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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. Bifrostorden  
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Det är året 2025 i landet Sverige. I det land Bifrostorden 
såg sitt första ljus i mitten av 1920-talet. Vi är fyllda av 
tacksamhet och glädje, vi har 100 års firande. Flaggor 
vajar högt däruppe med en bakgrund av en blå himmel. 
Orden sträcker sig uppåt och utåt, upp mot de svindlande 
sfärer, dit där ingen når. Vår Ordens lära står där som en 
sträng magister med händerna i sidorna, ser bekymrat på 
oss och rister sakta på sitt huvud för att visa sitt bryderi 
och missnöje. För vad är det vi försöker uppnå? Vi blidkar 
vår inre magister och påminner oss om hur vi tog oss från 
det pandemiska året 2020 till hit, året för tresiffrigt firande. 
Från pandemin och framåt stod vi enade och beslutsamma. 
Ibland stod tysta, bredvid varandra, med fokuserad blick 
och hög medvetenhet. I den närheten och insikten om vår 
Ordens betydelse och dess utmaningar skapades en oerhörd 
kraft. Vi arbetade mer än någonsin med Ordens frågor, stort 
som smått, ”Vi räds inget – för vi är Bifrostorden!”. Allas 
vår längtan att få tillhöra en stark sammansvetsad gemen-
skap är verklighet. Vi blir starkare och starkare inåt och 
samtidigt växer vårt engagemang utåt. Vi får vår kraft ifrån 
vår övertygelse om att Bifrostorden har en bärande funk-
tion i det svenska samhället och det genomsyrar allt vi ser 
och allt vi gör. Vi vill hela tiden lite mer. Vi är tålmodiga 
och besvarar kritik, vi gör uppoffringar och blir frustrerade. 
Men med viljekraft och uthållighet kämpar vi vidare. En 
känsla av tvivel möter vi med ännu mer hårt arbete och 
disciplin. Vi undrar när energin tar slut, ser på varandra, 
rycker på axlarna och arbetar vidare. Det är inte ett arbete 
– det är mitt högre mål. Det finns en högre mening med 
allt vi gör, en mening där vi gör något för någon annan. 
Mitt engagemang gynnar en broder eller syster men lika 
mycket andra människor utanför Orden. Vi är frikostiga 
med vår uppmärksamhet och glädje. Vi ser glasklart vad 

OSM har ordet 2020/2
Vi skriver historia nu - för att att vi måste och för att vi kanVi 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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Bifrost nr 3
Manusstopp senast 27 september 2020. I brevlådan vecka 43 

som behöver göras och vi ser bara möjligheter. Allt som 
inte är en möjlighet sorterar vi bort, det får inte plats. Vi 
är i Stadshuset i Stockholm, över 800 bröder och systrar, 
tillsammans i allt det vi skapat. Vi ler och skålar. ”Tänk att 
jag fick vara med!” på resan mellan 2020 och 2025. Allt 
vi åstadkommit, alla skratt i en genuin varm gemenskap. 
Jag fylls återigen av en ödmjuk tacksamhet, det är svårt 
att hålla känslorna i styr, det rusar i kroppen och allt stiger 
uppåt och vill ut. Jag ser mig omkring i Blå hallen och ler 
”Vi gjorde det! – Tänk att jag fick vara med!”.

Eftersom allt du gör – och inte gör - spelar roll för ditt 
Bifrostorden.    
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 Ordens Lagman, Bo Löfgren, har ordet
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Under en intensiv februarimånad genomförde OD:s ledamöter sex instal-
lationer av nya Mästare och 14 installationer av Mästare som fick förlängt 
förordnande. 
I samband med installationerna fångar OD-ledamöterna också upp företeelser 
som det finns anledning att diskutera och få samsyn kring. Några frågor som 
blev aktuella i år var när och hur en Parentation ska genomföras samt hur vi ser 
på fotografering i Kapitelsalen. OD:s syn är att Parentation ska utföras enligt 
de anvisningar som finns beskrivna i ritus. Dvs efter genomförd gradgivning i 
Grad I, men inte i samband med installationsloge. Fotografering under pågå-
ende ritus i Kapitelsalen ska undvikas. OD vill inte heller att fotografering av 
tjänstemän iförda tjänstekappa görs.  För att göra upplevelsen för recipierande 
Bröder så optimal som möjligt, vill vi att det som försiggår i Kapitelsalen hålls 
förborgat där. 
Arbetet med boken inför Bifrostordens 100-jubileum har påbörjats. Björn 
Torstenius har påtagit sig den viktiga uppgiften att leda projektet. Han har givit 
logerna uppdraget att utse lämplig broder som kan skriva en berättelse om sin 
loge. Det traditionella Mästaremötet ägde rum i Västervik i början av mars, 
med Logen 15 Norheim som värd. Som brukligt var det gradgivning hos Värd-
logen på fredagskvällen. Utvecklingsgruppens presentation av sitt arbete med 
att stödja loger som haft behov och efterfrågat stöd, rönte stort intresse och var 
givande. Därutöver uppskattades konceptet med stationer, där uppdelningen i 
grupper gjordes Storlogevis och angelägna frågor diskuterades. 
Under tiden som vi var samlade i Västervik började det bli alltmer uppenbart 
att det Coronavirus som vi dessförinnan inte förstått hela omfattningen av, hade 
kommit oss väldigt nära. I en första skrivelse från OSM till logernas Mästare 
rekommenderade han såväl logerna som bröderna att ta del av den information 
och de råd som då gavs av myndigheterna, i syfte att minska smittspridningen. 
Bara några dagar därefter, den 11 mars, skrev OSM ännu en gång till alla Mästa-
re. Budskapet var att det var viktigt att följa de råd som gavs av Folkhälsomyn-
digheten. Regeringen hade då beslutat att sammankomster med fler än 500 del-
tagare inte var tillåtna. OSM meddelade då också att det stod varje loge fritt att 
ställa in planerade gradgivningar eller andra sammankomster, om man lokalt 
på orten bedömde detta vara den säkraste åtgärden. Det resulterade i att så gott 
som samtliga loger, en efter en, beslutade att ställa in vårens sammankomster.
Redan då förstod vi också att en värdering av förutsättningarna, för att kun-
na genomföra det planerade Rikstinget i Kalmar 8–10 maj, behövde göras. 
Vid ett OD-möte per telefon 15 mars fick vi information att värden, Logen 
28 Gondler, kunde avboka sina åtaganden senast den sista mars, utan att det 
skulle innebära några nämnvärda ekonomiska förluster. OD tog då, i samråd 
med Rikstingsorganisationen i Kalmar, det drastiska beslutet att ställa in årets 
Riksting. Ett svårt beslut, som i efterhand visade sig vara det enda rätta, ef-
tersom det ytterligare några dagar därefter infördes restriktioner, innebärande 
att folksamlingar med fler än 50 deltagare förbjöds. Så snart det blivit känt att 
årets Riksting blivit inställt tog nästa års värdloge, Logen 26 Vanadis, kontakt 
med sina kollegor i Kalmar och kom överens om att ifall Gondler kunde göra 
nya likvärdiga bokningar för nästa år i Kalmar och Vanadis kunde avboka sina 
gjorda bokningar utan ekonomisk skada, så förklarade sig Vanadis villigt att 
låta Gondler överta Rikstingsarrangemanget 2021. Så blev det, vilket också 
beskrivs på annan plats i denna tidning. 
Ett Riksting består av flera moment. Den del som inte kan vänta är själva Rik-
stinget, som är Ordens årsmöte med redovisning av verksamheten och dess rä-
kenskaper. Det fick bli något annorlunda detta år, då vi inte kunde samlas till 
ett fysiskt möte. Kallelsen gick endast ut till de röstberättigade och mötet ge-
nomfördes via internet där OSM, revisor och några fler bröder var på plats i en 
studio i Linköping, medan övriga deltagare fanns uppkopplade med datorer och/
eller mobiltelefoner runt om i landet. Flera viktiga beslut fattades. Framförallt 
kunde verksamhetsåret 2019 läggas till handlingarna. Dessutom godkändes för-
slaget till ny Konstitution en andra gång. I och med detta blev en ny version av 
Konstitutionen giltig. Den är redan på väg att tryckas upp. Reaktionerna efteråt 
tyder på att det blev ett, med hänsyn till omständigheterna, lyckat Rikstingsmö-
te. Men det har också kommit kommentarer om att många saknade det fysiska 
mötet och den gemenskap ett normalt Riksting ger.
Höstens OD-möten blir i Borlänge 11–12 september och i Växjö 20–21 no-
vember. Med logebesök i Logerna 19 Gagnrad respektive 34 Linneus. Vi håller 
tummarna för att Coronavirus och covid-19 inte ska hindra oss! 

Hans Wallberg, Ordens Marskalk

Rapport från OD i korthet
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Kortare redovisning av antagen propo-
sition vid Rikstingen 2019 och 2020 gäl-
lande revidering av Ordens Konstitution.

Revideringen berör 12 paragrafer i § 15 
som reglerar Rikslogen och § 29 som reg-
lerar Logens Revisionskommitté, där har 
en genomgripande revision gjorts medan 
§ 18, § 25, § 26, § 48 och § 56 är revision-
en av mindre karaktär och i § 28, 
§ 32, § 35, § 41 och § 53 en ren rättelse av 
nuvarande skrivning.

I den här inlagan redogör jag för § 15 
och § 29 som är de paragrafer som med 
dess innehåll fått förändringar som berör 
Orden, dess Loger och ledamöter mest.

§ 15 som reglerar Rikslogen har sedan 
hösten 2016 funnits på Ordens Direktori-
ums (OD) agenda och blivit mer påtaglig 
vartefter antalet Bröder i Orden sjunkit.

OD har gjort genomgipande analyser samt 
diskuterat ärendet med Ex-OD ledamöter 
och inte minst med Storlogemästarna som 
i sin tur ventilerat ärendet med Grundlo-
gemästarna inom respektive Storlogeom-
råde. Det komplexa har hela tiden varit 
att Orden skall genomföra en Riksloge 
med gradgivning i samband med Riksting 
samtidigt som önskemål funnits om att 
öka antalet ledamöter som får inneha Grad 
X utan att tumma på exklusiviteten som 
Styrande Viljans Grad har och innebär.

Rikslogens ledamöter har ett betydande 
ansvar inte minst att använda sin rösträtt 
vid Rikstinget som är Ordens högsta lag-
stiftande myndighet och att vara ledamot 
av Rikslogen innebär att man enskilt har 
lika många röster som en hel Loge, där 
Mästarna är dess företrädare och röstbe-
rättigade. 
OD känner sig trygga med den förankring 
som gjorts inom Orden om paragrafens 
utformning och innehåll, där efter snart 
fyra års diskussioner är till ända och vi har 
ett resultat som gynnar Ordens utveckling 
och därmed framtid. 

§ 15
RIKSLOGEN består av ledamöterna i 
Grad X. Antalet ledamöter i Rikslogen får 
ej överstiga ett hundrafyrtio, om antalet 
ledamöter i Orden understiger två tusen. 
För varje uppnått helt hundratal ledamö-
ter utöver två tusen får antalet ledamöter 
utökas med sju ledamöter. Sju är också det 
maximala antalet ledamöter som Rikslo-
gen kan utökas med varje år.

Rikslogen sammanträder en gång per år i 
samband med Riksting under ledning av 

Ordens Direktorium  på tid och plats som 
bestämmes av Ordens Styrande Mästare. 
Utan hinder för vad som stadgats i 
ovanstående stycke har Ordens Styrande 
Mästare rätt att för varje kalenderår kalla 
upp till tre recipiender att mottaga Ordens 
Grad X.

§ 29 reglerar Logens Revisionskommitté 
och dess ansvar mot Orden, Logen och 
dess Bröder.

OD har haft ett antal frågor beträffande 
årsredovisningar och revisioner i Loger 
vilket utmynnat i att förändra innehållet 
i paragrafen och ge Logernas revisorer 
större möjligheter att löpande ta del av 
Logens Direktoriums beslut och verksam-
het för att samtidigt få mera tid att utföra 
sitt uppdrag på ett professionellt sätt.

Som revisor i Logen skall alla beslut i 
Logens Direktorium granskas och påtalas 
om beslutets genomförande ej genomförs 
eller ändras genom ett nytt beslut, detta 
är en fråga som kanske inte tas på allvar 
däremot ägnas förmodligen tiden till att 
granska räkenskaperna men även den ti-
den har oftast varit för kort för att göra en 
ordentlig revision med utförlig rapport. 

Förändringen har förankrats hos Ordens 
Revisorer och OD ser detta som en trygg-
het för Orden att Logerna får mer utrym-
me för granskning av Logens Direktori-
ums förvaltning och ansvar.

§ 29
LOGENS REVISIONSKOMMITTÉ 
granskar Logens Direktoriums förvalt-
ning. Logens räkenskaper och förvaltning 
ska årligen granskas av de av årsmötet 
utsedda revisorerna. 
Revisorerna ska vara oberoende av dem 
som de har att granska, vilket innebär att 
revisorerna ej kan ingå i Logens Direkto-
rium. Revisorerna har rätt att fortlöpande 
ta del av Logens räkenskaper, årsmö-
tes- och direktorieprotokoll och övriga 
handlingar. Logens räkenskaper för det 
senaste verksamhets- och räkenskapsåret 
ska vara revisorerna tillhanda senast två 
veckor före årsmötet. Revisorerna ska 
granska Logens Direktoriums förvaltning 
och räkenskaper för det senaste verksam-
hets- och räkenskapsåret samt till Logens 
Direktorium överlämna revisionsberättel-

se i god tid före årsmötet. Revisionskom-
mittén består av två ledamöter jämte två 
suppleanter, valda av Logen.

Detta var en kort redogörelse av ett par 
paragrafer i den Konstitution som antogs 
den 9 maj 2020 av Rikstinget och skall 
gälla tillsvidare och ersätta nuvarande som 
antogs den 26 april 2009. 
Övriga förändringar kan Ni studera själva 
inom kort då mitt och OD:s mål är att den 
nya Konstitutionen skall finnas tillgänglig 
för Er innan höstens aktiviteter i logerna 
är igång, vilket vi alla hoppas om inte 
covid-19 sätter stopp för sammankoms-
terna. Men Konstitutionen kommer vara 
tillgänglig oavsett.

Till sist vill jag tacka alla bröder för för-
slag och rekommendationer till förbätt-
ringar av våra regelverk. Utan Er vore 
mitt uppdrag avsevärt svårare att upprätt-
hålla och förädla.

Trevlig 
sommar och 
god hälsa 
önskar jag 
Er!

Oskarshamn 
den 10 maj 
2020 

Bo Löfgren, 
Ordens 
Lagman

Sju är också det maximala 
antalet ledamöter som 
Rikslogen kan utökas 

med varje år.

 Betr. Bifrostordens
regalier för försäljning 
på ”Öppna Marknaden”
När det gäller Ordens regalier som kommer ut till för-
säljning i olika kanaler så ska vi inte lägga så stor en-
ergi på detta. Tyvärr är det alldeles för ofta vi ser detta 
ske, även för andra Ordenssällskap.
Är man inte med i Bifrostorden saknar detta helt sitt 
värde.

I vår Ordens förordning står det att våra loger ska säker-
ställa att vi får tillbaka gradband och utmärkelser när en 
broder har gott hädan eller väljer att lämna Orden.
Vi har sedan tidigare ett beslut att inte ge oss in i denna 
typ av budgivningar för att köpa tillbaka Ordensband och 
utmärkelser mm. Bara att bevaka alla säljkanaler tar en 
massa tid och drar på sig extra kostnader för vår Orden, 
som kan gå till bättre saker.

En del av er tycker kanske att detta är en del av vår Ordens 
hemligheter men de är ändå att betrakta som publika ef-
tersom vi vid högtidsloger visar våra gradband och utmär-
kelser på hotell, festlokaler och för gästande vänner som 
deltar på banketten samt i vår Bifrosttidning.
Vi kan ha en förhoppning om att detta istället kan skapa en 
nyfikenhet över vilka vi är som Ordenssällskap. Vill även 
någon utomstående hjälpa oss med att sälja Bifrostnålar 
som vederbörande har kommit över, så har jag inte något 
emot detta då det inte gagnar säljaren utan bara Orden, 
vilket jag istället vill se som en marknadsföring av vår lo-
gotype.

Om ni, mot förmodan, ser något som är till försäljning 
som rör Bifrostorden och ni känner er osäkra om hur det 
skall hanteras så ta gärna kontakt med mig så kan jag sva-
ra på hur vi skall agera. Viktigast är att INTE ritusböcker 
eller rekvisita kommer ut i orätta händer och där skall vi 
alla agera.

För övrigt hoppas jag att 
ni inte har alltför stora 
abstinensbesvär av att inte 
få besöka era loger och ni 
alla mår väl i dessa Coro-
natider.

Ordens Intendent
Allan Jensen

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

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. Bifrostorden  
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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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OD- och Mästaremöte 6-8 mars 2020

OSM Patrick G Lundeberg på takåsarna i 
Västervik. Fotograf Mats Hyltén

I mars månad innebär det årliga Mäs-
taremötet, vilket är en viktig helg för 
Ordens verksamhet.
Mötet år var förlagt till Västervik. 
Västerviks stadshotell som vi gästade 
var mycket trivsamt med en fantastisk 
utsikt från vårt konferensrum. Rummet 
hade fått det passade namnet ”utsik-
ten” Vi startade på fredagskvällen där 
vi bjöds på en gradgivning i Vänska-
pens Grad hos värdlogen 15 Norheim. 
En fin gradgivning i en trevlig logelo-
kal.

På lördagen när  klockan slog 9.00 väl-
komnade OSM Patrick G Lundeberg som 
föredrog programmet för helgens Mästa-
remöte. OM Hans Wallberg presenterade 
deltagarna. OR Fredric Björk hade fått 
förhinder och likaså M i Logen 7 Junehus, 
samt 23 Forsete. 
OSSM Thommy Brännström presenterade 
utvecklingsgruppen (UG): 
Dessa bröder är Tommy Eriksson 28 
Gondler, Patrik Cederholm 26 Vanadis, 
Anders Svenningsson 24 Gungner, Tho-
mas Andreson 27 Odinsal.

Ett grupparbete som startade med en sed-
vanlig uppdelning där en redovisning skall 
ske under söndagen. Efter lunch så blev 
det sedan föregående års Mästaremöte, 
uppskattat inslag nämligen stationsarbete. 

De fyra stationerna hade följande 
innehåll:
Rekvisita/regalier/profilprodukter 
(OI och OK)
Utveckling/brödravård/rekrytering/
värvning (OSSM, OM och OC)

Marknadsföring/hemsidor/sociala 
medier (OSM)

Ritus/lagar/förordningar (OL och 
OH)

Uppdelningen av Mästarna var i respekti-
ve storloge. 
Lördagens Mästaremöte hade kvar en 
punkt på dagordningen som är ett sam-
kväm med gemensam middag. Platsen var 
i den fina lokalen där Logen 15 Norheim 
huserar. Där fick vi en underhållning som 
blandades med sång och humorinslag. 
En sång som jag kommer att minnas är 
när broder Karl-Gunnar Karlsson som 
är Mästare från Logen 30 Torgrim, bjöd 
på skönsång. En Leonard Cohen låt 
”Halleluja” blev plötsligt en allsång och 
samtliga bröder stämde in i refrängen där 
Bifrostorden fick en framskjutande plats.

Söndagens morgon inleddes med OD 
information. SLM Heimdal Björn Torste-
nius som utsetts till projektledare för den 
kommande boken Bifrostorden 100 år. 
Därefter redovisade utvecklingsgruppen 
svaren från gårdagens enkät och gruppar-
bete. 
OSM Patrick G Lundeberg sammanfatta-
de Mästaremötet och tackade för givande 
dagar. Tack till Logen 15 Norheim med 
M Kenneth Drott, för en trivsam tillvaro. 
Efter en gemensam lunch skildes vi åt för 
hemresa.

Referent Mats Hyltén
Fotograf Gunnar Holmsten 

Deltagarna i OD- och Mästaremötet 
i Västervik

Den första samlingen som skedde 
var året 1966. Vid denna tidpunkt var 
rubriken Mästarekonferens. Dåvaran-
de OSM Hjalmar Malmström bjöd in 
samtliga Mästarna till Nygårds semes-
terby i Täby. Ämnen på dagordningen 
var Ordens ekonomi, ritusfrågor, samt 
medlemsvård.
Nästa samling var i oktober 1968 då 
Mästarekonferensen var förlagd till 
Jönköping. Denna gång var huvudte-
mat logernas inre organisation samt 
arbetsformerna för utvecklingen av 
logernas verksamhet.
Nitton år senare i oktober 1987 bjöd 
dåvarande OSM Hans Larsson in till 
Mästarekonferens.
Konferensen genomfördes i Tranås. 
Oktober 1991 återvände bröderna till 
Tranås platsen var på konferenscen-
trum och boendet hade förlagts till 
badhotellet. En stor dagordning med 
bland annat ett tillsättande av en 
arbetsgrupp, som fått uppgiften att 
göra en översyn av redovisnings- och 
rapportsystem samt övriga administra-
tionsfrågor. Därefter gästades Tranås 
och anläggningen ånyo i oktober 1993. 
På mötet redovisades den förenklade 
rutinerna mellan logerna och Ordens 
kansli. Den pågående uppbygganden 
av datoriseringen på kansliet informe-
rades ut till deltagarna. Planeringen av 
kommande riksting t.o.m. år 2000 är 
klar. Just år 2000 skall Orden fira 75 år 
i Stockholm.

Nästa Mästaremöte var i mars 1997, 
dåvarande OSM Karl-Gunnar Roth 
startade med årliga Mästaremöte. Tid-
punkten för mötet är under mars må-
nad. Detta har fortsatt via efterträdarna 
Lars-Erik Furuskog och vår nuvarande 
OSM Patrick G Lundeberg. Att Mäs-
taremöten fyller sitt behov är tveklöst. 
Ett kontinuerligt sätt att informera om 
Ordensarbetet, dess utveckling, fråge-
ställningar osv. Det stärker vår Orden 
och sist men inte minst så kommer det 
till alla bröders gagn och välfärd.

År   Datum  Plats
1966   12 - 13 mars Nygårds 
    semesterby,  
    Täby
1968   12 oktober  Jönköping
1987   24 - 25 oktober  Tranås
1991   26 - 27 oktober   Tranås
1993   30 oktober  Tranås
1997   22 - 23 mars  Jönköping 
1998   14 – 15 mars  Västervik
1999   13 – 14 mars  Borås
2000   11 – 12 mars  Almåsa, 
    

Mästaremöten genom tiderna
2001   17 - 18 mars  Almåsa, 
    Västerhaninge 
2002   22 – 23 mars  Almåsa,
    Västerhaninge
2003   22 – 23 mars  Almåsa, 
    Västerhaninge
2004   20 – 21 mars  Almåsa, 
    Västerhaninge

Almåsa Konferens ligger i Haninge kom-
mun. Denna byggnad köptes 1959 av De 
Blindas Förening, som idag är Synskada-
des Riksförbund. 

2005   19 – 20 mars Helsingborg
2006   18 – 19 mars Eskilstuna
2007  17 – 18 mars  Ädelfors, 
    Vetlanda
Ädelfors som ligger öster om Vetlanda är 
en folkhögskola som byggdes 1957.

2008   15 – 16 mars  Oskarshamn
2009   14 – 15 mars  Tranås
2010   12 – 14 mars  Karlskrona
2011   11 – 13 mars  Borås
2012   9 – 11 mars  Gävle
2013   8 – 10 mars  Västerås
2014   8 – 9 mars  Norrtälje
2015   6 – 8 mars  Kristianstad
2016   4 – 6 mars  Karlstad
2017   3 – 5 mars  Eslöv
2018   9 – 11 mars Södertälje
2019   8 – 10 mars  Kalmar
2020   6 – 8 mars  Västervik

Mats Hyltén

Nya Mästare i Bifrostorden
Det är för mig en ärofylld och glädjande 
utnämning till ny M i Logen 30 Torgrim!

Vem är jag?
Nyss bliven 73-årig med rötterna i Väster-
botten, från en by som heter Bjurfors i
Vindelns kommun. Mina stora intressen är 
natur, musik och fotografi. Sedan barnsben 
har det varit dagliga turer i skog och mark, 
eller längs åar och bäckar där öring och harr 
riskerat att hamna på tallriken i det väster-
bottniska köket. Min ständige följeslagare 
och guru var min morfar,
en strålande autodidakt pedagog. Han hade 
storheten att ibland ge svaret på mina otaliga 
frågor ”ja vet int, men i möra kansche”.

Det har blivit en hel del jakt också och då 
främst älg, något som jag fortfarande ägnar 
mig åt. Människor och relationer har också 
intresserat mig mycket, vikten av att tillsam-
mans göra saker för att få till bra lösningar 
har varit och är en av mina drivkrafter. Det 
är viktigt att skratta mycket är en av mina 
deviser. 
Under mitt yrkesverksamma liv har infor-
mation och relationsbyggande varit mitt 
arbete Efter att ha jobbat på Iggesundbruk 
som senare blev MODO och kom att tillhöra 
Holmen koncernen i 46 år har jag nu blivit 
friherre. Under 35 av dessa år var jag an-
svarig för besökande kunders välbefinnande 
och information om företagets produktion, 
produkter och råvaruanskaffning. Den stora 
delen av mitt arbete bestod av fabriksbesök 
och skogsexkursioner, hela vägen från ax till 
limpa av världen bästa kartong för presti-
gefyllda förpackningslösningar, ett mycket 
trevligt arbete där jag fick använda mina 
språkkunskaper. Våra produkter gick till 
98% på export.

Hur ser jag på rollen som M i Torgrim?
Det får bli en väg av samarbete där vi får 
hjälpa varandra att på bästa sätt uppnå goda 
resultat som för Orden och logen framåt och 
mot de höga mål som finns uppsatta. 

Det är med glädje och tillförsikt och med 
vetskapen om det stöd och hjälp som finns 
att få som jag ger mig in i detta. 
Stort tack för förtroendet!
Med brödernas bästa för ögonen!

Karl-Gunnar 
Karlsson, ny 
Mästare i 30 
Torgrim

Fotograf 
Per Trane

Jag heter Anders Freiding och är ny 
Mästare i Logen 23 Forsete. Jag mottog 
Frihetens Grad den 19/9 1990 då Lasse 
Ekelund var Mästare. Min fadder är 
Mats Müller som också är en av instif-
tarna till Logen 23 Forsete. Jag fick 
ganska snabbt möjlighet att vara med i 
direktoriet. 

Mellan åren 1992–1993 var jag AV och 
fick sedan möjligheten att i ca 10 år 
vara IL i två olika omgångar vilket är en 
tjänst jag gärna återkommer till. 
Jag har sedan 2013 innehaft tjänsten 
som FSM och däremellan varit ersättare 
för olika roller. Jag har på så sätt varit 
med i logens direktorie från 1992 till 
idag då jag är M. 

Jag har genom åren fått tjänstgöra på 
samtliga tjänster i kapitelsalen. Jag 
mottog Grad IX den 25/10 2008. Jag 
är också IL i Storlogen Gotheim sedan 
2019.

Privat bor jag i Tygelsjö med min fru. 
Har två barn, Victor som är 31 år och 
Julia som är 28 år. Är farfar till tre här-
liga barn och ska bli morfar i sommar. 
Jag umgås mycket med barn och barn-
barn. Mina intresse är fotboll som jag 
gärna går och tittar på samt konserter 
som jag ser så många jag hinner. 

Jag jobbar sedan drygt 30 år på Unile-
ver och är sedan 2016 försäljningschef 
med ansvar för vår Retail säljkår. Efter-
som vi har HK i Solna så innebär det att 
jag varje vecka pendlar till Stockholm 
och tillbringar ca tre dagar i veckan i 
Solna.  

Med broderliga hälsningar
Anders Freiding

Anders 
Freiding, 
nytillträdd 
Mästare i 
23 Forsete
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Bifrostordens Riksting den 9 maj – Historiskt Riksting!

På grund av Covid-19 genomfördes 
under lördagen den historiska händelsen 
att Bifrostorden för första gången via 
digitala verktyg, genomförde förhand-
lingarna. OSM Patrick G Lundeberg, OL 
Bo Löfgren, OK Olavi Ollikainen, OR 
Fredric Björk, OHL Karl-Gunnar Roth, 
OI Allan Jensen samt Ordens revisor 
Eric Åhsberg hade samlats hos företaget 
Imponera AB i Linköping. 

OSM Patrick G Lundeberg inledde med 
den uppkomna situationen kring Covid-19, 
och hur tankarna var att få till dessa för-
handlingar på bästa sätt. 
OSM förklarade därefter Rikstinget för 
öppnat. En parentation över avlidna leda-
möter ur Rikslogen 2019:

Bengt Lorich  
föddes den 27 september 1915 
Logen 27 Odinsal inträd-
de i Orden 18 september 1981                                                                                      
Erhöll Grad X den 4 maj 2007 
Avled den 5 januari 2019                                                                                                 
Innehavare av LBT, LHT, OVT

Sture Alard 
föddes den 19 september 1937    
Logen 20 Vesthav inträdde i Orden 
15 januari 1982 
Erhöll Grad X den 24 april 2009
Avled den 7 januari 2019                                                                      
Innehavare av LBT, LHT, OFT, OVT

Anders Förnberg 
föddes den 26 januari 1926
Logen 4 Valhall inträdde i Orden 
10 oktober 1968 
Erhöll Grad X den 14 maj 1993
Avled den 31 januari 2019  
Innehavare av LHT, OVT.OJT  
Nils Wallén 
föddes den 30 maj 1926 
Logen 11 Löfstad inträdde i Orden 
7 september 1956  
Erhöll Grad X den 20 april 1985
Avled den 28 september 2019  

Innehavare av LHT, OFT, 
OVT, OJT 

Holger Engström 
föddes den 7 september 1931 
Logen 7 Junehus inträdde i 
Orden 16 april 1971  
Erhöll Grad X den 14 april 
2000.
Avled den 29 november 2019 
Innehavare av LBT, LHT,  
och OVT 

Vi är skyldiga dem alla ett 
varmt och innerligt tack för 

vad de under gångna år har gett oss av 
personlighet, av vänskap och omtanke för 
Bifrostorden och för insats och strävanden 
i dess tjänst.

Till Bifrostbröder som gjort sin 
resa före oss:
Så smått blir inför evighetens port vårt 
jordeliv med all dess bekymmer. När 
rösten kallar från en högre ort och dagen 
stilla emot afton skymmer.  
En broder är borta, ibland band och 
kransar en frihetens ros lever i vårt hjärta 
kvar. Som saknaden i ödmjuk vördnad an-
sar och det är hågkomsten av vad de var. 
Så tanken sig mot högre sfärer svingar i 
ljuset utav minnets Stjärne bloss och lyfter 
sig på lätta snabba vingar.

Därefter påbjöds en minuts tystnad till de 
bortgångnas minne.

Ordförande vid Rikstingsförhandlingarna 
Karl-Gunnar Roth flankerad av OK Olavi 
Ollikainen, revisor Eric Åhsberg, OSM 
Patrick G Lundeberg

Broder Karl-Gunnar Roth valdes som 
Ordförande för Rikstinget, och som pro-
tokollförare valdes broder Olavi Ollika-
inen. Därefter vidare i dagordningen där 
Ordensdirektoriets förvaltningsberättelse 
för 2019 jämte resultat-& balansräkning 
faställdes. Revisionskommitténs berättel-
ser för Orden, och samtliga Stiftelser. I 
dessa samtliga fall beviljades ansvarsfri-
het. Därefter upprättades val av ledamöter 
till elektorsförsamlingen samt till Ordens 
Valkollegium, suppleanter i Ordensrätten 
och till Revisionskommittén. 
Nästa punkt Propositioner. Den vid 

föregående års 
Riksting uppkomna 
proposition från OD 
faställdes. 
(se OL Bo Löfgrens 
beskrivning under 
rubriken OL har 
ordet i tidskriften).

Rikstinget beslutade enligt OD förslag att års-
avgiften förblir oförändrad (410 kr) för 2021.

OR Fredric Björk 
kommenterade 
räkenskaperna.

De röstberättigade 
har under mötet 
använt Mentimeter. 
Via sina smartphones 
har var och en röstat 
enligt förekommande 
svarsalternativ.

OSM Patrick G 
Lundeberg och 
OL Bo Löfgren
genomför en 
”Corona-hälsning”

Mötesordförande Karl-Gunnar Roth överläm-
nade ordförandeklubban till OSM Patrick G 
Lundeberg som tackade samtliga närvarande 
för visat intresse. OSM förklarade därefter 
Rikstinget 2020 för avslutat. 
Ett fullständigt protokoll kommer att finnas 
tillgängligt i Bifrostordens portal.

OI Allan Jensen 
som höll kontroll 
på de inkomna 
mejlen under för-
handlingarna.

Så här såg det 
ut hemma hos 
Leif Johansson 
i Nyköping som 
följde mötesför-
handlingarna och 
röstningen. 
Leif tillhör 
Rikslogen

Referent Mats Hyltén. Fotograf Allan Jensen

Tekniken sköttes av företaget Imponera 
i Linköping

Revisor 
Eric Åhsberg

OSM Patrick G 
Lundeberg vid 
Mästareklubban

Ordens Hedersledamöter

Ordens Hedersledamot är Ordens högsta hedersbevis för en-
skild broder. Ordens Hedersledamot dekoreras med samma blå 
band med vita bårder som Ordens Höga Värdigheter bär.

Den första ledamoten som utsågs till OHL var Oskar Fritiof 
Enbom som var Ordens första OSM från 1 april 1925 till 13 maj 
1939. Vid Rikslogens sammankomst 21 september 1939 dekore-
rades broder Oskar Fritiof Enbom. 
Den andra ledamoten som utsågs till OHL var broder Sven Wall 
som var Ordens andra OSM. 
Under perioden 1939–1945 var broder Sven OSM. Vid den 
Förstärkta Rikslogen den 28 april 1945 så mottog Sven denna he-
dersbetygelse. Broder Sven hade innan han utsågs till OSM varit 
Ordens Marskalk under 10 år. Han var mellan åren 1932–1941 
Mästare i Logen 1 S:t Örjan. Under perioden mars 1944-dec 
1944 redaktör för Bifrostordens tidning.

Den tredje ledamoten som utsågs till OHL var broder Uno 
Henström. Uno recipierade den 17 oktober 1937 i Logen 5 
Åsagård. Uno var Mästare i Landskapslogen Svitiod 1947–1952. 
Reception i Grad X 1952 då han utsågs till Ordens Kansler, en 
uppgift han hade till 1959. År 1960 utsågs Uno till Ordens Ora-
tor. Året därpå 1961 blev Uno Förste Ställföreträdande Mästare 
vilket idag motsvarar OSSM. Denna befattning hade Uno till år 
1976. Under åren var han också med i decennier i rituskommit-
tén.

Den fjärde ledamoten som utsågs till OHL var broder Waldemar 
Sjöberg. Waldemar recipierade i Logen 8 Manheim 25 februari 
1943. Waldemar flyttade till Jönköping och blev broder i Logen 7 
Junehus. Han utsågs 1953 till direktorieledamot. ASM 1954, se-
dan Mästare i Lanskapslogen Ladulås 1955–1959. Året 1955 ut-
sågs Waldemar till Ordens Curator och hade denna befattning till 
1967. Åren 1968–1976 var Waldemar Ordens Lagman. OSSM 
mellan åren 1977 – 1990. Under ett års tid tjänstgjorde Waldemar 
som OSM efter Hjalmar Malmströms hastiga bortgång 1978. 
Den femte ledamoten som utsågs till OHL var broder Hans 
Larsson. Hans recipierade i Logen 1 S:t Örjan 31 januari 1957. 

Med olika befattningar i logen utsågs Hans till Mästare i logen 
under perioden 1964–1968. Året 1968 utsågs Hans till Ordens 
Räntmästare en befattning han hade till 1976. Ordens Lagman 
1977–1978. OSM mellan åren 1979–1994. Hans far var en av 
Ordens Stiftare Fredrik B Larsson.

Den sjätte ledamoten som utsågs till OHL var broder Berndt 
Andersson. Berndt recipierade i Logen 5 Åsagård 28 januari 
1965. Han arbetade aktivt för en etablering av loge i Järfäl-
la. Logen 16 Runheim bildades och Berndt blev logens första 
Mästare. Ett ämbete han hade mellan åren 1966–1983. Under ett 
år 1973 tjänstgjorde Berndt som ASM i Storlogen Heimdal. År 
1983 utsågs Berndt till Ordens Kansler en befattning han hade 
till 1994. Mellan 1995–1999 var Berndt Ordens Lagman. Berndt 
avled den 17 februari i år. Ni kan läsa om Berndt i detta nr under 
Memoriam på sidan 46.

Den sjunde ledamoten som utsågs till OHL var broder 
Karl-Gunnar Roth. Karl-Gunnar recipierade i Logen 1 S:t Örjan 
22 mars 1979. I logen tjänstgjorde Karl-Gunnar som munskänk, 
samt skattmästare under några år. Karl-Gunnar var logens Mäs-
tare under perioden 1984–1991. Året 1991 utsågs han till Ordens 
Räntmästare en befattning Karl-Gunnar hade till 1994. Under 
perioden 1995–2009 var Karl-Gunnar Ordens Styrande Mästare. 
Vid Rikstinget i Örebro 2010 utsågs Karl-Gunnar till OHL. 

Den åttonde ledamoten som utsågs till OHL var broder Lars 
Ullman. Lars recipierade i Logen 5 Åsagård 7 december 1972. 
Lars tjänstgjorde i logen mellan åren 1977–1988. Talare, ASM, 
FSM, antagningsnämnden, valkollegiet. Året 1989 utsågs Lars 
till Mästare för Storlogen Heimdal. En befattning som Lars hade 
till år 1993. Under perioden 1995–1999 var Lars Ordens Kansler. 
Lars har skapat Ruby & Lars Ullmans Stiftelse som gett Orden 
möjlighet att kunna göra stora utdelningar kring hjälpverksam-
heten. Premiären för Stiftelsen var den 8 april 2005 på en soaré.

Den nionde ledamoten som utsågs till OHL var broder Lars-
Erik Furuskog. Lars-Erik recipierade i Logen 10 Withala 13 
april 1984. Har haft följande befattningar: VB 1987–1990,
AV 1991–1992, YL 1999–2001, M 2003–2007. Vid Rikstinget 
2007 i Karlskrona utsågs Lars-Erik till Ordens Lagman en befatt-
ning han hade till 2010. Vid Rikstinget i Örebro 2010 invigdes 
Lars-Erik till Ordens Styrande Mästare. 
Vid denna tidpunkt Ordens sjätte OSM. År 2016 vid Rikstinget i 
Uppsala avgick Lars-Erik och lämnade över till ny OSM Patrick 
G Lundeberg. Lars-Erik utsågs samma dag till OHL. Idag är 
Lars-Erik verksam i Ordensrätten. 
Arbetar även i valkollegiet inom Storlogen Ladulås.

Mats Hyltén, Redaktör

Datum Namn Loge Rikstingsort Avliden
1939-09-21 Oskar Fritiof Enbom 1 S:t Örjan Sammankomst i Stockholm 1942-09-16
1945-04-28 Sven Wall 1 S:t Örjan Förstärkta Rikslogen 1962-02-20
1979-04-21 Uno Henström 5 Åsagård Örebro  1994-05-11
1991-04-20 Waldemar  Sjöberg 7 Junehus Södertälje  1998-12-25
1995-04-06 Hans Larsson 1 S:t Örjan Linköping  2011-10-12
2001-04-28 Berndt Andersson 16 Runheim Gävle  2020-02-17
2010-05-07 Karl-Gunnar Roth 1 S:t Örjan Örebro 
2011-05-14 Lars Ullman 5 Åsagård Linköping 
2016-04-23 Lars-Erik Furuskog 10 Withala Uppsala
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 Referat från stor- och grundlogerna

Bifrostordens RikstingBifrostordens 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
2021 Kalmar 28 Gondler 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

    FAKTARUTA
Grad VI: Kärlekens grad
Datum: Fredagen den 14 februari 2020
Antal besökare inkl recipiender: 84
Recipiender: Björn Augustsson, Peter Biro 1 S:t Örjan, Stellan 
Johansson 4 Valhall, Björn Westien 8 Manheim, Anders 
Lindgren 12 Nicopia, Jan Emilsson, Thomas Niklasson, Hans 
Pettersson 29 Rosheim, Börje Larsson och Bengt Almgren 32 
Runrike.
Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Tom Stjernschantz, 
IOEM Astor Baldesten, samt från Storlogen Ladulås/12 
Nicopia Sten Karlsson, Rolf Sallander och Rolf Thorsell

 Heimdal Stockholm

Recipienderna i Heimdals Grad VI. för namn - se Personalia
När portarna till kapitelsalen öppnades, fredagen den 14 februari, 
strömmade bröder av Trohetens Grad och högre in för att bevista Stor-
logen Heimdals Årsmöte. Efter en kort paus vidtog så gradgivningen. 
Om det nu berodde på, eller trots, att det var alla hjärtans dag så hade 
84 förväntansfulla bröder samlats för gradgivning i Kärlekens Grad. 

När Kärlekssökarna äntligen fick träda in i kapitelsalen märktes det 
att pulsen steg ytterligare någon grad. SLM Björn Torstenius, med 
ett samtränat direktorium, förde ritus framåt på ett exemplariskt sätt 
vilket föreföll ha en lugnande inverkan på recipienderna. När sen så 
småningom kapitlet avslutats och alla hade hälsat de nya bröderna väl-
komna i graden, vidtog den sedvanliga fotograferingen varefter alla 
med stor förväntan såg fram emot den väntande brödramåltiden. 

Väl inne i matsalen och efter några välljudande snapsvisor var det 
dags för hyllningen för fosterlandet med efterföljande tal. Talet till Or-
den höll Ordens Kansler Olavi Ollikainen som berättade om hur och 
varför bröder kan belönas med de olika belöningstecken som existerar 
i Orden, talet till recipienderna och graden hölls av Mattias Boldt som 
liknade befordringstrappan inom Orden vid utvecklingen ett litet barn 
upplever, först är man ett liten diande barn med ett begränsat focus på 
ca 18 till 20 cm, senare kommer kunskapen i krypandet, ålandet och 
sedan att kunna gå själv. 

När det så var dags för recipiendernas tacktal hade valet hamnat på 
Börje Larsson, som höll en väl formulerad betraktelse av dagens hän-
delser i kapitlet varefter alla recipienderna ställde sig upp och utbring-
ade en skål, samtliga tal hälsades med stormande applåder. 

När brödramåltiden avnjutits var det så dags för den obligatoriska kaf-
fetåren med vidhängande lottdragning varvid några lyckliga vinnare 
kunde hämta ut sina vinster innan det var dags att i nattens mörker 
anträda hemresan.

Referent & Fotograf Gunnar Holmsten

    FAKTARUTA
Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Lördagen den 22 februari 2020
Antal besökande bröder inkl. recipiender: 109
Recipiender: 18 (Se befordrade bröder)
Gäster: Ordens Marskalk (OM) Hans Wallberg, IOEM Tore 
Persson, IOEM Sven Kristiansson, Bengt Eliason 31 Rimfaxe, 
Anders Boéthius 20 Vesthav

  Ladulås Västervik

Dagens recipiender tillsammans med OM Hans Wallberg, SLM 
Peder Grahn
Så var det dags för vårens första gradgivning i Ladulås. Logen 15 
Norheim i Västervik stod för värdskapet. Dagen började med årsmötet 
och redovisningen av 2019 års räkenskaper. 

Ladulås har en god ekonomi och välskötta räkenskaper. Direktoriet 
och Skattmästaren erhöll därför enhällig ansvarsfrihet för det gångna 
året, så SLM kunde lägga verksamhetsåret till handlingarna. Därefter 
intåg och gradgivning i Kärlekens Grad. Sammanlagt 18 recipiender 
fick mottaga sina insignier. Gradgivningen genomfördes med stor vär-
dighet av SLM Peder Grahn och de tjänstgörande bröderna. 

Mot slutet av gradgivningen tog FSM Joakim Asp till ordet och tacka-
de SLM för det gångna verksamhetsåret. Därefter kallades Br Dan Ol-
Mårs Withala fram till Mästarbordet. Där fick han ur OM och SLM:s 
hand mottaga Ordens Veterantecken. Återigen kallades Br Dan Ol-
Mårs tillsammans med Br Rolf Grönberg Norheim fram. Denna gång 
fick de mottaga utmärkelsen Storlogens Belöningstecken SBT. Beve-
kelsegrunden för detta har varit att dessa bröder var väldigt engage-
rade i bildandet av Storlogen Ladulås. Sedan var det dags för OM att 
tacka SLM för ett väl genomfört 2019 och önska lycka till under 2020. 
Som sin första gärning för året, fick nu SLM utse sitt direktorium och 
tjänstgörande bröder. Vid brödramåltiden var det bordsplacering som 
vanligt. Sammanlagt var det 105 bröder samlade. Logen 15 Norheims 
bröder ska ha en stor eloge för sitt arbete åt storlogen. Måltiden inled-
des som brukligt med sången till Ladulås.

Talet till Orden hölls av OM Hans Wallberg. Han talade då om Bifrosts 
100-årsjubileum som infaller 2025. Det finns möjligheter att på flera 
sätt sponsra detta jättearrangemang. Bröderna ombads ta kontakt med 
OD om detta. Talet till recipienderna hölls av SLM Peder Grahn och 
deras tacktal hölls på ett mycket underhållande sätt av Peter Andrén 
Nicopia och Sune Carlsson Gondler. Mästarebordets blommor tillde-
lades FSM Joakim Asp för all hjälp och stöttning. Dagens insamling 
till förmån för Storlogens verksamhet inbringade hela 2 800 kronor, 
vilket alla tacksamt applåderade för. Vid efterföljande lotterier blev 
ännu fler bröder glada över de presentkort de erhöll.

Referent Göran Straume. Fotograf Johnny Engström

    FAKTARUTA
Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Lördagen den 15 februari 2020
Antal besökande inkl. recipiender: 82
Recipiender: Se befordrade bröder
Gäst: OC Anders Randelius

  Tirfing Örebro

Storlogen Tirfing recipiender i Grad VI. För namn - se Personalia
Tänk vad kul det är att vara igång igen med Storlogemöten! För Tir-
fings del skedde detta i år för första gången (?) på annan ort än Örebro, 
nämligen i Karlstad hos Solheim. Extra glädjande var antalet besökan-
de bröder, 82 inklusive 15 recipiender. Med tanke på att Karlstad ligger 
längst västerut i vår Storloge, kan kanske den numer obligatoriska fria 
bussresan bidragit till uppslutningen. Bussen, som startade i Uppsala, 
fick med sig drygt 50 bröder från Righeim i Gävle till Carolus i Karl-
skoga. Dagens värdloge var representerad av 19 bröder. Nåväl, som 
brukligt är inleds året med årsmöte innan gradgivningen tar vid. Årets 
årsmöte leddes av Solheims M Johan Axelsson, som likt föregående 
år, ledde mötet med den äran. Verksamhetsberättelsen, räkenskaper 
och revisionsrapporten presenterades varefter mötet biföll ansvarsfri-
het för direktoriet. Efter en kort bensträckare och iordningställande 
av Kapitelsalen inleddes så gradgivningen. De 15 recipienderna blev 
informerade/lärda Grad VI budskap om Kärlek och fick motta det blå 
bandet. Efter genomförd Ritus var det så dags för utdelning av Storlo-
gernas belöningstecken SBT. OC Anders Randelius tilldelade tre brö-
der detta tecken, nämligen  Aroshusbröderna Erik Netz och Pär-An-
ders Sunnerkarntz samt Eyrabro-Havamalbrodern Douglas Lindahl. 
FSM Stig-Lennart Cederlöf tackade vår SLM Tomas Lindkvist för det 
jobb han lagt ner under det gågna året och överlämnade en välförtjänt 
blombukett. SLM presenterade direktoriet för 2020,  vilket är detsam-
ma som det gågna året så när som att Claes Aspenryd från Aroshus 
tar över som Skrivare.Vid brödramåltiden var stämmningen hög och 
värmlänskt gemytlig. Det hölls som vanligt en del tal, vilka inleddes 
av OC Anders Randelius, som höll talet till Orden. Han gratulerade 
och välkomnade de 15 nya storlogebröderna samt dagens mottagare 
av SBT. Han informerade också lite om Ordens Stiftelser bland annat 
Bifrostbågen. Talet till recipienderna hölls av Anders Lord och hand-
lade,  som sig bör, om Kärleken. Han avslutade sitt tal med att läsa en 
dikt av Karlstadfödde poeten Nils Ferlin. Diktens slutrad var ju pas-
sande för dagen: ”Slösa med kärleken” . Solheimsbrodern Carl-Eric 
Engström höll så ett kort anförande om vikten av motion och kommu-
nikation för att leva ett lyckligt liv. Recipiendernas tal hölls av Hans 
Fredriksson, också han Solheimbroder. Han framförde sin och övriga 
recipienders tacksamhet och glädje att få bli storlogebroder i Tirfing. 
Mästarebordets två blombuketter förärades dels Hans Fredriksson, 
dels Rolf Johansson. Vid lottdragningen sågs många glada miner hos 
de, som haft turen att hitta vinstlotterna. Efter kaffe och kakan var det 
så dags att tacka för i dag och återvända mot orten där dagen startade. 
Nu ser vi fram emot nästa storloge lördagen den 4 april hos Aroshus i 
Västerås, då Tirfing ger Grad VII.

Referent Berndt Larsson. Fotograf Pelle Sunnerkrantz

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 7 februari 2020 
Antal besökare inkl. recipiender: 33
Recipiender/faddrar: Saqib Shabbir/Emil Höglund, Sven 
Blomberg/Stefan Christensson 
Gäster: OK Olavi Ollikainen, SLM Heimdal Björn Torstenius, 
M Kent Andersson 5 Åsagård, M Claes-Göran Hörnqvist 16 
Runheim, Ulf Adelstrand, Stig Axelsson, Johan Wegelius 8 
Manheim

S:t Örjan Stockholm1

Äntligen var det dags för premiär i de för S:t Örjan nya lokalerna hos 
Odd Fellows Ordenshus i centrala Stockholm. Ett anrikt hus där Odd 
Fellows huserat sedan 1924 och som verkligen andas ordenskänsla. 
Efter en sedvanlig sejdel öl i trevliga baren på nedervåningen sam-
lades brr på översta våningen utanför den så kalla Lilla Ordenssalen, 
Ordenshusets kanske mest stämningsfulla där man har allt man kan 
önska av en Ordenssal. Det märktes på stämningen att denna nya lokal 
kändes som ett stort lyft för samtliga brr. LM Holger Andersson som 
tagit sig in till Stockholm från Gotland för att viga in kvällens två rec. 
lovordade logelokalen efter brödramåltiden och var mycket nöjd att 
S:t Örjan tagit steget och bytt lokaler. De två recipienderna. var strax 
innan de leddes in lagom nervösa och mestadels förväntansfulla att 
äntligen få ta del av denna nya resa i deras liv. När de nya brr var in-
stallerade sammanfattade LM 2019 och avslöjade en del förändringar 
i logens direktorium. Bland annat kliver Simon Lundmark, in som T 
och Kenneth Lindahl. som Sk. Vid efterföljande brödramåltid fick nya 
Mu Rickard Johanson ta stafettpinnen från tidigare Mu och stämma 
upp till både snapssånger och Kungens skål vilket han gjorde med 
bravur. OK höll talet till Orden vari han lovade nya uppslag som pla-
neras för Orden utan att avslöja mer än så. Han påminde även om vårt 
stundande 100-årsjubileum. LM höll sedan ett kort och kärnfullt tal 
för att välkomna de två nya brr. Han påminde de nya brr att ingen br är 
förmer, förutom SLM Björn Torstenius avrundade LM med glimten i 
ögat. När det är dags för rec. att hålla tal berättade Saqib att han kände 
sig både glad och priviligierad att få ta del av denna resa till framtida 
grader och Sven berättade hur varmt välkomnad och omfamnad han 
kände sig av sina nya brr. Avslutningsvis räknade vår nya Sk fram att 
insamlingen fått ihop 807 kronor. Då han kände att vi ska kunna få 
ihop 1 000 kronor skänkte han ytterligare 200 kronor ur egen ficka för 

att få ihop summan till stort jubel 
och varma applåder.

Referent & Fotograf 
Christoffer Sorner

Fr. v Sven Blomberg, rec, Holger 
Andersson LM, Saqib Shabbir, 
rec.

BIFROST
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    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 4 mars 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiender: Kenneth Lindahl 1 S:t Örjan, Simon Lundmark 
1 S:t Örjan
Gäster: OK Olavi Ollikainen, Sören Nordén 4 Valhall, Göran 
Mattisson 4 Valhall

Nu när våren verkar vara i antågande kändes även värmen från bröder-
na denna logekväll. Det var många trevliga historier bröderna emellan 
innan kapitlet kunde ta sin början. Tjg Mästaren Stefan Christensson 
hälsade de församlade bröderna välkomna och genomförde gradgiv-
ningen. Talet till Orden hölls av Olavi Ollikainen och talet till dagens 
recipiender hölls av Stefan Christensson samt av Johan Lööf. Alla när-
varande delgavs också ett litet stycke ur Havamal och dess tänkvärda 
ord. Därefter var det dags för kvällens middag och därefter recipien-
dernas tacktal som framfördes av Simon Lundmark. 

Referent Bengt Risinger

S:t Örjan Stockholm1

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens grad
Datum: Onsdagen den 12 februari
Antal besökare inklusive recipiender: 39
Recipiend/Fadder: Peter Runnälv/ Robert Östlund Persson
Gäst: OH Tomas Östman

2  Eyrabro/Havamal Örebro

Fr. v OH Tomas Östman, recipiend 
Peter Runnälv, Mästare Sven Dahl-
berg
En ny broder hälsades varmt och bro-
derligt välkommen till vår loge och 
Bifrostorden, nämligen Peter Run-
nälv och han ”som vågade vara fad-
der” är Robert Östlund Persson, tack 
broder Robert för din insats. Broder 

Henrik Wik förärades med blomster då han fyllt 50 år under veckan 
och Härold Tomas Östman delade ut Ordens Veterantecken för 25 år i 
Orden till Gunnar Bergkvist. Dessutom erhöll bröderna Nils Erik Stål-
berg, Malte Soogna, Leif Edgren Logernas Belöningstecken. Mästare 
Sven Dahlberg återinstallerades som Mästare om ytterligare två år av 
OH Tomas Östman. Mästaren tackade för verksamhetsåret 2019 och 
FSM Tommy Pemer tackade M för året. Nya direktorie ledamöter-
na Jan-Erik Wennerstrand och Mats Bengtsson installerades. Under 
brödramåltiden anfördes följande: Ordens Härold höll talet till Orden. 
Ordens ideal är bland annat sund livsåskådning. Det är ritualerna un-
der loge som ger oss insikt om detta. Den leder oss till självkännedom 
och fostrar till människokärlek. Under sitt tal till recipienden berätta-
de Mästaren att vi är alla bröder och vi är alla ärliga i relationer. Vi 
lägger politik och religion åt sidan under våra möten. Vi ägnar oss åt 
välgörenhet och samlar in kollekt varje gång till välgörande ändamål. 
Även Orden bedriver stor välgörenhetsverksamhet med flera fonder 
för kultur och bistånd. Recipienden Peter Runnälv  tackade för att få 
tas upp i gemenskap. Han framhöll att han under kvällen mötts av idel 
värme och välkomnande. Sven-Olof Bergström förärades med Mäs-
tarebordets blommor då han är en av våra trognaste bröder på våra 
gradgivningar, trots sviktande hälsa och ork prioriterar han vår ge-
menskap när han har möjlighet. Ett sant föredöme för oss alla. Kvällen 
avslutades med kaffe och lottdragning. Våra ordspråk är: ”Vår Orden 
är från år 1925 men vår administration skall vara  anno 2020” och 
”Våga vara fadder”.

Referent & Fotograf Erik Fredholm

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 11 Mars 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Håkan Sennbrink, Stefan Nordin

Fr. v Håkan Sennbrink, 
M Sven Dahlberg, Stefan 
Nordin

Någon timme innan gradgiv-
ningen pep det i allas telefo-
ner. Det var ett SMS från vår 
Mästare Sven Dahlberg att vi 
inte skulle handhälsa på var-

andra. Detta för smittorisken av Coronaviruset. Vi skulle istället buga 
som hälsning. När vi träffades på kvällen så bugade vi inte så mycket, 
utan det blev mest lite hej och mors. Gradgivningen framfördes lugnt 
och högtidligt. Våra två recipiender Stefan Nordin och Håkan Senn-
brink blev delaktiga i Vänskapens grad.
Några nya befattningar hade blivit innan gradgivningen: Mats Bengts-
son tillträdde som Andre Väktare och Markus Andersson som Diri-
gent. Själv ersatte jag ordinarie skrivaren Erik Fredholm för kvällen. 
Mästaren berättade om kommande evenemang under året. Logens 
Golftävling 16 maj, fredagsfrukost med ett kåseri med ”Hasse och 
Tage”, som Vuxenskolans Emma Andersson visar den 27 mars. Vi-
dare, Ostprovning den 3 april. Boule på Frimurarlogens bana utanför 
huset, måndag förmiddagar, veckorna 17, 18, 19 och 20. Oktoberfest 
den 25 september. Ja, vi har (nej, vi hade) mycket att se fram emot. 
Under brödramåltiden höll Mästaren tal till Orden och lite om dess 
historia samt även talet till recipienderna, som replikerades med ett 
tacktal av Stefan Nordin. Markus Andersson hade med sig en tavla 
som visade äldre jordbruksmaskiner och redskap. Tavlan har värderats 
till cirka 10 000 kr. Han skänker den till logen för att den eventuellt 
kan lottas ut eller auktioneras. Tomas Johansson fick Mästarbordets 
blommor och hälsades välkommen tillbaka efter att varit ett år i tjänst 
hos polismyndigheten i New York. Kvällen avslutades som vanligt 
med ett lotteri och fem lyckliga vinnare.

Referent Per-Erik Odler. Fotograf Daniel Sjökvist

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 26 februari 2020
Antal besökande inkl. recipiend: 27
Recipiend: Arne Kihlberg

Vid årets andra gradgivning informerade M Peter Edman i kapitelsa-
len att Claes Aspenryd från vår loge har utnämnts till S i Storlogen 
Tirfing. M meddelade också att Pelle Sunnerkrantz och Eric Netz be-
lönats med Storlogernas Belöningstecken (SBT). Vid brödramåltiden 
hölls talet till Orden av M Peter Edman som menade att det är viktigt 
med samverkan mellan logerna. Han manade också till att besöka lo-
gen ofta, ju fler vi, ju trevligare blir det och vänskapen stärks. I talet 
till recipienden sade Claes Aspenryd att det är glädjande att du har 
erhållit Grad II och att du har haft svårt att närvara på grund av jobbet. 
Recipienden är tillsammans med Claes även medlem i munskänkarna 
och kan mycket om viner. 
Recipienden sade i sitt tal att han erfor en varm känsla mellan bröder-
na och att logekvällarna ger anledning till eftertanke. Mästarebordets 
blommor erhöll OC Anders Randelius som med kort varsel hoppade 
in och tjänstgjorde.

Referent Bo Hedlund

  Aroshus Västerås3
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad: Frihetens Grad 
Datum: Onsdagen den 19 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Peter Höög, Håkan Jonsson, Philip Rosholm
Gäster: OL Bo Löfgren, OK Olavi Ollikainen, SLM Heimdal 
Björn Torstenius, M Klas Lindström 8 Manheim, Björn 
Risinger 1 S:t Örjan, Kjell Karlsson 17 Grimner, Ingvar A W 
Oscarsson 28 Gondler

Bakre raden fr. v 
Mikael Rosholm, 
OL Bo Löf-
gren, M Bengt 
Hellström, OK 
Olavi Ollikainen, 
Urban Hiärne. 
Främre raden: 
Håkan Johnsson, 
Philip Rosholm 
och Peter Höög

Vid Valhalls för-
sta gradgivning 2020 fick Frihetens röda färg lysa upp kapitelsalen, 
men först samlades bröderna för lite trevlig samvaro och förfriskning-
ar. M Bengt Hellström genomförde ritus där tre förväntansfulla reci-
piender upptogs i brödraskaran. Logens M Bengt Hellström förklarade 
verksamhetsåret 2019 avslutat. Br Göran Kimell höll tal till avgående 
men i ämbetet kvarstående Mästaren och överlämnade en påse med 
hemligt men säkerligen gott innehåll. OL Bo Löfgren återinstallera-
de Broder Bengt Hellström som Mästare i Logen 4 Valhall. Logens 

Valhall Stockholm4
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återinstallerade Mästare utnämnde Bröderna Mikael Rosholm, Bengt 
Gagerell och Pär-Andrs Pehrson som ersättare till olika befattningar 
i direktoriet och förestavade tjäntemanna eden samt handfäste den-
samma. 
Ordens Lagman Bo Löfren höll talet till Bifrostorden och berättade 
bland annat att titlar var viktigt när Orden bildades 1925 men att till-
talsnamnet bröder emellan bestämdes till DU. Detta var väldigt fram-
synt, eftersom i samhället i övrigt blev inte du vanligt förrän i slutet 
av 1960-talet. Han uppmanade bröder att vara med vid kommande 
Riksting och tog särskillt upp 100 års jubileet 2025 i Stockholms 
stadshus. Stellan Johansson höll talet till recipienderna där han gav 
sin syn på att vara med i Orden och att den ger ett ”andningshål” i en 
annas hektisk vardag. 
Brödramåltiden innehöll som vanligt många trevliga sånger i sällskap 
med lika trevliga drycker och god mat. Recipiendernas tal hölls av 
Peter Höög. Mästarebordets blommor förärades Stellan Johansson. 
Lottdragning och kaffe avslutade kvällen.

Referent & Fotograf Hans-Owe Hidlund

Utgivningsschema 2020Utgivningsschema 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
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 5 mars 2020
Antal besökare inkl recipiender: 35
Recipiender/Fadder: Jan Sjunnesson, Anders Hesselbäck, 
Johan Hesselbäck och Marcus Sigheim/Miguel de Paula
Gäster: IOEM Tom Stjernschantz, M 16 Runheim Roland 
Johansson

Fr. v M Kent Anders-
son, Jan Sjunnesson, 
Anders Hesselbäck, 
Johan Hesselbäck, 

Marcus Sigheim och 
fadder Miguel de 

Paula

I början av mars ge-
nomförde Åsagård 
2020 års andra gradgivning. Fyra bröder gick igenom inträdesprovet 
och hälsades välkomna i Frihetens grad.
Jan Sjunnesson, bröderna Anders och Johan Hesselbäck och Marcus 
Sigheim, alla med Miguel de Paula som fadder, ikläddes gradens in-
signier. Idag, när pandemin är över oss, känns det som en evighet - 
men detta hände faktisk bara för ett par månader sedan, torsdagen den 
5 mars. Miguel de Paula höll talet till Orden och gjorde en historisk 
tillbakablick när han berättade om Ordenslivet i allmänhet - vi fick en 
inblick i hur det var för några hundra år sedan när man träffades i de 
tidiga Ordenssällskapen.
Stefan Billerstam höll talet till recipienderna och Anders Hesselbäck 
höll recipiendernas tacktal.

Referent Kent Andersson. Fotograf Charlie Magnusson

 Åsagård Stockholm 5
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    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 28 februari 2020
Antal besökande inkl. recipiender: 39
Recipiender: Anders Yngvesson-Lovrin, Rikard Ottosson 
Gäster: Pelle Sunnerkrantz, Ingemar Gustavsson

Fr. v Jan Lithman fadder, Reci-
piender Anders Yngvesson-Lov-
rin, Rikard Ottosson och fadder 
Eiron Johansson. Stående M 
Christer Jörliden

Som vid varje gradgivning hade 
några bröder under ledning av 
vår intendent Sigge Hammarnäs 
iordningställt logelokalen inför 
Grad III. Ett arbete som görs in-

för varje gradgivning. Detta görs i det tysta på förmiddagen inför varje 
gradgivning hos 7 Junehus. Samma arbete utförs naturligtvis i alla 
loger och bör uppmärksammas för inget gör sig självt. Ett fint och 
uppskattat arbete görs av dessa bröder.
Logens Mästare Christer Jörliden öppnade och förde gradgivningen. 
Två recipiender hade hörsammat kallelsen att få mottaga Kunskapens 
Grad. När ordet var fritt uppmanade vår Intendent Sigge Hammarnäs 
att efter uttåg få hjälp med att återställa kapitelsalen innan matsalen 

Junehus Jönköping7
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öppnas för brödramåltiden en trappa upp. En så snabb återställning av 
salen med så många hjälpsamma händer har sällan skett förut. Utan-
för matsalen väntade under ritus fyra bröder av lägre grader tillsam-
mans med en utsedd logevärd som kunde informera om vår Ordens-
verksamhet och kanske också ge svar på en och annan fråga. Under 
brödramåltiden höll M Christer Jörliden talet till vår Orden där han 
framhöll att Bifrostorden är i ständig förändring och utveckling och 
att arbetet ute i logerna kräver stora insatser av samtliga bröder. Det är 
logernas direktorie som ansvarar för verksamheten och ska bibringa 
de värderingar som symboliserar vårt Ordenssällskap. Logernas arbe-
te måste vara fruktsamt dels i rekrytering av goda bröder och arbetet 
måste också ge en god ekonomisk bas och tillväxt. Han nämnde också 
att Logen 7 Junehus direktorie har fastställt en budget där vi förhopp-
ningsvis ska kunna ha en fortsatt god ekonomi för året 2020. Talet till 
recipienderna hölls av M där många goda ord om vad kunskap inne-
bär, han poängterade att kvällens gradgivning gav bröderna möjlig-
het att bli faddrar till nya bröder i vår gemenskap. För recipienderna 
talade Rikard Ottosson som framförde ett stort och ödmjukt tack för 
befordran till Kunskapens Grad. Ett tack riktade han också till sina 
faddrar som fört in dem i logens gemenskap. Så var det dags för Mäs-
tarebordets blommor. Ännu en gång fick våra utomordentliga MU 
Hansi Henschel och Leif Grytberg var sin bukett för sitt fina arbete.
Under mycket trevliga former och glada skratt fortsatte kvällen med 
lotteri och kaffe.
Kvällens lokalhyra sponsrades av Jan Lithman genom Mark & Träd-
gårdstjänst i Jönköping AB. Ännu en mycket trevlig kväll i vår loge.                                                                                                                       

Referent & Fotograf 
Jonny Ejderbring

Våra MU Hansi Henschel och 
Leif Grytberg kan inte 
uppskattas nog av vår loge

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 21 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 55
Recipiend/Fadder: Marcus Jönsson/Emil Ljunggren
Gäster: OM Hans Wallberg och Anders Boëthius 20 Vesthav, 
Sten Sjödahl 34 Linneus

Femtiofem förväntansfulla bröder hade samlats för att denna kväll få 
ta del av Frihetens Grad, ominstallation av Mästare och Parentation 
för en hädangången broder. Efter att M Peter Wrethander öppnat för 
gradgivning hälsades våra gäster välkomna och därefter ledde vår YL 
Peter Ekendahl in kvällens recipiend. De uppvaktande brr P-O Tjäder 
och Peter Johansson hade därmed gjort sitt för kvällen. Recipienden 
Marcus Jönsson mottog insignierna för Frihetens Grad och invigdes 
därmed som broder i Bifrostorden. M kallade fram kvällens fadder, 
Emil Ljunggren och han fick motta fadderbrevet och erinrades även 
om ansvaret som fadder. OM Hans Wallberg och M dekorerade br 
Tor-Erik Rydén med LBT/Logernas Belöningstecken och br Alf Bjer-
hag med LHT/Logernas Hederstecken. 

Därefter fick brr Bernt-Inge Berntsson och Mikael Rickardsson motta 
sina Veterantecken och br Jimmy Wiktorsson fick fina blommor efter 
att ha fyllt 50 år. M och tjänstgörande brr genomförde sedan en fin 
Parentation för vår hädangångna broder Iron Henriksson och därefter 
avslutade M kapitlet och nu väntade brödramåltiden på oss och efter 
att ha minglat en liten stund bjöds vi till bords och som vanligt var 
det jättegod mat. Efter gradgivningen uppdagades att det hade gjorts 
en miss, vilket innebar att br Jan-Olof Johansson inte hade fått mot-

  Withala Vetlanda10
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ta veterantecknet som han kallats för att motta. Det löste sig under 
brödramåltiden och som ett litet plåster på såret så fick han även mot-
ta Mästarebordets blommor. OM Hans Wallberg höll ett fint tal och 
M höll talet till recipienden. Br Marcus Jönsson tackade för att ha fått 
motta Grad I och berättade dessutom lite om sig själv. Insamlingen till 
logens verksamhet blev 
1 420 kr. Vår Mu Emil Ljunggren tackade Eva Straume och Anita 
Kling med en liten gåva för att de hjälpt oss i köket under kvällen. 
Vid lotteridragningen blev som vanligt några brr glada vinnare. Vår 
fantastiske fotograf Anders Kling har tyvärr inte kunnat få fram några 
bilder från kvällen på grund av att hans minneskort i kameran i efter-
hand hade kraschat. 

Referent Curt Sandberg

Christian Johansson tel.: 0383 - 76 11 30 Roger Johansson
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  Löfstad Tranås11
    FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 7 november 2019 
Antalet besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender:  Åke Asklöf Logen12 Nicopia och Mats Holm-
stedt Logen 11 Löfstad.
Gäster: M Börje Berzén, Jan-Olof Carlsson och 
Jan-Erik Lindquist Logen 12 Nicopia 

Logen gästades av fyra Nicopiabröder som hälsades särskilt välkomna 
av vår Mästare Stefan Paulsson. Logen besöktes av 30 bröder som 
trotsade vädret och ev. Novemberlov. Vid brödramåltiden var det 
som vanligt god stämning och Logens Mästare höll sina obligato-
riska tal. Gradgivningen inramades av vacker musik som ytterligare 
höjde stämningen. Gästande Mästaren Börje Berzén tackade för ett 
broderligt välkomnande och för en fin gradgivning. Recipiendernas 

Detta referat är som synes av ett äldre datum. Men beroende på ett missöde hos 
redaktionen publiceras referatet i detta nummer. Redaktionen ber om ursäkt. 

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

Forts. på sidan 18
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tacktal hölls av Mats Holmstedt. Eftersom Broder Jan Petersson inte 
var närvarande fördelades lotterivinsterna bland övriga bröder… Det 

var årets sista gradgivning och 
vi hoppas på större anslutning 
kommande år.

Lax
De två Mästarna tillsammans 
med kvällens recipienter

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 14 februari 2020
Antal besökande inkl. recipiender: 41
Recipiender/Fadder: Emil Gustafsson/Mats Holmstedt, 
Martin Bäck/Mats Holmstedt, Håkan Nyborg/Mats Holmstedt, 
Alexander Isaksson/Stefan Carlborg, Thomas Gustavsson/
Krister Rydholm
Gäst: Göran Thorén, 21 Midgård

Kvällens recipiender 
och deras faddrar 

från vänster:Tjg M 
Torbjörn Andersson, 

Mats Holmstedt, Emil 
Gustafsson, Thomas 
Gustavsson, Håkan 
Nyborg, Alexander 

Isaksson, Martin Bäck, 
Stefan Carlborg och 

Krister Rydholm

Hjärtats röda färg prydde Kapitelsalen, passande på Alla Hjärtans dag. 
Logen hade öppnat sitt hjärta för fem frihetssökande bröder. Det var 
ett tag sen sist som logen hade nöjet att ta emot så många recipiender i 
Grad I. Bra jobbat YL Mats Holmstedt och flitiga faddrar! 
ExM Torbjörn Andersson höll i Mästare klubban denna kväll då or-
dinarie M var bortrest. De nya bröderna blev stämningsfullt och hög-
tidligt mottagna i vårt brödraskap. Logens mångårige och mycket 
uppskattade S Jan Pettersson avtackades, men han fick snabbt återta 
sin plats som nybliven ersättare! Broder Göran Thorén mottog ock-
så logens hyllning, han har efter lång betänketid valt att bli en del 
av  hemstadens loge, 21 Midgård. Göran kommer bli att bli ett fint 
tillskott i Linköping, men vi hoppas att han besöker oss ofta. Håkan 
Wallén framförde familjens tack till de bröder som närvarade vid Nis-
se Walléns begravning. Kvällens insamling gick till Cancerfonden 
som berikades med närmare 1 000 kronor av kvällens givmilda besö-
kare. När katten är borta så blir det fisk på bordet. Det uttrycket tarvar 
en förklaring. Ordinarie M är ingen vän av fisk, därför passade vi på 
att njuta av havets läckerheter när han var på annan ort. 
Å hans vägnar hälsades sedan de nya bröderna välkomna och fick 
mottaga nålen, konstitutionen och en röd ros till den som väntar där-
hemma. Recipiendernas tal blev ett medley där samtliga nyintagna tog 
till orda. Mycket uppskattat! Mästarebordets blommor tilldelades YL, 
mycket välförtjänt! När vi lämnade Ordenshuset kände vi alla en stark 
optimism inför kommande året. Det går bra nu!

Referent Torbjörn Andersson. Fotograf Henrik Wärn

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 13 mars 2020
Antal besökande inkl. recipiend: 24
Recipiend: William Malm

Vanligtvis sitter han på FSM:s plats men denna kväll svingade Pe-
ter Mickelsson Mästare klubban. Och det gjorde han med den äran. 
Bröderna fick njuta av en stämningsfull ceremoni under vilken en  
broder ikläddes vänskapens insignier. Gradens budskap kändes extra 
angeläget i dessa tider då vår omtanke och vänskap ställs på olika 
prov. Kvällens insamling gick till logens framtida sommaraktivitet. 
YL meddelade att det finns flera frihetssökande till nästa Grad I, men 
att det finns utrymme för fler. Ingemar Högström informerade om att 
logen planerar höstaktiviteter för daglediga. Tre exempel på hur man 
odlar vänskap i praktiken, framtidstron i logen är god. Bröderna lät 
sig väl smaka av kvällens svenska klassiker, pannbiff med alla till-
behör. Vi var kanske inte lika många som vanligt denna kväll, men 
stämningen var mycket god. De traditionella talen hölls av Tjg M, 
ordinarie M samt recipienden. Logens I Bengt Gustavsson  framförde 
ett speciellt tack till bröderna Johan Törnvall och Magnus Dahlgren 
för gott samarbete när vårt förråd drabbades av en vattenläcka. Det är 
äntligen sanerat och rekvisitan finns återigen på dess rätta plats. Bra 
jobbat! Efter det att Leif Hellmansson mottagit Mästarebordets blom-
mor vandrade vi vidare i Tranås-natten. En del stannade kvar en stund 
i Ordenshuset, andra gick hemåt. En lyckad kväll i vänskapens tecken, 
energidepåerna blev ordentligt påfyllda. 

Referent & Fotograf 
Torbjörn Andersson

Fr. v UB Leif Millestad, Tjg 
M Peter Mickelsson, William 
Malm, UB Rickard Hedström

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 6 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiender: Stefan Englund, Christer Harrysson, Thomas 
Karlsson, Daniel Klingsell, Mats Ledberg, Christer Ädel, Leif 
Bergqvist
Gäst: OL Bo Löfgren

Fr. v Stefan Englund, 
Christer Harrysson, M 
Börje Berzén, Thomas 
Karlsson, David Kling-
sell, Mats Edberg, OL Bo 
Löfgren, Christer Ädel 
och Leif Bergqvist

Nytt år och sju nya recipiender som upptogs i Frihetens Grad.
I kapitelsalen fick broder Örjan Johansson mottaga Logernas Heder-
stecken för allt stort jobb som han gör för vår loge. Ordens Lagman 
Bo Löfgren som hedrade vår loge med ett besök, dekorerade Örjan. 
Vid brödramåltiden höll OL Bo Löfgren talet till Orden. där han tack-
ade för den fina gradgivningen, och talade bland annat om hur Bifrost 
grundades 1925 på Stallmästaregården i Stockholm, och att samma 
ritus som då gäller även idag i logen. Han nämnde också kring Riks-
tinget som skall vara om några år i Nyköping. Vid talet till recipien-
derna så hälsade M Börje Berzén recipienderna välkomna och att dom 
skulle hålla ihop för vidare vandringar inom Orden. Brödramåltiden 
var som sig bör mycket trivsam och trevlig. Recipienderna höll sist 
svarstal och tackade för en fin gradgivning och upplevelse, och att 
dom kände sig hedrade att få ta del av vår Orden och gemenskap. 
Kvällen avslutades enligt sedvanlig tradition med kaffe och kaka samt 
lotteri till allas belåtenhet. Referent & Fotograf Krister Johansson

  Nicopia Nyköping12
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  Nicopia Nyköping12
    FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 6 mars 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Andreas Hoffman samt Bernt Karlsson

Vänskapens grad inleddes med att FSM Gustav Pedersen iklädde sig 
rollen som Mästare.
Mästare Börje Berzén var borta i annat uppdrag inom Orden. För Gus-
tav blev det ett elddop som han skötte med bravur. Ställföreträdan-
de Mästaren hedrade Anders Lindgren, David Jansson samt Jan-Erik 
Lindquist, för deras reception i Grad VI som därmed besökt Storlogen 
Ladulås. Broder Anders Lindgren tackade också brr Rolf Sallander 
samt Sten Karlsson för stöd vid sin gradgivning i Stockholm, hos 
Heimdal. Vid brödramåltiden så talade FSM Leif Johansson att vi firar 
100 år 2025, och betonade skillnaden i gradgivningar från förr mot 
nu, och betonade också att vi har ett uppsving i Orden vad gäller nya 
bröder mm, och att vi i så stor möjlighet vi kan ska försöka ta oss 
till Rikstinget i Kalmar 8–10 maj för att ta in det vi kan för vårt eget 
Riksting inom snarframtid. Tjänstgörande Mästare Gustav Pedersen 
höll tal till recipienderna vid brödramåltiden samt om den fortsatta 
vandringen inom Ordern. Recipiendernas tal hölls av Andreas Hoff-
man som betonade den känsla om att vandra vidare inom vår Orden, 
och tyckte det var mäktigt med gradgivningen i kapitelsalen.
Kvällen avslutades med kaffe & kaka samt sedvanligt lotteri, och 
tjänstgörande Mästare Gustav tackade alla tjänstgörande bröder för 
stöd och en bra gradgivning.

Referent & Fotograf
 Krister Johansson

Fr. v Bernt Karlsson, 
Tjg M Gustav Pedersen, 
Andreas Hoffman

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Onsdagen den 12 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiend: 35
Recipiend/fadder: Ulf Cullbrand/ Rolf Palm
Gäster: SLM Heimdal Björn Torstenius

Årets första sammankomst och en ny broder sökte inträde i brödraska-
ran, vi var totalt med recipienden 35 bröder samlade för att inleda det 
nya året. LM Assar tillsammans med direktoriet invigde den nya bro-
dern. SLM Björn Torstenius delade ut tre utmärkelser LBT till Rune 
Widlund och LBT till Timo Boren samt LHT till Rolf Palm som alla 
varit ytterst delaktiga i vår loges framgång. Samt att SLM förordnade 
Assar i sitt ämbete. 
Det blev en stund med gratulationer av den nyantagna brodern, däref-
ter följde ett kort föredrag om vad saker som hände på 50 talet berät-
tade ur broder Bo Devert´s synvinkel, samt lite allmänt prat innan det 
var inringning till brödramåltiden som denna gång tillagades av oss 
själva kallad söndagsmiddag hos mamma på 50–60 talet. Detta var 

  Torkild Södertälje13
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mycket uppskattad och tiden rinner snabbt iväg mot den obligatoriska 
lottdragningen som brukar avsluta kvällen.    

Referent & Fotograf Mikael Bergh

Från vänster Rune Widlund som tilldelades LHT, Recipiend Ulf 
Cullbrand, M Assar Åberg, Rolf Palm som fick LHT och Timo Boren 
som belönades med LBT

    FAKTARUTA
Loge utan reception med återinstallation av Mästare
Datum: Fredagen den 28 februari 2020
Antal besökande: 32
Gäster: OK Olavi Ollikainen, Göran Mattison, Richard 
Axelsson, Mikael Ollikainen samtliga från 4 Valhall

Huvudnumret på det här loge-
mötet är viktigt och angeläget. 
Det handlar nämligen om att vår 
Mästare Johan Axelsson skall in-
stalleras för sin tredje period som 
vår Mästare. Tredje gången gillt 
säger ju ett gammalt ordspråk 
som användes från och till. Om 
man ska tro på det så borde ju 
denna tredje period bli något all-

deles extra och självklart kommer vi alla tillsammans att hjälpas åt för 
att uppnå bästa möjliga resultat. Återinstallationen av Johan Axelsson 
som Mästare genomförs Ordens Kansler Olavi Ollikainen. Det hela är 
ett vackert och högtidligt skådespel där alla utför sina tilldelade roller 
på ett professionellt sätt. Sedan om detta inte var nog, så tilldelades 
våran  broder Karl Lindberg LBT: Logernas Belöningstecken åtföljt 
av livliga applåder. Vid brödramåltiden, vilken som alltid smakar ut-
märkt, framförde vår nykorade Mästare ett stort tack till Ordens Kans-
ler för att han bidragit till att göra installationen högtidlig och minnes-
rik. Ordens Kansler Olavi Ollikainen gav oss i sin tur beröm för både 
installationen och inte minst för den trevliga och lättsamma stämning 
som nu rådde i samband med brödramåltiden. Särskilt nöjd var han 
att i stort sett alla grader var representerade runt Mästarebordet. Som 
alltid sjöngo vi av hjärtans lust, låtar hämtade ur våra sånghäften och i 
låten om Vermladspöjkera klämde vi i litet extra. De är märkliga dessa 
verm-landspöjker som aldrig blir fulla utan bara glada men egentligen 
tror vi att glädjen finns med där från början och att de inte dricker mer 
än andra. Den sedvanliga lottdragningen gjorde som alltid ett fåtal 
bröder glada och övriga tröstade sig nog med tanken att nästa gång 
kammar jag nog hem en storvinst. Någon som vann en flaska på vars 
etikett det stod ”Foot of Africa” och trodde det var en fotvårdsprodukt 
blev glad i efterhand när det visade sig vara ett gott vin med ”smak av 
Afrika”. Vi bröder har som regel mycket trevligt tillsammans och för-
söker på bästa sätt leva upp till Ordens och våra graders mening och 
förpliktelser. Men ibland händer saker oförhappandes som ger smolk 
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i glädjebägaren. Detta har skett nu i närtid och gäller två av våra brö-
der. Vår tidigare Mästare Lars Lindberg liksom Ruben Carlsson med 
långvarigt brödraskap i vår loge har drabbats av cancer och är numera 
även opererade för detta. Vi känner oss skakade av det men sänder en 
brödrahälsning med förhoppning om god läkning och återhämtning. 
Numera har vi ju också sjukdomen Corona eller med det medicinska 
namnet Covid-19 som sätter käppar i hjulet för vår verksamhet. Det 
är en lurig sjukdom eftersom man kan få den i en lindrig form så man 
knappt uppmärksammar den själv men att man ändå smittar andra. 
Dessa kan sedan i sin tur få sjukdomen på ett allvarligt och rentav 
livshotande sätt. Låt oss därför i det här läget vara mycket noga med 
att uppmärksamma och följa Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner på området. Nu blir det också en besvärlig tid framöver för 
oss då vi inte kan träffas på grund av smittrisken och vi kommer helt 
säkert att sakna våra fina och uppbyggliga logemöten. Men låt oss 
inte tappa hoppet tiden går nog fortare än vi tror. När det känns riktigt 
svårt, kan vi ju som tröst nynna på schlagertexten ”En gång ska vi 
åter mötas.”
Sköt om Er bröder!!!

Referent Lennart Nyqvist. Fotograf Lars Lindberg
    FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 6 mars 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 69
Recipiender: Agne Widerström och Thomas Sundgren
Gäster: OSM, OD förutom OR, samtliga SLM, IOEM Tommy 
Albinsson, Bifrosttidningens redaktör Mats Hyltén, Johan 
Lööf 1 St:Örjan, LM Sven Dahlberg 2 Eyrabro-Havamal, LM 
Peter Edman 3 Aroshus, LM Bengt Hellström 4 Valhall, LM 
Kent Andersson 5 Åsagård, LM Klas Lindström och Johan 
Wegelius 8 Manheim, LM Peter Wrethander 10 Withala, LM 
Stefan Paulsson 11 Löfstad, LM Börje Berzén 12 Nicopia, 
LM Assar Åberg 13 Torkild, LM Johan Axelsson 14 Solheim, 
LM Roland Johansson 16 Runheim, LM Magnus Fridälv 
18 Mjölner, LM Allan Löwenhamn 19 Gagnrad, LM Lars 
Bengtsson 21 Midgård, LM Hans Söderström 22 Righeim, 
LM Anders Svenningsson 24 Gungner, LM Nils-Eric Carlevad 
25 Alvheim, LM Patrik Cederholm 26 Vanadis, LM Thomas 
Andersson 27 Odinsal, LM Tommy Eriksson 28 Gondler, LM 
Karl-Gunnar Karlsson 30 Torgrim, LM Tomas Johansson 31 
Rimfaxe och LM Peter Witt 32 Runrike

Det är Mästaremöte i Västervik den här helgen så därför har vi som 
ni läst i faktarutan ovan många gäster i kväll, nästan hela OD, alla 
SLM och 18 LM. Det pratas och skrattas friskt i entrén, baren och 
matsalen. I kapitelsalen var det premiär för både IL och YL men de 
skötte sig perfekt precis som Mästaren och övriga tjänstgörande. Lo-
gernas Belöningstecken tilldelades logens skrivare Peter Jonsson. 
Innan brödramåltid och bordsritus sjöngs det som alltid två snaps-
visor, ovanligt högt och kraftfullt denna kväll. Talet till orden hålls 
av OSM Patrick G Lundeberg. Han talade att han alltid känner sig 
välkommen till både Västervik och till 15 Norheim när han kommer 
hit. OD har haft möte tidigare på dagen men det kändes bra att ladda 
om och besöka kapitelsalen. Han var nöjd med gradgivningen. OD 
är inne i en hektisk period fram till Rikstinget i maj. Avslutningsvis 
anmodade OSM OD’s ledamöter att presentera sig och berätta lite om 
sina ansvarsområden och arbetsuppgifter. Intressant och uppskattat av 
bröderna. M Kenneth Drott håller talet till recipienderna. Han talar 
om att recipienderna nu lovat att följa ordens lära om vänskap och att 
den bästa vän man kan ha är en vän som ställer upp utan tanke på sig 
själv. Han avslutar med ”delad glädje är dubbel glädje och delad sorg 
är halverad sorg.”
Dagen recipiender tackar genom Br Thomas Sundgren kort och kärn-
fullt för den fina upplevelsen i kapitelsalen. M Kenneth överlämnade 
Mästarebordets blommor till Br Christer Westberg som fick hoppa in 
som talare då både ordinarie och ersättare fått förhinder. LM Magnus 
Fridälv 18 Mjölner berättade att de som regerande mästare arrangerar 

  Norheim Västervik 15
    FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 14 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 36
Recipiender/Faddrar: Bo Jakobsson/Peter Jonsson, Christer 
Söderlind/Björn Fransson, Mattias Jonsson/Anders Svensson
Gäster: SLM Ladulås Peder Grahn 

M Kenneth Drott, Matti-
as Jonsson, Bo Jacobs-
son, Christer Söderlind, 
SLM Peder Grahn.

M Kenneth Drott till-
sammans med de LBT 
dekorerade brr Fr. v 
Mikael Eriksson, Lars 
Pettersson

Den milda vintern fort-
sätter hålla sitt grepp 
och så även de gemytliga 

återkommande logekvällarna med 15 Norheim. Denna kväll önskade 
tre herrar söka inträde i vår loge och det är glad stämning före i källar-
lokalen bland de närvarande bröderna. Väl igång genomfördes Grad 
I med tydlig ton och effektiv maner av de tjänstgörande. SLM Peder 
Grahn tilldelade bröderna Mikael Eriksson och Lars Pettersson varsin 
LBT för sitt trogna och hängivna arbete för logen. Väl avslutat och 
på plats för brödramåltiden välkomnades vi av kvällens Mu Thomas 
Svensson som bjöd in till kallskuret och till detta invigdes de små 
sånghäften som skapats med en liten visa om ”Norheimare” i både 
höga och mycket låga toner bland bröderna. Tal till orden hölls av 
SLM Peder Grahn där han välkomnade de tre nya bröderna till logen 
och ett glatt gäng av bröder innan han tackade för en mycket bra grad-
givning. Som avslut förklarade han för de nya och övriga bröder om 
storlogen som är ingenstans men ändå överallt. Till huvudrätt denna 
kväll serverades helstekt karré med kantarellsås och potatis som fick 
mycket beröm runt borden och omtag för de hungriga. Talet till reci-

BIFROST

pienderna hölls sedan av M Kenneth Drott som gick igenom de olika 
graderna som komma skall och överlämnade efter detta en bok till de 
nya bröderna med historien om vår Orden. På detta svarade recipien-
derna med ett tacktal genomförd av br Mattias Jonsson där han tack-
ade för trevlig afton, god mat och varmt välkomnande. IL Bengt-Inge 
Larsson gick sedan igenom de olika bandens utseende med praktisk 
visning av besökande bröder för kvällen. Telegram lästes upp från 
Ålands hav där br/fadder Peter Jonsson lät hälsa att han äntligen efter 
ett decennium av dialog lyckats övertyga en av kvällens nyintagna 
att söka inträde. Sedan tilldelade med glädje M Kenneth Drott blom-
mor till br Mats Berg då det var på dagen nästintill tre år sen sist. 
Med varm kram och ros avtackades även Norhilds damer som denna 
kväll hjälpt till i köket och serveringen. Sist men inte minst fick även 
kvällens nyintagna bröder varsin ros att bära med sig hem. Kvällen 
avslutades med sedvanligt lotteri där flera denna gång fick glädjen att 
vandra hem med fint pris.  

Referent & Fotograf Mikael Wikström

Forts.på sidan 22
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Jonas Wenström – ett bortglömt geni
Jonas Wenström föddes 1855 i Hällefors i Örebro län. Han 
förbluffade sin omgivning redan som barn med sin skarpa 
hjärna. Men hans sjukdom rakit, ”engelska sjukan”, försva-
gade kraftigt hans skelett, invalidiserade honom för livet 
och gjorde att han i vissa kretsar inte togs på allvar. 

På 1870-talet flyttade familjen Wenström till Örebro, där 
pappa Wilhelm etablerade sig som konstruktör och Jonas 
började på läroverket. Han gick ut med bra betyg, men 
lärarna konstaterade att han var ”irriterande underdånig”. 
Han drog sig ofta undan i ensamhet till sina böcker.
Dynamomaskiner och belysningsanordningar var det allra 
hetaste för uppfinnare och företagare under Jonas Wen-
ströms studietid på 1870-talet. Den unge Jonas Wenström 
tyckte inte att de dynamomaskiner han såg höll måttet. 
Och när han fick se tidens modernaste dynamomaskiner på 
elektricitetsutställningen i Paris 1881, sa han att de, trots 
att de var avsedda för industriellt bruk, inte skulle klara en 
påfrestande fabriksmiljö. 

Jonas Wenström konstruerade i stället en egen dynamo-
maskin. Hans allra första, Sköldpaddan, gjorde 1882 
Engelbrekts kvarn i Örebro till den första industriella 
anläggningen i Sverige som var upplyst av glödlampor. 
Man kan lite lustigt påstå att han var ljusets riddare, långt 
innan Bifrostorden fanns! De svenska uppfinnarna spelade 
en avgörande roll för den svenska industrialismens fram-
växt. Från mitten av 1800-talet och 100 år framåt produce-
rade svenskar en lång rad uppfinningar som kom att få en 
avgörande betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. 
En som i allra högsta grad bidrog till denna utveckling var 
Jonas som förstod tidigt att det fanns andra användnings-
områden för elkraft än bara belysning.
Han var tyvärr en man med vacklande hälsa, något han 
kompenserade mer än väl genom att vara en genialisk 
tänkare. Det i kombination med kunskaper i fysik och sinne 
for mekanik fick honom att ständigt prova nya vägar och 
omsätta sina teorier i praktiskt användbara uppfinningar.

1891 fick han patent på ett nytt kraftöverföringssystem, trefas-
systemet, som skulle revolutionera marknaden. ASEA köpte 
Jonas patent.

ASEA byggde 1893 en kraftledning mellan Hellsjön och gruv-
fälten i Grängesberg, en sträcka på 13 kilometer, och den 18 
december 1893 kunde Asea skicka trefasström igenom ledning-
en till Grängesberg. Alla i byn ville hylla Jonas Wenström, men 
han kom dock aldrig dit då han hade drabbats av förkylning 
och hög feber.Hans bräckliga kropp klarade inte av sjukdomen. 
Tre dagar efter invigningen avled han i lungkatarr, bara 38 år 
gammal. 
Tidigt insåg ASEA att det fanns en stor potential i export av 
den nya tekniken och upprättade agenturer i de skandinaviska 
huvudstäderna. Jonas Wenströms dynamomaskiner och tre-
fassystem lade grunden till ASEA, i dag ABB (Asea Brown 
Boveri), ett världsföretag med drygt 140 000 anställda i mer än 
100 länder.
”Borgen” på tidningens framsida är Rudbeckskolans äldsta 
byggnad utförd i engelsk nygotisk stil. Den stod klar år 1901. 
Bysten är gjord av skulptören Ivar Johnsson, den invigdes den 
7 juni 1921 av landshövding Karl J Bergström. 

I Västerås är Wenströmska gymnasiet i uppkallat efter Jonas 
och han har även hedrats med gator i Västerås, Stockholm och 
Finspång.

Logen 2 Eyrabro-Havamals historia 
Logen 2 Eyrabro-Havamal, är den enda logen med ett dubbel-
namn, man kan fråga varför?
Bifrostorden grundades i april 1925 i Stockholm och Logen 1 
blev S:t Örjan i Stockholm, och 2 Eyrabro instiftades i septem-
ber 1925, kort därpå tillkom även Logen 3 Aroshus i Västerås. 
Eyrabro betyder naturligtvis Örebro och vi blev alltså den andra 
logen eftersom grundarna var härifrån. Bifrost växte de första 
åren i Sverige och 1927 instiftades även Logen 6 Havamal i 
Örebro. 1939 kom så kriget och pga inkallelser, sjönk brödraan-
talet så man slog ihop logerna.Under 1970-talet växte Eyrabro 
åter och man fann det lägligt att återuppliva Havamal 1980. 
Kring millennieskiftet sjönk medlemstalen och logerna slogs 

åter ihop igen 2005 och blev då Logen 2 Eyrabro-Havamal.
Örebros ålder kan ej med säkerhet uppges, men av forntida 
handlingar känner man till att den existerade på 1100-talet. 
Ett ursprungligt namn var Eyrarsund, och var redan då en 
viktig marknadspunkt på stråkvägen mellan rikets östra och 
västra orter. Man fick vada över detta sund, eller det som idag 
är Svartån. När man sedermera byggde en bro, förändrades 
namnet till Eyrarsundsbro. Denna benämning ansågs alltför 
lång så den sammandrogs snart till Eyrabro, och slutligen till 
Örebro.  Ty ”Eyr” är egentligen samma ord som ”Ör”, dvs 
sand eller grus.
Havamal betyder den höges (Odens) sång och är en eddadikt. 
Den poetiska Eddan är en samling nordiska dikter och ver-
ser med gudomliga och mytologiska motiv. Den innehåller 
praktiskt kloka levnadsregler, i vilka mod, försiktighet och 
mannavett är de egenskaper som i främsta rummet prisas och 
betraktelser om umgänget med främmande människor medde-
las.Så bakgrunden till namnet är alltså att vi är två kombinera-
de logerna II och VI. Så bakgrunden till namnet är alltså att vi 
är två kombinerade loger, Eyrabro-Havamal. 

Var finns Eyrabro-Havamal?
Eyrabro-Havamal delar lokaler med Frimurarna sedan mitten 
av 70-talet i Frimurarlogen mitt i Svartån i centrala Örebro.
Detta är en intressant historia, ty holmen i Svartån hette från 
början Blekholmen eftersom det var där man blekte och färga-
de djurhudar och tyger. 
När krigsrådet Sahlefelt huserade på holmen under tidigt 
1800-tal fick den namnet Sahlefeltska holmen och när Svens-
ka Frimurare Orden köpte holmen 1883 fick den således nam-
net Frimurare holmen. Redan 1884 kunde logehuset invigas.
Byggnaden som uppfördes ritades av slottsarkitekt Hjalmar 
Sandels. För att få ekonomi i byggnaden bestämdes det att den 

En presentation av Örebro och Logen 2 Eyrabro/Havamal

Uppfinnaren Jonas Wenström Byst framför 
Tekniska Gymnasiet i Örebro

skulle byggas med en befintlig restaurang som då skulle 
kunna arrenderas ut och på så sätt kunna generera ekonomi 
för att underlätta driften av huset.
1943 gjordes en del tillbyggnader på fastigheten. Samtidigt 
gjordes en genomgripande ombyggnad av restaurangloka-
lerna och ekonomibyggnaderna.
En intressant detalj är taket till det som kallas kapitelsa-
len på övervåningen. Dämpas eller släcks belysningen i 
rummet finns där en kopia av stjärnhimlen och hur den såg 
ut år 1883.
Huset uppfördes alltså som ett Ordenshus för Frimurare 
Orden och tjänar som det även idag. 
Utöver Frimurarna och Bifrostorden hittar man här även 
andra ordenssällskap så som W6, Par Bricole och Maria-
orden. Logen 2 Eyrabro-Havamal har idag 113 bröder. 
Storlogen Tirfing har sitt säte i Örebro. I en vindsvåning 
finns även Bifrostordens arkivavdelning. En mejladress har 
skapats till arkivet: arkiv@bifostorden.se

Text och foto Anders Lord, Ordens Arkivarie

Ritning av växelströmsmaskinen

Ordenshuset i Örebro
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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
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Bifrostgolfen den 5 september och uppmanade närvarande bröder att 
anmäla sig. OL Bo Löfgren bjöd på en riktigt rolig småländsk his-
toria. LM Tommy Eriksson 28 Gondler påminde om att anmäla sig 
till Rikstinget i Kalmar 8–10 maj och att han inte kunde se någon 
anledning till att bröder från Grimner och Norheim inte skulle anmäla 
sig. När alla anmälda talare sagt sitt delade M Kenneth Drott ut varsin 
ros till de Norhild-damer som hjälpt oss med servering, disk mm. Br 
Robin Hultgren avslutade kvällen med lotteridragning och delade ut 
många fina vinster.

Referent Michael 
Steiner. Fotograf 
Anders 
Söderström

Fr. v M Kenneth Drott, 
S Peter Jonsson, Tho-
mas Sundgren, Agne 
Widerström och OSM 
Patrick G Lundeberg

Forts. från sidan 19
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FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Tisdagen den 28 februari 2020
Antal besökande inkl. recipiend: 45
Recipiend/Fadder: Ingvar Pettersson/Roland Ljungkvist
Gäster: SLM Heimdal Björn Torstenius, OI Allan Jensen, 
IOEM Tom Stjernschantz 5 Åsagård, ExM Tomas Hellsten 27 
Odinsal, ExM Bernt Carlsson 32 Runrike, Christoffer Sorner 1 
S:t Örjan, Anders Sävborg, Lennart Eriksson 27 Odinsal 

Broder Ingvar Petters-
son flankerad av ExM 
Claes-Göran Hörnqvist, 
Mästare Roland Johansson 
Orderns Intendent Allan 
Jensen

En mycket trevlig kväll med 
gradgivning och installation 
hos logen Runheim i logelo-
kalen i Viksjö, Järfälla för 
genomförande av Frihetens 

grad och installation av Mästare i Runheim 16 Grundloge samt di-
rektoriet den 28 februari 2020. Mästare Claes-Göran förde för sista 
gången, innan ny Mästare skulle installeras. Logen inledde med en 
tyst minut för Broder Berndt Andersson som avled den 17 februari. 
Broder Ingvar Pettersson invigdes i Grad I och Mästaren Claes-Göran 
avtackades för de år han innehaft som logens Mästare.

  Runheim Järfälla16
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Orderns Intendent med de uppvaktande bröderna ExM Tomas Hell-
sten, SLM Björn Torstenius ExM Bernt Carlsson och Kettil Saxlund, 
installerade så logens nya Mästare Roland Johansson. Mästare Ro-
land Johansson utnämnde så biträdande bröder som installerades i 
sina ämbeten. Ordens Intendent Allan Jensen kallade så fram bröder-
na Lennart Lindström och Roland Ljungkvist för att mottaga Loger-
nas Belöningstecken. Insamlingen denna kväll utgjorde 1 215 kr och 
kommer att överlämnas till Viksjö Scoutkår. Brödramåltiden var som 
alltid utmärkt och logen hade hjälp av tre systrar från damlogen Mod-
gunn. Vi tog oss hemåt efter en kväll med – som vanligt – mycket 
trevlig samvaro. Logen hade fått en ny broder och en ny Mästare för 
det kommande verksamhetsåret.

Referent & Fotograf Roland Ljungkvist

Vår nya Mästare 
Roland Johansson 
flankerad av Orderns 
Intendent Allan Jensen, 
SLM Björn Torstenius, 
ExM Claes-Göran 
Hörnqvist, ExM K-G 
von Wicken, ExM 
Tomas Hellsten. 

Modgunns systrar 
tackas för perfekt 
service.

FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 14 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 62
Recipiender/Fadder: Ulf Karlsson/Hans Andersson, Daniel 
Hägerby och Marcus Widell/Erik Svenson, Torbjörn Sternell/
Peter Mjösberg, Marcus Kroner/Mikael Nyquist
Gäster: OL Bo Löfgren

Dagens recipiender. Sittande fr.v. 
Marcus Kroner, Daniel Hägerby, 
Marcus Widell, Torbjörn Ster-
nell, Ulf Karlsson.
Stående fr.v. LM Johan Brundin, 
Mikael Nyquist, Erik Svenson, 
Peter Mjösberg, Hans Anders-
son, OL Bo Löfgren

Nytt verksamhetsår för logen Grimner och en logekväll i frihetens 
färger, som inleddes med krånglande Mästarekedja och skiften bland 
tjänstgörande bröder i sista minuten. Detta bekom förstås inte LM Jo-
han Brundin, som med van och säker hand guidade bröderna genom 
ett förvisso långt kapitel, men med hög grad av andakt och stämning. 
Fem recipiender tågade in i kapitelsalen, uppfyllda av det som skulle 
vederfaras dem. Tre stolta bröder förärades  utmärkelsen LBT ur OL 
Bo Löfgrens hand och med en vidhängande motivering av LM Johan
Tre jubilarer, bröderna Stefan Svensson, Fredrik Karlsson och Mikael 
Nyquist fick redan i kapitelsalen varsin bukett blommor. Inför ytterli-
gare ett år i sin Mästare gärning, presenterade LM Johan Brundin sin 
uppställning av tjänstgörande bröder, med förnyat förtroende på de all-
ra flesta platserna. Vid den efterföljande brödramåltiden så hölls talet 
till Orden av OL Bo Löfgren och innehöll en intressant redogörelse för 
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OD:s olika representanter, och deras huvudsakliga ansvarsområden. 
Det var inte bara kvällens nya bröder som tog till sig av denna nya 
kunskap, utan det blev en nyttig och intressant repetition för alla övri-
ga. LM höll ett anförande riktat till dagens recipiender, där en genom-
gång av gradernas olika insignier var huvudtemat. En trevlig tradition 
är när faddrarna ges möjlighet att kort presentera kvällens nyantagna 
bröder. Ett utmärkt sätt att få en bra introduktion i vår gemenskap.
Äran att framföra recipiendernas tacktal tillföll Daniel Hägerby, som 
framförde sitt varma tack för den fina gradgivningen. Onekligen var 
det mycket ny information att smälta och han och övriga nyantagna 
bröder såg mycket fram emot kommande logekvällar och gradgiv-
ningar. Mästarebordets blommor förärade LM denna kväll två bröder 
med nya uppdrag i logen. Belysningsansvarige Anders Jonsson och 
ersättare till ASM Toni Lavi. Erik Svenson som förvisso var ny som 
ASM, fick bli utan bukett denna gång, men såg inte alltför besviken 
ut för det. Kaffe och lotteri (med lagom blandning av förtjusta tillrop 
och djupa suckar) rundade av samkvämet och LM avslutade med att 
påminna om gradgivning i Storlogen Ladulås 22 februari och möjlig-
heten att åka gemensam buss från Oskarshamn.

Referent & Fotograf Toni Lavi

FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & Mästareinstallation
Datum: Fredagen den 28 februari 2020
Antal besökande inkl. recipiend: 78
Recipiend/Fadder: Per-Åke Endl/Rolf Jacobsson
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, M Tomas Johansson 
31 Rimfaxe, M Peter B Arvidsson, ExM Hans Berggren 20 
Vesthav, ExM Mats Hyltén 23 Forsete, Lennart Juhlin, Börje 
Månsson 31 Rimfaxe, Marcus Petersson 33 Danheim

Välkommen broder! Det är ord som verkligen värmer. Och just de 
orden hördes några gånger under en mörk fredagskväll i Eslöv. Jag 
återkommer till detta några gånger.
78 bröder samlades till möte i Frihetens Grad samt Mästareinstalla-
tion, den sista fredagen i februari. ”Välkommen broder” var det första 
som kom emot mig när jag klev in genom dörren. Eller inte riktigt 
det första. Det absolut första var det välbekanta sorlet från glada Or-
densbröder. Men detta var ingen vanlig kväll. Mycket spännande var 
på gång.
Redan innan intåget var stämningen hög. Gamla bekanta blandades 
med nya bekantskaper. Som vanligt steg skratten, sorlet och samtalen 
mot höjderna vilket inte ens dämpades när bröderna gjorde paus för att 
svälja den kokta korven.
Efter vanligt intåg av bröderna i kapitelsalen såg IL Glenn till att ordna 
med placeringarna. ”Om du flyttar dit och du sätter dig här så får han 
också plats”. Ett mycket väl genomfört uppdrag som vanligt. Ritus 
fortlöpte i vanlig ordning fram tills gästerna presenterades. Dagen till 
ära förärades vi av ett besök av OSM Patrik G Lundeberg vilket verk-
ligen satte guldkant på tillvaron. Recipienden Per-Åke Endl inträdde i 
vår brödrakrets. Sedan gick ordet till OSM. Bröderna Bengt Isaksson, 
Sven-Erik Persson, Ingemar Lindahl och Glenn Danielsson dekorera-
des av OSM med Logernas Belöningstecken. Broder Magnus Fridälv 
dekorerades med Logernas Hederstecken. OSM:s myndiga och varma 
stämma ljöd i kapitelsalen med motiverande och stärkande ord. Kväl-
lens möte besöktes även av hela sex Ex-Mästare från logen. Avgående 
Mästare Sten hyllade dem alla med varsin röd ros och med orden ”Jag 
kommer strax. Snart är vi sju”. Även Br Per-Lennart Nilsson uppvak-
tades med anledning av sin högtidsdag. Sedan var det tid för Mästare 
Sten att lämna ifrån sig klubban efter många års förtjänstfullt arbete. 
OSM tackade för den här tiden varefter den avgående Mästaren av 
dekorerades. Vår nya Mästare Magnus Fridälv ikläddes vederbörliga 
tjänstetecken. Även ämbetsmännen installerades. Det blev en del nya 
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ansikten i direktoriet. Mångas magar kurrade. Lämpligt nog var det 
hög tid för brödramåltiden. Väl till bords uppmanade vår nytillträdde 
munskänk Rikard Sjöstedt bröderna att inte genomföra repris av ”Hela 
havet stormar” vid matbordet utan vädjade till lugn och ordning. 
Sedan blev det sång. Som sig bör i 18 Mjölner steg tonerna av ”Åvan-
lär” bland bröderna, allt till OSM:s stora glädje. Mellan bestickslam-
mer och sorl lyckades även Br Sven-Åke Ståhl med att underhålla med 
en vits.OSM talade till Orden. Det var ett stärkande och tankeväckan-
de tal om att tillsammans dela med sig av erfarenheter när vi sitter runt 
lägerelden. Vikten av att delegera och att inte vara rädd för att berätta 
om misstag betonades. OSM avslutade med att tacka för en fin grad-
givning och en inspirerande kväll. ”Det är sådant som ger OSM kraft”
Bland de många talen av b.la. gäster och recipienden fanns även ett tal 
från Br Mikael. Han talade till ExM Sten som är Mikaels fadder. Sten 
berömdes som förebild och god fadder. Som ett tecken på detta över-
räckte Br Mikael en gåva i form av Tors Hammars som halssmycke. 
En gåva som ExM Sten varmt tog emot.
IL Glenn berättade om Bifrostgolfen som kommer hållas i Eslöv. IL 
berättade ödmjukt om Eslöv seger över Växjö under senaste tävlingen. 
Gästande bröder fick med sig inbjudan till sina loger.
En härlig kväll i glada bröders lag var över. Konstigt nog verkade 
kavajen krympt något efter maten. Efter mötet hade vi en ny broder 
att glädjas över, värmande ord från OSM och en ny Mästare i logen. 
Till på köpet lyckade OSM vinna under kvällens lotteri. Kort sagt, en 
härlig Bifrostkväll att minnas. 

Referent Jonas Möller. Fotograf Bo Olsson

Stående fr. v 
M Magnus 

Fridälv, 
Rolf Ja-

cobsson, 
Per-Åke 

Endl, OSM 
Patrick G 

Lundeberg

ExM: Sittande fr. v Sten Svensson (2016–2020), Mats Hyltén (2013–
2016), Arne Löfberg (2010–2013), Tommy Hyltén (2006–2010), 
Larserik Johansson (2003–2006), Sven-Eric Nilsson (1998–2003), 
Roland Carlström (1992–1998).

FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 12 februari 2020
Antal besökare: 24 
Gäst: SLM Tirfing Tomas Lindkvist

Onsdagen den 12 februari samlades vi till årets andra logeafton hos 
Gagnrad. Kvällen började som vanligt med mingel i baren med ”kôrv 
mä brô” och drycker.  Kl 19 hade vi årsmöte där Broder Mikael Pren-
ler på ett säkert och effektivt sätt lotsade oss närvarande bröder ige-
nom årsmötesförhandlingarna.
Denna kväll skulle vi klara oss utan vår Mästare och tjänstgörande 
Mästare var FSM Fredrik Lemón. Ritus denna kväll innehöll även en 
parentation för Broder Olle Rigborn som avled i augusti 2019 i en 
ålder av 76 år och Ritus genomfördes på ett värdigt och förtjänstfullt 
sätt under ledning av Fredrik. Under brödramiddagen berättade br An-
ders Mathsson om planerna för årets speedwayevent i Avesta som är 
planerat att ske tisdagen den 26 maj. Eventet är inlagt i portalen under 
Klubbafton 26/5.

  Gagnrad Borlänge19
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SLM Tomas Lindkvist sade i sitt tal vid brödramiddagen att det är 
alltid trevligt att besöka Gagnrad och han gratulerade logen till den 
goda utvecklingen man haft under året, efter några mindre bra år. To-
mas knöt an till Anders planer för speedwayeventet och berättade hur 
trevligt det var på förra årets speedway, trots det dåliga vädret. 
Men den goda förplägnaden med ”Jansson med tillbehör” efter täv-
lingen, samt att han hade turen att vinna Antonio Lindbäcks signerade 
speedwayhjälm gjorde kvällen till ett mycket trevligt minne för ho-
nom. En innehållsrik och minnesvärd logekväll avslutades med kaffe 
och avec samt lottdragning. Br Lars Häggström, som numera bor i 
Stockholm, vann kvällens finaste pris. Och som vanligt gick det pris 
till våra bröder från Avesta.

Fr. v vår Intendent/Pelle Jans-
son, tjänstgörande Mästare 
Fredric Lemón, SLM Tomas 
Lindkvist och vår evigt unge 
ålderman Stig Skärström

Tirfing Grad VI 
Lördagen den 15 februari for vi sex besökande Gagnradsbröder och 
en recipiend till Karlstad där Tirfing hade en gradgivning i Grad VI. 
Det var skönt och trevligt att för en gångs skull få sitta på sidan och se 
en gradgivning. Ritus genomfördes av Tirfings direktorium under led-
ning av SLM Tomas Lindkvist på ett utomordentligt sätt. Vår ASM 
Johan Mathsson var en av de 15 recipienderna. En av oss resenä-
rer från Gagnrad som var med för att stötta vår recipiend var Anders 
Mathsson. Anders är både fader och fadder till Johan.
Tirfing Grad VII
Den 4 april var vi fem recipiender och sju stöttande bröder som skul-
le åka till Logen 3 Aroshus i Västerås och recipiera i Grad VII, pga 
covid-19 viruset blev denna gradgivning inställd.

Referent & Fotograf Sven Olsson

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

FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 21 februari 2020
Antal besökande inkl. recipiend: 26
Recipiend/Fadder: Jens Isaksson/Harry Pihl och Rolf 
Hackzell. 
Gäster: OH Tomas Östman

Fr. v M Jakob Sjöling och recipien-
den Jens Isaksson
Årets första loge hölls denna af-
ton. Men man kan nästan säga att 
vi redan haft en loge i januari då vi 
var 27 bröder från 20 Vesthav som 
hyrt buss och åkt för att besöka 24 
Gungner i Borås den 10 januari för 
att bevista en Grad IV. Vår broder 
Olle Nordberg från 20 Vesthav var 
en av recipienderna. Vi var flera än 
normalt, tror jag, som denna afton 
smyckade kapitelsalen inför vad 

som komma skulle, både en Grad I och Mästare förordnande. Det 
blev en fin gradgivning för vår recipiend Jens Isaksson som invigdes 
i Frihetens Grad. OH Tomas Östman som ut två utmärkelser, Loger-
nas belöningstecken, samt Logernas Hederstecken. Först i raden var 
Bengt Christiansson som mycket förtjänstfullt erhöll utmärkelsen för 
sitt stora engagemang i logen och är fantastisk på att värva nya bröder 
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till logen. Även vår för dagen nyinstallerade M fick Logernas Heder-
stecken för sina insatser för logen under åren. Under middagen hölls 
tal av OH och recipienden höll sitt tal och tackade för den vänskap 
som strömmat emot honom under hela kvällen.
Vi fick av broder Harry Phil istället för tal ett fint pianostycke på 
den flygel som installerats. Det var en egen komposition gjord till sin 
flickvän. Mycket uppskattat med musik under middagen vilket är väl-
digt sällsynt. Men nu vet vi att det finns en som kan leverera. Kväll-
en avslutades med redovisning av skattmästaren och Mästarebordets 
blommor erhölls av dagens recipiend. Vår trogne Lotteriansvarige 
Roger Berntsson avslutade sedvanligt med att leverera vinster. Dagen 
till ära erhöll Berne Felldin det mest åtråvärda 1: a priset.

Referent & Fotograf 
Morgan Carlsson

Fr. v Fadder Harry Pihl, fadder 
Rolf Hackzell, recipiend Jens 
Isaksson

Trots uteblivna logkvällar försöker 20 Vesthav hålla kontaktnätet 
igång. Några av oss söker kontakta bröderna lite då och då för att dels 
lyssna av deras situation såhär här i pandemin och också ingjuta lite 
optimism. Gemensamt vid dessa kontakter är att många längtar till 
att det kan vara som vanligt och önskar att vi kan ses på våra loger så 
snart som möjligt. Med detta önskar 20 Vesthav alla bröder runt om i 
Sverige en riktigt bra sommar, ta väl hand om Er och var försiktiga, så 
hoppas vi alla att det i höst ser bättre ut så vi kan träffas igen.

Logen 20 Vesthavs referent Morgan Carlsson

Ostindiefararen Gotheborg

Forts. på sidan 28

Norden AB
En produkt från GreenAquaCare A/S Oslo. 
Marknadsförs av Bacteria Shield Norden AB.
www.bsnab.com • Norra Mariedalsvägen 12 • 749 48 Enköping

Marknadens mest effektiva 
och långtidsverkande 
bakterieskydd! 

Sanitiser Hand från Bacteria Shield Norden 
ger dig ett tryggt och långtidsverkande 
bakterieskydd. Innehållet är vattenbaserat, 
helt utan brandfarlig alkohol och doft. 

Sanitiser Hand ger dig ett maximalt skydd till minimal kostnad. 
Vår 50 ml förpackning i fickformat, har en praktisk skumkork 
som gör att produkten räcker länge, ungefär 125 doser, vilket 
motsvarar ca 2 månaders förbrukning. Innehållet är inte brand-
farligt och det ger inga fläckar. Sanitiser Hand torkar inte ut 
huden såsom alkoholbaserade produkter gör och det skyddar 
dina händer även efter flera handtvättar. Under åtta timmar 
behövs bara två doser för ett fullgott skydd medan alkohol-
baserade produkter kräver ca 16 doser.

Beställ via vår webbsida bsnab.com eller skicka e-post till 
info@bsnab.com. Glöm inte märka din beställning med ”Bifrost”.

Sanitiser Hand är godkänd enligt EN 1500 EN 13727 och EN 1650 samt 
har en dokumenterad långtidseffekt på 4 timmar. EN 13727 används 
inom medicinska områden som exempelvis vid hygienisk och kirur-
gisk handtvätt samt instrumentdesinfektion. Samtliga produkter är 
registrerade hos Kemikalieinspektionen. 

Exklusivt erbjudande 
till Bifrostordens  
bröder och systrar! 

Kampanjpris!

95 kr
 
* 

(ordinarie pris 120 kr)
* exklusive frakt

Vattenbaserad 
Hand Sanitiser

Alkoholbaserad
handsprit/alcogel

Verkningstid >4 tim 30 min

Fullgott skydd i 8 tim 2 doser 16 doser

Ger en skyddande 
yta mot bakterier och 
tillväxt av virus

Ja = Nej =

Avdödar bakterier Ja = Ja =

Avdödar virus Nej = Nej =

Torkar ut huden Nej = Ja =

Doft Nej = Ja =

Toxisk för människan
(giftig vid invärtes bruk)

Nej = Ja =

Farosymbol Nej = Ja =

Brandfarligt Nej = Ja =

Ger fläckar Nej = Ja =
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1 S:t Örjan  
Mu Rickard Johanson reffe@live.se 070-971 85 06  
2020-09-11 Loge Grad I 

2 Eyrabro-Havamal
Mu Torbjörn Näslund torbjorn.naslund52@gmail.com
0582-700 95 / 070-636 42 34 
Event Saknas 

3 Aroshus 
Mu Saknas  
2020-08-29 Golf Lindesberg Aroshusgolfen

4 Valhall 
Mu Rolf Lindh rolfdaglindh@gmail.com 072 371 00 47 
2020-09-25 Loge Grad II  Stockholm 

5 Åsagård 
Mu Marko Salonen supermannen@gmail.com 070-782 20 27 
2020-08-06 Loge Grad I  Kräftor, loger 1,4,5,8
2020-09-23 Loge Grad III 

7 Junehus  
Mu Leif A Grytberg 1944lag@gmail.com 036-960 46/070 731 81 66 
2020-08-28 Loge Grad I 
2020-09-25 Loge Grad III 

8 Manheim  
Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com 072-311 16 15 
2020-09-07 Direktoriemöte 
2020-09-17 Loge Grad I  Hummerafton

9 Carolus 
Mu Krister Persson krister.p@telia.com 070-543 60 87 
2020-08-21 Klubbafton Kamratafton - Tacokväll
2020-09-18 Loge Grad I Parentation

10 Withala  
Mu Emil Ljunggren ljunggren86@gmail.com 072-701 42 08 
2020-09-18 Loge Grad I 

11 Löfstad  
Mu Weine Gustafsson Weine@w-service.se 46-070-351 96 88 
2020-09-01 Direktoriemöte 
2020-09-11 Loge Grad I 
2020-09-29 Direktoriemöte 

12 Nicopia  
Mu Örjan Johansson orjan.johansson@ssab.com 076 110 21 55 
2020-06-04 Klubbafton   Nyköping 

13 Torkild  
Mu Patrik Berg patrik.berg198@gmail.com 070-253 45 23 
Event Saknas 

14 Solheim  
Mu Thomas Börjeson thomas.0507@hotmail.com 
054-21 00 94 / 070-482 00 24
2020-09-25 Loge Grad II

15 Norheim  
Mu Anders Svensson anders.svensson.vvs@gmail.com 
0766-33 38 70
2020-09-04 Loge Grad II 
2020-09-25 Loge Grad I Parentation

16 Runheim  
Mu Kjell Hestad kj.hestad@gmail.com 
08-580 334 36 / 070-686 86 97
2020-09-21 Direktoriemöte
2020-09-25 Loge Grad II

17 Grimner  
Mu Jan Brandting jangunnar.br@telia.com 076-761 75 08 
2020-09-11 Loge Grad I 

18 Mjölner  
Mu Rikard Sjöstedt rikard.sjostedt@gmail.com 073-931 32 86 
2020-08-25 Direktoriemöte 
2020-08-28 Loge Grad I 
2020-09-05 Golf Bifrostgolfen
2020-09-25 Loge Grad II 

19 Gagnrad  
Mu Fredric Sundell fsmorbygden@gmail.com 46-070-609 65 54 
2020-08-12 Loge Grad II Flyttad från 13/5
2020-09-11 Loge Grad I OBS! Ändrat till fredag

20 Vesthav  
Mu Olle Nordberg olle@brewgineers.com 076 715 35 65 
2020-09-15 Direktoriemöte OBS Tisdag!
2020-09-18 Loge Grad II Parentation
Swish 123-1064583

21 Midgård  
Mu Christer Schmiedt christer.schmiedt@live.se 
013-16 47 61 / 073-766 08 87
2020-09-04 Loge Grad II
2020-09-25 Loge Grad I

22 Righeim  
Mu Bo Axman  bo.axman@22righeim.se 026-51 27 92 
2020-09-18 Loge Grad II 

23 Forsete  
Mu Stefan Larsson nils.stefan.larsson@gmail.com 
46-040-42 21 58 / 46-0734-29 30 10
2020-09-02 Loge Grad I
2020-09-30 Loge Grad II

24 Gungner  
Mu Christer Lindell christer.lindell@boras.se 
033-615 02 32 / 073 642 79 98
2020-09-11 Loge Grad I Parentation

25 Alvheim  
Mu Ted Rönn tedronn@hotmail.com 016-13 47 68 / 070-652 89 03 
2020-08-20 Direktoriemöte 
2020-08-27 Loge Grad V 
2020-09-17 Direktoriemöte 
2020-09-24 Loge Grad IV 

26 Vanadis  
Mu Tommy Johansson tj65tj@gmail.com  070 515 56 79 
2020-06-05 Loge Grad III Karlskrona 
2020-08-21 Loge Grad II OBS Grad II
2020-09-18 Loge Grad I OBS Grad I

27 Odinsal  
Mu Roine Thunberg Roine.Thunberg@icloud.com 46-070-580 12 54 
2020-08-25 Loge Grad II 
2020-09-29 Loge Grad III 

28 Gondler  
Mu Ulf Gustafsson uffeparvel58@gmail.com 076-306 73 79 
2020-09-18 Loge Grad I 

29 Rosheim  
Mu Günter Lippert inanna1@live.se 0176-26 80 91 / 073-175 88 14 
2020-07-04 Loge Grad I   Sommarloge
2020-09-04 Klubbafton 
2020-09-18 Loge Grad I 

30 Torgrim  
Mu Bengt Göran Persson goran@dellenova.se 0650-186 28 
Event Saknas  

31 Rimfaxe  
Mu Åke Hylander mu@31rimfaxe.se 042-21 03 07 
Event Saknas  

32 Runrike  
Mu Alf R Karlsson alf.xx.karlsson@ericsson.com 08-768 39 89 
2020-06-12 Loge Grad II Inställt p g a Corona
2020-09-08 Loge Grad I 

33 Danheim  
Mu Bengt Andersson bengan@bengtzandersson.se 
044-21 82 76 / 073 947 09 31
2020-07-04 Loge Grad I Sommarloge- Ny dat. 
2020-08-08 Golf
2020-08-15 Klubbafton Go- Cart
2020-08-20 Direktoriemöte Färlöv 
2020-08-28 Loge Grad I
2020-09-18 Loge Grad II Bröder med resp.

34 Linneus  
Mu Claes Lövgren tinaoclaes.lovgren@hotmail.com 
0470-613 49 / 070 545 97 04 
2020-08-27 Infoträff om Bifrostorden  Direktoriemöte
2020-09-24 Loge Grad I 

Stockholmslogerna
2020-06-02 Bifrostlunch Ingen föranmälan
2020-07-07 Bifrostlunch Ingen föranmälan
2020-08-04 Bifrostlunch Ingen föranmälan
2020-09-01 Bifrostlunch Ingen föranmälan  

Storlogen Heimdal
Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com 072-311 16 15 
2020-08-28 Loge Grad VII Södertälje 
2020-09-29 Direktoriemöte Stockholm 

Storlogen Gotheim
Mu Mats Petersson macke@k-na.se
2020-08-29 Loge Grad VII Malmö 
2020-08-30 Direktoriemöte Malmö 
2020-09-19 Mästaremöte Göteborg 

Storlogen Tirfing 
Mu Lennart Eriksson lennarteriksson28@gmail.com 
018-38 12 84 / 073-088 21 30
2020-09-12 Loge Grad VII Västerås
2020-09-19 Mästaremöte Gävle 
2020-09-26 Loge Grad VII Örebro

Storlogen Ladulås
Mu Mats Persson matss.persson@hotmail.com 
0491-914 36 / 076-879 34 51 
2020-09-26 Loge Grad VII Nyköping 

Ordensdirektoriets samt stor- och grundlogernas program och adresser för hösten 2020

Kansliet är obemannat från vecka 24 till vecka 33, 
e-mail läses under hela sommaren.

Redovisning av enkät angående Bifrosttidningen
Svarsperiod: Mars-April 2020
Enkätverktyg: Google Forms
Antal svar: 830
Not: Alla 830 har inte svarat på alla frågor

Redaktören har ordet
Mats Hyltén, Redaktör

Covid-19 har förändrat oss, 
vår frihet får sig en törn. Om 
vi lyssnar på de råd vi får 
från Folkhälsomyndigheten 
så tror jag att vi kan rädda 
situationen. Hjälpsamheten 
bland mänskligheten visar i 
svåra tider sin bästa sida. Att 
hjälpa någon i riskgrupper-
na att handla hem livsmed-
el med mera. är en viktig 
omsorg som skapar trygghet 
för de drabbade.
Till detta nummer av vår tidskrift så finner ni ett korsord 
som ni kan lösa och känna en stunds avkoppling med. I 
vanlig ordning så finns referaten och bilderna och andra 
artiklar att läsa. 
Tack till Logen 2 Eyrabro/Havamal, Örebro för ert arbete 
med tidskriftens tema i detta nummer.
I normala fall brukar jag referera från Rikstingshelgen 
med bilder vid denna tidpunkt. Glädjen är dock att Ordens 
Rikstingsförhandlingar kunde genomföras lördagen den 9 
maj via teknikens hjälp. Om detta kan ni läsa på sidan 8. 
Samma dag hade BDR sitt Riksmöte via telefon.
Då BDRs Preses Berit Olsson beslutat att avgå vill jag 
passa på att tacka för ett bra och fint samarbete. Ett grattis 
till Carina Clevesjö, Åsa-Idun som ny Preses för BDR. 
Här under min spalt redovisas svaren på enkäten kring vår 
tidskrift. Redaktionen tackar för svaren. Vi kommer att åter-
komma i vårt utvecklingsarbete.

Var rädda om varandra, så hoppas jag att vi snart ses i 
logerna och på våra sammankomster.

Önskar Er alla en fin sommar!

Mats Hyltén, Redaktör
Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14
redaktionen@bifrostorden.se
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Bifrostmästerskapet i golf och Covid-19
I dessa dystra tider med inställda tävlingar både inom golf och andra sporter har AU för Bifrostgolfen bestämt att vi håller 
tävlingen som planerat. Detta gäller förstås så länge nuvarande rekommendationer och restriktioner från myndigheterna 
inte förändras. Golf fyller trots allt en viktig funktion för folkhälsan, och vår tävling faller inom ramarna för hur idrott 
kan bedrivas under nuvarande omständigheter.

Trots detta kan vi bli tvungna att införa några restriktioner. Dessa skulle kunna bli följande;
• Frukost förberedes i förväg och delas ut till spelare.
• Prisutdelningen kan bli tvungen att hållas utomhus och därmed ev. middagen på kvällen kommer att utgå.
• Samlingen sker utomhus.
• Ingen närkontakt (tar inte i varandra i hand, eller high fives).
• Håll avstånden till medspelare.
• Låta flaggorna sitta i hela ronden.
• Stanna utanför klubbhuset så långt det är möjligt.
• Var extra noggranna med hygien och eventuella toalettbesök, vid behov hosta och nys i armvecket.
• AU kommer noga följa samhällsutvecklingen framåt angående förändrade restriktioner och rekommendationer.

MBH
AU Bifrostgolfen

Logen 18 Mjölner 
Inbjuder till Bifrostmästerskapet i golf 2020 

lördagen den 5 september på Eslöv GK

TÄVLINGSBESTÄMMELSER:
Tävlingen är öppen för systrar och bröder inom Bifrost och presumtiva (presumtiva deltar inte i 
tävlan om vandringspriser). Tävlingen genomförs i enlighet med Svenska Golfförbundet samt 

golfklubbens lokala regler aktuell speldag. Spelformen är slaggolf med Hcp, tee 56/47.
Tre klasser; Herr, Dam och Bästa loge (de tre lägsta nettoresultaten bildar logeresultatet).

Sidotävlingar; Längsta drive Herr (hål 6) och Dam (hål 15) samt gemensam närmast håltävling på (hål 10).
Samling kl 09.00 på Eslöv GK för genomgång av regler, lottning och det traditionella fotot.

ANMÄLAN:
Senast den 17 augusti ställd till gth.danielsson@hotmail.se eller medlemsportalen. Ange; Namn, 

Golf-ID och loge. Anmälan anses fullständig först efter att avgiften på 550 kr är erlagd. 
Swish 123 354 90 78 eller bankgiro 5019–8472 (skriv Golf-ID som meddelande). 

I golfpaketet ingår; frukost, greenfee, banguide, service på banan samt lunch efter ronden.

PRISUTDELNING:
Sker i samband med middag på dam & herrlogens gemensamma logelokal, Odengatan 2 Eslöv 
kl 19.00. Portarna öppnas 17.30 för mingel. Pris 200 kr som betalas via Swish eller kontant vid 

ankomst, lotteri kommer att arrangeras.

Det finns ett begränsat platser för kostnadsfri övernattning hos bröder i 18 Mjölner 
(skicka iväg en intresseanmälan snarast).

BRINK HOTELL: Enkelrum 750 kr/ Dubbelrum 950 kr (bör bokas 30 dagar i  förväg). 
info@brinkhotell.se eller telefon 0413-177 00).

Hotell Sten Stensson: Enkelrum 900 kr/ Dubbelrum 1 000 kr, info@hotelstensson.se eller telefon 0413-55 44 33.
Uppge vid bokning både hos Brink och Stensson bifrost2020 för att få ta del av erbjudandet.

MBH/AU Bifrostgolfen 2020

INBJUDAN TILLINBJUDAN TILL
BIFROSTGOLFEN 5 september 2020BIFROSTGOLFEN 5 september 2020

Fort. från sidan 24

FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & Mästareinstallation
Datum: Onsdagen den 19 februari 2020
Antal besökande inkl. recipiender: 48
Recipiender/Faddrar: Per Lundahl/Anders Nordborg, Bengt-
Åke Karlström/Sven Norlinder
Gäster: OSSM Thommy Brännström, SLM Gotheim Ulf 
Jaremo, IOEM Tore Persson, M Tomas Johansson, Bengt 
Eliason 31 Rimfaxe, ExM Bo Olsson, Magnus Fridälv, Glenn 
Danielsson 18 Mjölner

Denna kväll i logen var en resa i sorg och glädje. En resa i livets bergo-
dalbana. OSSM (Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare) Thom-
my Brännström genomförde en stund i kapitlet, där han tackade M 
Mats för allt han gjort för Bifrostorden och den glädje han spridit. 
OSSM påbjöd en tyst minut. Det kändes mästerligt och OSSM visade 
stor empati. Thommy som vi även har glädjen att ha som logebroder. 
Därefter följde Mästare Anders första uppdrag är att dela ut Logernas 
Belöningstecken till Intendent Mikael Nilsson, för ett väl utfört arbete. 
Broder Mikael ansvarar för logens regalier, gradband mm.
Denna afton hade vi även glädjen att få följa två nya bröder, Per Lun-
dahl och Bengt-Åke Karlström in i Frihetens Grad. Frihet måste aktivt 
uppnås av varje människa. Vi fick uppleva en stämningsfull gradgiv-
ning. Två nya länkar knöts till vår brödrakedja. Biträdande bröder 
agerade stilfullt och värdigt. Recipienderna valde ett kort anförande 
och tackade för förtroendet som de båda fått med denna invigning. 

Ett antal blombuketter delades 
ut, bland annat till Broder An-
ders Nordborg och Broder Rolf 
Magnusson som fyllt år. Hemre-
san blev med många minnen från 
kvällens brödraträff.  En kväll 
ägnad år friheten.

Referent Bengt Fernerud
Fotograf Rolf Magnusson

  Forsete Malmö23

BIFROST

FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 14 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Recipiender/Faddrar: Erik Byström/Kjell Sunnäng, Pekka 
Kontiokari/Johan Börjesson
Gäster: OC Anders Randelius, OR Fredric Björk

Denna afton var det frihetens röda färg som lyste upp. Vi hade glädjen
att hälsa två nya bröder välkomna att recipiera till Grad I. M Anders 
Svenningsson genomförde tillsammans med tjänstgörande bröder en 
utmärkt ritus. Vi gästades av OC Anders Randelius som förordnande 
vår M Anders Svenningsson, för ytterligare ett år i Logen 24 Gungner 
som Mästare, Broder Tommy Andersson som recipierat i Grad VI  i 
storlogen Gotheim lördagen den 1 mars, kallades fram till Mästare-
bordet för att mottaga gratulationer. Broder André Hedlund och Bro-
der Magnus Andersson förärades med Logernas Belöningstecken av 
OC Anders Randelius. Efter utmarschen gratulerades dom nyantagna 
bröderna av övriga bröder. Efter mingel i vår baravdelning var det 

  Gungner Borås24

FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 13 mars 2020
Antal besökare inkl. recipiend: 22  
Recipiend/Fadder: Filip Devrér/Jesper Devrér

Vid aftonens gradgivning saknades flera bröder p.g.a Coronaviruset.
Gradgivningen gick i vänskapens tecken där en broder hade hörsam-
mat kallelsen för reception. 
Ritus genomfördes av Mästaren och tjänstgörande bröder som bestod 
av många ersättare och äldre bröder som ställde upp. Efter uttåget till 
förrummet gratulerades recipienden till sin nya grad av övriga bröder. 
Efter en tag av minglande i baravdelningen kallade MU upp oss till 
matsalen för att intaga brödramåltiden. M Anders Svenningsson höll 
talet till vår Orden. 
Mästarebordets blommor fick tjänstgörande bröder dela på för de 

hjälpt till med ritusen. Som 
avslutning av måltiden serve-
rades kaffe och kaka där MU 
genomförde dragning av sitt 
lotteri. 

Referent & Fotograf  
Nils-Erik Karlsson

M Anders Svenningsson och 
recipienden Filip Devrér

BIFROST

dags att intaga matsalen för Brödramåltiden. Talet till recipienderna 
och vår Orden hölls av M Anders Svenningsson. Recipiendernas tal 
hölls av Pekka Kontiokari. Mästarebordets blommor tilldelades An-
dreas Hosio. Måltiden avslutades som sig bör med kaffe och kaka 
samt dragningens av MU lotteriet. Kvällen natten avslutades med 
trevlig gemenskap i vår baravdelning.  

Referent & Fotograf 
Nils-Erik Karlsson

Bakre raden: M Anders 
Svenningsson, OR Fredric 
Björk, OC Anders 
Randelius. 
Mellan raden: Kjell 
Sunnäng, Johan Börjesson. 
Främre raden: Erik 
Byström, Pekka Kontiokari

Bakre raden: OC Anders 
Randelius, OR Fredric 
Björk. 
Mellanraden: André 
Hedlund. 
Främre rad: M Anders 
Svenningsson, Magnus 
Andersson

Fort. på sidan 30
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FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 27 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiend/Fadder: Henry Blomsterlund/Jan-Erik Eriksson, 
Benny Sandell/Håkan Gustavsson.
Gäster: SLM Tirfing Tomas Lindkvist 

Tirfings SLM Tomas Lindkvist hedrade Alvheim med sitt besök. Han 
såg till att Nils-Eric Carlevad fick förtroende ett år till. Han passade 
även på att dela ut Logernas Belöningstecken till Staffan Boström. 
Det var två nya bröder som sökte inträde i vår loge och Orden. Vi får 
hoppas att de kommer att trivas i vårt sällskap. 
Vid brödramåltiden så gav SLM Tomas Lindkvist en presentation av 
sig själv och hans funktion. Berättade även om Ordens uppbyggnad. 
Han poängterade hur viktig funktion faddrarna har. Men att alla bröder 
ska vara delaktiga att ta hand om nya bröder. 
M Nils-Eric Carlevad berättade hur Alvheim fick sitt namn, samt vil-
ken klädeskod som gäller vid våra sammankomster. Tacktalet från re-
cipienderna hölls av Benny Sandell. Ett fyrfaldigt leve utbringades 
för bröderna Stephan Bendz, Stefan Blomstrand och Håkan Jansson 
med anledning av deras födelsedagar. Mästarebordets blommor fick 
kvällens fotograf Göte Wallin.

Referent Conny Halvardsson. 
Fotograf Göte Wallin

Fr. v Benny Sandell, M Nils-Eric 
Carlevad, Henry Blomsterland

  Alvheim Eskilstuna25

BIFROST

FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 21 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender/Fadder: Niklas Belsing/Ola Nilsson, Anders 
Hedfors/Mathias Olsson, Fredrik Johansson/Tommy 
Johansson, Jonathan Johansson/Tommy Johansson.
Gäster: OI Allan Jensen

Att det var en speciell kväll för logen märktes redan då bröderna sam-
lades. Många Vanadisbröder hade hörsammat kallelsen till kvällen då 
nya bröder skulle recipiera i logen, Mästaren få förnyat förtroende 
och logens tjänstemannakader för år 2020 förordnas. Ordens Styrande 
Mästare hade uppdragit åt Ordens Intendent att resa till Karlskrona för 
att ge Mästaren sitt mandat för de kommande två åren. Det blev ett 
högtidligt kapitel där fyra Frihetssökande bröder avgav sitt löfte till 
vår orden. Ordens Intendent Allan Jensen framförde Ordensledning-
ens tack till Mästare Patrik Cederholm för väl genomfört uppdrag och 
överlämnade det s.k. Mästare brevet med förordnande för kommande 
två år. Med förnyat förtroende utsåg Mästaren sitt Direktorium. Avgå-
ende tjänstemän avtackades och de tillträdande avgav sitt löfte om att 
verka för Orden, logen och bröderna. Vid ceremonin utdelade också 
Logernas Hederstecken till broder Fredrik Arebark och Logernas Be-
löningstecken till broder Mathias Olsson. Brödramåltiden, efter det 
att Munskänken presenterat kvällens meny, inleddes med ”Måsen”. 
Efter Hyllningen till Fosterlandet överlämnade Mästaren ordet till 

  Vanadis Karlskrona26

OI Broder Allan, som för första gången besökte vår loge, uttryckte 
glädje över en ny relation och han gav de biträdande bröderna sitt 
beröm för genomförandet av kapitlet. Talet till Orden kretsade kring 
betydelsen av att vårda broderskapet, att broderskapet har helt andra 
värden och helt annat innehåll än exempelvis ett medlemskap i en 
förening. I talet till logen och dagens recipierade, uppehöll sig Mäs-
taren kring att dygden frihet innebär för en broder att främst vara är-
lig. Att de nya brödernas funderingar och frågor ofta besvaras genom 
äldre bröders vägledning. Mästaren visade också med hjälp av brö-
derna kring bordet på vår Ordens olika grader och band samt delade 
ut Bifrostnål, informationspärm och en röd ros att ta med hem. När 
ordet blev fritt framförde broder Niklas Belsing de recipierades tack, 
dels för den högtidliga och spännande upplevelsen i kapitelsalen och 
dels till Munskänken för en utsökt måltid. De tre faddrarna Tommy 
Johansson, Mathias Olsson och Ola Nilsson berättade om bröderna 
de rekommenderat. Ett inslag som alltid är intressant. ExM Jens Öst-
lig informerade om läget beträffande vårt whiskyfat, klart att tappas 
2021. Den nye Skattmästaren Mathias Olsson redovisade kvällens 
insamling på drygt en femhundring. Mästaren tilldelade Mästarebor-
dets blommor till de avgående tjänstemännen Fredrik Arebark och 
Leif Breidemar. Därefter vidtog lotteridragning och som avslutning 
serverades kaffe med semla i angränsande lokaler.  Det blev en lång 
men fin afton i din/min/vår loge, Logen 26 Vanadis.

Referent och Fotograf  
N-G Johnsson

Fr. v recipienderna Niklas Bel-
sing, Fredrik Johansson, Anders 
Hedfors, Jonathan Johansson 
framför M Patrik Cederholm 
och OI Allan Jensen.

Glada medaljörer! OI delade 
ut LHT till Fredrik Arebark och 
LBT till Mathias Olsson.
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FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Tisdagen den 28 januari 2020
Antal besökare inkl. recipiend: 57
Recipiend: Mattias Jansson

Mattias Jansson  samt 
M Thomas Andersson

Årets första logekväll samlade 
hela 57 Odinsalbröder. Denna 
gång var det inga gästande brö-
der. Ny IL för denna kväll var vår 
nye broder Daniel Holmgren från 
Righeim som genomförde detta på ett mycket bra och värdigt sätt. M 
Thomas Andersson genomförde ritus med stor entusiasm trots att det 
var ett tag sedan sist. Han presenterade direktoriet så att alla vet vem 
som gör vad och man fick också ett ansikte på vederbörande broder. 
Under ritus denna afton prövades och upptogs broder Mattias Jansson 
i Kunskapens Grad. Under januari månad har tre bröder fyllt jämna 
år och de gratulerades med en måltidsbiljett, Jan-Åke Pettersson, 50 
år, Roine Andersson, 70 år och Tommy Lundin 75 år. Högsta vinsten 
i vinlotteriet (en whiskey) fick Rolf Hellman efter att han dragit sin 

  Odinsal Uppsala27

FAKTARUTA
Loge utan reception 
Datum: Tisdagen den 25 februari 2020
Antal besökare: 50
Gäster: M Kent Andersson 5 Åsagård, M Anders 
Svenningsson 24 Gungner, M Tommy Eriksson 28 Gondler, 
Tommy Backlund 5 Åsagård

Dagens logekväll präglades av installation av nya direktoriet med någ-
ra smärre förändringar. Ordens utmärkelsetecken utdelades av SLM 
Tomas Lindkvist till Bröderna: Logernas Heders Tecken till Fredrik 
Karlsson samt Logernas Belönings Tecken till Toni Lassila. FSM Ola 
Lindström höll ett tacktal från Odinsalsbröderna till M Thomas An-
dersson som erhöll blommor. Efter ritus så serverades middag (Wal-
lenbergare) och slutligen kaffe. Ytterligare en lyckad logeafton kunde 
läggas till handlingarna. 

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson. 
Fotograf Fredrik Jonneryd

Från vän-
ster: Tommy 
Backlund, 
M Kent 
Andersson 
Logen 5 
Åsagård, 
Tony 
Lassela, 
M Thomas 

Andersson, M Anders Svenningsson Logen 24 Gungner, SLM Tomas 
Lindkvist, M Tommy Eriksson Gondler, Fredrik Karlsson

SLM Tomas Lindkvist höll talet 
till Orden

Vinnare i lotteriet blev 
Sonny Angelkvist

Mikael Sjölander höll tacktalet från direkto-
riet till M Thomas Andersson som erhöll ett 
presentkort på en restaurang i Uppsala

”egen lott” ur skålen. ”HELT OTROLIGT”! 
Efter sedvanligt kaffe med lotteri så skildes 
våra vägar för denna gång.

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd

Talet till Orden hölls av Thomas Hellsten

BIFROST
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FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen 28 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 55
Recipiend/Fadder: Stefan Andersson/Åke Rudolfsson, Mats 
Arnesson/Ingemar Florå, Mikael Carlevad/Tommy Eriksson, 
Christer Rosenqvist/Sven-Inge Uppgården och Kenneth 
Thorén/Tord Jungå
Gäster: OC Anders Randelius, IOEM Tore Persson 31 
Rimfaxe, M Nils-Erik Carlevad 25 Alvheim, M Patrik 
Cederholm, Tommy Carlsson 26 Vanadis och Bengt Eliasson 
31 Rimfaxe

Recipiender första raden från 
Mats Arnesson – Stefan Anders-
son – Mikael Carlevad – Kenne-
th Thorén – Christer Rosenqvist. 
Bakre raden Ingemar Florå 
– OC Anders Randelius – M
Tommy Eriksson – Tord Jungå
och Sven-Inge Uppgården

Så var det dags för årets första Grad I, med förordnande av Mästare 
och med fem förväntansfulla recipiender. M Tommy Eriksson ledde 
och genomförde ritus som på ett smidigt och högtidligt sätt. Bröderna 
Leif Bengthsson, Tomas Gustavsson och Jörgen Palmér gratulerades 
med blommor då de fyllt jämna år. Tre bröder dekorerades med Loger-
nas Belöningstecken. Dessa gick till Johnny Hasselström, Stig Nygren 
och Tommy Rosqvist, som alla gjort mycket för logen och som alltid 
ställer upp. Belöningstecken delades ut av OC Anders Randelius som 
också läste upp ett medföljande diplom från OSM Patrick G Lund-
berg. När ordet var fritt så presenterade M Tommy Eriksson den sedan 
fem år tillbaka instiftade utmärkelsen på lokal nivå, nämligen ”Årets 
Gondlerbroder”. Den som fick denna fina utmärkelse var vår loges 
FSM Johnny Eklund. Detta applåderades då Broder Johnny är en av 
de som gjort att 28 Gondler blev till och var logens första Mästare. 
Priset delades ut av logens ålderman Bo Herborn som även läste upp 
motiveringen. Priset förutom äran är en stilig graverad glasvas med 
sitt namn ingraverat som den belönade får behålla under året tills näs-
ta broder utses. Mästarinstallationen gick smidigt och programenligt 
och sköttes av OC Anders Randelius. Efter sedvanliga hyllningar var 
det dags för kvällen först tal, talet till Orden. Det hölls av OC Anders 
Randelius som välkomnade de nya bröderna och även gratulerade 
28 Gondler som nu med kvällens recipiender är med i 100-klubben. 
I logen Gondler är vi nu 101 bröder. Vidare berättade OC om sina 
uppgifter i Ordensdirektoriet. M Tommy Eriksson välkomnade också 
kvällens recipiender till sin vandring inom Bifrostorden. Tacktal från 
kvällens recipiender hölls av Mikael Carlevad. Han tackade för en fin 
kväll med mycket nytt och många nya bröder och vänner. Broder Tom-
my Rosqvist framförde ett tack från de tre som blivit dekorerade med 
Logernas Belöningstecken denna kväll. M Tommy Eriksson delade ut 
en blomma till kvällens recipiender och Mästarbordets blommor till-
delades Henric Sjöstrand som ofta skänker viltkött till lotteriet och till 
Ulf Gustavsson som nytillträdd MU. Kvällen fortsatte traditionsenligt 

i baren med kaffe, kaka, avec och lott-
dragning under stort gemyt.

Bröder som fått utmärkelsen LBT från 
vänster Tommy Rosqvist, Stig Nygren, 
Jonny Hasselström

Referent Per-Olof Svensson. 
Fotograf Bo-Lennart Holmsten

  Gondler Kalmar28
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Årets Gondlerbroder ExM Johnny 
Eklund som överräcktes av Lo-

gens ålderman Bo Herborn

Referent Per-Olof Svensson. 
Fotograf Bo-Lennart Holmsten

FAKTARUTA
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 24 januari 2020
Antal besökare inkl. recipiend: 28
Recipiender: Per-Göran Börstell, Mikael Sundbom

Per-Göran Börstell, M Håkan 
Holgersson, Mikael Sundbom

Då vintern lämnat oss, eller 
egentligen aldrig infunnit sig, 
och vindarna dominerar vädret 
var det dags att starta upp det nya 

Bifroståret. Årets första gradgivning var traditionsenligt Grad V. De 
två recipienderna tog med stor fattning emot gradens insignier och 
lärdom. När nu recipienderna blivit varse om att de nu nått till den 
högsta graden inom grundloge och att det innebär att alla ursäkter för 
att inte komma på logekvällarna därmed är undanröjda mottogs detta 
med stor fattning. Talet till Orden hölls av M Håkan Holgersson som 
med stort eftertryck påpekade att det var av yttersta vikt att vi alla 
hjälps åt med de sysslor som skall utföras, detta för allas trevnad. Jo-
nas Gustafsson höll talen till recipienden. Dagens recipiendtal hölls 
av Mikael Sundbom. Att maten, som lagats av vår Munskänk Günter 
Lippert, var något av det bästa bröderna smakat gjorde att stämningen 
var på topp. Att jag, för vilken gång i ordningen vet jag inte, fick gå 
hem utan vinst berodde denna gång på att jag inte köpt några lotter.

Referent & Fotograf Gunnar Holmsten

  Rosheim Norrtälje29
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FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 21 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender/Faddrar: Dan Forsström, Hans Sving/ Olov
Viktorsson, Peter Sandh/Joachim Björklund
Gäster: SLM Heimdal Björn Torstenius

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

Undre raden Peter Sandh, Hans 
Sving och Dan Forsström

Under överinseende av SLM 
Björn Torstenius började ännu 
ett arbetsår för vår Mästare Hå-
kan Holgersson. Fredagen den 21 
februari samlades, Rosheim till 
Frihetens Grad. Till logens stora 
glädje gästades kapitlet av nästan 50% av bröderna. Dagens recipien-
der fick därmed känna av den stora gemenskapen som ett stort antal 
deltagande bröder skapar. Vid ”Ordet fritt” överlämnade Mästaren 
fadderbrev till dagens faddrar, därefter vidtog en hyllning av två ju-
bilarer, 50 respektive 70 år. För att korta ner tiden något så var det de 

BIFROST

bägge faddrarna som hade passat på att fylla år, varför dom redan 
befann sig på golvet, smart. 
Att stämningen var hög runt bordet vid brödramåltiden med så många 
ätande är nästan självklar. Efter de sedvanliga snapsvisorna till förrät-
ten, vidtog hyllningarna till fosterlandet och Orden, de väntade talen 
enligt tradition. Talet till Orden hölls på ett föredömligt sätt av SLM 
i Heimdal Björn Torstenius. Talet till Recipienderna hölls av Georg 
Ekeström. När det så var dags för dagens recipiender att hålla sitt tal 
ställde sig en av de nya bröderna Dan Forsström upp och levererade 
väl valda ord varefter han överlämnade ordet till Hans Sving som 
fortsatt att betrakta kvällens upplevelse, Hans lämnade därefter över 
ordet till den tredje recipienden, Peter Sandh, som avslutade det hela 
med sin uppfattning om vad som hade skett för att sen utbringade en 
skål för Orden och de bröder som valt att delta i dagens gradgivning, 
när så mycket annat gjorde anspråk på uppmärksamhet; När maten 
och kaffet avslutats samt att lotteriets vinster var fördelade avrunda-
des kvällen.

Referent & Fotograf Gunnar Holmsten.

FAKTARUTA
Loge utan reception och Mästareinstallation
Datum: Fredagen den 28 februari 2020
Antal besökare: 16
Gäster: OSSM Thommy Brännström, M Hans Söderström, 
Gunnar Tärmä, Göran Ehrfeldt, J-E Gustavsson, Urban 
Sjölander, Jan Källberg samtliga 22 Righeim 

Installationen av logens nya Mästare Karl-Gunnar Karlsson blev till 
sist en värdig och högtidlig logeafton där våra gästande fadderloge 22 
Righeim välvilligt förstärkte våra egen skara av tjänstgörande bröder. 
Efter intåg och välkomnandet av OSSM Thommy Brännström fort-
skred logeaftonen, fram till avgående M Sören Molander avtackades, 
dels av logebrödernas talesman Jörgen Jansson varefter M avtackade 
de under året tjänstgörande bröderna. OSSM framförde tack från Or-
den för de två åren som avgående Mästare innehaft titeln och önskade 
M fortsatt gott samarbete och tillfrisknande. 
Avgående (M) Sören Molander tackade för förtroendet att leda logen. 
Två bröder tilldelades Logernas Hederstecken (LHT) med diplom och 
dekorerades av OSSM. Dessa bröder är Christer Blomberg, Robert 
Fahlgren. En broder till skulle dekorerats med detta tecken. På grund 
av förhinder kunde inte detta ske. Utdelning kommer att ske vid sena-
re tillfälle. OSSM installerade därefter logens nya Mästare K.G Karls-
son på ett mycket trevligt sätt så att den nye Mästaren tycktes trivas 
i sin nya roll. Han lovade att göra sitt allra bästa och en uppmaning 
till varje broder i logen att bidra med sitt strå till stacken för att lo-
gen återigen skall öka i medlemsantal och verksamhet. Installerade 
Mästarens första uppdrag var att tillkännage namnen på tjänstgörande 
bröder under 2020.
Brödramåltiden intogs vid detta tillfälle i baren och stämningen var 
god det intygar avgående Mästare som skriver dessa rader, när ansva-
ret lättat från axlarna, lyssnande på sorlet i lokalen till sena timmen, 
anande att framtiden är vår. Lotterigeneral denna minnesvärda afton 
var Jörgen Jansson med biträdande intendent Robert Fahlgren.
Slutet gott allting gott tecknar Sören Molander.

Referent Sören Molander. 
Fotograf gästande broder

OSSM Thommy Brännström. M 
Karl-Gunnar Karlsson, ExM 
Sören Molander och M Hans 

Söderström 22 Righeim

  Torgrim Hudiksvall30

FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & Mästareinstallation
Datum: Fredagen den 14 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiend: 28
Recipiend/Fadder: Anders Ek/Tomas Johansson
Gäster: OSSM Thommy Brännström, SLM Gotheim Ulf 
Jaremo, ExM Hans Berggren 20 Vesthav.

Bröderna samlades till årets andra gradgivning Grad I. Logen inled-
des ned att OSSM Thommy Brännström installerade vår nye Mästare, 
Tomas Johansson. Därefter följde en värdig ritus och en ny broder 
upptogs i Grad I.
Mästaren gratulerade sig själv till att nyligen ha erhållit Grad VI. Två 
bröder uppvaktades av IL Olle Bergqvist, eftersom en fyllt och skall 
fylla jämnt. Mästaren tackade de tjänstgörande bröder som avgick och 
installerade sitt nya direktorium.
Brödramåltiden intogs under övliga former. Den nye brodern hälsades 
välkommen av Mästaren och IL samt fick information om vår Orden.
Efter den goda maten som bestod av en delikat förrätt som IL:s hustru 
Kristina gjort och Black and White som varmrätt, delades lotteriets 
vinster ut till kaffet och Budapestbakelsen.

Referent Christer Persson
Fotograf Christer Lind

OSSM Thommy Brännström och 
SLM Ulf Jaremo
Sittande M Tomas Johansson 
och recipienden Anders Ek

  Rimfaxe Helsingborg31
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FAKTARUTA
Loge utan reception och Mästareinstallation
Datum: Tisdagen den 11 februari 2020
Antal besökare: 27
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, IOEM Astor Baldesten 
16 Runheim, SLM Heimdal Björn Torstenius, M Holger 
Andersson i S:t Örjan, M Kent Andersson 5 Åsagård, M Bengt 
Hellström, M Håkan Holgersson, ExM Gunnar Holmsten 29 
Rosheim, Roland Johansson 16 Runheim, Henrik Stålhandske 
29 Rosheim, Charlie Magnusson 5 Åsagård

För sista gången som Logens Mästare, kallade Bernt Carlsson logen 
till en gradgivning. Det var en diger skara av dekorerade bröder, som 
slöt upp bakom Ordens Styrande Mästare, vilka tillsammans med lo-
gens egna bröder bevittnade när Bernt överlämnade Mästare klubban 
och övriga regalier till logens nya Mästare Peter Witt.
Innan så skedde, fick Bernt möjlighet att tillsammans med OSM de-
korera Logens Skattmästare Staffan Söderbaum med Logernas Belö-
ningstecken. Själv fick Bernt ta emot fina hyllningar för sitt värv, från 
såväl FSM Börje Larsson, som OSM Patrick G Lundeberg. I sina ord 
till den avgående Mästaren, konstaterade OSM att Bernt varit Mästare 
under halva sin tid inom Bifrostorden, då han lämna sitt ämbete.
I sitt installationstal lyfte vår nye Mästare Peter Witt, vikten av att ha 
roligt tillsammans och att han ser det som nyckel till varför bröder 
ska trivas tillsammans och återkomma igen och igen till logens oli-
ka sammankomster. Dessvärre hade Peter inte möjlighet att medver-

  Runrike Täby32
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ka vid brödramåltiden, varvid FSM Börje Larsson fick axla Mästare 
gärningen och leda bröderna genom brödramåltiden. Under måltiden 
berörde OSM den trevliga och kamratliga värmen i logen.  Broder 
Astor Baldesten gav en exposé över bakgrunden och framväxten av 
Logen 16 Runheim.
Bröderna skildes med stämningen på topp, efter en kväll som både 
innehöll tacksamhet för logens utveckling de senast åren och nyfiken-
het på vår fortsatta resa…

Referent & Fotograf 
Mattias Boldt

Triss i Mästare

FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 7 februari 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiend /Fadder: Ola Karlsson/Richard Fredin, Fredrik 
Valdt/ Marcus Petersson, Jörgen Suurvärav/ Marcus Lundgren.
Gäster: ExM Sven-Eric Nilsson, Stefan Fredriksson 18 
Mjölner

Logens bröder, gästande bröder från andra loger, samt tre recipiender 
hade hörsammat Mästare Peter B Arvidssons kallelse till reception 
denna fredag.
M Peter B Arvidsson installerade logens nya direktorie samt avtack-
ade de bröder som avträdde från sina tjänster. SLM Gotheim, Ulf Ja-
remo, dekorerade bröderna Jonas Nilsson och Erik Hallin med Loger-
nas BelöningsTecken (LBT) samt broder Stefan M O Johansson med 
Logernas HedersTecken (LHT), samtliga dekorerade bröder tillhöriga 
logen 33 Danheim. Recipienderna Ola Karlsson, Fredrik Valdt och 
Jörgen Suurvärav upptogs i Frihetens grad och gratulerades av närva-
rande bröder. De tillresta gästerna samt de närvarande bröderna såg till 
att det blev en trevlig tillställning och en kväll värd att minnas.

Referent & Fotograf 
Jörgen Elvstrand

Recipienderna. 
Fr. v Ola Karlsson, 
M Peter B Arvidsson, 
Fredrik Valdt, Jörgen 
Suurvärav

Utmärkelsetecken. 
Fr. v  Jonas Nilsson, 
Stefan M O Johansson

33   Danheim Kristianstad
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33   Danheim Kristianstad

Mästare Peter B Arvidsson, hade denna afton kallat bröderna till en 
logeafton i Vänskapens Grad. Efter en stämningsfullt genomförd ritus 
vidtog brödramåltiden där logens bröder såg till att det blev en trevlig 
tillställning och en kväll värd att minnas.
Recipienderna Klas-Göran Molin, Per Persson, Rudolf Ocenas och 
Marcus Lundgren upptogs i Vänskapens grad. Broder Bo Andersen 
återinträdde i Orden och i vår loge, efter en tids bortavaro. Recipien-
derna och den återinträdde brodern gratulerades av de närvarande brö-
derna.

Referent & Fotograf
Jörgen Elvstrand

Recipienderna. Fr. v 
Klas-Göran Molin, 
Marcus Lundgren, M 
Peter B Arvidsson, 
Rudolf Ocenas, Per 
Persson

M Peter B Arvidsson 
och  återinträdde
brodern Bo Andersen
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FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 27 februari 2020
Antalet besökande inkl. recipiend: 30
Recipiend: Josef Slättmark
Gäster: OI Allan Jensen, ExM Göran Straume, Anders Kling, 
Dag Sjödahl, Ingemar Wernersson, Morgan Kiskanyadi 10 
Withala

Mästaren Alexander Airosto hälsade alla bröder välkomna till denna 
högtidliga gradgivning. Denna kväll skulle en recipiend få möjlighet 
att bli en Bifrostbroder, men även Mästaren skulle få fortsatt förtroen-
de att leda vår loge år 2020. Våra gäster hälsades också välkomna, och 
speciellt Ordens Intendent Allan Jensen som för första gången gästade 
oss. Allans uppdrag var att meddela att LM Alexander hade OSM:s 
fulla förtroende att fortsätta som M i 34 Linneus.
Dessutom hade han nöjet att få överraska två Linneus bröder genom 
att dela ut Logernas Belöningstecken till vår Intendent Bengt Håkans-
son, och Logernas Hederstecken till undertecknad. ExM Sten Sjödahl 
tackade M Alexander för han lagt ned ett stort jobb med Linneus under 
föregående år. Allan Jensen talade till vår Orden vid brödramåltiden. 
Han påpekade att vi aldrig skall fotografera under pågående ritus i 
kapitelsalen, vilket vi heller aldrig gjort i Linneus. Han marknadsför-
de också vårt 100 års jubileum 2025, och efterlyste sponsorer som 
kan bidraga till att göra deltagaravgiften lägre, men också förmånligt 
för sponsorerna. Han visade också upp ett par manschettknappar som 
tagits fram inför jubileet.

Till sist poängterade han att vi är bröder och inte medlemmar i 
Bifrostorden. Vår recipiend Josef Slättmark var på hugget och i sitt tal 
sade han att det varit en omtumlande torsdag, han visste att han skulle 
äta middag på kvällen, men inte att han skulle få ett par tusen bröder 
helt plötsligt. Mästarebordets blommor gick denna gång till Zoltan 
Tihanyi, mycket välförtjänt. Zoltan tillhör instiftarna och har varit VB 

sedan Linneus bildades 
2012 och i dag lämnade 
sitt uppdrag. Efter Lotteri 
och ett antal historier så 
avslutade M Alexander 
den trevliga och högtidli-
ga kvällen. 

Referent och Fotograf 
Hans Bild

Fr. v Alexander Airosto, 
Josef Slättmark, Hans 
Bild, Bengt Håkansson, 
OI Allan Jensen

Zoltan Tihanyi, som får Mästar-
bordets blomma av 
M Alexander

  Linneus Växjö34
FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 20 mars 2020
Antal besökare inkl. recipiender: 20
Recipiend /Fadder: Klas-Göran Molin, Per Persson, Rudolf 
Ocenas, Marcus Lundgren 

Ordensdirektoriet och redaktionen 
önskar alla Systrar 

och Bröder en skön och 
avkopplande sommar!

Vi hoppas att vi kan träffas under 
normala förhållanden till hösten

Norden AB
En produkt från GreenAquaCare A/S Oslo. 
Marknadsförs av Bacteria Shield Norden AB.
www.bsnab.com • Norra Mariedalsvägen 12 • 749 48 Enköping

Marknadens mest effektiva 
och långtidsverkande 
bakterieskydd! 

Sanitiser Hand från Bacteria Shield Norden 
ger dig ett tryggt och långtidsverkande 
bakterieskydd. Innehållet är vattenbaserat, 
helt utan brandfarlig alkohol och doft. 

Sanitiser Hand ger dig ett maximalt skydd till minimal kostnad. 
Vår 50 ml förpackning i fickformat, har en praktisk skumkork 
som gör att produkten räcker länge, ungefär 125 doser, vilket 
motsvarar ca 2 månaders förbrukning. Innehållet är inte brand-
farligt och det ger inga fläckar. Sanitiser Hand torkar inte ut 
huden såsom alkoholbaserade produkter gör och det skyddar 
dina händer även efter flera handtvättar. Under åtta timmar 
behövs bara två doser för ett fullgott skydd medan alkohol-
baserade produkter kräver ca 16 doser.

Beställ via vår webbsida bsnab.com eller skicka e-post till 
info@bsnab.com. Glöm inte märka din beställning med ”Bifrost”.

Sanitiser Hand är godkänd enligt EN 1500 EN 13727 och EN 1650 samt 
har en dokumenterad långtidseffekt på 4 timmar. EN 13727 används 
inom medicinska områden som exempelvis vid hygienisk och kirur-
gisk handtvätt samt instrumentdesinfektion. Samtliga produkter är 
registrerade hos Kemikalieinspektionen. 

Exklusivt erbjudande 
till Bifrostordens  
bröder och systrar! 

Kampanjpris! 

(ordinarie pris 120 kr)
* exklusive frakt

95 kr* 
Vattenbaserad 
Hand Sanitiser

Alkoholbaserad
handsprit/alcogel

Verkningstid >4 tim 30 min

Fullgott skydd i 8 tim 2 doser 16 doser

Ger en skyddande 
yta mot bakterier och 
tillväxt av virus

Ja = Nej =

Avdödar bakterier Ja = Ja =

Avdödar virus Nej = Nej =

Torkar ut huden Nej = Ja =

Doft Nej = Ja =

Toxisk för människan
(giftig vid invärtes bruk)

Nej = Ja =

Farosymbol Nej = Ja =

Brandfarligt Nej = Ja =

Ger fläckar Nej = Ja =
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation 
Rapporter, information och händelser

BDRs Riksmöte 9 maj 2020  
År 2020 kommer nog att bli ett år som vi aldrig glömmer. 
Detta år som Sverige och nästan hela världen stängde sina 
gränser. Alla sport-kultur och föreningsaktiviteter blev 
inställda, vilket aldrig tidigare skett i modern tid. Alla vi 
BDR systrar och Bifrostbröder som sett fram emot en trev-
lig Riksmötes/Rikstingshelg i Kalmar fick också se denna 
inställd. Allt detta p g a ett ettrigt virus vid namn Covid-19 
som spridit sig som en löpeld över världen Tråkigt, men 
med facit i hand, har arrangörerna för de olika aktiviteterna 
fattat ett klokt beslut när de ställde in dessa. Hälsan går före 
allt annat. 

I sådana lägen är det tur att den digitala världen finns att 
tillgå. Så BDRs Riksmöte har ändå, via telefon, gått av 
stapeln. Vid mötet deltog Preses från alla Damloger utan 
tre som skickat andra representanter. Alla dessa hade utsetts 
av BDR:s styrelse till Riksmötesrepresentanter och hade då 
rösträtt vid mötet. Dessutom deltog delar av BDRs styrelse 
och medarbetare. BDRs Preses Berit Olsson hälsade alla 
välkomna till BDRs 33:e Riksmöte, speciellt välkomnade 
hon tre nya Preses, Helen Johansson, Idavall, Ann-Sofie 
Lundbergh, Linnean samt Lizette Hidlund, Åsa-Idun och 
förklarade mötet för öppnat. Till att justera dagens protokoll 
valdes Birgitta Zetterström, Nicopia och Christina Roth, 
Norhild. Sedvanliga årsmöteshandlingar, med genomgång 
av verksamhetsberättelsen, årets bokslut, fastställande av 
balans -och resultaträkning vilka godkändes av mötet. En 
motion hade inkommit, vilken samtliga loger avslog. 

Då Preses Berit Olsson beslutat att avgå, valdes Carina 
Clevesjö, Åsa-Idun till ny Preses i BDR. Jessica Lindkvist, 
Fensala valdes till ny v. Preses, som ny styrelsesuppleant 
efter Jessica valdes Petra Östling, Galatea, i övrigt var det 
omval för samtliga enligt valberedningens förslag. Preses-
mötet i höst är inplanerat till 19–20 september om pan-
demin är över. Beträffande Riksmötet 2021 har OSM via 
brev meddelat Preses Berit Olsson att herrlogen Vanadis, 
Karlskrona avstår från Rikstinget nästa år till förmån för 
herrlogen Gondler i Kalmar, som aldrig haft något Riks-
ting, sådant kallas Brödraskap, så nästa års Riksmöte blir 
i Kalmar. År 2022 blir Riksmötet i Nyköping, Nicopias 
Preses Birgitta Zetterström komma att få anmodan att vara 
värdloge för Riksmötet. 

Via post har BDRs styrelse beslutat att dela ut MT-fondens 
stipendium på 10 000 kronor till Ludwig Stjernberg, som 
MT-fondens ordförande Christin Eriksson gjorde en kort 
presentation om. Ludwig är 17 år, han brinner för hockey 
som han spelat sedan 6-årsåldern. År 2018 blev han uttagen 
att spela i TV-puckens Smålandslag, som kom femma i slut-
spelet. Samma år fick han inbjudan till en camp för svenska 
elitspelare i Svenska Ishockeyförbundets regi, på sommaren 
samma år deltog han som ledare för en utvecklingscamp för 
11–12 åringar. Numera går han på ishockeygymnasium och 
spelar i Oskarshamns J 18 lag. 
Hans mål är att få spela i SHL, Tre Kronor och så småning-

om  NHL. Ludwig är en målinriktad, 
seriös, ödmjuk och sympatisk kille som 
erhållit Lions utmärkelse ” En god kamrat-  
stipendiet” kommer väl till pass då han får 
betala sin utrustning själv. Vi önskar Ludwig 

lycka till 
med att nå sina mål. Han 
kommer att presentera sig 
själv vid nästa års Riks-
möte.

Årets stipendiat ur 
MT-fonden Ludwig 
Stjernberg 

Avgående Preses Berit 
Olsson ledde Riksmötet 
via telefon

Preses Berit Olsson avslu-
tade mötet med följande 
ord:  ”Jag vill tacka BDRs 
medarbetare och alla 
Systrar i landets Damlo-
ger för de här 20 åren som 
jag haft den stora glädjen 
och förtroendet att få vara 
med i BDR, de sista 10 
åren som BDRs Preses. 

BDRs nya Preses 
Carina Clevesjö

Det var väl inte så här jag 
tänkt mig att avsluta mitt 
ämbete och det var väl 
inte så här Carina hade 
tänkt sig sin start som 
BDRs nya Preses, men 
nu är det som det är, det 
är mycket i år som inte 
är sig likt och som ser 
annorlunda ut för oss alla. 

Detta år kommer vi att minnas länge. Förhoppningsvis så 
blir det ett Presesmöte i höst, då är det meningen att det ska 
bli en ceremoni med avinstallation av mig, och installation 
av BDRs nya Preses. Det har inte varit svårt att vara BDRs 
Preses under de här åren, när man har så fantastiskt duktiga 
och engagerade medarbetare. Alla gör ett otroligt bra jobb 
som kommer med idéer och förslag som utvecklar och för 
organisationen framåt. Vi har en väldigt fin gemenskap, alla 
ställer upp och stöttar varandra och finns där när det behövs 
som mest. Den gemenskapen och vänskapen kommer jag att 
sakna allra mest. Carina jag önskar dig stort lycka till i ditt 
nya ämbete som BDRs Preses. Vi har haft ett bra samarbete 
och jag vet att du kommer att göra allt för att organisatio-
nen ska fortsätta att utvecklas och växa. Jag vill också tacka 

landets alla Preses. Ni lägger ner ett jättejobb i era loger, 
ni är alla väldigt engagerade och duktiga” 
Vi ger ett stort tack till Berit för de fina insatser hon gjort 
för BDR och logerna, vi hoppas få avtacka henne personli-
gen vid senare tillfälle. Vi välkomnar Carina som ny Preses 
i BDR och önskar henne lycka till. Hoppas att vi alla ses i 
Kalmar nästa år

Referent Margona Sällberg. Fotograf Mikael Olsson

Damlogen Galatea  
Presentation Petra Camilla Östling
Jag heter Petra Camilla Östling och jag är Preses i damlo-
gen Galatea, Karlskrona. Jag blir 53 i år och arbetar som 
resurslärare på en F-6 skola här i Karlskrona. Min familj 
består av min make och våra två vuxna döttrar. På fritiden 
umgås jag med min familj, barnbarn och vänner. Jag tycker 
om att besöka loppisar och antikmässor/marknader runt 
om i landet. Jag sjunger även i en damkör vid namn Coeur 
Madame. 
Jag är en av instiftarna av damlogen Galatea som nu firar 
fem år i november. Jag kom i kontakt med Bifrostorden ge-
nom min man Jens Östling som är med i Logen 26 Vanadis. 
Första tillfället där jag själv deltog i ett Bifrostsammanhang 
var på Riksmötet i Oskarshamn 2013 och vi var där för att 
ta emot stafettpinnen till kommande Riksting/Riksmöte 
som skulle genomföras i Karlskrona året därefter. I sam-
band med banketten på Riksmötet 2014 fick min man som 
var Mästare i Vanadis av BDR Preses ta emot en uppgift 
om att starta en damloge i Karlskrona. Sex månader senare 
startades damklubben för att efter bara ett år instiftas som 
damlogen Galatea. Jag valdes att bli Galateas första Preses 
vilket jag känner mig väldigt stolt över. 

Det känns mycket hedrande att nu har blivit invald som 
suppleant i BDR styrelse, en uppgift som jag kommer ha 
parallellt med min roll som Preses ett tag till. Jag har varit 
med och utvecklat damlogen Galateas verksamhet och i 
och med min nya befattning så kan jag bidraga med mina 
erfarenheter och tankar i det fortsatta arbetet fast på en 
högre nivå. BDR är något jag känner verkligen starkt för 

och jag värdesätter 
all den vänskap 
och gemenskap 
som jag hitintills 
får uppleva. Jag ser 
fram emot kom-
mande möten med 
såväl gamla som 
nya systrar.

Petra Östling
Preses i damlogen 
Galatea

Damlogen Åsa-Idun  
Årsmöte, Parentation, gradgivning 
och Presesbyte
Söndagen den 8 mars träffades 32 Systrar för att delta i Pa-
rentation, gradgivning i Grad 4 och Årsmöte. Efter årsmöte 
var det Presesbyte.
Åsa-Iduns Preses startade mötet med en stämningsfull Pa-
rentation för Solveig Lund som sorgligt nog lämnat oss. Vid 
musik att lyssna till spelades ”Bridge over troubled water” 
då Solveig pratade om detta med sin familj innan hon gick 
bort.
Efter Parentationen fick tre Systrar motta 4:e graden Vishe-
tens Grad och de var alla överens om att de efter att mottag-
it sin grad kände sig mycket ”visare” än när de kom.
När gradgivningen var genomförd vidtog årsmötet och det-
ta år var det nyval av Preses och Lizette Hidlund blev vald. 
Många andra kloka beslut togs under mötet.
Ett av dessa beslut var att Åsa-Idun skänker 4 000 kr till 
Tjejzonen som gör ett fantastiskt jobb med att stötta unga 
tjejer som har det svårt i livet.
Efter årsmötet avinstallerades Eva Nyström av BDRs Pre-
ses Berit Olsson och logen tackade med en bukett rosor för 
de 15 år som hon varit del av styrelsen, sju år som Preses.
Därefter installerade BDRs Preses Berit Olsson, Lizette 
Hidlund som ny Preses. Lizette tackade för förtroende att 
företräda Damlogen Åsa-Idun och lovade att på bästa sätt 
utföra sitt nya uppdrag. Därefter intogs en god måltid i trev-
lig stämning och glada skratt och några Systrar gick hem 
med fina lotterivinster. 

Referent Lizette 
Hidlund. 
Fotograf 

Eva Ekstrand

Fr. v Lizzette 
Hidlund och Eva 
Nyström

Damlogen Duranki  
Årsmöte den 28 januari 2020
Då vi är den äldsta Damlogen i BDR, 87 år i år, har vi 
tidigare delat ut två guldsystertecken och vid årets årsmöte 
hade vi glädjen att få dela ut vårt tredje till vår Syster Eiwor 
König-Gustafsson som gick in i logen 1970. BDRs repre-
sentant Christina Ericsson som deltog uttryckte sin glädje 
att få vara med vid denna högtid.
Efter den ceremonin var det dags att utdela förtjänsttecken 
till tre uppskattade Systrar som blev mycket glada för ut-
märkelsen. De Systrar som fick motta dessa var Anne-Char-
lotte Eriksson, Gun Nordström och Anette Wennerstrand. 
Ritus genomfördes i vår vackra kapitelsal på Frimurarlo-
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gen och efter fotografering och gratulationer väntade en 
välsmakande tvårättersmiddag  med efterföljande kaffe och 
lotteri i Spegelsalen. Vi var 29 Systrar som deltog och ett 
trivsamt sorl och många skratt hördes.
 

Referent Preses Maj Skansen. 
Fotograf Ex-Preses Ulla Odler

Sittande Guldsyster Eiwor König-Gustafsson Fr. v Christi-
na Ericsson BDR, Lena Mann, Anette Wennerstrand, Gun 
Nordström, Anne-Charlotte Eriksson, Maj Skansen

Damlogen Carola  
Årsmöte den 22 februari 2020
Kvällen startade med mingel och tilltugg. Efter sedvanliga 
årsmötesförhandlingar uppvaktades vår syster Ulla Persson 
med förtjänsttecken. Systrarna Siv Nilsson, Berit Grell Ca-
rola och Eva Gilltorn Forsytia med födelsedagsblommor.
Christer Persson, Herrlogen Carolus hedrades med Dam-
logernas Äpple som ett varmt tack för utsökt service på 
Carolas sammankomster. Kvällen avslutades med sedvan-
lig Tårtbuffé. Tjugoåtta systrar lät sig väl smaka.

Referent & Fotograf 
Barbro Österberg

Till vänster:Ulla Persson som 
erhöll förtjänsttecken.

Bilden nedan: Systrarna Siv 
Nilsson, Berit Grell, Carola 
och Eva Gilltorn, Forsytia med 
födelsedagsblommor.

Christer Persson som hedrades med 
Damlogernas Äpple

Initiativtagaren heter broder Sture Brännström som tillhör 
Logen 8 Manheim, Stockholm.  När Sture och några bröder 
i Stockholmsområdet var ute och spelade, så väcktes tan-
karna om att det skulle vara trevligt att skapa en golftävling 
i sann Bifrostanda. När så frågan blev ett beslut så blev 
starten för denna tävling den 2 september 1994. Tävlingen 
följdes av Ordens Marskalk Carl-Gustav Alexandersson ut-

Lite om Bifrostgolfens historia

År/Datum  Plats /Bana Segrare Herrklass  Segrare Damklass      Arrangör 
1994-09-02 Tranås Golfbana Ulf Clasén, 11 Löfstad - 11 Löfstad
1995-09-08 Gränna Golfbana Ulf Clasén, 11 Löfstad - 7 Junehus
1996-09-05 Borås GK Mats Gyllentorn, 4 Valhall - 24 Gungner
1997-08-30 Karlskoga GK Knut Falk, 1 S:t Örjan Britt-Louise Hultman, 16 Modgunn 9 Carolus
1998-09-04 Årila Golfbana Mats Gyllentorn, 4 Valhall Ulla Bergström 12 Nicopia
1999-09-03 Mälarö GK, Skytteholm Mats Gyllentorn, 4 Valhall Aila Barkar 1 S:t Örjan
2000-09-08 Västervik GK Ekhagen Per Dyberg, 4 Valhall Birgitta Borg 15 Norheim
2001-08-31 Landeryds Golfbana, Linköp. Hans-Ola Karlsson, 15 Norheim  Anne Nilsson 21 Midgård
2002-08-23 Söderslätts GK Ingvar Rosén, 23 Forsete Elisabeth Magnusson, 10 Forsytia 23 Forsete
2003-08-29 A6 GK, Jönköping Mats Gyllentorn, 4 Valhall Birgitta Borg 7 Junehus
2004-09-03 Eskilstuna GK S-L Cederlöv, 25 Alvheim Bibbi Tranback  25 Alvheim
2005-09-02 Tranås Golfbana Berndt Ericsson, 7 Junehus Bibbi Tranback 11 Löfstad
2006-09-02 Mellringe GK, Örebro Mikael Uneståhl, 2 Eyrabro -H Karin Dahlberg, 1 Duranki 2 Eyrabro-H
2007-09-08 Karlskoga GK Mikael Uneståhl, 2 Eyrabro-H Karin Dahlberg, 1 Duranki 9 Carolus
2008-08-23 Mellringe GK, Örebro Mikael Uneståhl, 2 Eyrabro-H Birgitta Jansson  2 Eyrabro-H
2009-09-05 Mosjö GK, Örebro Sven Dahlberg, 2 Eyrabro-H Ann-Christin Granander, 1 Duranki 2 Eyrabro-H
2010-09-04 Gustavsvik GK, Örebro Sven Dahlberg, 2 Eyrabro-H Birgitta Brandell, 13 Aelforna 2 Eyrabro-H
2011-09-03 Karlskoga GK Mikael Uneståhl, 2 Eyrabro-H Ann-Christin Granander, 1 Duranki 9 Carolus
2012-09-01 Nora GK Sven Dahlberg, 2 Eyrabro-H Karin Dahlberg, 1 Duranki 2 Eyrabro-H
2013-09-21 Vetlanda GK Carsten Kvist, 23 Forsete Inger Wedenby- Bengtsson, 20 Gersimi 10 Withala
2014-09-06 Malmö/Burlöv -GK Inställd pga för få anmälda 
2015-09-19 Skerike GK, Västerås Conny Halvardsson, 25 Alvheim  Inger Wedenby- Bengtsson, 20 Gersimi 3 Aroshus
2016-09-03 Skerike GK, Västerås Conny Halvardsson, 25 Alvheim Britt-Marie Werngren, Västerås 3 Aroshus
2017-09-09 Eskilstuna GK Olle Nordborg, 20 Vesthav Birgitta Samuelsson, 3 Åsa-Idun 25 Alvheim
2018-09-15 Skepparlövs GK, Kristianstad Fredrik Arvidsson, 33 Danheim Gunilla Starck-Hansen, 3 Åsa-Idun 33 Danheim
2019-09-07 Degeberga Widtsköfle GK  Thomas Johansson, 18 Mjölner Inger Wedenby- Bengtsson, 20 Gersimi 33 Danheim

Bifrostgolfen hade sin premiär 1994 på Tranås Golfbana. Ett golfmästerskap inom vår Orden. Hur startade detta 
engagemang? Vem och vilka fick idén? Häng med på en 26 årig historisk resa.

sänd av OD som observatör och prisutdelare, samt Ordens 
Curator Ingvar Larsson. Vandringspriset som ständigt skall 
vara vandrande utgöres av en Orreforsskål signerad av Olle 
Alberius. Här följer nu fakta kring platserna där mästerska-
pen har ägt rum, samt de som vann Herr respektive dam-
klass. Observera att damklassen tillkom först 1997.

Mats Hyltén

Vinnarna av Bifrostgolfen 2019 och tillika titelförsvararna:
Damklassen Inger Wedenby-Bengtsson 
Herrklassen Thomas Johansson

Nytt beslut angående Riksting 2021. 
Flyttas från Karlskrona till Kalmar.

Rikstingsarrangemanget 2020 i Kalmar blev, på grund 
av Coronaviruset och covid-19, inställt. Beslutet om att 
ställa in togs av Ordensdirektoriet, i samråd med Rik-
stingsorganisationen inom värdlogen 28 Gondler, då 
de omfattande restriktionerna infördes, av den svenska 
regeringen, i mitten av mars.

När den av Ordensdirektoriet för Rikstingsarrange-
manget 2021 utnämnda värdlogen 26 Vanadis fick 
informationen om detta tog man, tillsammans med 
Damlogen Galatea, på eget initiativ ett beslut om att 
erbjuda sig att avstå från Rikstinget 2021. Motivering-
en var att Vanadis haft två Riksting i Karlskrona inom 
relativ närtid, medan Gondler och Damlogen Ganndul 
aldrig tidigare stått som värdar för ett Riksting.

Så snart Ordensdirektoriet fick kännedom om dessa 
tankar behandlades frågan och beslutet från Ordens-
direktoriet blev, att om det var möjligt att i Kalmar 
få fram likvärdiga villkor med dem som planerats för 
2020 och att samtidigt de bokningar som gjorts i Karls-
krona gick att annullera, utan ekonomisk eller annan 
skada, så ställde sig Ordensdirektoriet positivt till att 
Rikstinget 2021 hålls i Kalmar.  

Beskeden därefter, efter att vederbörliga kontakter 
tagits i såväl Kalmar som Karlskrona, har medfört att 
ovanstående villkor har kunnat infrias.
Ordensdirektoriet har därför beslutat att Rikstinget 
2021 tilldelas Logen 28 Gondler i Kalmar och att 
Logen 26 Vanadis i Karlskrona härigenom befrias från 
sitt åtagande som Rikstingsarrangör 2021.

Det är viktigt att framhålla att när Ordensdirektoriet 
fattar beslut om tilldelningen av framtida Riksting 
så är det förpliktande åt båda håll, när beslutet väl är 
taget. Det innebär att varken Ordensdirektoriet eller 
den utsedda arrangörslogen kan träda ur vad som har 
beslutats. Men vid detta unika tillfälle valde Vanadis 
att stå tillbaka, för att ge chansen till Gondler, att få 
arrangera ett Riksting, en första gång. Och med hän-
syn till de speciella omständigheter som just nu råder 
kunde Ordensdirektoriet, som ett undantag, besluta om 
att frångå den gängse tågordningen.

Ordens Styrande Mästare och Ordensdirektoriet har 
framfört sin uppskattning och beundran för den ge-
nerositet och det bevis på vänskap Logen 26 Vanadis 
visat genom att på detta sätt stå tillbaka. Logens hante-
ring av frågan är värd all respekt.
Datum för Rikstingshelgen i Kalmar 2021 är desamma 
som tidigare planerats. Dvs. 7 – 9 maj 2021.

Stockholm 2020-04-24
Ordensdirektoriet

Ordens Riksting 2021
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10 Withala, Vetlanda
Besök hos MC-guiden, Bäckseda
En vanlig februaritorsdag när vi som vanligt, några daglediga bröder, 
träffas för en promenad. Den här gången möter vi upp vid Ordenshuset 
i Hargen för en vandring upp mot Bäckseda med MC-Guiden som 
mål. Där träffar vi ytterligare några bröder som alla är intresserade 
av motorcyklar. Vi är alltså inbjudna för att snacka MC. Magnus 
von Wendel tar emot oss 13 Withalabröder som har mött upp vid 
företaget. Väl inne i den 900 m2 stora utställningshallen hittar vi hojar 
av fabrikaten Honda, Kawasaki, Suzuki och Peugeot i alla möjliga 
storlekar och färger. Utbudet omfattar både nya och begagnade 
motorcyklar samt fyrhjulingar, och mopeder. Tillbehörsavdelningen 
har ett stort utbud av olika slag. Här blir vi imponerade av ett mc-ställ 
med airbag som har en datorstyrd funktion som känner av alla rörelser. 
Vi konstaterar att datortekniken nu kommit in även i våra kläder. 
Vilken utveckling som ständigt pågår för att uppnå en så stor säkerhet 
som möjligt! Visste du förresten att man kan åka motorcykel i jeans 
och skjorta som är specialgjorda med inbyggda säkerhetsdetaljer? Nu 
märker vi att det har gått mode även i denna bransch.
Vi avslutade vår rundvandring med att beskåda verkstaden där man 
reparerar nästan samtliga märken och är auktoriserade för service och 
reparation för ett flertal kända fabrikat. Magnus berättade att det snart 
ska bli en mc-mässa och vid en av dagarna kommer en hemlig gäst att 
närvara. Han är känd från mc branschen i hela Sverige och har kört 
speedway. Jag kan glädjande avslöja så mycket som att den hemliga 

gästen är en broder 
i vår egen loge. Väl 
tillbaka till Hargen 
väntade en fika, som 
vanligt sponsrad av 
Oskars Konditori 
och Holsby Fönster.

Referat & Fotograf 
Ingemar Dalsjö

Motorcyklar, 
motorcyklar och 
åter motorcyklar!

Magnifik skönhet

BIFROST

18 Mjölner, Eslöv
Utlykt till Kivik Art Center den 17 maj 2020
Logen 18 Mjölner Utflykt till Kivik Art Center 17 maj 2020.
Den 17 maj, tillika vår årsdag, samlades bröder med respektive, 
sammanlagt 25 personer på Kivik Art Center. Detta ligger i ett 
underbart naturområde vid Lilla Stenshuvud i utkanten av Kivik på 
Österlen. Kivik Art Center är en stiftelse som bildades 2006 med syfte 
att starta ett konst- och kulturcentrum. Utställningsverksamheten 
startade 2007 i form av sommarutställningar i det fria av arkitektur 
och skulptur.
Vi som deltog guidades, på betryggande avstånd från varandra, av 
Broder Bengt Nilsson som har deltagit i uppbyggnaden av 

BIFROST

18 Mjölner, Eslöv
Årsdag 17 maj 2020

M Magnus Fridälv framför 18 
Mjölners minnessten i Eslöv

Ska det ses som ett tecken när man, på 
väg till en ceremoni för brustna länkar, 
från radion hör gruppen Rainbow med 
låten ”Since you´ve been gone”? Regn, 
rusk och kraftig vind brukar sällan vara 
trevligt men mitt i detta infann sig en 
regnbågsfärgad värme. 18 Mjölner firade 
sin årsdag och som traditionen sig bjöd 
träffades bröderna vid minnesstenen 
på kyrkogården i Eslöv. Det var 17 
bröder som möttes upp på parkeringen 
innan själva ceremonin. Väder och 
virus till trots blev det många glada 
leenden och trevliga samtal. M Magnus 
Fridälv inledde med att berätta lite om 
18 Mjölners historia. Han berättade 
om hur Alvin Rodehed tog initiativet 
till bildandet av en loge i Eslöv. Logen 
invigdes detta datum 1974 och namnet på logen blev 18 Mjölner och 
allt sedan dess har logen utvecklats till vad den är idag. Minnesstenen 
är belägen på kyrkogården i Eslöv. Stenen invigdes den 5:e november 
2011 och är dedikerad minnet av de brustna länkar som vandrat vidare 
över Bifrostbron. M Magnus skänkte en tanke till Br Weste Elfström 
som lämnade oss under juli månad 2019. Br Weste erhöll Grad IX 
under 1990 och hade då varit Bifrostbroder sedan 1975. Minnet av 
våra brustna länkar hedrades med en tyst minut.
Med några regnstänk i håret läste ExM Sven-Eric en dikt för oss. ”Det 
gick en gammal odalman…” (dikt av Bo Setterlind) väckte många 
djupa tankar och funderingar. Efter dikten lades en mycket vacker 
bukett vid stenen.
Efter ceremonin dröjde sig några bröder kvar. Samtalen handlade om 
allt från virus till framtidsplaner för logen och dess bröder och planer 

BIFROST

konstverken. 
Han gjorde detta 
på ett mycket 
förtjänstfullt sätt, 
som även inbegrep 
anekdoter om 
händelser under 
uppbyggnadstiden. 

Efter ett par 
timmars 
promenad mellan 
de fantastiska 
konstverken 
avslutade vi med 
en gemensam 
fikastund. Ett 
bra initiativ från 
Broder Bengt och 
hans hustru Ulla att kunna träffas i dessa tider!

Referent Johny Johansson. Fotograf Sten Svensson

Bengt Nilsson 
guidar deltagarna

Konstverk i 
naturen

finns det. För visst är det så att vi alla längtar efter kvällarna med våra 
bröder. Med hopfällda paraply skildes bröderna åt.

Referent & Fotograf Jonas Möller. 
Fotograf Sten Svensson (samlingsbilden) 

Minnesstenen 
för 18 Mjölner 
på kyrkogården i 
Eslöv. 
Här dekorerad 
med blombukett 
dagen till ära

15 av bröderna 
i Logen 18 
Mjölner 
samlade vid 
Mjölners 
minnessten

28 Gondler, Kalmar
Logen 28 gondlers tjugonde årsmöte
Torsdagen den 13 februari 2020 höll logen 28 Gondler sitt årsmöte i 
logelokalen. Drygt 40 bröder hade samlats för detta årssammanträde.
M Tommy Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Detta 
var Gondlers tjugonde årsmöte och som mötesordförande valdes 
Jonas Hagström som skötte det hela med den äran. Vid de tidigare 
nitton årsmötena var det nyligen avlidne Broder Ebbe Sonder som 
svingade klubban så nu vet Jonas vad som väntar. Som justeringsmän 
utsågs Bo Agmell och Bo Carlsson. Hela mötet var som vanligt 
väl förberett och färdiga kompendium med förvaltningsberättelse, 
resultat och balansräkning låg färdigt när vi anlände vilket medförde 
ett bra flyt i mötet. M Tommy Eriksson fick vara ombud för Sk Åke 
Rudolfsson som inte kunde vara på plats. Han gick igenom resultat 
och balansräkning och gav en del förklaringar till siffrorna för året 
som gått. Därefter lästes revisionsberättelsen för 2019 upp och det 
fanns inte minsta klagomål att framföra. Vår ekonomi är helt enkelt 
god. Antalet besökande under det gångna året har varit mycket bra 
liksom tillströmningen av nya bröder. Trots att brödrakedjan brast 
vid ett par tillfällen under året var vår nettoökning sex bröder och vid 
årsskiftet var vi 96 bröder i 28 Gondler. Nu hoppas vi att vi i början av 
året passerar 100 bröder. Nu väntar ett spännande år för oss med 20-
års jubileum som loge, värd för årets Riksting och förhoppningsvis 
en loge med över 100 bröder. Efter mötet tackade Jonas Hagström 
för förtroendet och önskade alla ett bra Bifrostår. M Tommy Eriksson 
utbringade tack och en rungande applåd för Jonas premiär som 
mötesordförande. 
Efter årsmötet avslutades kvällen med kaffe och landgång och 
traditionsenligt en inbjuden föredragshållare. Denna gång var 
det Hembygdskonsulent/Historiker Peter Danielsson som höll 
föredrag. Peter Danielssons föredrag handlade om Kalmartidningen 
Barometerns grundare Jon Engström (1794 - 1870) och dennes 
annorlunda och spännande liv. Barometern grundades 1841 och 
Engströms ambition var att vara en kritisk granskare av samhället, 
en barometer som skall skildra tidens skeenden och opponera mot 
myndigheter. Naturligtvis fick han ovänner men var mycket generös 
och omtyckt av de som stod honom nära. Peter Danielsson är också 
en mästare på att med sitt uttryck och sitt kunnande fängsla sin publik. 
Detta var en mycket fin avslutning på vårt årsmöte.

Referent: Per-Olof Svensson

”Aktiviteter utanför Ordens ordinarie logemöten” visar 
på ett utmärkt sätt hur bifrostbröder träffas och trivs 

också i andra sammanhang.

Detta är viktigt för logernas fortlevnad och utveckling 
och ger presumtiva bröder en chans få en inblick i hur 

trevligt logearbete kan vara. 

Bröder kan i ett lite mindre formellt 
sammanhang berätta om hur 

Bifrostorden fungerar!
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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. 

Ordensdirektoriet,
BDR och Redaktionen 

önskar alla i Bifrostsverige 

En skön och 
avkopplandeSommar

Håll avstånd, tvåtta 
händerna så ses vi till hösten!
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Filmfrågan
Stiger-Helmers ständige  

följeslagare är den  
prylgalne Ole Bramserud.  

Vad är han utklädd till i 
”S.O.S. – En segelsällskaps-

resa”?

Kryssa lugnt!
Ett korsord kan vara ett litet tidsfördriv i dessa pandemi-tider.

Lösningen på detta kryss ”Kryssa lugnt” presenteras i Bifrost nr 3.

Lycka till!
Med Broderliga Häsningar Mats Hyltén

Vi alla tillhör en grundloge där vi 
en gång i tiden gick med, denna 
är vi trogna för alltid (förhopp-
ningsvis). Vi ger 
Grad I till Grad 
V i grundlogen 
och känner oss 
trygga med 
bröderna som vi 
träffar där under 
gradgivningar 
och övriga till-
ställningar. 
Mycket riktigt skall vi vara vår 
grundloge trogen och försöka få 
nya bröder att ansluta sig till vår 
krets.
 
Så småningom när det gått några 
år och vi fått grad V och känner 
tillförsikt så kanske vi slapp-
nar av lite och tycker ”vad bra 
jag har nått upp till högsta gra-
den” i grundlogen och vad kan 
Bifrostorden mer ge?  Förvisso är 
det sant men ändå inte, det är där 
Storlogen kommer in!

När vi inte längre kan få fler gra-
der i grundlogen så tar Storlogen 
vid (låter skrämmande?) absolut 
inte, detta är den fortsatta vand-
ringen i Bifrostordens filosofi 
dvs. bröderna får graderna VI till 
och med IX i Storlogen.

Varför skall man genomföra be-
sök i Storlogen förutom när man 
tar en högre grad?
Det finns flera anledningar till att 
besöka Storlogen: Dels att träffa 
bröder som man vanligtvis inte 
träffar på grundlogen, vidga sin 
bekantskapskrets utanför egen 
grundloge och berika sig själv 
genom det. Se ett direktorie som 
är väl sammansvetsat och ge-
nomför ritus noggrant och med 
stor värdighet. Storlogen har fyra 
gradgivningar per år, två på våren 
och två på hösten. Dessa gradgiv-
ningar brukar vara mycket upp-
skattande och jag vet att det finns 
bröder som ser fram emot dessa 

tillfällen, nästan lika mycket som 
ett Riksting där man träffar bröder 
utöver egna området dvs. från hela 

landet. Om vi nu 
besöker Storlo-
gen mer frekvent 
så kommer vår 
brödrabekantskap 
bli än bättre, vi får 
ett utökat geogra-
fiskt område där 
vi känner bröder 

och även kan se fram emot nästa 
gång vi träffar denne/dessa bröder.

Skall man sammanfatta detta så är 
Storlogen en ytterligare dimension 
i vårt ordensliv som ger oss bröder 
mer insikt och kunskap i alla situa-
tioner. Ett besök i Storloge är alltid 
nyskapande och trevligt! Vi måste 
även genomföra besök i Storlogen 
för att bli kallad till högre grad 
(VI-IX). Lite lättare är det nu för ti-
den då gradgivningarna ambulerar 
runt i Storlogeområdet (Gotheim) 
till större del än innan.

Ett besök i Storlogen kan sätta 
många positiva avtryck för brodern 
som besöker, en minnesvärd dag 
som man kommer ihåg.
Samla ihop er och samåk till våra 
sammankomster i Storlogerna och 
vidga vyerna!

Claes Berg
24 Gungner/Gotheim

Varför Storloge?

”Ett besök i Storlogen 
kan sätta många positiva 
avtryck för brodern som 
besöker, en minnesvärd 

dag som man 
kommer ihåg”

Livet som Skrivare
Mitt skrivande har nu fått ytterligare en 
dimension nämligen att vara skrivare 
i Logen 30 Torgrim i Hudiksvall. Det 
låter dock lite pompöst och storvulet att 
vara skrivare så jag vill nog förtydliga 
min egen skrivarnivå med tillägget att 
jag är amatörskrivare.

Längtan att få nedteckna minnen och 
historier som fastnat någonstans i 
bakhuvudet och pockar på att få komma 
ut är givetvis drivfjädern, men med 
skrivandet finns ju också önskan att 
bevara och förfina minnena och de inre 
bilderna med nyanser så att de mänsk-
liga karaktärsdragen blir tydligare, att 
rummet eller landskapet där allting 
hände blir synligt för den som läser ens 
berättelser samt att man också förmed-
lar tidsepokens strömningar från den 
tid när minnena föddes. Folkskola var 
benämningen på dåtidens grundskolor 
från mitten av 40 talet och in på 50 
talet, de omfattade klasserna 1 till 7, 
åldersgrupper 7-14 år.

Första skrivarminnet utöver att plita 
bokstäver på linjerat papper var ett 
försök att skriva uppsats. Ämnet var; 
”Hoppa fallskärm.”
Jag tror inte att fröken valt ämnet 
”Hoppa fallskärm”, kanske fick var 
och en välja själv, något spännande att 
skriva om. Mitt val berodde nog på att 
ett flygplan försedd med skidor nyligen 
gjort uppstigningar från sjön Långvatt-
nets is och snöklädda yta, intill skolan, 
mot betalning av 15 kronor per person 
för en kvart i luften runt i grannskapet.
Jag minns inte mitt eget försök att 
beskriva känslan eller spänningen vid 
uthoppet från flygplanet eller känslan 
av att sväva som en fågel över marken, 
minns bara min beskrivning av när jag 
landat så hade fallskärmen brett ut sig 
över toppen på byns trubbiga pyramid-
liknande ”pärlandsbacke” påminnande 
om en bakelse jag sett inne på Man-
bergs konditori i Storuman.

Hela uppsatsbladets högerkant var 
kantad med röda bockar för stavfel, 
osvenska dialektord och andra fel men 
sist stod det ”Skriv mera”.
Kanske var det då ett frö blev nedlagt 
min själ, ett skrivarfrö.

Sören Molander.
Njutånger 2020-04-09
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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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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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 Juli 2020
 Dat  År  Loge  Namn

2 75 Åsagård Mark-Olof Wolmestad
2 70 Vanadis Leif Breidemar
4 75 Eyrabro-H Leif Tjäder
5 85 Junehus Carl-Erik Grahn
5 90 Manheim Bo Anderzon
6 50 Withala Claes Fischer
7 50 Norheim Stefan A Carlsson
7 70 Righeim Jan-Erik Gustafsson
9 75 Eyrabro-H Gunnar E Bergkvist
9 75 Gondler Sven-Inge Uppgården
11 75 Norheim Bo Andersson
12 85 Gungner Lennart Eliasson
12 70 Runheim Tommie Sjödahl
13 70 Rimfaxe Christer H Persson
14 75 Alvheim Curt-Göran Andersson
15 60 Valhall Anders Gustafsson
16 80 Grimner Roy E Nilsson
16 85 Valhall Sture Hallberg
21 85 Runheim Stig E Arvidsson
21 70 Runheim Björn Nordh
22 85 Åsagård Olof F Foglöv
22 70 Löfstad Jorma J Pärssinen
22 60 S:t Örjan Robert Bohlin
22 75 Vesthav Tommy Åberg
25 70 Grimner Rony Bramhag
27 60 Grimner Stig-Åke Nilsson
28 70 Grimner Christer Bricer
28 50 Runrike Fredrik Medin
28 50 S:t Örjan David S Mårtensson
29 50 Gondler Ulf K M Andersson

 Jubilerande Bröder Personalia

5 50 Åsagård Håkan Filipsson
5 60 Manheim Johan Thörnblad
8 70 Carolus Olov B Andersson
9 75 Linneus Håkan Blad
10 85 Grimner Börje Carlsson
11 70 Gondler Tord J.K. Jungå
11 70 Torkild Lars Stensborg
12 75 Gagnrad Thomas E O Hagberg
14 50 Mjölner Glenn Danielsson
15 75 Rosheim Ola Nässén
17 50 Mjölner Michael Nilsson
18 80 Nicopia Åke Högstedt
21 75 Grimner Jan Strandh
21 80 Mjölner Öyvind Pedersen
22 80 Mjölner Bo Olsson
29 60 S:t Örjan Ronny Erhardsson
31 85 Aroshus Håkan Lyckstedt

  Augusti 2020
  Dat  År   Loge  Namn

1 85 Mjölner Gärt Hall
5 85 Carolus Per-Olov Ljung
5 75 Runheim Bengt Möller
8 70 Mjölner Jimmy Cederholm
8 60 Rimfaxe Thomas Malmborg
8 85 Torkild Oliver Eriksson
10 60 Danheim Carsten Jörgensen
10 75 Runheim Ulf Persson
10 75 Valhall Per Dyberg
11 75 Manheim Ingemar Boström
12 95 Åsagård Tage Lund
12 60 Nicopia Mikael Kjellberg
12 70 Rosheim Hans Sving
12 80 Valhall Lennart Hjelm
14 80 Alvheim Nils-Eric Carlevad
16 80 Valhall Liss-Ola Remnert
18 75 Alvheim Jan-Erik Eriksson
18 85 Vesthav Folke Brandin
19 80 S:t Örjan Uno Davidsson
19 75 S:t Örjan Karl-Gunnar Roth
20 75 Gondler Kjell A B Andersson
21 70 Junehus Bernt M L Gustavsson
23 90 Junehus Åke Ohlsson
23 75 S:t Örjan Wolfram Andreas
24 70 Mjölner Lennart Nielsen
24 70 Runheim Lars Talback
27 70 Gondler Sivert K-G Tisell

 September 2020
 Dat  År  Loge  Namn

     Datum                           Namn                                             Loge         Grad                       

   Brustna länkarBrustna länkar
  28 Januari Bo Klang  Manheim X
  31 Januari Nils I G Westberg  S:t Örjan IX
  13 Februari Erling Johansson  Åsagård II
  17 Februari Berndt Andersson  Runheim X
  23 Mars Ulf Bergström  S:t Örjan IX
  19 April Ulf Jönsson  Nicopia IV
  23 April Kjell Alsér  Withala IV
  30 April Agne Ottosson  Junehus VI
   9 Maj Karl-Gustav Larson  Torkild V

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad

2020-02-06 Christer Ädehl Nicopia
2020-02-06 Leif Bergquist Nicopia
2020-02-06 Stefan Englund Nicopia
2020-02-06 Christer Harryson Nicopia
2020-02-06 Thomas Karlsson Nicopia
2020-02-06 Daniel Klingzell Nicopia
2020-02-06 Mats Ledberg Nicopia
2020-02-07 Ola Karlsson Danheim
2020-02-07 Jörgen Suurvärav Danheim
2020-02-07 Fredrik Valdt Danheim
2020-02-07 Sven Blomberg S:t Örjan
2020-02-07 Saqib Shabbir S:t Örjan
2020-02-12 Peter Runnälv Eyrabro-H
2020-02-12 Ulf Cullbrand Torkild
2020-02-14 Erik Byström Gungner
2020-02-14 Pekka Kontiokari Gungner

Dat               Namn                         Loge Dat              Namn                         Loge Dat              Namn                         Loge
2020-02-14 Martin Bäck Löfstad
2020-02-14 Emil Gustafsson Löfstad
2020-02-14 Thomas Gustavsson Löfstad
2020-02-14 Alexander Isaksson Löfstad
2020-02-14 Håkan Nyborg Löfstad
2020-02-14 Bo Jakobsson Norheim
2020-02-14 Mattias Jonsson Norheim
2020-02-14 Christer Söderlind Norheim
2020-02-14 Anders Ek Rimfaxe
2020-02-19 Bengt-Åke Karlström Forsete
2020-02-19 Per Lundahl Forsete
2020-02-19 Peter Höög Valhall
2020-02-19 Håkan Jonsson Valhall
2020-02-19 Philip Rosholm Valhall
2020-02-21 Dan Forsström Rosheim
2020-02-21 Peter Sandh Rosheim

2020-02-21 Hans Sving Rosheim
2020-02-21 Niklas Belsing Vanadis
2020-02-21 Anders Hedfors Vanadis
2020-02-21 Fredrik Johansson Vanadis
2020-02-21 Jonathan Johansson Vanadis
2020-02-21 Marcus Jönsson Withala
2020-02-24 Daniel Hägerby Grimner
2020-02-24 Ulf Karlsson Grimner
2020-02-24 Marcus Kroner Grimner
2020-02-24 Torbjörn Sternell Grimner
2020-02-24 Marcus Widell Grimner
2020-02-27 Henry Blomsterlund Alvheim
2020-02-27 Benny Sandell Alvheim
2020-02-27 Josef Slättman Linneus
2020-02-28 Stefan Andersson Gondler
2020-02-28 Mats Arnesson Gondler

B efordrade bröder     Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

Grad IV
B efordrade bröder     Grad IV – Hoppets Grad

 Dat              Namn                         Loge  Dat             Namn                         Loge Dat              Namn                        Loge

 Dat             Namn                         Loge  Dat             Namn                         Loge  Dat           Namn                           Loge
2020-01-30 Markus Hagström Gondler
2020-01-30 Rolf Linde Gondler

2020-01-30 Benny Thunell Linneus
2020-01-30 Gunnar Winnerhed Linneus
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Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad

2020-02-28 Mikael Carlevad Gondler
2020-02-28 Christer Rosenqvist Gondler
2020-02-28 Kenneth Thorén Gondler
2020-02-28 Roger Backman Midgård

Dat               Namn                        Loge Dat               Namn                        Loge Dat               Namn                        Loge

2020-02-28 Henrik Ek Midgård
2020-02-28 Peter Wiström Midgård
2020-02-28 Per-Åke Endl Mjölner
2020-02-28 Ingvar Pettersson Runheim

2020-03-05 Johan Hesselbäck Åsagård
2020-03-05 Anders Hesselbäck Åsagård
2020-03-05 Marcus Sigheim Åsagård
2020-03-05 Jan Sjunnesson Åsagård

2020-02-26 Arne Kihlberg Aroshus
2020-03-06 Andreas Hoffman Nicopia
2020-03-06 Bernt Karlsson Nicopia
2020-03-06 Thomas Sundgren Norheim
2020-03-06 Agne Widerström Norheim

2020-03-11 Stefan Nordin Eyrabro-H
2020-03-11 Håkan Sennbrink Eyrabro-H
2020-03-13 Filip Devrér Gungner
2020-03-13 William Malm Löfstad
2020-03-20 Marcus Lundgren Danheim

2020-03-20 Klas-Göran Molin Danheim
2020-03-20 Rudolf Ocenas Danheim
2020-03-20 Per Persson Danheim

Grad IIIB efordrade bröder     Grad III – Kunskapens Grad

 Dat           Namn                           Loge  Dat           Namn                           Loge Dat            Namn                           Loge
2019-11-07 Bengt Risinger S:t Örjan
2019-11-15 Staffan Wiberg Eyrabro-H
2020-02-28 Rikard Ottosson Junehus

2020-02-28 Joakim Thorp Junehus
2020-02-28 Anders Yngvesson Lovrin Junehus
2020-03-04 Kenneth Lindahl S:t Örjan

2020-03-04 Simon Lundmark S:t Örjan

Grad VIB efordrade bröder     Grad VI – Kärlekens Grad
 Dat             Namn                           Loge  Dat             Namn                           Loge Dat              Namn                         Loge
2020-02-14 Björn Westien Manheim
2020-02-14 Anders Lindgren Nicopia
2020-02-14 Jan Emilsson Rosheim
2020-02-14 Thomas Niklasson Rosheim
2020-02-14 Hans Pettersson Rosheim
2020-02-14 Bengt Almgren Runrike
2020-02-14 Börje Larsson Runrike
2020-02-14 Björn Augustsson S:t Örjan
2020-02-14 Peter Biro S:t Örjan
2020-02-14 Stellan Johansson Valhall
2020-02-15 Åke Lundgren Alvheim
2020-02-15 Ted Rönn Alvheim
2020-02-15 Henric Sjöblom Aroshus
2020-02-15 Tomas Sjöberg Carolus
2020-02-15 Torbjörn Näslund Eyrabro-H
2020-02-15 Robert 
   Persson Östlund Eyrabro-H
2020-02-15 Jan-Erik Wennerstrand Eyrabro-H

2020-02-15 Johan Mathsson Gagnrad
2020-02-15 Matte Bergqvist Odinsal
2020-02-15 Jan-Åke Petersson Odinsal
2020-02-15 Nils-Olof Wadelius Righeim
2020-02-15 Karl-Gustaf Ahlstedt Solheim
2020-02-15 Hans Fredriksson Solheim
2020-02-15 Kurt Lundqvist Solheim
2020-02-15 Hans Åke Nilsson Solheim
2020-02-22 Sune Carlsson Gondler
2020-02-22 Tomas Ekstam Grimner
2020-02-22 Arne Erlandsson Grimner
2020-02-22 Jörgen Gustafsson Grimner
2020-02-22 Anders Johannesson Grimner
2020-02-22 Lars-Gunnar Johansson Grimner
2020-02-22 Arne Nilsson Grimner
2020-02-22 Stefan Carlborg Löfstad
2020-02-22 Bengt Gustavsson Löfstad
2020-02-22 Roger Ottosson Löfstad

2020-02-22 Joakim Sandin Midgård
2020-02-22 Peter Andrén Nicopia
2020-02-22 David Jansson Nicopia
2020-02-22 Jan-Eric Lindquist Nicopia
2020-02-22 Perry Sörensen Nicopia
2020-02-22 Björn Alm Norheim
2020-02-22 Bo Andersson Norheim
2020-02-22 Gunnar Merila Withala

B efordrade bröder     Grad V – Trohetens Grad
Grad V

 Dat              Namn                        Loge  Dat             Namn                         Loge Dat            Namn                           Loge
2020-01-31 Bo Carlsson Gondler
2020-01-31 Christer Gustavsson Gondler

2020-01-31 Alf Karlsson Gondler
2020-01-31 Peter Rubin Gondler
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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.

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)
 – När Du vill hylla en broder – BG 625-0419

Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se
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En trotjänare har gått ur tiden
Logen 7 Junehus har fått kännas vid 
ännu en tung förlust. Vår mångårige 
broder Holger Engström har lämnat 
oss för alltid.
 Holger recipierade den 16 april 1971 
och lämnade vid sin bortgång den 29 
november 2019 en stor saknad i vår 
loge. Broder Holger innehade Grad X, 
Logernas Belöningstecken, Logernas 
Hederstecken och Ordens Veteran-
tecken. Under 2021 skulle Holger ha 
uppnått 50 år i Orden. 

Holger har utmärkt sig genom idogt 
arbete under alla sina år i logen. Hans 
positiva och generösa egenskaper 
visade sig i hans uppdrag bland annat 
i vår antagningsnämnd, i valkollegiet, 
som Munskänk, som Yttre Ledsagare i 
Junehus och som Skattmästare i Storlo-
gen Gotheim. 
Holger drev eget företag och titulerade 
sig som fabrikör. En idag nästan okänd 
företeelse. Hans bransch var inom me-
tallbearbetning men Holger hade också 
musikalisk begåvning. Man kunde även 
stöta på honom i småbåtshamnen mel-
lan Bankeryd och Habo och han hade 
alltid ett vänligt ord över med en stor 
humoristisk anklang. 
Vid logebesöken kunde man kännas 
hans närvaro och han spred glädje runt 
omkring sig. Jag minns särskilt när som 
Holger fick Logernas Hederstecken den 
30 januari 2004 hur glad och överras-
kad han blev över det. Han tog till orda 
och höll ett för mig minnesvärt tacktal 
eftersom han på det mest naturliga sätt 
även inkluderade mig som samtidigt 
fick samma tecken denna dag.    
Vi ska bevara och minnas broder 
Holger i ett evigt ljust minne. 
Han var en sann och värdig loge-

broder och 
Ordensvän. 
Våra tankar 
går till hans 
familj.

Jörgen Steén
7 Junehus

Holger 
Engström

In Memoriam
Till minne av Broder 
Berndt Andersson

När budskapet om den 17 februari 
nådde oss att Broder Berndt Anders-
son lämnat oss så var det en reslig 
fura som föll inom vår Orden.
Broder Berndt mångåriga vandring 
inom vår Orden har lämnat bestå-
ende och minnesvärda spår efter 
honom. Därför är tomrummet och 
saknaden stor. 

När jag för 40 år sedan mötte Broder 
Berndt var han redan då en väl eta-
blerad del av vår Orden. Efter att ha 
recipierat i Åsagård kom han aktivt 
att arbeta för en etablering av loge i 
Järfälla och när logen 16 Runheim 
invigdes blev han dess förste Loge 
Mästare. Broder Berndt var en påläst 
och imposant Mästare vilket jag kan 
intyga då jag 1980 fick min Grad II 
av honom. 

När sedan OSM Hans Larsson erbjöd 
Broder Berndt en plats i OD så fick 
Orden ytterligare ta del av hans 
engagemang och idoga intresse för 
Bifrostorden. Självklart tog jag också 
med Berndt i mitt OD när jag 1995 
fick OSM uppdraget. 

När Berndt lämnade OD utnämnde 
jag honom till Ordens Hedersleda-
mot, ett uppdrag som återuppstod 
efter många år. På så sätt kunde jag 
under hela min OSM tid luta mig 
mot Broder Berndt goda omdöme 
och hade stor nytta av hans kunnan-
de. 

Förutom en saknad Bifrostbroder 
är Broder Berndt för mig person-
ligen en nestor och god vän som 
verkligen fattas mig.

Karl-Gunnar Roth, OHL

In Memoriam Berndt Andersson 

Berndt Andersson

För en tid sedan gick Berndt 
Andersson bort. Han var Runheims 
förste Mästare och tillika 1984–
1994 Ordens Kansler. 

Det är med stor saknad jag tänker 
tillbaka på honom och det fina vi 
haft gemensamt och det jag upplevt 
ihop med och genom honom. Min 
fru och jag pratar med glädje än i 
dag om de tidiga sammankomsterna 
i Runheims eller Bifrosts regi där 
han  förhöjde stämningen. 

Ett ljus minne är hans förmåga att 
på logekvällarna stilla gå runt i 
förrummet för att hinna växla några 
ord med var och en av de närva-
rande innan det var dags att gå in i 
kapitelsalen. 

Två andra episoder som ofta dyker 
upp ur minnet är: Trots stressen på 
grund av en oväntad väderbetingad 
försening vid Runheims tioårsju-
bileum improviserade han tyst och 
stilla utanför programmet, att vi 
kvarvarande stiftare med damer 
presenterades för OSM Hjalmar 
Malmström bara för att OSM 
oväntat ville det. 
Andra gången är hur han vid sextio-
årsjubileet i Stadshuset tog sig tid 
att leta upp, om inte alla, så säkert 
i stort sett alla utspridda Runheims 
bröder och hälsade dem med 
damer välkomna med en personlig 
handskakning. 

För några månader sedan pratade 
jag med honom och önskade gott 
nytt år och då var allt som vanligt. 
Men så är det inte längre. 

Så minns jag Berndt. 
Han brydde sig, han kunde skapa 
broderlig gemenskap och 
han gjorde det. 

Astor Baldesten

I början av Mars 2020 fick vi det trå-
kiga beskedet att vår, Runheims första                              
Mästare Berndt Andersson lämnat oss och 
vandrat vidare, den 17 Februari 2020.
Broder Berndt var Mästare i hela 17 år 
och tillträdde i januari 1965 i samband 
med Runheims bildande.
Broder Berndt var innehavare av Grad 
X och har erhållit genom åren följande 
utmärkelser:
 LBT  Logernas Belöningstecken
 LHT  Logernas Hederstecken
 OFT  Ordens Förtjänsttecken
 OEM  Ordens Excelsiormedalj
 OVT  Ordens Veterantecken
 OJT  Ordens Jubelbrodertecken
 OHL  Ordens Hedersledamot

Broder Berndt var förutom Mästare i 16 
Runheim högst delaktig i Heimdal och 
sedermera även i OD. 
 1966–83  Mästare 16 Runheim
 1966  Talare Åsagård
 1968–69  Referent Ordenstidningen  
             för Runheim
 1968–69  Ordförande Heimdals  
                 valkollegium 
 1973  ASM Heimdal
 1983–94  Ordens Kansler 
 1995–99 Ordens Lagman

Som nuvarande och nytillträdd Mästare, 
den nionde i ordningen för 16 Runheim, 
är och förblir Berndt vår anfader från vil-
ken Runheimsandan har sitt ursprung och 
är en förebild i sitt ledarskap för oss som 
följer i hans spår. 

Du fattas oss och ditt minne kommer vi 
hedra och alltid bära med oss.

Roland Johansson, M 16 Runheim



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




