
Ordenssällskapet Wänskapsbröderna

instiftades i Stockholm den 8 december 1827.



De Nio Stiftarna var: 

Vaktmästaren i Kungl. Slottet  Johan Fredrik Sjöberg 
Vaktmästaren i Riksgäldskontoret  Nils Ekström 
Vaktmästaren hos Magistraten  Carl Gustaf Bergqvist 
Vaktmästaren i Kungl. Slottet  Anders Tollsten
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.



Ordensällskap

 Medlemskapet är indelat i 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.



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

 Tilltalsordet Ledamöter emellan är "Du" oavsett 
ålder. 

Förhållningssätt 



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 



Wänskapsbröder i Sverige



WB består av:

Storlogen som leds av De Nio 

omfattar Ledamöter i 

Graderna VII, till IX. 

Organisation

Stormästare 
Paul Svensson



Provinslogerna

Provinslogerna omfattar 
Graderna l-VI. 

Provinskansler 
Lars Jehlbo
Provinslogen 
Gustaf Wasa

Provinskansler 
Thomas Blume
Provinslogen 
Moderlogen

Provinskansler 
Ulf Eliasson
Provinslogen 
Göta Lejon

Provinskansler 
Greger  Hagström 
Provinslogen 
S:t Olof



Befordring

 Den, som önskar vinna inträde i WB, skall lämna 
en skriftlig ansökan med fotografi.

 Den sökande skall rekommenderas till inträde.

 Ledamot, som innehar Grad I, skall kallas till 
nästkommande reception i Grad II och



Befordring

• Ledamot av Grad II skall kallas till 
nästkommande reception i Grad III.

• Ledamot som visat intresse för WB 
samt innehaft Grad III i ett år, 
alternativ besökt en Grad I eller 
Grad II, skall kallas till reception i 
Grad IV.

• Ledamot i Arbetsgraderna 
benämnes: Broder.



Graddekorationer



Graddekorationer



Klädsel

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

 Svart slips eller WB-slips. Gradbandet utanpå 
kavajen.



§ 42 Årshögtidsdag

 Loge kan, årligen högtidlighålla minnet av dess stiftande 
i anslutning till dess stiftardag dock minst vart femte år. 
Om logestyrelsen så beslutar, äger Ledamot rätt att 
inbjuda damer och gäster till högtidslogen.



Kostnader

 Varje Loge tar ut en årsavgift.

 Inför varje reception tas en avgift ut.



Mycket mer finns att lära genom att ta del av 

ORDENSSÄLLSKAPET WÄNSKAPSBRÖDERNAS 
ENSKILDA LAG 

Samt på vår hemsida

www.wb-orden.se

Sten Andersen

Logen Gustaf Adolf

http://www.wb-orden.se/

