. på sidan 33

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Torsdagen den 26 september
Antal besökande: 37

Kvällen vad tänkt för Grad I men tyvärr hade vi inga nya bröder att 
hälsa välkomna i vår loge. Då blir det en Loge utan reception. Det är 
skönt att det inte händer så ofta. Berndt Larsson ledde snapsvisor-
na, han förvånade med att ha förtryckta visor. Han har skämt bort 
oss med sina egenskrivna anpassade visor som passar för kvällen. 
Men det fungerade bra ändå. Stig-Lennart Cederlöf höll tal till Or-
den där han nämnde att det var viktigt att ha kunskap om oss själva 
och om omvärlden. För det ger livet en bra balans. Conny Karlsson 
informerade om den kommande travkvällen. Det blir nog den sista 
eftersom det har varit en dålig uppslutning. Agne Olofsson var oro-
lig för att vi inte får in nya bröder. Att vi måste vända den trenden  
och att göra logen intressant. Han avslutade med orden ”Det är inte 
bara Bifrost stjärna som ska lysa, Alvheims stjärna måste också lysa”.                                                                                                                                  
Två bröder uppvaktades, Göte Wallin 75 år och Kjell Fagerberg 70 år.                                          
Mästarebordets blommor tilldelades Per-Åke Larsson. 

Referent Conny Halvardsson

  Alvheim Eskilstuna25
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    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 31 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 43
Recipiender: Kjell-Åke Ahlgren och Peter Mårtensson
Gäster: M Assar Åberg, Bo Devert, Kurt Forsberg, Bo 
Handstedt, Petri Lindholm, Magnus Mällström, Pehr Odell, 
Rolf Palm, Börje Sjöholm och Rune Widlund 13 Torkild, ExM 
Mikael Sjölander och Anders Sävborg 27 Odinsal

Fr. v Peter Mårtensson, M 
Nils-Eric Carlevad, Kjell-Åke 
Ahlgren

Sedvanligt sista torsdagen i mån-
aden, i detta fall oktober, träffades 
44 bröder i Alvheims logelokal 
i Eskilstuna för att övervara en 
Grad II, som denna gång hade 
två recipiender. Vi gladdes den-
na kväll lite extra, då vi hade nöjet att hälsa 12 gästande bröder från 
Torkild och Odinsal välkomna. Recipienderna blev upptagna i läran 
om vänskapen. Kapitlet avslutades med en parentation. Den gällde 
vår nyligen bortgångne Broder Gert Follmén. Under brödramåltiden 
hölls talet till Orden av Torkilds Mästare Assar Åberg. Talet till Orden 
brukar ju ha varierande innehåll. Broder Assar hade valt att berätta om 
Ordens historia, med tanke på att dagens recipiender (och en del av de 
övriga med lägre grad) kanske inte visste så mycket om Bifrostordens 
historia. Han berättade också om Torkilds tillkomst med Nicopia som 
fadderloge. Torkild kom sedermera att bli fadderloge till Alvheim. En 
av eldsjälarna i Torkild som lyckades få till vår loge är Pehr Odell, 
som ju också var en av de gästande Torkild bröderna denna kväll. Talet 
till recipienderna hölls av Odinsals ExM Mikael Sjölander. Han har 
”funnit” några, i hans ögon, lite ”udda formuleringar” som han utvär-
derade på det sätt han kommit fram till att man kanske menar. VAD 
han sa och vilka uttryck han åsyftade behåller vi, som var närvarande, 
för oss själva.
Recipiendernas tacktal hölls av Broder Kjell-Åke, som framförde sin 
och Peters tacksamhet för den erhållna graden. Valet av mottagare 
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av Mästarebordets blommor var denna kväll inte så svår enligt M 
Nils-Eric – vem var väl mer lämplig mottagare än ”han som var/är 
orsaken till att vi sitter här” Pehr Odell!. Trots parentationen och ute-
blivna snapsvisor till den sedvanliga Bifrosttoasten, hade vi en vän-
skaplig brödramåltid. Noteras kan att vi denna gång fick uppleva att 
för tredje gången, samma broder vann första pris på båda lottringarna. 
Denna gång var den lycklige Arne Pettersson. Grattis Arne!
Nu ser vi fram emot vår nästa gradgivning som är sista torsdagen i 
november – den 28:e – då vi ger Grad V, samt vårt sista event i år som 
är Julfesten med Luciatablå den 6 december.

Referent Berndt Larsson. Fotograf Kent Wallin

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 oktober 2019
Antal besökare inklusive recipiender: 29+3
Recipiender: Mattias Hallström, Mats Larsson
Gäster: Vid brödramåltiden: M Jakob A Sjöling, EXM Rolf 
Hackzell, Anders Boéthius samtliga från 20 Vesthav

Fr. v recipienderna 
Mattias Hallström, 
Mats Larsson framför 
bröderna Henrik 
Lirsjö, M Patrik 
Cederholm och ExM 
Jens Östling

Att kunna gå på loge, 
för Vanadisbröderna 
oftast en fredagskväll 
en gång i månaden, 
är en förmån vi har. 

Bifrostflaggan möter dig, du hälsas välkommen, kan sätta dig ner och 
diskutera veckans händelser, ta en drink, köpa en lott. 
Efter en stund meddelar Yttre Ledasagaren att det är dags. Du kommer 
till en omsorgsfullt dukad kapitelsal. Du blir en del i ett i ett högtidligt 
och välövat skådespel med fokus på dig som broder. Efter kapitlet 
är det dags för en gemensam måltid vid ett vackert dukat bord. För-
berett och tillagat av logens Munskänk och hans medhjälpare. Som 
avslutning ges du möjlighet till kaffe med avec och ytterligare trevligt 
umgänge. Sen kan du gå hem. ”Kungligt” uttrycks det lilla extra i 
vardagen, i modern reklam. Att ha förmånen att få ”gå på loge” är just 
kungligt. Du har den förmånen. 
För att det ska vara möjligt, lägger många av Vanadisbröderna åtskil-
liga timmar på en sådan kväll i förberedelse och efterarbete. Bröderna 
har prioriterat ”till brödernas gagn och välfärd”. Tänk på att Din upp-
skattning av deras nedlagda arbete, visar du bäst genom att gå på loge. 
Tänk på det när du gör dina prioriteringar. Denna ljumma oktoberkväll 
var ägnad åt Kunskapens Grad. Mästaren hade kallat två Vanadisbrö-
der till reception. Vid den efterföljande måltiden, efter hyllningen till 
fosterlandet, hade ExM Ove Hansson fått hedersuppdraget att hålla 
talet till Orden. Han liknade Bifrostordens tillblivelse 1924/1925 vid 
ett lyckat snabbprojekt, som snart firar 100 år. En fortfarande idag 
vital och modern Orden, tack vare verksamheten i de många logerna 
över landet. 

I talet till dagens befordrade bröder uttryckte Mästare Patrik Ceder-
holm att kunskap inte bara handlar om praktisk eller teoretisk förmå-
ga. I Bifrostankar som är mer ett sätt att förhålla sig till, eller ha insikt 
om, att just inte ha kunskap och därmed ett mer öppet sinne. Broder 
Mattias Hallström framförde de recipierades tack för en fin upplevelse 
vid kapitlet men riktade också tacket till Munskänk och medhjälpare. 
Skattmästaren redovisade dagens generösa insamling.

Därutöver framförde broder Peter Petterson, ansvarig för nyss ge-
nomfört Vanadis bowlingmästerskap VBC, resultatet från tävlingen. 
Broder rookie Peter Blaschke vann! ExM Jens Östling talade kort om 
rekrytering inför kommande år. Som avslutning överlämnade broder 
Göran Olsson ett ansenligt lotteriöverskott för säsongen till Mästaren. 
Stort tack bröder för alla lotter ni köper och tack för att ni skänker 
vinster. Allt till brödernas gagn och välfärd.

Referenten tackar ödmjukast för att denna kväll tilldelats Mästarebor-
dets blommor och värmande ord.

Referent & Fotograf N-G Johnsson

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 20 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 39
Recipiender: Peter Blaschke, Patrik Jönsson, Kenth Nilsson.
Gäster: SLM Ulf Jaremo 33 Danheim, Bengt Nilsson, Magnus 
Fridälv 18 Mjölner, M Anders Svenningsson, Kent Palmér, 
Anders Dahlin 24 Gungner

Nedre raden från vänster: 
Patrik Jönsson, Peter 

Blaschke och Kenth Nilsson. 
Övre raden från vänster: 

M Patrik Cederholm, SLM 
Ulf Jaremo och M Anders 

Svenningsson

Med anledning av att det 
under lördagen skulle hållas 
Mästarmöte i Storlogen Go-
theim, denna gång i Karls-
krona, så hade logen 26 Va-
nadis glädjen att besökas av 
ett stort antal bröder under 
fredagskvällens gradgivning. Att få besök av bröder från andra loger 
är alltid lika trevligt och verkligen något som skapar gemenskap. Ett 
värmande tecken. Så sant som det är sagt och absolut något som vi 
måste uppmuntra varandra att göra. Samlingen inför kvällens grad-
givning brukar ske i den eminenta baren, så även denna kväll. Bar-
mästaren och hans medhjälpare har skämt bort oss bröder med, såväl 
kända som okända, ädla drycker, alltid hittar man något nytt som kan 
avnjutas. 
Efter en, som vanligt mycket väl genomförd ritus, var det dags för 
brödramåltid. Runt bordet var stämningen hög och även en och annan 
snapsvisa kunde höras. Bröderna verkade trivas tillsammans. Kvällen 
var ägnad åt Vänskapen och kanske är det precis det som är vår Or-
dens viktigaste uppgift, att odla långvarig vänskap. Att vara med i en 
loge innebär att man får nya vänner och det är ju som regel en god vän 
som vill att någon ska ”träda in i vår krets”.
SLM Ulf Jaremo betonade i sitt tal att vår Orden och vår loge byg-
ger på att det finns bröder som engagerar sig i vår verksamhet och 
att bröderna gärna får anmäla intresse att så småningom engagera sig 
i Storlogens arbete. M Patrik Cederholm hälsade de nya bröderna i 
Vänskapens Grad välkomna och uttryckte vikten av att odla vänskap 
över tid. Att få dela ut Mästarebordets blommor är ett angenämt men 
ibland svårt uppdrag för Mästaren, en del bröder är värda en blomma 
för en gedigen insats, som en belöning, andra behöver det som en upp-
muntran och en visad tanke. Ibland för att fira något. Blommorna på 
bordet denna kväll tilldelades munskänk Tommy Johansson och Mats 
Petersson samt en viss talare. 

Referent Peter Pettersson. Fotograf Jens Östling

  Vanadis Karlskrona26

    FAKTARUTA
Grad IV: Hoppets Grad 
Datum: Tisdagen den 24 september 2019
Antal besökare inkl recipiender: 48
Recipiender: Björn Aspman, Olof Bouvin, Fredrik Eriksson, 
David Haglund
Gäster: SLM Ladulås Peder Grahn, LM Börje Berzén, Jan-
Erik Lundquist 12 Nicopia, 
Petri Lindholm, Magnus Mällström, Pehr Odell 13 Torkild

Fr. v Olof Bouvin, Björn Asp-
man, M Thomas Andersson, 
David Haglund och Fredrik 
Eriksson

Många bröder, både lokala och 
gästande, samlades denna kväll 
som vanligt i logelokalen. Medan 

ritus pågick stannade en grupp bröder, de med lägre grad, kvar i sam-
lingsrummet för att underhållas av Mikael Sjölanders anekdoter. Sep-
tember månad må vara den första höstmånaden vilket dock medförde 
att en hel del bröder drabbats av diverse sjukdomar. Med broderlig 
anda hoppade många frivilliga då in med kort varsel och hjälpte till 
med allt från inköp av attiraljer till att tjänstgöra på flertal poster. Talet 
till Orden hölls av gästande SLM Peder Grahn, där det konstaterades 
att resa ut i Sverige och besöka andra loger tillför en helt ny dimen-
sion av logelivet. Detta fick medhåll av majoriteten av de närvarande 
bröder som någon gång besökt en annan loge. Till brödramåltiden ser-
verades det en otroligt mör och lättuggad lammfärsbiff och kaffet ack-
ompanjerades denna gång med både kakor och choklad. Lennart var 
denna gång på väg att lotta ut delar av inredningen men övertalades 
kvickt att återgå till ordinarie prisbord.

Referenter Ola Jonsson/Johan 
Johansson

Fotograf Fredrik Jonneryd

Talet till Orden hölls av SLM 
Ladulås Peder Grahn

  Odinsal Uppsala27

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 22 oktober 2019
Antal besökare inkl recipiender: 54
Recipiender: Gunnar Albertsson 5 Åsagård, Lars Andersson, 
Oskar Fredrik Jonsson, Anders Kajbring 27 Odinsal
Gäster: SLM Heimdal Björn Torstenius, M Holger Andersson 
1 S:t Örjan, M Kent Andersson 5 Åsagård, Jan Arnetz, Johan 
Lööf 1 S:t Örjan, ExSLM Per Dyberg 4 Valhall, Gunnar 
Albertsson, Miguel de Paula 5 Åsagård, Kjell Hestad, Ulf 
Persson 16 Runheim, ExM Mattias Boldt, Fredrik Medin, 
Peter Witt 32 Runrike

Fr. v Oskar Fredrik Jonsson, M 
Thomas Andersson, Lars An-
dersson, Gunnar Albertsson, 
Anders Kajbring
Gradgivningen skötte M med 
medhjälpare alldeles utmärkt. 
Sedan Oktoberlogen i Uppsala 
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Carl von Linné
Foto: Hans Bild
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation 
Rapporter, information och händelser

Kalendarium 2020
18 - 19 januari  Styrelsemöte i Norrköping
21 – 22 mars  Styrelsemöte i Norrköping
9 maj  Riksmöte i Kalmar
19 – 20 september  Presesmöte i Norrköping
10 – 11 oktober  Styrelsemöte i Norrköping

Den 15:e oktober hade vi en högtidlig och trevlig kväll på Frimu-
rarlogen då tre systrar från Duranki och en från Carola erhöll sina 
Veterantecken. Från Duranki var det Anita Karlsson, Marianne Käll-
gren samt Lena Mann och från Carola Kerstin Aspmo som alla varit 
systrar i minst tjugofem år. Grad fyra erhöll Durankis systrar Gunilla 
Bodin och Mona Kjellström. Från BDR kom Lisbeth Wallberg och 
bidrog med glatt humör och var behjälplig vid utdelningen av Vete-
rantecknen. Deltog gjorde trettio systrar från Duranki och tolv myck-
et välkomna systrar från Carola så vi var totalt 43 systrar som intog 
en välsmakande middag där vi blev serverade av tre eleganta bröder. 
Till kaffet serverades hemgjorda mazariner som vår syster Gun Nord-
ström bakat. Monica Åsberg som fyllt jämna år uppvaktades med en 
vacker blombukett. Lotteriet var uppskattat då det fanns många vin-
ster så försäljningen gick bra. Trevligt också att vi var så många att vi 
måste ta fram extra bord. Det är ett gott tecken för regionindelningen.  

Referent Preses Maj Skansen. 
Fotograf Expreses Ulla Odler

Fr. v bakre raden Gunnel Ohlsson, Pre-
ses Barbro Österberg, Anita Karlsson, 
Gunilla Bodin, Preses Maj Skansen, 
Lena Mann och Lisbeth Wallberg. 
Sittande fr. v Marianne Kjellgren, Mona 
Kjellström och Kerstin Aspmo.

Duranki Veterntecken och Gradgivning
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         En riktigt GOD JUL och 
         ett GOTT NYTT ÅR!
            tillönskas alla Damlogesystrar 
            och Bifrostbröder
      BDRs styrelse/Berit Olsson Preses BDR

Lördagen den 31 augusti var inte 
bara en skön, solig sensommardag 
utan också dagen då vi systrar i 
Damlogen Galatea fick förmånen 
att möta prinsessor, änglar, hon-
djävlar, hästar och höns i en trollsk 
och vacker miljö. Vi var nämligen 
på besök hos konstnären Susanne 
Demåne som sedan 20 år tillbaka 
verkar i en renoverad gammal sko-
la i Edestad, Blekinge. Susanne har 
format en vacker trädgård och gjort den till en spännande skulptur-
park. Den gamla skolan har förvandlats till studio där hon arbetar och 
har försäljning och där finns också utställningar och tavlor. Sitt hem 
har hon på övervåningen.
Susannes skulpturer i trä är höga så att man liksom får se upp till dem 
lite. Hon arbetar mycket med motorsåg och det känns som om varje 
skulptur har sitt eget budskap. De står ofta i grupp, långa, smala och 
uttrycksfulla. De lämnar ingen oberörd.
I trädgården råder ordning och reda. Snyggt och städat men ändå utan 
att se arrangerat ut. Naturlighet verkar vara ett ledord för Susanne.
Tre teman som kommer tillbaka i Susannes utställning är att känna, 
att andas och att tänka. Hjärna, hjärta och lungor har blivit konstverk 
i emalj.
Mellan buskar och blommor går vackra höns stillsamt. De är som små 

konstverk i sig med sina fina färger. Susanne 
har också några hästar i hagen. Vackra, svarta 
och blankryktade Djuren gör att trädgården 
känns ännu mer levande och användbar. Vi 
kikar in i stallet och blir förvånade för där 
finns både en fin matta och en kristallkrona. 
Susannes vackra häst Didrik har fått vara 
modell för prydnadskonst som man kan köpa 
med sig hem. Även prinsessor, prinsar, hon-
djävlar och änglar finns att köpa med hem.
Vill man veta mer om Susanne Demåne och 

Galatea Höstupptakt

hennes konstnärs-
skap kommer i maj
2020 boken ”Bland 
prinsessor och hon-
djävlar”. Där medverkar 
även trädgårdsjournalisten 
Gunnel Carlson. Har man 
Instagram är det en fröjd att följa Susannes 
konstnärsskap på hennes konto susannede-
mone. 
Vi systrar lämnar Susanne Demånes fantas-
tiskt vackra värld aningen förtrollade med 
en och annan prinsessa och hondjävul med 
i bagaget.
Vi avslutar dagen med en gofika hos mysi-
ga Äggaboden en kort väg därifrån. Ännu en 
blekingsk pärla. Men det är en annan histo-
ria….
Instagramadressen till Susanne Demåne: su-
sanne_demone 

Referent & Fotograf Maria Hedén

Jag heter Monica Ismail Vernersson och jag tillhör damlogen Draup-
ner, Borås. Jag gick med i Draupner januari 2015, blev invald som 
skattmästare februari 2016 och valdes som preses i februari 2019. Jag 
valdes in som revisorssuppleant i BDR vid riksmötet i maj 2019. 
Jag är 46 år och arbetar som skatterevisor i Borås. Min familj består av 
min make, min dotter på 6 år samt 
vår Jack Russell terrier på 1,5 år. 
Jag och familjen bor i Örby (3 mil 
söder om Borås).
Vad gör jag på fritiden: förutom att 
umgås med familj och vänner är 
jag engagerad i en konstförening 
(kassör) samt arbetsplatsens kam-
ratförening (suppleant).

Monica Vernersson

Draupner Presentation Monica Ismail Vernersson

Stjärnbågen Gradgivning den 30 oktober 2019
Glädjande nog hade 26 Systrar hörsammat kallelsen till vår gradgiv-
ning.Vår Preses Annica Carlsson, assisterad av biträdande Systrar 
Kerstin Lundgren och Anne-Marie Gunnarsson gav Grad 4 till Monica 
Mc Crady och Elisabeth Karlkvist. Därefter hade vi den stora glädjen 
att ta in två nya Systrar i vår gemenskap genom att ge Grad 1 till Eva 
Josefsson och Ellinore Lindkvist, Fadder till dessa var Carina Odin. 
Kvällens Prestaver var Margona Sällberg och Kerstin Kling. Efter 
denna fina ceremoni var det dags att sätta oss vid det vackert pyntade 
bordet för vår gemensamma måltid, som kvällen till ära bestod av två 
rätter, som båda smakade utmärkt, till kaffet hade Mona, som vanligt, 
bakat en jättegod kaka. Vår Preses höll ett fint tal till kvällens reci-

piender och hoppades att våra nya 
Systrar kommer att trivas hos oss. 
Som det brukar vara, när många 
kvinnor samlas, lägrade sig snart 
ett gemytligt sorl, med glada skratt 
kring bordet. Till kaffet tackade 

vår recipiend  i Grad 1, Ellinore, för att hon och Eva fått komma in i 
vår gemenskap och såg fram mot kommande möten. Sedvanligt lot-
teri, med många vinster och glada vinnare, kvällens halva pott vanns 
av Margareta Svensson. Grattis till alla vinnarna. Mätta och belåtna 
tackade vi varandra för en stämningsfull och trevlig kväll och såg 
fram mot nästa logemöte som är vår traditionella julfest.

Vid pennan Margona Sällberg

Fr. v Kerstin Kling, Kerstin 
Lundgren, Eva Josefsson, 
Ellinore Lindkvist, 
Preses Annica Carlsson, 
Elisabeth Karlqvist, 
Monica Mc Crady, An-
ne-Marie Gunnarsson, 
Margona Sällberg

Presesmötet 2019

Stående från vänster: Maria Johansson Englund, Gersimi, Eva 
Nyström, Åsa-Idun, Solgerd Sand Nolén, Heidrun, Annica Carlsson, 
Stjärnbågen, Eva Ekström, Skogull, Barbro Österberg, Carola, Maj 
Erlandsson, Ganndul, Christina Johansson, Fjorgun, Lilian Stex-
gård, Livheim, Jeanette Kvist, Forsytia, Margaretha Berger Gylling, 
Idavall, Birgitta Zetterström, Nicopia, Ingela Marklund, Fensala, 
Christina Rooth, Norhild och Annika Persson, Modgunn
Sittande från vänster: Maj Skansen, Duranki, Regina Frisk v. Preses 
Grimhild, Berit Olsson, BDR, Petra Östling, Galatea, Carina Cleve-
sjö v. Preses BDR, längst fram Helen Lord, Aelforna.

Fotograferade gjorde: Lisbeth Wallberg Skrivare BDR

Norhild Västervik, firar 50-årsjubileum  den 26 oktober

Högtidsloge
Det var stor uppslutning med 106 deltagare från olika loger, och från 
hemmalogerna Norhild och Norheim, som samlades i Ordenshuset för 
att i den vackra kapitelsalen övervara högtidslogen. Stämningen var 
högtidlig och förväntansfull både hos de tjänstgörande som hos övriga 
festdeltagare. 
Ute var det regn och höstrusk, men inomhus rådde ett mera soligt och 
varmt klimat.

Intåg
Prestaverna, från Norhild Lilian Johansson och Lillemor Cederlöf 
resp. från BDR Margona Sällberg och Margareta Berger Gylling, 
ledde intåg och uttåg samt ledsagade dem som skulle belönas och 
uppmärksammas på olika sätt.
Efter att Norhilds Preses med biträdandes systrar tagit plats, följde 
intågen med gästande Preses från damlogerna Fjorgun, Forsythia, 
Galatea, Nicopia och Prisman, innehavare av BDRs Förtjänsttecken 
och BDRs representanter. BDRs Preses företrädd av fanbärare hälsa-
des som sig bör särskilt välkommen att hedra logen.
Norhilds P Christina Rooth med biträdande systrar Renée Granberg 
och Yvonne Eriksson förde högtiden framåt på ett mycket bra sätt.

Historik
ExP Lena Folckner gav inblick i logens historik och hur det gick till 
vid starten. Det hade framförts önskemål från herrlogen att det skulle 
bildas en damklubb, som på olika sätt kunde stötta herrarna. År 1969 
bildades så damklubben, som senare fick namnet Norhild. Namnet 
anknöt till Norheim och antogs efter en tävling om bästa namnförslag. 
Av de systrar som var med vid bildandet finns två kvar, Inga Larsson 
och Ulla Tigerhov. (Efter jubileet kom det till logens kännedom att 
Ulla Tigerhov avlidit några dagar tidigare. En länk i systerkedjan har 
brustit.) Under åren som gått har det funnits tio ordförande resp. Pre-
ses. Klubbens första ordförande var Gunilla Schill. 
Från början fanns ingen egen lokal, utan sammankomsterna hölls 
oftast på olika restauranger.  År 1987 köptes f.d. Missionskyrkan av 
Bifrost och Odd Fellow. Norhilds första årsmöte i det som nu var Or-
denshuset hölls år 1988. Samma år beslutades att vi skulle bilda loge, 
och i oktober detta år hölls den första gradgivningen. Centralt för lo-
gen har alltid varit vår gemenskap och vänskap.

Veterantecken
BDRs P Berit Olsson biträdd av P Christina förärade Anita Bergström 
och Helen Andersson Veterantecknet för 25 års medlemskap. De inne-
har båda Grad 5 och intogs i logen den 29 oktober 1992.

Stipendiat
BDRs ExP Gunilla Starck Hansen utdelade ett stipendium från Fred 
Norinders stiftelse och Norhild har nominerat en lovande stipendi-
at. Hon heter Linn Rampeltin, 25 år, och från Västervik. Linn har på 
gymnasiet läst estetiska programmet med inriktning musik. Hon har 
studerat piano, sång, musikal, jazzdans, modern dans och mycket mer. 
Linn har tidigare fått ett stipendium från Bifrost, då från Ruby och 
Lars Ullman stiftelse, vid höstsoarén i Västervik i oktober 2014. Efter 
2014 flyttade Linn till Sommenbygdens musikskola i Tranås och 2015 
till Billströmska Folkhögskolan på Tjörn. År 2017 blev det Örebro 
Musikhögskolas 3-åriga program. All utbildning har varit inriktad på 
musik i olika former och med skilda instrument.
Det finns mycket mer att berätta, men slagverk har under senare år 
varit en stor del av utbildning och musicerande i övrigt. Gunilla SH 
delade ut ett diplom och berättade att stipendiet på 10 000 kr var insatt 
på konto.
Linn berättade själv en del om sin utveckling inom områdena sång och 
musik. Tillsammans med sin sambo Oskar Cederblad framförde hon 
två musikstycken till ackompanjemang av trummor och med Oskar 
som ”doa-kör”. Det var mycket medryckande och originellt framfört 
och fick stora applåder av den uppskattande publiken.

Kvällens Recipiender fr. v Eva Jo-
sefsson, Ellinore Lindkvist, Elisa-
beth Karlqvist, Monica Mc Crady
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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

BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 4    December 2019 BIFROST   Tidskrift för Bifrostorden nr 4    December 2019

Uppvaktningar
Ceremonivärdinnan Susanne Söderström höll ordning på alla upp-
vaktare och gratulanter och det uppdraget skötte hon mycket bra.
Först ut var BDRs P Berit med lyckönskningar till logen och till alla 
systrar, bröder och gäster som fått möjlighet att närvara. 
BDRs v P Carina Clevesjö överlämnade ett stort fång röda rosor till-
sammans med presenter från landet damloger: ny Preseskappa, Cere-
monipärm och Ceremonikudde.
Norheims M Kenneth Drott gratulerade med ett nytt Ceremonibord 
från herrlogen.Storlogen Ladulås M Peder Grahn framförde gratula-
tioner och gåva i kuvert.
Norhilds ExP Lena Folckner representerade Vasa-orden och läste upp 
det telegram som skickats.
Telegram hade kommit från Fensala och Carola som uppvaktade med 
gåvor till Majken Thamberts fond. Fjorgun har skickat gratulations-
kort. Norhilds dikt placerad inramad på presentbordet, var en gåva 
från Margona Sällberg, Stjärnbågen, och Gun Svensson, Norhild, till 
50-årsdagen.

Musik
Musiken som ingår i högtidsloge, in- och uttåg sköttes förtjänstfullt 
av Dirigenten Solbritt Steinholtz. Solbritt är ExPreses, insatt i alla 
turer i ritus, och numera en rutinerad Dirigent.

Bankett
Banketten hölls på Bryggaren, bara en kort promenad från Ordenshu-
set. Mingel med bubbeldryck och lottförsäljning inledde festen. De 
flesta deltagare, utom de vid honnörsbordet, var placerade vid mindre, 
runda bord. Detta uppskattades mycket, eftersom man då har möjlig-
het att umgås och samtala med flera personer. 
Vid middagen hälsade Norhilds P välkommen till bords och önskade 
alla en trevlig kväll. Stadshotellet levererade den goda maten, och 
deras Mikael And presenterade menyn med hösttema.
BDRs P berättade i sitt tal om året 1969 då Norhild började sin verk-
samhet. Händelser om både stort och stort, som vi som var med då hade 
glömt att vi kom ihåg. ExP Lena Folckner spann vidare på historiken 
om hur det var förr. En stor begivenhet var julgranssväng med barn, 
tomte och godispåsar, följt lite senare på kvällen med knytkalas för de 
äldre. 1987 i samband med herrlogernas Riksting togs beslut om att bil-
da BifrostDamernasRiksorganisation med Majken Thambert som den 
första ordföranden. Samma år valdes Lena F till ordförande i Norhild 
och Gun Svensson till kassör. Vid första gradgivningen intogs 18 syst-
rar i logen. De som hade varit med längst i damklubben fick Grad 4, 
som då var den högsta logegraden. Logen hade en egen organist, Tomas 
Samuelsson, som spelade på kapitelsalens orgel vid gradgivningarna. 
Han hade givetvis eget tystnadslöfte och fick logens Förtjänsttecken 
vid 25-årsjubileet (givet med specialtillstånd från BDRs ordförande).
Gunilla S H berättade om instiftandet logen i oktober 1988 tillsammans 
med Majken Thambert och Gun Olsson. Hon tackade också för en 
mycket fin högtidsloge. Vid instiftandet saknades logemärken, i stället 
utdelades nejlikor till recipienderna, allt var ju så nytt så ingen av de 
nyintagna systrarna visste hur det skulle vara. Hon framförde gratula-
tioner till dagens VT-systrar. Berättade att Norheims-bröder serverade 
damerna för första gången vid logeinstiftandet, och har sedan fortsatt 
med detta vid damernas gradgivningar. En fin tradition som har spritt 
sig till andra loger.  
M Kenneth Drott, Norheim, har googlat på Norhild och kommit till en 
norsk sida som säljer parvillor. Namnet Norhild kan härledas till fornt 
språk och utläsas som ”kriget som kommer från norr”. I Sverige finns 
inte någon som heter Norhild, däremot finns ett mindre antal i Norge 
med detta namn. Kenneth avslutade med tack för maten och ett fyrfal-
digt leve för jubilaren.

Lottdragning
Som avslutning på måltiden hölls lottdragning, ett alltid spännande 
och efterlängtat inslag i fester hos logerna. Första vinsten togs hem 
av Börje Sällberg, Junehus, och därefter följde ytterligare några glada 
vinnare. Det hade varit strykande åtgång på lotterna, så tyvärr blev 
en del utan.

Avslutning med dans
Traditionsenligt vid fester med systrar och bröder inom Bifrost, så 
avrundades kvällen med dans. Orkestern kallade sig för Tob Hazzans 
och bestod av sex musiker inklusive vokalisten Anna Landucci. De 
spelade medryckande musik som många kände igen och gärna sväng-
de om till.
Alla festdeltagare var överens om att det varit en fantastisk högtidslo-
ge och bankett. Ett stort tack till alla som varit med vid planeringen 
och genomförandet, ingen nämnd och ingen glömd.

Referent Gun Svensson. Fotograf Anders Söderström

På främre raden besökande Preses, från vänster Christina Johans-
son, Fjorgun, Jeanette Kvist, Forsytia, Petra Östling, Galatea, 
Birgitta Zetterström, Nicopia samt Ewa Dalsjö, Prisman. Bakre 
raden från vänster Norhilds Expreses och kvällens värdinna Lena 
Folckner, Norhildsystrar Anita Bergström och Helen Andersson som 
förärades med Veterantecken, kvällens värdinna Karin Bergquist 
samt Ceremonivärdinna Susanne Söderström.

BDR’s ExPreses Gunilla 
Starck Hansen som ikväll även 
representerar Fred Norinders 

stiftelse delar ut diplom och 
blommor till Stipendiaten Linn 

Rampeltin.

Tjänstgörande Norhildsystrar, från vänster Prestav Lillemor Ce-
derlöf, Bitr. syster Reneé Granberg, P Christina Rooth, Bitr.syster 
Yvonne Eriksson samt prestav Lilian Johansson.

Norhilds Preses 
Christina Rooth 

vid presentbordet 
tillsammans med 

Norheims Mästare 
Kenneth Drott och 

BDR’s Preses Berit 
Olsson.

Forts. från sidan 29

BIFROST

samlade 13 gästande bröder från fem olika loger som S:t Örjan, Val-
hall, Åsagård, Runheim samt Runrike. Det är mycket trevligt att få 
besök från andra loger.
Oktoberlogen medförde denna gång temaoktoberfest med oktoberfest 
öl i baren och efter en brödramåltid bestående av schnitzel. Talet till 
Orden hölls av SLM Björn Torstenius, Talet till Recipienderna hölls 
av Thomas Andersson och recipiendernas tal hölls av Oskar Fredrik 
Jonsson. Direktoriet provade på ett nytt grepp med förköp av pollet-
ter som sedan kunde inlösas i baren eller för lottköp. Det skramlade 
också till i insamlingen som även denna gång gick till organisationen 
”Tillsammans med själ och hjärta” och blev enligt Skattmästaren re-
kordstor, kanske en kombination av polletter och generösa gäster.

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson.
Fotograf M Thomas Andersson

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 25 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 47
Recipiender: Mohamad Al-Kuzbari, Mohammed Haidar, 
Johnny Johansson, Mats Lorentsson

Recepienderna 
Mohammed Haidar, 

Mats Lorentsson, 
Johnny Johansson 

och Mohamad 
Al Kuzbari. Jan 

Sellman (ej med på 
bilden) är fadder 

till Mats. Jonas 
Müller är fadder till 

Johnny M Tommy 
fadder till Moham-
med och Mohamad

Så var det redan dags för höstens tredje logekväll. Nästan femtio brö-
der börjar bli ett minimum på våra logekvällar vilket förstås är jättero-
ligt. Logearbetet leddes av M Tommy Eriksson och det blev en fin och 
stämningsfull gradgivning.  
Brödramåltiden var som vanligt en höjdpunkt. Efter sedvanliga hyll-
ningar höll Broder Åke Rudolfsson ett fint tal om Vänskapen. Åke 
berättade om en vänskap han haft ända sedan 3-års åldern och att 
de fortfarande är bästa vänner. Efter ett tag bad Åke vännen tillika 
Bifrostbrodern Sune Carlsson hjälpa honom med talet. Kul och efter-
tänksamt samtidigt. 
För att knyta an till Vänskapens Grad avslutades talet med ”En vän är 
en som vet allt om dig men ändå tycker om dig”. 

M Tommy Eriksson hälsade kvällens recipiender välkomna i sin nya 
grad, Vänskapens Grad i ett Brödraskap med vänskap på en djupare 
nivå. Tacktal från recipienderna hölls av Mohamad A-Kuzbari som 
tackade för en fin gradgivning för honom och sina medrecipiender. 
Innan Mästarebordets blommor utdelades tackade M Tommy Eriksson 
för kvällen och ett särskilt tack till alla som på något sätt hjälpt till att 
genomföra denna kväll. 

Ett konstaterande var också att vi har en bra och gemytlig organisation 
vilket gör att allt flyter på. Det ska vi vara stolta över. Mästarebordets 
blommor tilldelades Mu Bo Agmell som alltid har fullt upp med alla 
anmälningar varav en del sena men löser det alltid ändå. Bukett num-
mer två fick Tommy Rosqvist som också är en som alltid ställer upp 
och inte sällan med kort varsel. Kvällen fortsatte traditionsenligt under 
stort gemyt i baren med kaffe, avec och lottdragning.

Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Åke Rudolfsson

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 20 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 48
Recipiender/faddrar: Anders Johansson/Ulf Gustavsson, 
Baris Kinali/Rabi Haidar, Mensur Kuduzovic/Rabi Haidar

Så var det redan dags för höstens andra logemöte med tre förväntans-
fulla recipiender, alltså redan sju nya bröder i höst. För kvällen har 
logens första Mästare Johnny Eklund fått hoppa in som Mästare. Detta 
fungerade givetvis mycket fint och smärtfritt i en vackert smyckad 
kapitelsal. När ordet var fritt överlämnades fadderbrev till kvällens 
faddrar och en kasse med information till de nya bröderna. Det blev 
också gratulationer till Broder Jonas Hagström som nyligen passat på 
att fylla 50 år. FSM Bo-Lennart Holmsten som höll kvällens första tal 
som kom att handla om hur Bifrostorden en gång bildades 1925 på 
Tillberga Station. Vi fick oss även lite till skänks om vår loges historia 
även att den inte är så gammal. Bo-Lennart berättade att av de som var 
med när den startade år 2000 så är det många som fortfarande är med 
och att vi nu har passerat 100 bröder i logen. M Johnny Eklund hälsa-
de de nya bröderna välkomna i vår loge. Med Johnnys egna ord, ”28 
Gondler är en trevlig loge med mycket gemenskap”. Recipiendernas 
tal hölls av Anders Johansson som tackade för en fin gradgivning och 
hoppades på en lång framtid tillsammans. Mästarebordets blommor 
tilldelades Ingvar Oscarsson som är den som varit tjänstgörande bro-
der längst i vår loge, 16 år från det att vi startade. Ingvar är också en av 
de bröder som var med och startade logen. Andra buketten tilldelades 
Sivert Tisell som alltid ställer upp där det behövs, denna kväll som 
UB och då med mycket kort varsel. Kvällen fortsatte traditionsenligt 
i baren med kaffe, avec och lottdragning under stort gemyt. En och 
annan rolig vits blev det också.

Referent 
Per-Olof Svensson

Fotograf Bo-Lennart 
Holmsten

Första raden fr. v Anders 
Johansson – Baris Kinali – 
Mensur Kuduzovic. Andra 
raden Faddrar fr. v Ulf 
Gustavsson – Rabi Haidar

  Gondler Kalmar28
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    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 20 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 28
Recipiender: Johan Bergman Lindfors, Rickard Grape, Ralf 
Nord, Henrik Stålhandske 

Fr. v Johan Bergman Lindfors, 
Ralf Nord. Håkan Holgersson, 

Rickard Grape, och Henrik 
Stålhandske

Förändringsarbetet inom Ros-
heim fortsätter oförtrutet. Äldre 
bröder ersätts av nyare upplagor samtidigt som olika arbetssätt prövas 
för att hitta nya framkomliga vägar. I Kapitelsalen kunde vår nya IL 
begå sin premiär, helt perfekt och fullständigt ledigt. Brödramåltiden 
servades enligt metoden från Sommarlogen vilken av allt att döma 
fortsätter att hålla måttet. Den gemensamma nämnaren är våra nyare 
bröder, dvs Grad I, II och III som med sin positiva attityd och kunnan-
de löser tidigare olösliga uppgifter. Dagarna kanske är räknade för oss 
lite äldre som stundtals kan höras uppfinna vår egen ritus när minnet 
sviker oss på golvet.

Referent Ture Lindén. Fotograf Gunnar Holmsten

  Rosheim Norrtälje29

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad  
Datum: Fredagen den 4 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 36 
Recipiend/Fadder: Fredrik Allvin/Johan Bergman Lindfors, 
Günter Lippert/ Johan Bergman Lindfors, Ove Pettersson/
Thomas Niklasson, alla 29 Rosheim 
Gäster: SLM Heimdal Björn Torstenius 

Övre raden M Håkan Holgers-
son, SLM Björn Torstenius.

Undre raden Günter Lippert, Ove 
Pettersson, Fredrik Allvin 

Hösten har anlänt till Roslagens 
huvudstad Norrtälje. Inte minst 
märktes detta genom att vädret 
under dagen skiftat mellan både 
regn, solsken och hagel. Under kvällen samlades glada bröder för 
logeafton med gradgivning i Grad I, med för ändamålet tre förvän-
tansfulla recipiender närvarande. Dagen till ära gästades vi också av 
SLM Björn Torstenius. Stämningen var hög redan från början och det 
minglades friskt, samtidigt som en och annan ”stödkorv” konsume-
rades. Det var ju en bra stund innan brödramåltiden skulle serveras. 
Efter sedvanligt väl genomförd ritus tog M Håkan Holgersson tillfäl-
let i akt att tacka bröderna i det så kallade Episka rådet för det arbete 
de lagt ned. De har gemensamt skapat ett manus till ett teaterstycke 
vilket skildrar Ordens historia i tre akter. Fortsättning följer, garantera-
des också. Han redovisade även att kvällens insamling till förmån för 
Prostatacancerförbundets Mustaschkamp inbringat en rejäl slant. Till 
dagens faddrar överlämnades därefter fadderbrev. Uttåget ur kapitel-
salen gick glatt tillväga och de nyvunna bröderna hälsades vederbör-
ligen välkomna i vår Orden varpå det var dags för brödramåltid och 
gemytlig samvaro. Talet till recipienderna framfördes på ett mycket 
förtjänstfullt sätt av Johan Bergman Lindfors. Säkert med tanke på 
dagens gradgivning så kåserade Johan kring ämnet frihet i dess olika 
former. Recipiendernas tal framfördes av Fredrik Allvin.

Referent Ralf Nord. Fotograf Gunnar Holmsten

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens grad
Datum: Fredagen den 25 oktober 2019
Antal besökare inkl recipiender: 32
Recipiender: Tom Johansson, Dan Svennberg

Fr. v Tom Johansson, 
M Håkan Holgers-

son, Dan Svennberg

Fredagen den 25 ok-
tober samlades 29 
Rosheim till gradgiv-
ning i Kunskapens 
tecken. Efter lite upp-
start med korv och 
bröd samt något att 
skölja ner med, blev 
kvällens recipiender hämtade och förda till recipiendrummet där de i 
de Uppvaktande brödernas sällskap. Att sedan Mästaren med direkto-
rium genomförde kvällens ritus på ett exemplariskt sätt gjorde säkert 
ett bestående intryck på de nya Kunskapsbröderna. När kapitelsalen 
var avdukad kunde bröderna ägna en stund åt att släcka törsten innan 
det bjöds till bords. 

Enligt traditionen sjöngs det, under ledning av Fredrik Allvin, tre 
snapsvisor. När förrätten avnjutits vidtog de vanliga hyllningarna till 
fosterlandet samt Orden. Mästare Håkan Holgersson höll själv talet till 
Orden, ett i mitt tycke mycket välformulerat tal. Håkan tryckte noga 
på att Bifrostlivet inte är något som man skall njuta av en och en utan 
att det är ett riktigt lagarbete som bidrar till att alla bröder kan njuta 
lika mycket av logelivet. Talet till kvällens recipiender hölls av logens 
Talare, Jonas Gustafsson. 
När det så var dags för recipienderna att avleverera sitt tal så föll lot-
ten på Dan Svennberg som förmedlade ett mycket uppskattat tal som 
möttes av stormande applåder. Till kaffet passade Intendenten på att 
förrätta lotteridragning och till allmän förtjusning lyckades en av reci-
pienderna få bära hem en vinst. Att vi bröder åter igen blev serverade 
av några av logens Bröder, var uppskattat och visar att en positiv för-
ändring har inträtt. Kvällen avslutades och var och en gick hem till sitt 
eller vidare på lokal.

Referent Gunnar Holmsten. Fotograf Anssi Piipponen
BIFROST

    FAKTARUTA
Loge utan reception samt återinträde.
Datum: Måndagen den 14 oktober 2019
Återinträdande broder: Ulf Bergström
Antal besökande: 17 

Loge utan reception med återinträdande broder. Efter korta uppehåll 
på grund av både arbetsbörda och sjukdom sökte tidigare broder i lo-
gen återinträde i vår Orden. Vår professionelle revisor Ulf Bergström 
som bistått logen även under uppehållet och tillfrisknandet är nu på 
banan igen och det glädjer Torgrimsbröderna.
Delad glädje är dubbel glädje och så kändes det även denna logeafton.
Nästa gång vi träffas så har jag slängt den här säger Ulf och höjer den 
käpp som han fortfarande stödjer sig på. Den gemytliga och värdiga 
ritus vid återinträdet i logen dröjde sig kvar vid brödramåltiden, kaffe 
med äppelkaka och vaniljsås som avslutade måltiden.  Lotteriet förrät-
tades av Kurt Axel Lindström lika alla andra logeaftnar.

Referent M Sören Molander

  Torgrim Hudiksvall30

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 4 oktober 2019
Antal besökare: 20
Gäster: ExM Hans Berggren 20 Vesthav, Jakob Ljungstedt 18 
Mjölner

Mats Lindskoog som dekorerats med LBT

Bröderna samlades till en logeafton utan 
gradgivning. En värdig ritus genomfördes 
och broder Mats Lindskoog tilldelades 
Logernas Belöningstecken. Brödramåltiden 
intogs under övliga former. Efter den goda 
maten delades lotteriets vinster ut till kaffet.

Referent Christer Persson. 
Fotograf Christer Lind

  Rimfaxe Helsingborg31
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Tisdagen den 12 november
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiender/Fadder: Carl-Henrik Elfsberg, Peter Carlström/
Miguel de Paula
Gäster: IOEM Astor Baldesten 16 Runheim, M Bengt 
Hellström 4 Valhall, Georgios Tselekidis, Peter Biro 1 S:t 
Örjan, M Kent Andersson Filip Brännström, Lars Thorén, 
Miguel de Paula, Åke Samuelsson samtliga 5 Åsagård

Fr. v M Bernt Carlsson, Peter 
Carlström, Carl-Henrik Elfs-
berg, Miguel de Paula

Det var riktigt trevligt att få kry-
pa in i Logevärmen denna regn-
ruskiga höstkväll och värma sig 
såväl med gott brödraskap som 
lite annat innanför västen. Kväll-

en var vikt åt Frihetens Grad och recipienderna Carl-Henrik och Peter 
inledde sina första steg på vandringen inom Orden. Särskilt trevligt 
och en stark symbol för det fina som binder oss bröder samman, var 
att recipiendernas fadder – Miguel de Paula – inte är runrikebroder 
(även om han väldigt ofta förärar oss besök). I en tid då Orden utma-
nas i brödrautvecklingen, är det stort att rekommendera potentiella 
bröder till andra loger än den egna. Det visar på både styrkan hos 
vår Orden och ett konkret sätt att verka för Ordens väl och brödernas 
gagn och välfärd. Kvällen var också tilldragelsen för vår traditionella 
gåsmiddag. 
Det var många gäster från närliggande loger, som lockats av möjlig-
heten att avnjuta denna läckerhet, tillsammans med klassiska tillbehör 
som svartsoppa och äppelkaka. I talet till Orden, fokuserade Miguel 
sitt magiska knep för att knyta nya bröder till vår kedja - att våga ställa 
frågan. I recipiendtalet tryckte Mästare Bernt på gemenskapen och 
tystnadslöftet inom vår Orden och uppmanade bröderna att utnyttja 
den möjligheten och använda varandra som stöd i olika faser i livet. 
Det blev en fin och lyckad kväll och de som inte är upptagna på den 
andra frackmiddagen i vår närhet, är varmt välkomna till logens sista 
gradgivning för året den 10 december.

Referent & Fotograf Mattias Boldt

  Runrike Täby32
    FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 25 oktober
Antal besökare inkl. recipiender: 24
Recipiender: Murche Eklöf, Robert Bohlin 1 S:t Örjan, Göran 
Mattison 4 Valhall, Marcus Carlsson, Staffan Söderbaum 32 
Runrike
Gäster: SLM Heimdal Björn Torstenius

Dagens recipiender
Denna kväll slogs Or-
denslokalens dörrar 
upp för en gradgivning 
i Trohetens Grad. Det 
var första gången som 
denna grad gavs hos oss 
i Runrike, vilket - med 
logens tioårsjubileum i 
antågande - visar att vi 

börjar närma oss åldern för att kunna samla ihop ett tjänstgörande di-
rektorium till samtliga grader inom grundlogen. 
Kvällens genomförande hade dock inte varit möjligt utan benäget 
bistånd från några av stockholmslogerna. Tillsammans med dem ge-
nomfördes gradgivningen som ett fint och förbrödrande arrangemang 
i bästa Bifrostanda. Under gradgivningen fick vi också den fina möj-
ligheten att även recipiera bröder från såväl S:t Örjan som vår fadder-
loge Valhall. Gradgivningen genomfördes också på en fredag och inte 
vilken fredag som helst, utan en löningsfredag. Huruvida det bidrog 
till att vi kände oss som kungar i baren, förblir en hemlighet som bara 
vi som var där delar mellan oss. För övriga kan vi dock konstatera att 
fler bröder än vanligt dröjde sig kvar lite längre denna afton och att 
stämningen var både varm, hjärtlig och kamratlig. 

Broder Börje Larsson tilldelades Mästarebordets blommor, som tack 
för att han alltid ställer upp och hjälper till att förbereda Ordenslokalen 
inför våra gradgivningar. Vi hoppas att stämningen ska hänga kvar till 
vår nästa gradgivning november. Då hägrar den numera traditionella 
gåsamiddagen, till vilken det redan nu har trillat in anmälningar.

Referent & Fotograf Mattias Boldt

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 20 september 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 18
Recipiend: Robin Andersson, Richard Fredin 

Fr v: Richard Fredin, 
M Peter B Arvidsson, 
Robin Andersson
Logens bröder samt två 
recipiender hade hör-
sammat Mästare Peter B 
Arvidssons kallelse till 
reception i Vänskapens 
Grad denna fredag. De 

närvarande bröderna såg till att det blev en trevlig och minnesvärd 
tillställning. Recipienderna Robin Andersson och Richard Fredin upp-
togs i Vänskapens Grad och gratulerades av de närvarande bröderna.

Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

33   Danheim Kristianstad

BIFROST
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Julklappstipset
Teresia Karlsson hade sitt årligen återkommande 
problem, vad ger man sin pensionerade far i jul-
klapp? Eftersom han med råge har passerat 60 
strecket, har han ju samlat på sig en hel del och det 
här med julklappar blir svårare och svårare för var-
je år. Kanske en upplevelse i stället för en sak. 
Pappan har förflutet på AstraZeneca i Södertälje, så när 
det visade att sig att Rikstinget i Södertälje skulle ha 
banketten i AstraZenecas personalmatsal tändes en idé. 
Han får helt enkelt bli bordskavaljer på banketten. 
Sagt och gjort, två bankettbiljetter, uppmaning att kem-
tvätta kostymen, och hämtning i Mariefred. Väl på plats, 
minglandes och presenterandes för allehanda bröder och 
systrar fick redaktören bägge två att fastna på bild. 

Kvällen fortsatte med mat och dans och efter väl för-
rättat värv levererades pappa framåt nattkröken åter till 
Mariefred. 
Efter att jag intervjuat Teresia på jobbet på måndag-
en efter kunde hon meddela att, jo pappa tyckte det 
var roligt och hade förståelse för uttrycket ”Riksting 
är vanebildande”. Det är inte omöjligt att pappa blir 
medsläpad till Kalmar också, för att lösa den gordiska 
julklappsknuten!

         ExM Anders Ekström, 
               Logen 29 Rosheim

Teresia tillsam-
mans med sin 
pappa Anders 
på Rikstinget i 
Södertälje
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33   Danheim Kristianstad

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 oktober 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 27
Recipiend: Kurt Svensson 
Gäster: Rolf Johansson, Thomas Karlsson båda från 18 
Mjölner

Rec. Kurt Svensson & tjänstgörande 
Mästare Marcus Petersson

Denna afton samlades bröderna till en 
logeafton i Kunskapens Grad. Efter en 
stämningsfullt genomförd ritus, som 
Tjänstgörande Mästare Marcus Peters-
son ledde på ett föredömligt sätt, vidtog 
brödramåltiden där logens bröder och 

de tillresta gästerna såg till att det blev en trevlig kväll. Broder Kurt 
Svensson från 33 Danheim recipierade och upptogs i Kunskapens 
grad denna logeafton och gratulerades till sina nyvunna insikter av de 
närvarande bröderna.

Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

    FAKTARUTA
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 8 november 2019 
Antal besökare inkl. recipiender: 28
Recipiender: Peter Arvidsson, Stefan J Johansson, Thorbjörn 
Jönsson, Carsten Jörgensen, Emil Nordberg

Fr. v Emil Nordberg, 
Carsten Jörgensen, M 
Peter B Arvidsson, Peter 
Arvidsson, Thorbjörn 
Jönsson, Stefan J 
Johansson

Logen hade samlats 
denna afton för att ge-

nomföra sin fyrtiofjärde gradgivning i ordningen, denna gång i Grad 
IV, Hoppets Grad. Efter en stämningsfullt genomförd ritus där brö-
derna Bo Andersen-31 Rimfaxe, Mats Ahrling-23 Forsete och Mats 
Hyltén-23 Forsete, medverkade i ritus. Därefter vidtog brödramålti-
den, som vanligt, mycket god.
Fem bröder från 33 Danheim recipierade och upptogs i graden samt 
gratulerades till sin befordran av de närvarande bröderna.

Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 24 oktober 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 31
Recipiender: Carl-Johan Borg, Nils-Göran Strömberg
Gäster: SLM Gotheim Ulf Jaremo, Kjell Karlsson, Johnny 
Engström 17 Grimner, Jan-Erik Eriksson 25 Alvhem, ExM 
Ingemar Dalsjö, Nils-Jörgen Josefsson, Anders Kling, Tommy 
Oscarsson, ExM Göran Straume samtliga 10 Withala

LM Alexander Airosto, recipiend 
Nils-Göran Strömberg sittande, 
recipiend Carl-Johan Borg och 

SLM Ulf Jaremo

Vilken fin kväll vi fick när vår LM kun-
de hälsa 31 bröder välkomna till Vän-
skapens Grad. Inte mindre än nio gäster 
fördelade på fyra loger, blev ett levande 
bevis på vänskapen mellan bröderna 
inom Bifrostorden. Kändes bra att de 
två bröderna som kallats att mottaga sin nya grad fick vara med om 
detta. LM Alexander informerade om aktuella saker som är på gång 
både centralt och lokalt, ex. vårt Julkalas och gradgivning i Kunska-
pens Grad i november. Rikstinget 2020 i Kalmar med samt en ev. 
bussresa samordnad med Withala. Under brödramåltiden talade Kjell 
Karlsson till vår Orden, där han belyste hur viktig vänskapen är i våra 
liv, både inom Bifrostorden och utanför. Han ansåg att Vänskapens 
Grad kanske är den viktigaste av våra grader, utan vänner blir livet 
svårt att leva. LM Alexander berörde också dessa saker i sitt tal till 
recipienderna. Dagens recipiender var en fin representant för detta, 
genom att de känt varandra hela livet, från de började skolan och sen 
vidare genom att bli arbetskamrater fram till pensioneringen. SLM Ulf 
informerade om Storlogen och vad de jobbar med. Nils-Göran talade 
å recipiendernas vägnar. Lotteriets högvinst gick till Kjell Karlsson.
Mästarebordets blomma fick Sten Sjödahl, för sitt inhopp som YL.
Ett extra tack till Johnny Engström som gjorde; Nationalsången extra 
högtidlig med sitt pianospel.

Referent & Fotograf Hans Bild

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 26 september 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 30
Recipiender/Faddrar: Håkan Blad/Nils-Ragnar Samuelsson, 
Bo Rönnebring/Alf Isenberg, Einar Håkansson/Sten Sjödahl
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, ExM Göran Straume, 
Anders Kling, ExM Ingemar Dalsjö, Harri Airosto samtliga 10 
Withala

Fr. v Bo Rönnebring, Håkan Blad och 
Einar Håkansson

När vi började höstens gradgivning 
med Grad I denna torsdag så kunde vi 
hälsa ytterligare tre nya bröder välkom-
na i vår loge. LM Alexander Airosto 
konstaterade att sommaren varit lång 
och att kändes roligt att komma igång 

igen. Vi har ju haft lite olika aktiviteter sedan senaste gradgivning-
en i våras, det har varit gemensam informationsträff med Linneorna, 
och det har varit fikaträff. Dessutom hade vi studiebesök på Burdes 
Almanackföretag i samband med vårt direktoriemöte. Alexander och 
YL Bill Johansson, har varit på SL:s Mästaremöte.Vi kan nu konsta-
tera att vi är 46 bröder i vår Loge, vilket gladde oss mycket.Under 
brödramåltiden talade en av våra gäster, OHL Lasse Furuskog till vår 
Orden. Detta blev ett intressant tal ur flera aspekter: han var vår OSM 
när 34 Linneus instiftades i oktober 2012. Han gick också igenom de 
stiftelser och fonder som finns inom Bifrostorden och vilka syften de 
har. Det handlar om kultur, handikappstöd m.m., och det är ganska 
mycket pengar som delas ut. Dessutom har de enskilda logerna ut-
delning av stipendier i vissa fall. Dagens recipiender blev naturligt-
vis uppmärksammade av vår LM. Mästarebordets blomma fick denna 
gång vår talare, Nils-Ragnar, som dessutom fyller 75 om någon vecka. 
Vår skattmästare hade tur att vinna högsta vinsten i vårt lotteri
Efter lite historier från Göran Straume, var det dags för Alexander att 
tacka för en trevlig kväll.

Referent & Fotograf Hans Bild

  Linneus Växjö34

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 14 november 2019
Recipiender: Leif Petersson, Stefan Bergqvist, Orlando 
Ramirez
Antal besökande inkl. recipiender: 28
Gäster: M Kent Andersson 5 Åsagård, IOEM Nils-Gunnar 
Johnsson, ExM Jens Östling, Tommy Carlsson samtliga 26 
Vanadis samt Per-Anders Ahlgren 28 Gondler

Fr. v M Alexander, Orlando Ra-
mirez, Leif Petersson och 

Stefan Bergqvis

LM Alexander Airosto hade gläd-
jen att hälsa 28 bröder välkom-
na till kvällens gradgivning, där 
tre recipiender som skulle ta del 
av kunskapens ritus. Alexander 
konstaterade att logen är inne i 
en intensiv period, där vi haft en 
gradgivning för tre veckor sedan, 
gradgivning i dag och Julkalas 
tillsammans med Linneorna den 
7/12, där både vuxna och barn få 
vara med. Dessutom skall Åke Berntsson, som är en av Linneus stifta-
re, erhålla Grad IX den 23/11. Han kunde också glädja sig åt att flera 
med lägre grader anmält sig till måltiden. Vid brödramåltiden talade 
Nils-Gunnar Johnsson till vår Orden, han kunde känna glädje att åter-
se två arbetskamrater från I 11 tiden som nu anslutit sig till Brödraska-
ran i Linneus. I sitt tal tryckte han på tre saker: den sociala samvaron 
som finns i vårt Brödraskap, med måltiden som exempel, men också 
att hålla kontakt med de som inte har möjlighet att besöka oss av olika 
skäl. Bry sig om varandra på olika sätt både enskilt och i grupp.
Hjälpverksamheten är också en viktig del, den sker på alla nivåer 
inom Bifrostorganisationen och uppskattningsvis delas c: a en halv 
miljon ut varje år. Den tredje delen är vår ritus, som leder oss framåt 
i vår utveckling. I den stressiga tid vi lever i är det viktigt, att när vi 
kommer till Bifrostlokalen att vi andas ut, ta det lugnt och lyssna och 
tänka efter vad våra olika texter säger med sitt budskap. Kent Anders-
son informerade lite kort från arbetet med den nya Portalen som nu 
är i slutskedet och förhoppningsvis kan genomföras någon gång efter 
vårens Riksting. ExM Sten Sjödahl påminde om att Linneus har 10 
årsjubileum om två år, och han har tagit i tu med att göra en historik, 
efterlyste bilder. Som vanligt var det två bröder som presenterade sig 
lite djupare för oss andra.
Mästarebordets blommor gick till vår YL Bill Johansson som dessut-
om fyller 70 år i dagarna. Lotteriets högvinst vanns av Gunnar Win-
nerhed, som nästan gjorde rent hus på vinstbordet.
Alexander avslutade den trevliga kvällen med att påminna om julka-
laset. 

Referent & Fotograf Hans Bild

BIFROST

Ordensdirektoriet 
önskar alla Bifrostbröder och Systrar 

God Jul &
Gott Nytt År
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man försökte utan framgång komma på 
ett namn med orientalisk klang. Min 
uppfattning är att folklivsforskaren, fil.
lic. Olof Weirulf bör ha kommit med 
förslaget. Han var på tjugotalet lärare 
i Örebro och en av Fredrik Larssons 
närmaste vänner. Han gick med i Logen 
2 Eyrabro 5/9 1925 när den invigdes 
och fick den dagen grad VI. Han blev 
hedersdoktor vid Uppsala universitet på 
sjuttiotalet. Vid Midgårds riksting satt 
jag ihop med Hans Larsson och försökte 
få honom att berätta om pappan Fredrik 
Larsson och vad han visste om det äldsta 
Bifrost. Egentligen blev det nästan ing-
enting då han var barn på tjugotalet men 
den nära och intima vänskapen mellan 
Weirulf och Larsson var ändå ett bestå-
ende minne. De personer som skapade 
Bifrost gjorde det utifrån sin tids sociala 
värderingar och sina kunskaper. Det 
finns några tydliga milstolpar i Bifrosts 
resa mot 100 år dit vi snart nått. Den 
första var den nödvändiga ekonomiska 
saneringen, som påbörjades 1928. Trots 
generösa bidrag från flera bröder var 
Bifrosts ekonomi redan efter tre år körd 
i botten. Den optimistiska, kalkylerade 
tillväxten av loger och bröder stämde på 
intet sätt med verkligheten och därmed 
blev Ordens inkomsterna för små i för-
hållande till utgifterna.  

De enskilda logerna fungerade däremot 
var för sig med egen  ordnad? ekono-
mi men de betalade tydligen inte för 
sig till ordenskassan för gradband och 
inträdesavgifter. Det dröjde därför, på 
grund av OD:s nödvändiga ekonomiska 
försiktighet, till 1935 respektive 1942 
innan Orden instiftade nya loger. Nästa 
milstolpe möter vi i mitten av fyrtiotalet 
när OD finner det nödvändigt att se över 
gradbanden och även annan rekvisita. I 
första hand stack andra gradens symbol, 
hakkorset, ut som olämpligt med tanke 
på det som hände under andra världskri-
get. Därtill hade rekvisita under många 
år skickats mellan logerna och började 
bli sliten. Det fanns även en tanke att 
allt skulle vara nytt och snyggt inför 
tjugofemårsjubileet 1950. Direktoriet 
tog därför upp ett förlagslån (närmast ett 
lån utan säkerhet att kunna återbetalas) 
bland bröderna. 10 000 kronor i lotter 
om 50 kronor fulltecknades snabbt. (50 
kr. då blir i dag omkring 3000 kr.) Dessa 
pengar tycks aldrig ha återbetalats. Det 
blev egen enhetlig rekvisita för de olika 
graderna i logerna, nya tjänstgörings-
tecken, eleganta kappor för tjänstgöran-
de bröder och inte minst nya gradband. 
För de flesta graderna blev det som förut 
men med ett mera definierat utförande 
och bestämd nyans. För graderna II, VIII 

och X ändrades färg och design. Detta 
var inte helt populärt. För grad II ersattes 
hakkorset med dagens solkors utan 
problem men dåtidens blåa band för grad 
X (lika dagens OD – band) byttes till 
dagens enfärgade röda band. Grad VIII 
hade haft ett rödbrunt – vitt - rödbrunt 
band och ersattes av dagens regnbågs-
band. En del bröder, som redan på 
trettiotalet fått sina grader vägrade helt 
enkelt att byta band. Ännu på sjuttiotalet 
fanns det några bröder, som till OD:s ir-
ritation, kom till gradgivningarna iförda 
det gamla bandet och storlogerna delade 
ännu på sextiotalet ut det äldre bandet 
för grad VIII vid några tillfällen. Nästa 
större omorganisation skedde 1969. Då 
avskaffades de så kallade landskapslo-
gerna. Den ursprungliga tanken 1925 var 
att det runt om i landet skulle finnas ett 
antal  landskapsloger överordnade sina 
grundloger och som hade till uppgift att 
dela ut graderna IV, V och VI. Därtill 
sju storloger som ansvarade för grader-
na VII, VIII och IX och en Riksloge, 
grad X, med i början 30 bröder plus en 
broder från varje loge. De sammanträd-
de de första fem åren två gånger om 
året. Namnet Riksloge byttes 1969 till 
Riksting och logemästarna plus särskilda 
tingsmän, en från varje loge och oavsett 
grad fick rösträtt vid sammankomsterna. 
Detta var delvis alltså en återgång till 
ursprunget 1925. Tingsmännen avskaffa-
des dock 1989. 

Det blev med åren fem landskapslo-
ger. Svitiod i Stockholm och Ladulås 
i Jönköping fungerade som tänkt med 
bröder i direktoriet från olika loger 
medan för Midgård i Örebro, Vanadis i 
Västerås och Torheim i Karlskoga blev 
det i praktiken så att hemmalogens egna 
tjänstgörande bröder bara organiserade 
om sig själva på nya tjänster så att allt 
fungerade.  Med början på sent sextiotal 
och under några decennier framåt skrevs 
efter hand för alla graderna trettiotalets 
ritustexter om. Samtidigt växte Bifrost 
till sig och fick dubbelt så många loger 
och därmed också ett betydande tillskott 
av nya bröder. Under snart 100 år har 
vår Orden vid flera tillfällen smidigt 
anpassats till nytt tänkande. Hoppas att 
dessa udda tillbakablickar skall visa hur 
nödvändigt det är att anpassa sig till 
förändringarna i tillvaron. I dag möter vi 
ett helt nytt socialt mönster, något som 
Bifrost måste betänka. Hoppas att vi i 
tid klarar av de ändringar som efter hand 
behövs. Att så här titta tillbaka på det 
som varit är trevligt men för knappast 
det framåt.

Astor Baldesten

Redaktörens spalt
Bifrost nr 4

Mats Hyltén, Redaktör

November månad och utanför blir 
det mörkare tidigare på dagarna. 
Det tar några dagar att vänja sig 
vid detta årstidsmoment. Samtidigt 
gillar jag att vi har fyra fantastiska 
årstider att njuta av.

Ser nu framemot att njuta av julen 
som jag tycker så mycket om. Ute 
hos Er i logerna kommer det inte 
att saknas aktiviteter under decem-
ber månad. Ni är välkomna att 
sända in referaten och eventuella 
bilder kort efter era arrangemang. 

Under innevarande år har jag funnit 
att ni skickar in era alster kontinu-
erligt, vilket gör mig mycket glad. 

Manusstopp till nr 1–2020 är den 
2 februari. 

Önskar Er alla nu en 
riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Mats Hyltén, Redaktör
Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14
redaktionen@bifrostorden.se
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De är initierade av Landtgren minnes-
bild i Bifrosttidningen Nr 2 2019 och  
baserade på de svepande kunskaper 
om det tidiga tjugotalet som gett mig 
en uppfattning om hur den tidens sätt 
att tänka formade Bifrosts tillblivelse. 
Det har sedan kompletterats med vad 
som finns bevarat i Bifrosts gamla 
papper. 

Sammantaget står det klart, att några av 
de som var med och startade upp Bifrost 
även var med i Frimurarna. Sällskapet 
som i början på tjugotalet hjälpte till 
att marknadsföra  en flickscoutrörelse. 
Den finns i dag i USA och några andra 
länder och med en regnbågsfärgad flagga 
som symbol. (International Order of 
the Rainbow for Girls.) Vidare var det i 
början av tjugotalet i Sverige en kulturell 
debatt om den romerska mithrasrörelsen. 
På sin tid ett ordenssällskap med drygt 
400 loger runt om i imperiet där det 
fanns romerska soldater  och där de som 
skapade Bifrost tydligen lånade en del. 
I det antika Rom firades årligen den 25 
december vintersolståndet eller solens 
återkomst med festligheter och präster-
skapets hälsning till den dagen var att: 
”Mitras, (=solguden) solen och ljuset är 
ett men strålarna många”.  

Det finns därtill några gemensamma 
nämnare för de män som lade grunden 
till Bifrost. Den främsta är Allmänna 
Sparbanken och de finansherrar som age-
rade där.  Vår förste OSM Oskar Enbom 
var jurist och byråchef och en av de män 
som skapade det svenska pensionssyste-
met 1913. Ett par av hans medarbetare 
fanns med bland 1925 års bröder. Flera 
av de första bröderna hade varit aktiva i 
”Landsföreningen för Folknykterhet utan 
Förbud”. Den organisationen arbetade 
aktivt mot ett rusdrycksförbud i Sverige 
inför folkomröstningen 1922. Därtill var 
några av de första 25 bröderna före detta 
officerare som tydligen blivit överflö-
diga när försvaret bantades efter första 
världskriget samt icke att förglömma 
några av den tidens riksdagsmän. Redan 
i december 1924 blev en av dåtidens 
mest välkända författare Karl Gustav Os-
siannilsson kontaktad för att skriva vår 
ritus och han sände även över ett för-
slag till ritus för gissningsvis tio grader. 
Det finns inga av hans utkast bevarade 
varken bland Bifrosts gamla papper eller 
i Lunds universitetsbibliotek där Ossian-
nilsson manuskript och papper förvaras. 
Däremot finns några få sidor i Bifrosts 
arkiv. Baksidan har använts som kladd-
papper när ritusen skrevs om. Tjugota-

lets ritus till de tio graderna plus allt 
annat skrevs förmodligen av Karl Erik 
Kinmans svåger, ögonläkaren Axel 
Tagesson Möller. I varje fall får han 
500 kronor i arvode för besväret. (Som 
jämförelse tjänade Bifrosts kvinnliga 
sekreterare på Kansliet 200 kronor i 
månaden.) Denne man ligger med stor 
sannolikhet även bakom våra gradband, 
deras färger och symboler liksom annat 
när det gäller den tidens rekvisita även 
om det fanns ett ”arbetsutskott”, som 
fattade besluten. Han besökte ett före-
tag för teaterrekvisita i Berlin och hade 
även kontakt med en liknande firma i 
Paris för att skaffa sig information. Det 
hölls flera interims sammanträden un-
der februari - mars 1925 och det verkar 
att ha varit en liten grupp om fem, sex 
personer (vänner, släktingar) som for-
made Bifrost under 3 – 4 månader runt 
årsskiftet 1924/25. När de ansåg sig 
färdiga var det nödvändigt att snabbt 
inviga Bifrost på ett i högsta grad 
orealistiskt ekonomiskt underlag för 
den framtida utvecklingen. Under de 
första åren reser några herrar på egen 
bekostnad  runt i landet för att försöka 
starta loger. Här är några tilltänkta, 
omnämnda  platser i bokstavsordning: 
Falun, Göteborg, Helsingborg, Lin-
desberg, Sundsvall, Uppsala, Varberg. 
Därtill är Malmö speciellt. När Junehus 
invigdes 3/3 1928 fick tre herrar från 
Malmö grad I. De var förmodligen 
vidtalade att starta upp Bifrosts nionde 
loge i Malmö. Så blev det nu inte. Den 
ekonomiska verkligheten hade hunnit 
ikapp Bifrost sommaren 1928 och det 
dröjde till 29/2 1936  innan OD vågade 
instifta Bifrosts nionde loge, Carolus 
i Karlskoga. Logen kunde i början ses 
som dotterloge till Eyrabro och Ha-
vamal då bröder boende i Karlskoga 
funnit det för omständligt att åka till 
Örebro på gradgivning. 

En intressant men oförklarad detalj i 
samband med Bifrosts tillblivelse är 
namnet på vår första loge -  St. Örjan. 
Är det en tillbakablick på medeltidens 
förnämsta, förmögna kristna ordens-
liknande sällskap i  Stockholm med 
sin lokal vid Stortorget? Gustav Vasa 
förbjöd den katolska, kristna logelik-
nande föreningen St. Örjan tillsammans 
med alla andra katolska  religiösa säll-
skap i landet och drog in deras pengar 
till statskassan. Ännu äldre är namnet 
Eyrabro. Det är elva - tolvhundrata-
lets namn på Örebro och syftar på den 
”örestensbro” som en gång fanns över 
Svartån.  Det intressantaste logenam-

net, tycker jag annars, är Withala, vår tion-
de loge. Den grundades under brinnande 
krig den 29/9 1942. I Erik Dahlbergs 
”Suecia Antiqua et Hodierna” från 1716 
står det under en av kartorna att läsa: ”Den 
gamla staden Wittalas stolta och oveder-
sägliga lämningar nära Wittala by. Denna 
en gång så rika huvudstad i göternas rike 
har under tidernas lopp övergått till en 
obetydlig småländsk by. I byn Torget finns 
en halv aln under torven stenlagda gator, 
husrester och stenrader. Här skall Göta-
kungen Erik I ha regerat år 2012 efter ska-
pelsen eller 357 efter syndafloden”. Därtill 
nämns i ett av Sveriges äldsta bevarade 
brev att biskopen Bengt från Linköping år 
1290 besökte ”Huetelandum”, vilket ger 
den mera jordnära översättningen ”vete-
åker” för Vetlanda/Vithala. Det har annars 
blivit tradition att logernas namn på något 
sätt skall blicka tillbaka på fornsvenska 
begrepp eller hemorten.
 
Enligt Einar Landtgrens berättelse utsågs 
han själv 1 april 1925 till logens mäs-
tare vilket säkert är riktigt men enligt 
75-årsboken och ett tidigt protokoll var 
Arthur Östlund åtminstone under en del av 
verksamhetsåret 1925-26 logens Mästa-
re. (Även med initialt 21 bröder  kan det 
vara en fråga om att det fanns både en 
Mästare och en FSM.) Enligt Bifrosttid-
ningen nr 2 1926 var Landtgren  Mästare 
i St. Örjan och Östlund i landskapslogen 
Svitiod. Den tidningen bör ha kommit ut 
i mars 1926. När invigdes St. Örjan? Var 
det verkligen 1/4 1925  även om det står 
så i Landtgrens skrivelse? Vid rikslogen i 
april 1926 utnämndes Nils Holmgren till 
ny Mästare. I bevarade papper från 1 april, 
när Bifrost bildades  och under sommar-
månaderna 1925 nämns några logenamn 
över huvud taget inte. 25 herrar anteckna-
des noggrant som bröder med grad, titel, 
födelsedag och adress varav 21 bröder 
fördes till loge 1 och fyra till loge 2, som 
ännu inte fanns. Ändå måste det ha funnits 
långt gångna förberedelser och tankar om 
fortsättningen men utan logenamnen men 
ordningsnumren 1 respektive 2 användes. 
Nästa anteckning i kronologisk ordning 
finns i recipiendboken när fyra herrar den 
16/4 1925 fick Grad I och de antecknades 
tillhöra logen nr 1. Nästa datum är 4/5 när 
en ensam Erik Lind invigdes till loge 1 
och dagen därpå blev ytterligare fyra män 
bröder varav en fördes till loge 2. Skrevs 
alla namn bara in i en lista för att vid ett 
lämpligare tillfälle instifta St. Örjan eller 
Eyrabro? Saknas det helt enkelt protokoll? 
Annars ger Landtgrens brev ny hitintills 
okänd uppgift om att det var en debatt om 
namnet Bifrost vid invigningen. Kin-

Några personliga tankar kring Bifrostordens snart 100 år
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1 S:t Örjan Stockholm      
Mu Sven Göthe sven.gothe@comhem.se  070-883 80 30  
Event Saknas       

2 Eyrabro-Havamal Örebro      
Mu Torbjörn Näslund torbjorn.naslund52@gmail.com 
0582-700 95 / 070-636 42 34
2/12/20 Loge Grad I Installationsloge  

3 Aroshus Västerås    
Mu Saknas        
1/15/20 Direktoriemöte       
1/15/20 Årsmöte      
1/22/20 Loge Grad I Installation    
2/26/20 Loge Grad II      
3/25/20 Loge Grad III      
4/15/20 Direktoriemöte      
4/22/20 Loge Grad IV      
5/27/20 Loge Grad I      

4 Valhall Stockholm    
Mu Rolf Lindh rolfdaglindh@gmail.com 072 371 00 47     
1/24/20 Årsmöte Informationsmöte    
2/19/20 Loge Grad I Installation    
3/20/20 Loge Grad II      
4/24/20 Loge Grad III

5 Åsagård  Stockholm    
Mu Marko Salonen supermannen@gmail.com 070-782 20 27   
1/23/20 Loge Grad I       
3/5/20 Loge Grad I      
4/9/20 Loge Grad II      
5/6/20 Loge Grad IV 5 Åsagård med logerna 1, 4, 5 och 8

7 Junehus Jönköping    
Mu Leif A Grytberg 1944lag@gmail.com  036-960 46 / 070 731 81 66
1/24/20 Loge Grad I       
2/28/20 Loge Grad II      
3/27/20 Loge Grad III      
4/24/20 Loge Grad V      

8 Manheim Stockholm    
Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com  072-311 16 15   
Event Saknas        

9 Carolus Karlskoga      
Mu Krister Persson krister.p@telia.com  070-543 60 87     
1/24/20 Loge Grad V       
1/29/20 Årsmöte      
2/28/20 Loge Grad I      

10 Withala Vetlanda    
Mu Emil Ljunggren ljunggren86@gmail.com  073-407 91 46   
1/13/20 Direktoriemöte       
1/17/20 Loge Grad V      
1/31/20 Årsmöte      
2/21/20 Loge Grad I Installation    
3/20/20 Loge Grad II      
4/24/20 Loge Grad I      

11 Löfstad Tranås    
Mu Weine Gustafsson Weine@w-service.se 070-351 96 88   
1/17/20 Loge Grad V       
2/3/20 Årsmöte      
2/22/20 Loge Grad I Installation (OBS lördag)  
3/10/20 Direktoriemöte      
3/13/20 Loge Grad II      
4/14/20 Direktoriemöte      
4/24/20 Loge Grad I Parentation    
5/5/20 Direktoriemöte      
5/15/20 Loge Grad III      

12 Nicopia Nyköping    
Mu Örjan Johansson  orjan.johansson@ssab.com  076 110 21 55   
1/16/20 Årsmöte       
2/6/20 Loge Grad I Installation    
3/6/20 Loge Grad II      
3/19/20 Klubbafton      

4/2/20 Loge Grad III      
5/7/20 Loge Grad IV      
6/4/20 Klubbafton      

13 Torkild  Södertälje    
Mu  Patrik Berg  patrik.berg198@gmail.com  070-253 45 23   
1/8/20 Direktoriemöte       
1/22/20 Årsmöte      
2/12/20 Loge Grad I Installation av Direktoriet  
2/26/20 Direktoriemöte      
3/11/20 Klubbafton      
3/25/20 Direktoriemöte      
4/8/20 Loge Grad IV      
4/22/20 Direktoriemöte      
5/13/20 Loge Grad V

14 Solheim  Karlstad    
Mu Thomas Börjeson  thomas.0507@hotmail.com 
054-21 00 94 / 070-482 00 24
Event Saknas        

15 Norheim  Västervik      
Mu  Anders Svensson  anders.svensson.vvs@gmail.com 0766-33 38 70 
1/17/20 Loge Grad V       
2/7/20 Årsmöte Mötet startar 19:00   
2/14/20 Loge Grad I      
3/6/20 Loge Grad II      
4/24/20 Loge Grad III      

16 Runheim Järfälla    
Mu Kjell Hestad kj.hestad@gmail.com   08-580 334 36 / 070-686 86 97
1/20/20 Direktoriemöte       
1/28/20 Loge Grad V      
2/24/20 Årsmöte      
2/24/20 Direktoriemöte      
2/28/20 Loge Grad I Installation    
3/23/20 Direktoriemöte      
3/27/20 Loge Grad III      
4/20/20 Direktoriemöte      
4/24/20 Loge Grad IV     

17 Grimner Oskarshamn      
Mu Jan Brandting  jangunnar.br@telia.com 
0491-175 08 / 076-761 75 08
1/10/20 Loge Grad V       
1/21/20 Årsmöte OBS ! Tisdag kl. 18:00   
2/14/20 Loge Grad I Installation    
 3/13/20 Loge Grad II      
4/3/20 Loge Grad III      

18 Mjölner Eslöv    
Mu Robert Olsson  robert.olsson.ro24@gmail.com 
0413-173 86 / 073-777 97 34
1/24/20 Loge Grad V       
1/28/20 Årsmöte      
2/28/20 Loge Grad I Installation    
3/3/20 Direktoriemöte      
3/27/20 Loge Grad II      
4/24/20 Loge Grad III      
5/12/20 Direktoriemöte      
5/15/20 Loge Grad I      

19 Gagnrad Borlänge    
Mu Fredric Sundell  fsmorbygden@gmail.com 070-609 65 54   
1/8/20 Loge Grad I       
2/12/20 Loge utan reception Årsmöte efter ritus. Parentation
3/11/20 Loge Grad V      
4/8/20 Loge Grad IV      
5/13/20 Loge Grad II      

20 Vesthav Göteborg    
Mu  Olle Nordberg  olle@brewgineers.com  076 715 35 65  
Event Saknas        

21 Midgård Linköping      
Mu  Christer Schmiedt  christer.schmiedt@live.se 
013-16 47 61 / 073-766 08 87
1/24/20 Loge Grad V       
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Stor- och grundlogernas vårprogram 2020 samt Mu-adresser
22 Righeim Gävle     
Mu Bo Axman bo.axman@22righeim.se  026-51 27 92     
1/14/20 Årsmöte       
2/18/20 Loge utan reception Installation   

23 Forsete Malmö    
Mu  Stefan Larsson nils.stefan.larsson@gmail.com 
040-42 21 58 /0734-29 30 10
1/8/20 Loge Grad V       
2/19/20 Loge Grad I      
4/1/20 Loge Grad II      
4/29/20 Loge Grad III      

24 Gungner Borås    
Mu Christer Lindell  christer.lindell@boras.se 
033-615 02 32 / 073 642 79 98
1/10/20 Loge Grad IV       
Årsmöte Aktivitet     
2/14/20 Loge Grad I Installation   
3/13/20 Loge Grad II      
4/17/20 Loge Grad III      

25 Alvheim Eskilstuna    
Mu  Ted Rönn tedronn@hotmail.com 
016-13 47 68 / 070-652 89 03    
1/30/20 Klubbafton       
2/27/20 Loge Grad I Installation    
3/26/20 Loge Grad V      
4/23/20 Loge Grad II      
5/28/20 Loge Grad IV      
 
26 Vanadis Karlskrona    
Mu Tommy Johansson tj65tj@gmail.com  070 515 56 79    
1/17/20  Loge Grad V          
2/9/20  Årsmöte          
2/21/20  Loge Grad I  Installation      
3/3/20  Klubbafton  Whiskyprovning     
3/20/20  Loge Grad II          
4/17/20  Loge Grad III           
5/23/20  Klubbafton  Våravslutning samt VWNF  

27 Odinsal Uppsala    
Mu Roine Thunberg  Roine.Thunberg@icloud.com 070-580 12 54   
1/28/20 Loge Grad III       
2/11/20 Årsmöte      
2/25/20 Loge Grad I Installation    
3/31/20 Loge Grad II      
5/15/20 Loge Grad I Fredagsloge   

28 Gondler Kalmar    
Mu Bo Agmell bo.agmell@telia.com  070-618 29 25     
1/30/20 Loge Grad V       
2/13/20 Årsmöte      
2/28/20 Loge Grad I Installation    
3/27/20 Loge Grad II      
4/24/20 Loge Grad III      

29 Rosheim Norrtälje    
Mu  Lars-Gunnar Vicklander larsken1@gmail.com 070-439 98 11  
1/24/20 Loge Grad V       
2/7/20 Årsmöte      
2/21/20 Loge Grad I Installation    
3/6/20 Klubbafton      
3/20/20 Loge Grad II      
4/3/20 Klubbafton      
4/24/20 Loge Grad I      
5/15/20 Loge Grad III      
7/4/20 Loge Grad I Sommarloge   

30 Torgrim Hudiksvall    
Mu Bengt Göran Persson  goran@dellenova.se 0650-186 28 
1/20/20  Direktoriemöte       
2/3/20 Årsmöte      
2/28/20 Loge utan reception Installation   
3/23/20 Loge Grad I      
4/20/20 Loge Grad II      
5/30/20	 Utflykt	 	 	 	 	 	
 

31 Rimfaxe Helsingborg    
Mu Åke Hylander mu@31rimfaxe.se  042-21 03 07     
1/10/20 Loge Grad V       
2/21/20 Årsmöte      
3/6/20 Loge Grad I Installation
4/3/20 Loge Grad III      
5/8/20 Loge Grad V      

32 Runrike Stockholm    
Mu Alf R Karlsson  alf.xx.karlsson@ericsson.com  08-768 39 89   
1/28/20 Årsmöte information prospects   
2/11/20 Loge Grad I Installation    
3/10/20 Loge Grad I      
4/24/20 Loge Grad I      
5/12/20 Loge Grad I      
6/12/20 Loge Grad II       

33 Danheim Kristianstad     
Mu Bengt Andersson bengan@bengtzandersson.se 
044-21 82 76 / 073 947 09 31
1/11/20 Direktoriemöte Lördag     
1/25/20 Årsmöte Lördag    
2/4/20 Direktoriemöte      
2/14/20 Loge Grad I Installation    
3/20/20 Loge Grad II      
4/24/20 Loge Grad III      
5/15/20 Loge Grad IV      

34 Linneus Växjö    
Mu Kennert Johansson kennert.j@telia.com 
0470-830 83 / 0705-34 92 47
1/30/20 Loge Grad IV       
2/27/20 Loge Grad I Installation   
3/26/20 Loge Grad II      
4/29/20 Loge Grad I      
5/25/20 Infoträff om Bifrostorden   

Stockholmslogerna     
1/8/20 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs 
2/5/20 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs  
3/5/20 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs  
4/2/20 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs  
5/7/20 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs   
6/4/20 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs   
7/2/20 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs 

Storlogen Heimdal     
Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com  072-311 16 15   
2/10/20 Direktoriemöte       
2/14/20 Loge Grad VI Årsmöte Installation av Direktoriet
2/14/20 Årsmöte Endast Årsmötet 
3/30/20 Direktoriemöte Stockholm    
4/3/20 Loge Grad VII Södertälje     

Storlogen Gotheim     
Mu Mats Petersson  macke@k-na.se       
1/26/20 Direktoriemöte Växjö     
2/1/20 Loge Grad VI Årsmöte 13:00 Grad VI 14:00 Jönköping 
3/21/20 Loge Grad VII Malmö     

Storlogen Tirfing     
Mu Lennart Eriksson  lennarteriksson28@gmail.com 
018-38 12 84 / 073-088 21 30
Event Saknas        

Storlogen Ladulås       
Mu  Mats Persson  matss.persson@hotmail.com 
0491-914 36 / 076-879 34 51
2/22/20 Loge Grad VI Västervik     
4/25/20 Loge Grad VII Nyköping     
4/25/20 Direktoriemöte Nyköping

          KANSLIET, Stockholm
            Kansliet är STÄNGT från vecka 51, 2019 
          till och med vecka 3, 2020     
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Aktiviteter utanför våra logemöten

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!

10 Withala, Vetlanda
Besök på Farstorps Gård den 26 september 2019
Vi fortsätter med studiebesöken kring MP- Bolagen och besöker 
Farstorps gård.
Det var här som den energiske entreprenören Werner von Seydlitz 
bodde och avslutade sina dagar 2016. Hans historia börjar med 
en flykt från Ostpreussen 1944. De flesta flyr i panik - rykten om 
ryssarnas brutalitet, om massakrer och våldtäkter har hunnit före och 
satt skräck i befolkningen. Familjens egendomar togs som krigsbyte. 
Till Sverige kom han 1949 från Holland. Han var en välutbildad 
ingenjör inom biokemi och knöts till Myresjöhus där han började 
med utvecklingen av isoleringsplattor av torvfiber. 1953 startade han 
ett företag under namnet Metall o Plast som blev MP- Bolagen och 
som utvecklades med flera olika verksamheter. Han handlade med 
massaved, skaffade flera Carrier fartyg för att transportera massaved 
över Östersjön. Kallpressade stålprofiler och verktygstillverkning 
blev nästa steg. Men Werner hade en önskedröm om att skaffa sig 
en gård. Därför köpte han Farstorps Gård 1967. Han lät rusta upp 
hela gården där huvudbyggnaden fick behålla sin känsla från början 
av 1800-talet. Skogsbruket är huvudinriktningen men det finns även 
mjölkproduktion med 110 kor samt 100 nötkreatur. Gården omfattar 
ca 750 hektar varav drygt 500 ha är produktiv skogsmark. Werner 
von Seydlitz efterlämnade tillgångar som kan skivas med niosiffrigt 
belopp. En stiftelse äger i dag alla bolagen och delar ut ca 15 miljoner 
varje år för att främja forskning, utveckling och utbildning. Det finns 
även en personlig stiftelse efter Werner som ska förvalta kulturen 
på Farstorps Gård samt främja den lokala hembygden, kulturen, 
utbildningen och idrottslig verksamhet i Vetlanda. Där delas varje år 
ut mellan 5–10 miljoner kronor. Ett tack till broder Tomas Granlund 
tillika ordförande i Stiftelsen Werner von Seydlitz som tog emot oss, 
ett 20-tal bröder och guidade oss.

Referent & 
Fotograf Ingemar 

Dalsjö

Samling framför 
Farstorps gård

Det var högt till tak
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10 Withala, Vetlanda
Cykelhandlaren mitt ute i skogen
Ett 20-tal daglediga bröder samlades en torsdagsförmiddag i våra 
lokaler i Hargen för att höra Inge Bengtsson berätta om sin resa som 
egenföretagare. Efter utbildning som maskin mekaniker började han 
arbeta på ett maskinföretag. Då inträffade en olycka när ett borr gick 
av och träffade honom i sitt friska öga. Det andra ögat hade han redan 
tidigare mycket svag syn på. Nu hade han bara totalt 30% syn kvar. Du 
behöver inte arbeta en dag till var beskedet han nu fick. Du kommer 
att få ut livränta. Inget uppmuntrande för en person som ville mer. 
När en bekant till Inge skulle åka och köpa en cykel följde han med 
honom. Resan gick till två olika cykelhandlare ute på landsbygden. 
Det var då som han tog en broschyr på Skeppshultcyklar. Hans tanke 
var att kan de sälja cyklar så kan jag det också mitt ute i skogen 15 km 
från Vetlanda. Resultatet blev ett telefonsamtal till Skeppshult med en 
förfrågan om han kunde få köpa 30 cyklar. Efter ett antal frågor om 
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vem han var blev det klart. Han sökte bidrag för att starta sitt företag 
men fick avslag. Motiveringen var att det fanns inget underlag för ett 
sådant företag i bygden. Hösten 1981 säljer och reparerar han cyklar 
på kvällar och helger och fem år senare blir det på heltid. Trots namnet 
Bengtssons Cykel & Service utökas sortimentet att omfatta även ett 
brett sortiment av skogs- och trädgårdsmaskiner men också med släp, 
båtar och fyrhjulingar mm. Han öppnar en butik till inne i samhället 
Korsberga utanför Vetlanda. Det är en välsorterad jakt och fiskebutik 
och säljer dessutom en hel del begagnat på Blocket. Företaget har i 
dag 15 personer anställda med en omsättning mellan 80–85 miljoner. 

Hans berättelse var pedagogisk 
med ett stort inslag av humor och 
lockade fram många skratt. Han 
poängterade att marknadsföring 
är mycket viktig samt att alla 
kunder måste bli sedda i butiken. 
Detta är viktiga faktorer för att nå 
framgång vilket kan gälla även 
för vårt logearbete. Det blev en 
mycket uppskattad förmiddag för 
våra daglediga bröder.

Referent & Fotograf 
Ingemar Dalsjö

Fängslande historieberättare

11 Löfstad, Tranås
Whiskeyprovning i Ordenshuset den 9 september 2019
Goda ting är ju vanligtvis tre. Men onsdagen 9 oktober var de definitivt 
fem. Tord Guldbrand från High Coast Distillery utanför Kramfors 
hade tagit sig ända till Tranås tillsammans med fem utvalda prover 
ur sortimentet. 28 förväntansfulla bröder och inbjudna gäster bänkade 
sig i bankettsalen i Ordenshuset för att få veta mer om destilleriets 
arbete och dess olika produkter. 
Tord lotsade oss genom alla faserna i whiskytillverkningen, de olika 
sorternas egenskaper och särdrag. Mycket intressant och lärorikt! 
High Coast, som förut hette Box, har en stor bredd i sortimentet och 
smaklökarna fick sannerligen arbeta hårt. Blindtestet utmynnade så 
småningom i en omröstning om vilken sort som var deltagarnas favorit. 
På första plats hamnade High Coast Berg och som god tvåa hamnade 
High Coast 63. Rekommenderas varmt till whiskyintresserade bröder 
runt om i Sverige. Vi fick även chansen att provsmaka ett prov från 
det första fatet av de två som Logen 11 Löfstad har tingat. Tio andelar 
i varje fat har sålts till bröderna, det var äntligen dags att ta del av 
vår egen whiskey. Inte riktigt färdig lagrad ännu, men provet lovade 
mycket gott inför framtiden. Förhoppningsvis blir fatet färdigt för 
tappning i slutet av nästkommande år. Kvällen rundades av med en 
god italiensk buffé, M Stefan Paulson tackade vår ciceron för en 
trevlig kväll och passade på att marknadsföra Orden. Resultatet av det 
värvningsförsöket får vi nästa gång det är dags för Grad I!

Referent & Fotograf Torbjörn Andersson

Förväntansfulla 
provsmakare 
lyssnar på Tord 
Guldbrand

Kvällens fem goda ting

17 Grimner, Oskarshamn Bifrostseniorerna
Bifrostseniorerna i Oskarshamn har hitintills under hösten haft två 
träffar. Den första var inbokad till den 17 september, och handlade 
om en redovisning av slutresultatet av saneringen av Oskarshamns 
hamnbassäng. För att berätta om detta så hade projektledaren 
för hamnsaneringen Bodil Liedberg-Jönsson inbjudits. Ett 30-tal 
bröder och systrar hade denna gång mött upp för att lyssna till Bodil 
Liedberg-Jönssons föredrag om detta gigantiska projekt, som till 
största delen finansierats av Naturvårdsverket, och som i slutändan 
handlar om att få stopp på utflödet av de gifter som finns lagrade i 
bottensedimenten i Oskarshamns hamnbassäng, sviter från en tid då 
miljötänket från stadens industrier var ett helt annat än det som gäller 
i dag, och då det ansågs helt ok att dumpa sitt avfall direkt i havet. 
Den muddring som nu pågått i två år av hamnbassängen anses nu vara 
avslutad, sånär som på några ställen där det tekniskt varit omöjligt att 
komma till med mudderverken, och där man nu istället avser att täcka 
de kvarvarande omuddrade sedimenten med stenkross för att på så vis 
förhindra fortsatt ut läckage av gifter i Östersjön. Bodil informerade 
vidare också om de kommande förändringar som är planerade för 
hela hamnområdet, och som är tänkt skall bli ett lyft för Oskarshamns 
hamn. Den 22 oktober var det så dags för seniorernas andra träff denna 
höst, och nu bestod programmet av luftgevärsskytte med efterföljande 
fikastund. 26 bröder och systrar hade mött upp till denna aktivitet, 
och som instruktörer och tävlingsledare fungerade Sven Berg och 
Roy E Nilsson. Vid den efterföljande fikastunden så förrättades även 
prisutdelning. Där visade det sig att en ny mästare i luftgevärsskytte 
2019 hos Bifrostseniorerna hade korats, då Gert Gränsmark avgick 
med segern, tätt följd av Annelie Engström på andra plats och Johnny 
Engström som trea. Roy E Nilsson delade även ut ett bonuspris som 
gick till Yvonne Ivarsson. 

Referenter Jan-Eric Carlsson, Leif 
Claesén. Fotograf Leif Claesén

Pristagarna i luftgevärsskyttet 
tillsammans med dagens instruktörer och 

prisutdelare

Föredragshållaren om hamnsaneringen 
Bodil Liedberg-Jönsson.  

BIFROST

22 Righeim, Gävle
Klubbafton/Kulturkväll
Den 8 oktober träffades ett antal Bifrostbröder för en guidad visning på 
Länsmuseet i Gävle, detta är Hans Söderströms nuvarande arbetsplats. 
Ingela Broström visade oss runt bland samlingarna och började med 
en översikt över basindustrier och naturtillgångar som format vårt län. 
Ett dystert 150 års jubileum uppmärksammas och speciellt, år 1869 då 
brann största delen av Gävle ned till grunden och många blev utan tak 

över huvudet. Vi fortsatte vår vandring 
och hovfotografens gamla bil drog till 
sig intresset och Göran Ehrfeldt hade 
detaljer att tillföra om bilens renovering. 
Visningen avslutades med kaffe och en 
önskan om fortsättning vid ett senare 
tillfälle bland de omfattande samlingar 
som finns.

Referent Jan Källberg. 
Fotograf Hans Söderström

Ingela Broström i samspråk 
med Göran Ehrfeldt

28 Gondler, Kalmar
Guldfågeln Arena den 24 september 2019
Då har vår aktivitetsgrupp än en gång ordnat biljetter till en Allsvensk 
match på Guldfågeln Arena i Kalmar. Denna gången till mötet mellan 
Kalmar FF och GIF Sundsvall, dessutom till ett riktigt ”Smålands-
pris”. Det var ju perfekt och dessutom en kassaskåpssäker trepoängare 
till KFF. Men icke sa Nicke, våra norrländska gäster vill något helt 
annat. 0–1 i baken precis innan pausvilan och 0–2 innan eländet var 
över. Även om det var sura miner vid hemgång så hade vi trettio 
Gondlare som var där, en trevlig kväll tillsammans.

Referent & Fotograf
Per-Olof Svensson

Hugade spekulanter på 
fotbollsbiljetter Johnny Eklund och 
Bo Carlsson. Försäljningen skötte 
Bo-Lennart Holmsten som fick sätta 
upp skylten ”slutsålt”.

BIFROST

Redaktören och Bifrosts redaktion
önskar alla i Bifrostsverige en 

God Jul & 
Gott Nytt År

Vi hoppas på ett fortsatt gott 
samarbete med Referenter och

kåsörer under 2020
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  Datum                              Namn                                             Loge         Grad                       

   Brustna länkar

 17 Augusti Hans Kastendal 24 Gungner IX  
 28 September Nisse Wallén 11 Löfstad X  
 10 Oktober Göte Jonsson 15 Norheim IX
 30 Oktober  Albert S Trumars 14 Solheim IX

  Mars 2020
  Dat  År   Loge  Namn

 Janurari 2020
 Dat  År  Loge  Namn

 Februari 2020
 Dat  År  Loge  Namn

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

8 50 Valhall Mats Silfving  
10 90 Grimner Sven Kristiansson
10 85 Mjölner Gert Rolf  
10 75 Torkild Hans Ohlsson  
11 80 S:t Örjan Kjell-Åke Nilsson
12 75 Torkild Conny Englund  
14 50 Manheim Bo Wilhelmsson  
17 70 Grimner Stefan Palmberg  
19 75 Alvheim Björn Brodd  
19 70 Mjölner Mats I Nygren  
20 75 Norheim Christer Westberg
22 60 Odinsal Göran Thorsell  
22 50 Torkild Tomas Gustafsson 
23 75 Nicopia Rolf Åkerman  
25 70 S:t Örjan Peter Carlsson  
25 80 Torkild Leif Ring  
25 75 Valhall Roland Friberg  
25 70 Withala Anders Kling

1 70 Eyrabro-H Bength Mann  
1 80 Junehus Kenneth Ahlin  
2 75 Eyrabro-H Karel de Ridder  
2 70 Grimner Fred Skarstedt  
3 80 Grimner Svante Hellqvist  
4 80 Aroshus Bo Hedlund  
4 60 Valhall Peter Berglind  
5 70 Runheim Kent Majak  
6 70 Löfstad Lars-Rune Lingmerth
7 80 Alvheim Gunnar Lindén  
7 60 Vanadis Conny Strömberg  
9 60 Eyrabro-H Magnus Landin  
9 75 Rimfaxe Gert Nordahl  
9 75 Withala Börje Säll  
11 75 Vesthav Hans Wallberg  
11 50 Withala Oskar Frising  
13 70 Nicopia Tomas Barkman  
14 60 Forsete Ulf Adolfsson  
14 80 Righeim Sven Lidström  
18 90 Vesthav Bengt Börjesson  
19 75 Mjölner Gert-Ove Nilsson  
24 75 Eyrabro-H Bertil Wahlter  
24 60 Norheim Ulf Göthberg  
25 85 Solheim Börje Staaf  
28 70 Rimfaxe Christer Lind  
31 80 Löfstad Alf Rosen  
31 70 Norheim Kent Svensson  
31 80 Solheim Sven Hertzberg

 Jubilerande Bröder Personalia

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad

4/9/19 Albin Eliasson 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
5/3/19 Hampus Altervall Midgård
5/3/19 Joakim Sundin Valhall
5/22/19 Pierre Tarby Aroshus
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 Sebastian Ring Åsagård
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

Dat             Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge

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
9/6/19 Anders Fredborg Junehus
9/6/19 Mikael Hellmark Junehus
9/6/19 Andreas Karlsson Junehus
9/6/19 Nicklas Malmquist Junehus
9/6/19 Claes Mortensen Junehus
9/6/19 Rolf Sylven Vesthav
9/13/19 Johan Andersson Grimner
9/13/19 Pierre Carmefeldt Grimner
9/13/19 Kim Lund Grimner
9/13/19 Hampus Westin Grimner
9/13/19 Dag Bergenheim Gungner
9/13/19 Filip Devrér Gungner

9/13/19 William Malm Löfstad
9/20/19 Anders Johansson Gondler
9/20/19 Baris Kinali Gondler
9/20/19 Mensur Kuduzovic Gondler
9/20/19 Rolf Hansson Solheim
9/20/19 Tomas Erlandsson Withala
9/20/19 Alexander Holmström Withala
9/20/19 Mikael Wilhelmsson Withala
9/26/19 Håkan Blad Linneus
9/26/19 Einar Håkansson Linneus
9/26/19 Bo Rönnebring Linneus
9/27/19 Erik Berg Midgård
9/27/19 Joakim Carlfjord Midgård
9/27/19 Mats Ekberg Midgård
9/27/19 Mattias Karlsson Midgård
9/27/19 Tomas Nilsson Midgård
9/27/19 Agne Widerström Norheim
10/4/19 Fredrik Allvin Rosheim
10/4/19 Günter Lippert Rosheim

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad
  Dat            Namn                          Loge   Dat            Namn                           Loge   Dat            Namn                           Loge
10/4/19 Ove Pettersson Rosheim
10/30/19 Mikael Ekwall Åsagård
10/30/19 Håkan Filipsson Åsagård

10/30/19 Fredrik Norberg Åsagård
10/30/19 Lars Thorén Åsagård
11/6/19 Stefan Nordin              Eyrabro-H

11/6/19 Håkan Sennbrink Eyrabro-H 
11/13/19 Johnny Aspman Gagnrad

B efordrade bröder     Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

Grad IIIB efordrade bröder     Grad III – Kunskapens Grad

Grad IV
B efordrade bröder     Grad IV – Hoppets Grad

B efordrade bröder     Grad V – Trohetens Grad
Grad V

9/11/19 Markus Andersson Eyrabro-H
9/11/19 Erik Larsson Eyrabro-H
9/11/19 Morgan Pettersson Eyrabro-H 
9/13/19 Mike Niva Rimfaxe
9/13/19 Harry Pihl Vesthav
9/20/19 Robin Andersson Danheim
9/20/19 Richard Fredin Danheim
9/20/19 Johan Bergman Lindfors Rosheim
9/20/19 Rickard Grape Rosheim
9/20/19 Ralf Nord Rosheim
9/20/19 Henrik Stålhandske Rosheim
9/20/19 Niklas Borgenäs Runheim
9/20/19 William Carehag Runheim
9/20/19 Peter Blaschke Vanadis
9/20/19 Patrik Jönsson Vanadis
9/20/19 Kenth Nilsson Vanadis
9/25/19 Anders Wennerström Aroshus
9/25/19 Stig Eriksson Valhall
9/25/19 Mikael Rosholm Valhall
9/25/19 Mats Silfving Valhall

9/27/19 Mikael Andersson Junehus
9/27/19 Jörgen Åstrand Mjölner
9/27/19 Torbjörn Bergqvist Mjölner
9/27/19 Jonas Hallgren Mjölner
9/27/19 Jonas Möller Mjölner
9/27/19 Robert Persson Mjölner
9/27/19 Rikard Sjöstedt Mjölner
9/27/19 Fredrik Jensen Solheim
10/2/19 Martin Arvidsson Danheim
10/2/19 Krister Olson Forsete
10/3/19 Sören Peterson Nicopia
10/4/19 Lucas Beecken Vesthav
10/4/19 Lars Hansby Vesthav
10/9/19 Torbjörn Falkcrona Torkild
10/9/19 Örjan Urve Torkild
10/11/19 Per-Anders Jönsson Åsagård
10/11/19 Fredrik Jonsson Grimner
10/11/19 Bo Lindström Grimner
10/11/19 Johan Löfqvist Grimner
10/11/19 Lucas Stavervik Grimner

10/11/19 Fredrik Svensson Grimner
10/11/19 Andreas Hosio Gungner
10/11/19 Ingemar Sundgren Gungner
10/11/19 Gert Dahlman Löfstad
10/17/19 Fredrik Söderquist Åsagård
10/17/19 Anders Meijer Manheim
10/17/19 Matti Vene Manheim
10/17/19 Peter Nordström Rosheim
10/22/19 Gunnar Albertsson Åsagård
10/22/19 Lars Andersson Odinsal
10/22/19 Oskar Fredrik Jonsson Odinsal
10/22/19 Anders Kajbring Odinsal
10/24/19 Carl-Johan Borg Linneus
10/24/19 Nils-Göran Strömberg Linneus
10/25/19 Mohamad Al Kuzbari Gondler
10/25/19 Mohammed Haidar Gondler
10/25/19 Johnny Johansson Gondler
10/25/19 Mats Lorentsson Gondler
10/31/19 Kjell-Åke Ahlgren Alvheim
10/31/19 Peter Mårtensson Alvheim

 Dat           Namn                           Loge  Dat           Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge

Dat             Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge
9/17/19 Jakob Jerresand Odinsal
9/17/19 Pär Källström Righeim
10/9/19 Anders Höök Eyrabro-H
10/9/19 Peter Johansson Eyrabro-H 
10/9/19 Jesper Persson Eyrabro-H 
10/9/19 Mats Tidholm Eyrabro-H
10/18/19 Kurt Svensson Danheim
10/18/19 Robin Hultgren Norheim
10/18/19 Dan Olsson Norheim
10/18/19 Peter Stenberg Norheim
10/18/19 Mikael Wikström Norheim
10/18/19 Mattias Hallström Vanadis
10/18/19 Mats Larsson Vanadis
10/22/19 Hans Andersson Torgrim

10/25/19 Victor Hermansson Junehus
10/25/19 Mikael Ekdahl Mjölner
10/25/19 Kenneth Nimåker Mjölner
10/25/19 Tom Johansson Rosheim
10/25/19 Dan Svennberg Rosheim
10/30/19 Johannes Sporre Forsete
10/31/19 Niklas Hansen Nicopia
10/31/19 Benny Hjalmarsson Nicopia
11/1/19 Patrik Nyström Solheim
11/7/19 Riccardo Diamanti Åsagård
11/7/19 Mats Ekdahl Åsagård
11/7/19 Patrik Vuorela Åsagård
11/7/19 Fredrik Medin Runrike
11/7/19 Bertil Sandberg Runrike

11/7/19 Bengt Gagerell Valhall
11/7/19 Magnus Halvarsson Valhall
11/7/19 Urban Hiärne Valhall
11/7/19 Mathias Michelson Valhall
11/7/19 Stefan Wallin Valhall
11/8/19 Bo-Lennart Andersson Gungner
11/8/19 Peter Bergetti Gungner
11/8/19 Martti Järviniemi Gungner
11/8/19 Marcus Lundberg Gungner
11/8/19 Philipp Barcelo Vesthav
11/8/19 Claes Wickström Vesthav
11/13/19 Lars Jonsson Torkild

Dat             Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge
9/24/19 Björn Aspman Odinsal
9/24/19 Olof Bouvin Odinsal
9/24/19 Fredrik Eriksson Odinsal

9/24/19 David Haglund Odinsal
11/8/19 Boo Broman Löfstad
11/8/19 Karl Eliasson Löfstad

11/8/19 Mats Holmstedt Löfstad
11/8/19 Åke Askelöf Nicopia

Dat             Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge
10/9/19 Fredrik Mejer Gagnrad
10/9/19 Fredric Sundell Gagnrad
10/23/19 Sven-Erik Hansson Aroshus

10/25/19 Marcus Carlsson Runrike
10/25/19 Staffan Söderbaum Runrike
10/25/19 Murche Eklöf S:t Örjan

10/25/19 Göran Mattisson Valhall
10/25/19 Urban Rosenquist Valhall
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 Dat           Namn                           Loge  Dat           Namn                           Loge  Dat           Namn                           Loge
10/11/19 Johan Backman Manheim
10/11/19 Jonas Gustafsson Rosheim
10/11/19 Conny Holm Rosheim
10/11/19 Björn Smedsberg Rosheim
10/11/19 Berndt Lehnert Runheim
10/11/19 Roland Ljungkvist Runheim
10/11/19 Karl-Gustav von Wicken Runheim
10/11/19 Holger Andersson S:t Örjan
10/11/19 Carl Stefan Christensson S:t Örjan
10/11/19 Timo Borén Torkild
10/11/19 Petri Lindholm Torkild
10/11/19 Mauritz Rudebeck Valhall
10/12/19 Börje Hansson Alvheim
10/12/19 Mikael Bäckstedt Aroshus

10/12/19 Jan E Å Asp Carolus
10/12/19 Johnnie Jonsson Eyrabro-H
10/12/19 Stefan Paulsson Löfstad
10/12/19 Fredrik Jonneryd Odinsal
10/12/19 Ola Jonsson Odinsal
10/12/19 Jörgen Andersson Solheim
10/12/19 Johan Axelsson Solheim
10/19/19 Peter R O Faleborn Forsete
10/19/19 Stefan Lander Gondler
10/19/19 Anders Larsson Gondler
10/19/19 Åke Rudolfsson Gondler
10/19/19 Åke Josefsson Grimner
10/19/19 Thomas Palmquist Grimner
10/19/19 Åke Svensson Grimner

10/19/19 Niclas Snygg Gungner
10/19/19 Anders Svenningsson Gungner
10/19/19 Leif Svensson Gungner
10/19/19 Stig Bjelkered Löfstad
10/19/19 Gunnar Eklöv Midgård
10/19/19 Mikael Granath Midgård
10/19/19 Christer Laurell Mjölner
10/19/19 Anders Gustavsson Nicopia
10/19/19 Matz Andersson Norheim
10/19/19 Henrik Lirsjö Vanadis
10/19/19 Tomas Fyhr Withala
10/19/19 Jes Suhr Withala

B efordrade bröder     Grad VIII – Skönhetens Grad
Grad VIII

 Dat           Namn                           Loge  Dat           Namn                           Loge  Dat           Namn                           Loge
11/9/19 Björn Brodd Alvheim
11/9/19 Stig-Lennart Cederlöf Alvheim
11/9/19 Börje S. Nilsson Alvheim
11/9/19 Leif Appelblad Aroshus
11/9/19 Bo C A Sahlström Carolus
11/9/19 Kjell Englund Eyrabro-H

11/9/19 Bength Mann Eyrabro-H 
11/9/19 Nilseric Ståhlberg Eyrabro-H 
11/9/19 Ingemar O Berglund Odinsal
11/9/19 Kent T Andreasson Solheim
11/9/19 Jan-Erik B Walldén Solheim
11/15/19 Nils Engerby Manheim

11/15/19 Göran Hellman Manheim
11/15/19 Christer Jacobsson Manheim
11/15/19 Ulf Jegréus Rosheim
11/15/19 Olov Viktorsson Rosheim
11/15/19 Lars Lindberg Solheim

B efordrade bröder    Grad IX – Vishetens Grad  
Grad IX

BIFROSTBÅGAR – Din insats för Ordens Nytta
Ett av Bifrostordens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet och Stiftelsen 
Bifrostbågen är en av flera möjligheter att uppfylla det målet.

Bifrostbågen ges möjlighet att bedriva hjälpverksamhet genom att Bröder skänker en 
fri summa pengar alternativt en eller flera Diplomandelar, Bifrostbågar.

Hur gör jag?
Logernas ombud för Bifrostbågen kommer att på nytt utnämnas i logerna. Ombudet kommer 
att ge Dig hjälp och informerar om hur Du går tillväga för att skänka pengar till Bifrostbågen 
eller andelar. En andel är 1000 kr.

Som ett litet bevis på Din insats för Bifrostordens hjälpverksamhet delar Bifrostbågen ut ett 
diplom till givaren.

Bifrostbågen har idag ett skänkt kapital på nära en miljon kronor. Kapitalet är till största 
delen placerat i aktier med god utdelning, vilket redan i år ger möjlighet att på en 
blygsam nivå återupptaga Bifrostbågens hjälpverksamhet.

Betydelsefullt?
På den frågan är svaret absolut JA!
Ditt bidrag till Bifrostbågen kan redan nu betalas in på Bankgiro 5275–8679.

Bifrostorden har förmånen och glädjen av att ha två framstående 
Stiftelser som bedriver hjälpverksamhet i vår Ordens namn.

Bifrostbågen skiljer sig från dessa två genom att det är alla
bröders Stiftelse.

Bifrostbågen har också möjlighet att bedriva 
hjälpverksamhet inom ett vidare område än de 
övriga två Stiftelserna.

Nisse Wallén, logen 11 Löfstad, Tranås
Logen 11 Löfstad har sorg. Logens ExMästare, Nisse 
Wallén, har lämnat oss, 93 år gammal. Nisse tillhörde en 
av de äldsta bröderna i vår loge och i Storlogen Ladulås. 
Han blev ledamot i Bifrostorden den 7 september 1956 
och innehade LHT, OFT, OVT och OJT och Grad X. 

Han var logens Mästare många år och hans lugna och 
samtidigt värdiga Mästareutövning fick mig att fortsätta 
min vandring inom vår Orden. Nisse hade en stor portion 
humor och hade alltid några vänliga ord såväl under grad-
givning som när vi möttes under promenader i Tranås. 

Samtidigt var Nisse ödmjuk och lyhörd för Löfstadbrö-
dernas önskemål och var en trogen besökare på våra 
logeaftnar även på äldre dagar. Detta till dess att hans 
hälsa satte stopp för både promenader och logebesök.

Nisse var under många år ansvarig för Bifrost-tidningen  
och satte sin prägel på denna. Under hans tid som redak-
tör bytte vår tidning format till nuvarande A4-storlek i 
samband med nr 1 år 2002. Som dåvarande redaktör var 
Nisse beredd på kritik, men det nya formatet mottogs på 
ett övervägande positivt sätt.
Han var en välkänd broder inom vår Orden och även 
utanför vår loge. Vid olika träffar inom vår Orden och 

särskilt under våra 
Riksting förstod 
man hur stor hans 
bekantskapskrets 
och hur uppskattad 
han verkligen var. 

Logen 11 Löfstads 
bröder och andra 
inom vår Orden 
kommer med 
saknad och vördnad 
minnas Nisse.                                                                                                                                        
Vila i Frid!

Lars Axehill
11 Löfstad

In Memoriam



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


