
Ordenssällskapet Wänskapsbröderna

instiftades i Stockholm 8 december 1827.



De Nio Stiftarna var: 

Vaktmästaren i Kungl. Slottet  Johan Fredrik Sjöberg 

Vaktmästaren i Kungl. Slottet  Anders Tollsten

Vaktmästaren i Riksgäldskontoret  Nils Ekström 

Vaktmästaren hos Magistraten  Carl Gustaf Bergqvist 

Regemäntsväbeln Carl Petter Bergstedt 

Tobakshandlaren  Pehr Gustaf Dykert 

Vaktmästaren  Samuel Lundgren 

Parmmätaren  Christian Elmstedt 

Materialförvaltaren  Magnus Öijmark



Ordensällskap

Ordensällskap är en sammanslutning av människor 
med ett gemensamt intresse och där det samtidigt 
förekommer en viss slutenhet.

Wänskapsbröderna har anor från korstågens tid och 
från medeltidens riddarväsen har vi tagit våra 
grundläggande idéer.



Mål och syften

att hjälpa och vara till stöd för nödställda 

att verka för sann vänskap 

att främja vördnad för 

kristen tro

lydnad för gällande lagar och kärlek till fosterlandet 



Ledamöter skall ha överseende med varandras brister 
och sträva efter att vara varandra till hjälp och glädje, 
utan tanke på egen vinning. 

Tilltalsordet bröder emellan är "Du" oavsett ålder. 

Förhållningssätt 



Wänskapsbröder

Vi är behövda och värdefulla.

Vi stöder och uppmuntrar varandra.

Vi månar om en vänlig atmosfär.

Vi stödjer behövande.

Vi gör vårt bästa.



Ortslogen Gustaf Adolf

Den, som önskar vinna inträde i WB, skall lämna en 
skriftlig ansökan till ortslogen.

Den sökande skall rekommenderas till inträde.



Wänskapsbröder i Sverige



Ordensällskap

Medlemskapet är indelat i nio grader, där varje grad 
är kopplad till en invigningsceremoni där gradens 
hemligheter avslöjas.

Genom stegvis vandring upp i graderna får 
medlemmarna mer kännedom om Ordensällskapet. 

Syftet är bl a att man skall bli en bättre människa.



Ledare 2022

Stormästare 
Paul Svensson
De Nio

Provinskansler
Lars Jehlbo
PL Gustav Wasa

Kansler
Sten Andersen
Logen Gustaf Adolf



Logen Gustaf Adolf

Grundades 1942.

Här kan du uppleva närhet, vänskap och värme. 
Samt en stunds avkoppling från vardagens stress. 

Insamlade medel går mestadels till Afasiföreningen 
i staden. 



Förloge

Redan en timma innan vi går in i logesalen brukar 
vissa bröder anlända.

Mingel, samtal, vänskap, gemenskap och värme.

Kanske en kall öl. 



Loge

Följer gamla traditioner och ritualer som 
härstammar från 1827.

Här släpps ingen in som inte
invigts i den grad som ges
den kvällen



Efterloge

Inmundigar vi en gemensam måltid.

Denna berikar både gom och själ.

Ibland något föredrag.



Klädsel

Kostym: Svart, mörkblå eller mörkgrå kostym, 
svarta skor, svarta strumpor, vit skjorta,

Svart slips eller WB-slips. 



Årshögtidsdag

Vart  femte år har vi stor fest med bl a frack och 
långklänning. 80-årsjuileet firades 2022 på Hotell 
Öresund och i Sofia Albertina kyrka. Då kommer 
bröder från hela landet.



Kostnader

Varje Loge tar ut en årsavgift.

Inför varje reception tas en avgift ut.



Äkta hälfter, sambos, gäster

Är hjärtligt välkomna vid tre tillfällen per år.

Sommarfest/Boulefest, Julloge och Årshögtidsdag.



Välkomna

Reception 6 september 2022 

samt 21 februari 2023

Julloge 13 december 2022 med damer och gäster.


