Svensk
Druid-Tidning

Nr 1 januari 2009

Svensk Druid-Tidning

Nr 1 januari 2009

75 årgången

1934 - 2009
75-års jubileum

Foto: Göran Lindgren

1

Svensk Druid-Tidning

Nr 1 januari 2009

Ett 75-års jubileum

- som skulle kunna vara ett 90-års jubileum.
Referat från logernas verksamhet, presentation av nya bröder samt avlidnas bröders dödsruna fanns med redan då. Logerna presenterade sina
mötesdagar samt namnen på ämbetsmännen.
En rubrik som skapade viss nyfikenhet hos mig var Om jag vore...
Här fick bröderna möjligheten att presentera sina önskningar om hur
logearbetet kunde förbättras. Till exempel skrev en broder; Om jag vore
möbelhandlare, skulle jag till Ordenshuset i Malmö skänka ett par purpurröda mattbitar att placeras framför v ÄÄ plats. Om någon skänkte
dessa mattbitar eller ej har inte kunnat utrönas.
1934 fanns det nio loger i Sverige och två i Danmark och vi var ca 450
bröder i Druid-Orden;
Logen Ad Astra i Malmö med 93 bröder
Logen Stella Polaris i Trelleborg med 53 bröder
Logen Mimer i Malmö med 55 bröder
Logen Amici i Landskrona med 45 bröder
Logen Wärend i Växjö, inga uppgifter om antalet bröder
Logen Vasa i Malmö med 43 bröder
Logen Virdar i Ljungby, inga uppgifter om antalet bröder
Logen Merlin i Karlskrona, inga uppgifter om antalet bröder
Logen Polstjärnan i Kramfors med 31 bröder
Logen Gral i Köpenhamn med 30 bröder
Logen Artus i Köpenhamn med 30 bröder
Druidtidningens namn var mellan 1919 - 1933 Svensk Druid-Tidning.
Nordisk Druid-Tidning blev det 1934 och detta namn fanns med fram till
1998 då det åter ändrades till Svensk Druid-Tidning.

Till Kapitelmötet (Storlogemöte) den 5 maj 1932, i Köpenhamn inkom en
motion från den danske bröderna Th Aarup-Hansen från logen Gral, som
innehöll förslaget att Orden skulle ge ut en egen tidning. Förslaget bifölls
den 20 juni samma år av dåvarande Svenska Riksstorlogen.

Göran Lindgren
På första sidan i första numret från 1919 stod det att läsa:

Ett Tidningsutskott med sju bröder där RSL utsåg fyra och Hög-Erz-Kapitlet tre bildades och arbetet med att ta fram en Druid-Tidning startade.

Till Sveriges Druidbröder!

För att trygga ekonomin bildades en garantifond. RSL, den enda Storloge
(Hög-Ers-Kapitelet) samt elva grundloger, fick teckna sig för bidrag.
Även enskilda bröder gavs möjligheten.

För att befordra den samhörighetskänsla, som gör sig
gällande i ett sant broderskap, har Svenska Riksstorlogen
beslutat att i enlighet med H. E. K:s motion, utgifva ett eget
tidningsorgan, och torde väl detta steg hälsas med glädje och
tillfredsställelse af alla bröder.

I första numret står det att läsa att Ad Astrabröderna hade tecknat sig
med 660:-, Merlinbröderna med 150:- samt bröderna i Logen Gral i
Köpenhamn med 225:-. Att även bröder från Köpenhamn tecknades sig
berodde på att då tillhörde de danska druidbröderna den svenska organisationen.

Om vi också till en början måste nöja oss med ett mindre
format, hvilket ju efter hand kan ökas, så kommer detta organ
säkerligen redan nu bidraga till ett mera intensivt arbete på
såväl det inre som det yttre området. Ett innerligare samband
bröderna och äfven de vidt skilda logerna emellan kommer
härigenom till stånd, och är det att hoppas, att särskildt det
ideella arbetet inom Orden genom detta organ kommer att
befordras i högre grad än det förut varit möjligt.

Insamlingen av pengar var i full gång, teckningslistor fanns ute i logerna.
Totalt fanns det då ca 420 druidbröder i Sverige och Danmark.
Garantisummans belopp blev satt till 2.000:- och den obligatoriska abonnemangsavgiften var 2:- per broder och år. Kostnaden för att producera
ett nummer kalkylerades till 236:- och formatet 19 x 26 cm, i verkligheten blev formatet 16 x 24 cm.

Svensk Druidtidning! Flyg ut öfver Sveriges vidsträckta
land och sprid där kännedom om Druiderna och deras höga
och ädla mål och bidrag till att samla alla goda människor
under vårt vajande banér. Måtte ljuset af vår druidiska stärna
lysa din väg och därigenom förhjälpa Dig till att sprida detta
druidiska ljus i brödernas hjärtan och sinnen.

Den 15 januari 1934 kom så det första numret av Druid-tidningen ut. I
beslutet från 1932 sades att tidningen skulle komma ut med tio nummer
per år, samtliga månader med undantag av juli och augusti.
Den redaktionsgrupp som bildats, under ledning av Axel Furustam, var
noga med att understryka viktigheten av att tidningen endast kunde existera om den hade brödernas stöd bakom sig. Även då såg redaktionsgruppen behovet av att få bröderna engagerade i att skriva artiklar om
druidiska ting såsom logernas utvecklingen samt brödernas trevnad. En
annan och icke oviktig del var att få de affärsdrivande bröderna att gynna
Druidtidningen med talrika annonser.

En druidisk hälsning i E. F. E. till alla Sveriges Druidbröder!
För Svenska Riksstorlogen F. G D. O.
Olof Frankman
H. Ä. S. E.

2

Emil Hultgren
R. ST. Skriftför.

Nr 1 januari 2009

Svensk Druid-Tidning

I huvudet
på en redaktör
Om att se ljuset.
När mörkret är som tätast och lågkonjunkturen ligger över oss
som något tungt och vått och man ser inte någon ljusning. Då ska
vi ändå veta att det alltid kommer tider som blir bättre. Ofta kan
vi inte i förväg föreställa oss hur eller på vilket sätt. Vi vet bara
att det så småningom blir bättre. Alltid.
Tusentals människor får lämna sina jobb. Företag drar ner eller
gått omkull. Människan i den lilla världen måste kanske lämna
sitt hem när inte pengarna räcker till.
Även de som har arbete kanske ändå känner oro inför framtiden.
Den som har eget företag ser att inte beställningarna kommer in
som vanligt. Banken ska ha sitt. Hyresvärden ska ha sitt. Löner,
skatter och moms... Personalen är orolig..
Vi kan alla på olika sätt känna av att samhället stretar i motvind nu.
Att då gå till en logekväll och sitta en stund i kontemplation i
Lunden samt att umgås med bröderna i Efterlogen är en lisa för
själen. Att för en stund lämna den yttre världen och rensa bort
de tankar som kanske har malt i huvudet hela dagen.
Man fyller på med energi som man som människa så väl behöver för att orka vidare. Ett bränsle i form av vänskap och brödrakärlek. Jag har ofta sett mig om i brödraskaran och tänkt,
- många av dessa bröder känner jag bara ytligt som människor.
Men ändå, de druidiska värderingarna har vi gemensamt. Det
är en gemenskap i Druid-Orden som jag är väldigt rädd om. Det
har också blivit en del av mig liksom jag har blivit en del Ordens
gemenskap.
För snart tjugo år sedan hade jag det riktigt besvärligt med mitt
företag. Banken sa upp krediterna och allt blev nattsvart.
Då fanns Druid-Orden. Jag ältade inte mina problem
för bröderna i Logen. Jag bara var där. Det räckte. Jag
fick styrka att gå vidare och jag kände mig gladare.
Årsavgiften till Logen får inte avskräcka om man får
det besvärligt ekonomiskt. Tänk på att du inte
har råd att mista gemenskapen. Den är värd
varenda krona.

Svensk
Druid-Tidning
Svenska Druid-Orden
Västergatan 3A • 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81 • Fax 040 12 80 83
Bankgiro: 782-1911
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Website: http://druidorden.se
Redaktion:
Göran Lindgren
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E-post: g.k.lindgren@telia.com
Johnny S Andersson
Spruthusgränd 9 • 826 50 Söderhamn
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E-post: johnny.s.andersson@soderhamn.com
Bertil Carlsson
Spinettstråket 1 G • 903 53 Umeå
090 12 64 80
E-post: bertil.carlsson@rodang.se
Henrik Enander
Bolmstadvägen 27 • 341 35 Ljungby
Tel. 0372 815 05
E-post: gun.henrik@telia.com
Caj Söderberg
Box 2101 • 750 02 Uppsala
Tel 018 10 60 05
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Adressändringar
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Caj Söderberg
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Redaktionens tankar
inför ett nytt år!

Först vill vi hälsa vår nye medarbetare, Caj Söderberg, varmt välkommen i redaktionsgruppen. Nu har vi fått en spridning på oss som
nästan täcker hela landet och finns nu i Malmö, Ljungby Uppsala, Söderhamn och Umeå. Samtidigt som Caj presenterar sig här nedan så
passar vi andra i redaktionen på att göra det samma.

bort ett brev. Det kan alltså uppstå fel eller misstag i den allmänna hanteringen,
varken sändare eller mottagare är ofelbara individer, men ring då redaktionschefen Göran Lindgren så skall han och vi försöka rätta till det hela.
Och om nu redaktionen av någon anledning refuserar inskickat material
så är det ett gemensamt beslut inom redaktionen och inte någon envåldshärskare som varit framme.

Svensk Druid-Tidning är en del av vår Ordens verksamhet, både i den yttre och
den inre världen. Inom redaktionen vill vi gärna inbilla oss att detta är en viktig
del. En av våra till sin natur mera pessimistiska redaktörer påstår ofta att 10%
av bröderna läser allt mycket noga, 40% läser vad som står om den egna logen
eller storlogen och eventuellt något annat som kan verka intressant. Återstående
50% noterar att tidningen kommit på utlovad tid och säger sig vilja läsa den vid
ett senare tillfälle. Det är tänkbart att den här redaktören har fel.

För att få det hela att fungera så smidigt som möjligt gäller dock vissa
enkla regler. Annars kan redaktionschef Göran inte hålla reda på allt
som kommer in i hans lilla dator (han får sådär 15-20 e-postmeddelande
om druidiska och andra ting varje dag...)
I ämnesrutan - skriv logens nummer och namn
På dokumentet - inget annat än logens nummer, namn och datum (ev
förslag på rubrik)

I likhet med allt annat ordensarbete tillkommer tidningen genom ideellt
arbete. Eftersom det skall vara en medlemstidning tror vi att det är betydelsefullt med referat från logernas verksamhet och som kanske alla bröder
inte haft möjlighet att delta i. Vi tror att det är viktigt med bilder på recipiender, ämbetsmän och bröder som får utmärkelser. Sådana uppgifter knyter
samman bröderna i vår Orden men sådana uppgifter kan bara komma
fram med hjälp av logernas skribenter.

Manus - försök att skriva referaten kortfattade och inte som formella
protokoll. Inga beskrivningar av Lunden eller ritualernas innehåll.
Korrekturläs, när det gäller logereferat har redaktionen ingen möjlighet att kontrollera stavning eller uppgifter. Glöm inte att referat skall vara
aktuella, efter ett tag förlorar de både sin aktualitet och tjusning.

Varje loge har sina traditioner och är unik i sin verksamhet och det kan man
gärna berätta om, det kan både stimulera och väcka nyfikenhet. Hur många
bröder som var närvarande, om det fanns besökare och vad det ideella inslaget handlade om är ofta av större intresse än bara vad man åt och drack
därtill. Vi anser att vad som avhandlas på ämbetsmannakonferenser bara i
undantagsfall har allmänt intresse och det har oftast inte heller ordagranna
återgivanden av högtidstal eller hyllningsdikter.

Bilder - utan beskärning eller montering inuti manuset! Skicka bilderna separat med god bildskärpa, storlek och upplösning, skriv bildtexterna sist i manuset!
Vår ambition är att göra en trevlig, informativ och läsvärd medlemstidning för alla bröder och att prenumerationsavgiften skall vara oförändrad. Det är den också. Men vi behöver alltid fler annonsörer för at
stärka tidningen ekonomi.

Det påstås att all utveckling går framåt och det moderna tekniken är ett underbart hjälpmedel för framåtskridande. Men också tekniken kan fallera, ett
meddelande med e-post försvinner i en fiberkabel likaväl som posten kan tappa

Med våra bästa välgångsönskningar inför 2009 som blir ett spännande
druidiskt år med Riksmötet i Östersund,
Göran Lindgren Johnny S Andersson Bertil Carlsson Henrik Enander Caj Söderberg

Johnny S. Andersson, f 7/5
1938, Hårgaberget, gift med Lajla.
Kontorsslav i 30 år, 1985 grundades
Johnny´s Senap Sålt till Druvan.
(Eu 1980), Skr 86-88, MÄ 88-90, ÄÄ Hemmaloge: Alir, Söderhamn
Göran Lindgren, f 27/1 1944 i
Helsingborg, gift med Karin.
Marknadsekonom, säljare.
Hemmaloge: Ad Astra, Malmö

Bertil Carlsson, f 27/6 1942 i
Boden, gift med Kerstin.
Adjunkt i svenska och samhällsorienterande ämnen från vikarierande 60-tal.
90-92, TjOÄ 92-94, ROÄ 08, Chefre- (Eu 1985), Lv l86-87, M 88-90, MÄ Hemmaloge: Orion, Umeå (Eu
daktör SDT, -05

90-94, ÄÄ 94-98, TjOÄ 00-04. SL 1986), Skr 90-94, ÄÄ 94-96, TjOÄ
96-98, SL Birkeneland, SV 02-06,
Redaktionsmedl. sedan -05 Järnbäraland, Sskm 06Redaktionsmedl. sedan -07 SMÄ 06-

Adress:
Sallerupsgården, 212 91 Malmö Adress: Spruthusgränd 9,
Tel 040 49 33 94, 073 987 55 63 826 50 Söderhamn
E-post: g.k.lindgren@telia.com Tel 0270 168 46, 070 330 21 28
E-post:
johnny.s.andersson@soderhamn.
com

Redaktionsmedl. sedan -07
Adress:
Spinettstråket 1G, 903 53 Umeå
Tel. 090 12 64 80, 070 394 89 05
E-post:
bertil.carlsson@rodang.se
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Henrik Enander, f 8/7 1933 i
Stockholm, gift med Gun
Universitetslektor i historia, Stockholms universitet 1968-1974, Kultur- och informationschef Ljungby
kommun 1974-1998.
Hemmaloge: Wirdar, Ljungby
(Eu 1986), Skr 92-94, MÄ 9496, ÄÄ 96-00, TjOÄ 00-04. SL
Östanland SOÄ 05-08
Redaktionsmedl. sedan -05
Adress: Bolmstadvägen 27,
341 35 Ljungby
Tel 0372 815 05, 070 647 25 15

Caj Söderberg, f 15/3 1945 i
Östervåla, sambo med Yvonne.
Driver Accurat Information AB,
Uppsala, sedan 1980. Företaget
producerar bl a miljöinformation.
Hemmaloge: Belenos, Uppsala
(Eu 1988), Lv 98-00, 02-04, Ark
04-06.
Redaktionsmedl. från -09
Adress:
Box 2101, 750 02 Uppsala
Tel 018 10 60 05, 070 570 60 05,
0292 101 72, 0034 95252 2997
E-post:
caj.soderberg@accurat.se
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ROÄ-graden
Rådslag den 22 november 2008
Så var det åter dags att äntra tåget till Malmö för att deltaga i Riks Old
Ärk-gradens rådslag. Vi var återbördade till Malmö efter vårens gästspel
i Uppsala. Det är med stor förväntning man reser, vilka bröder får man
träffa denna gång? Det blir många kära återseenden. Vi fick sällskap med
avgående RSSkm som brukar flyga från Arlanda men som nu valt tåget
tillsammans med oss. Han upplevde tågresan mycket positiv, man får ju
så bra plats i förhållande till en flygstol.

ROÄ Rolf Eriksson, som på grund av ohälsa, har med omedelbar verkan avsagt sig uppdraget som RSSkm. RSÄÄ Björn Cederbergs installerar ROÄ
Sigurd Lövmo som RSSkm fram till riksmötet 2009 och uppmanar broder
Rolf att bekläda sin efterträdare med ämbetskedjan. Broder Rolf önskar
Sigurd lycka till med ämbetet.

Så till Rådslaget!

Nästa rådslag beslutades äga rum den 18 april 2009 i Malmö.

Vår ädle talman Riddaren av Spegel och Sond, Jan Peterzén kunde hälsa 54
ROÄ välkomna till höstens rådslag och på hans uppmaning öppnar ceremonimästaren Minnenas Bok, frigör Gralen och förklarar rådslaget öppnat.    

Riddaren av Ordet & Bilden, Göran Lindgren, svarade för kvällens ideella
inslag med rubriken Med Ordet & Bilden i fokus - en betraktelse runt en
tidnings tillblivelse. Som chefredaktör och ansvarig för layout och original
för vår Druidtidning fick vi av broder Göran en intressant beskrivning över
vår tidnings tillkomst. Ett mycket givande föredrag. Det ligger mycket jobb
bakom allt innan vi får läsa vår Druidtidning. ROÄ-karnas tack till Göran
framfördes av ädle talmannen.

Därefter kommer dagens recipiender in, OÄ Lars-Gunnar
Björk, logen Teutates samt OÄ
Lennart Sundell, logen Aquila
i lunden. Rådslaget fastställer
för Lars-Gunnar Björk riddarnamnet Riddaren av Tre Hjärtan och för Lennart Sundell
Riddaren av Räddningen. Efter receptionen och de nya
ROÄ iklätts riddarklädnaden
Lars-Gunnar Björk, Riddaren av Tre Hjärtan och
förklarar talmannen de nya
Lennart Sundell, Riddaren av Räddningen.
ROÄ:arna installerade som riddare av det runda bordet. Receptionen avslutas med musik.

RSÄÄ tackar sedan Broder Rolf för det utomordentligt goda arbete han
lagt ner som RSSkm.

Parentation förrättas över två riddare som lämnat det jordiska livet: Riddaren
av Gyllne Triangeln Yngve Lundgren död den 18 maj 2008 samt Riddaren av
Idrotten Sten Bäckström, död den 22 maj 2008. De båda Riddarnas sköldemärke införlivas i “Minnenas Bok”. Parentationen avslutas med musik.
Dagordningen samt tjänstgörande ämbetsmän vid dagens rådslag uppläses. Samtliga är närvarande med undantag av organisten, ROÄ Bengt
Thulin, som ersätts med ROÄ Göran Lundgren som även är rådslaget logevärd. Till att justera dagens protokoll väljes ROÄ Sven-Holger Johansson och ROÄ Ove Finnhullt.
Efter godkännande av föregående protokoll informerar ROÄ Jan Forsberg att sjumannarådet föreslår rådslaget besluta att utbetala reseersättning för dem som vid dagens rådslag har resekostnader överstigande
600:-kronor. Rådslaget beslutar enligt sjumannarådets förslag.
Vice talmannen RSÄÄ Björn Cederberg informerar i korthet om arbetet inom
RSL. En ny loge har instiftats i Arvika den 13 september 2008 med logenamnet Altair och att Druidsällskapet i Stockholm instiftas till loge den 24 januari
2009. Brödraskapet har under året ökat och är idag (30 oktober) nästan
5000. Vår ordenschef har en förhoppning om att vi vid Riksmötet i Östersund
har uppnått 5000 bröder. Ordenschefen vill även att deltagarna i dagens rådslag tar med en hälsning och ett stort tack till grundlogerna för det arbete
som utförts i grundlogerna.
Under punkten Ordet fritt framför ROÄ Sven-Eric Ekman, ROÄ Lennart Olsson,
ROÄ Hans Rosengren samt ROÄ Roland Boström, sitt tack för den uppvaktning
de erhöll i samband med deras födelsedagar. ROÄ Henry Lindmark framför
hälsningar från ROÄ Bror Johansson samt John Duncker. En hälsning från Norska ROÄ-graden får vi framförd av ROÄ Bertil Jönsson som besökt dem.

Efter att åldermannen förestavat Riddareden och ceremonimästaren slutit “Minnenas Bok” uttågar vi ur lunden till musik för att sätta oss till
bords och få en mycket god brödramåltid. Under gästabudets gång tackar
de nyblivne ROÄ-arna Lennart Sundell och Lars-Gunnar Björk för den
vackra ceremonin i lunden samt förklarar sina val av Riddarnamn. Ännu
ett rådslag har förlupit vi ses den 18 april i Malmö. En God Jul och ett Gott
Nytt År önskas Er alla kära Druidbröder i vårt avlånga land.
Riddaren av Folkarebygd Per-Axel
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Svenska Birgitta-Riksstorlogen

Från vänster: Hst L S Cer Anna Nyhlander, Hst L S Kass Berit Andersson, Hst L V O S Susanne Olssson-Rosenqvist,
Hst L O S Christina Hyttfors, Hst Uppl S Carina Hansson, Hst L S Sekr Gunilla Burman

Birgitta-Logen i Sverige växer!

Dagens Birgitta-Loge har alltså, precis som Druid-Orden, en oklar koppling tillbaka till de historiska dimmorna samtidigt som den historiska
bakgrunden i det här fallet inte bör tillmätas så stor betydelse. Betydligt viktigare är principerna för dagens verksamhet med Birgitta-Logens
grundprinciper: vänskap över landsgränserna, rättfärdighet, välgörenhet
och medmänsklighet.

I slutet av oktober 2008 hade Svenska Birgitta-Logen sitt Riksmöte i
Ljungby med logen Astrea som värdloge. Det kom 72 deltagare, mer än
10% av det totala antalet Birgittasystrar i Sverige, vilket bara kan tolkas
så att det finns ett stort intresse och engagemang för Birgitta-Logens utveckling och framtid.
De fem första Birgitta-Logerna i Sverige instiftades 1990 med hjälp dels
av den norska Birgitta-Storlogen och dels av representanter för den
Svenska Druid-Orden. Namnet hade hämtats från det irländska kvinnliga
skyddshelgonet St Brigid, som levde kring 500-talet e Kr och var ungefär
samtida med Irlands manliga skyddshelgon St Patrick. Säkra historiska
uppgifter om den heliga Brigid finns inte, men hon har spelat stor roll
i den katolska kyrkans helgonlegender och hon var en av de första som
skapade ett kloster för både kvinnor och män där man ägnade sig åt fattigvård, sjukvård och undervisning.

- Men minst lika viktiga som grundprinciper och höga mål är också
våra möten med dels en rituell del i Birgittarummet och dels den sociala samvaron där vi möter systrar i olika åldrar, med olika yrken och
med olika livserfarenheter. De två delarna tillsammans ger oss alla en
avlösning från det dagliga arbetet, ökad kunskap om andras villkor
och en gemenskap och trygghet som jag inte upplever någon annanstans, säger Anna Forserud, ordförande i logen Astrea.
Visst har vi haft en jobbig tid med att arrangera detta Riksmöte - vi
ansvarade också för ett Storlogemöte 2007 - men allt arbete svetsade
oss samman och vi har fått mycket beröm för hela arrangemanget.

Delar av Sverige kristnades av missionärer från den anglosaxiska världen kring år 1000 e Kr, vilket medförde att legenderna om St Brigid på
tidig medeltid kom att föras till vårt land. Den förste svenske kung som
kristnades skulle, enligt osäker tradition, ha döpts i en källa med Brigids
namn och Birgitta Birgersdotter, sedermera den heliga Birgitta med sitt
kloster i Vadstena, skulle ha fått sitt namn efter Brigid.

Ursprungligen var många systrar gifta med druidbröder, det fanns en
praktisk koppling till druidlogen på platsen, men idag har den bilden
helt förändrats. Det finns inget krav vid medlemskap att den blivande
recipienden har någon form av en relation till en druidbroder. Svenska
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Birgitta-Logen är en i varje avseende helt självständig och oberoende organisation
med egna ritualer, förordningar och ekonomi.
Arton år efter det första instiftandet finns det idag 14 Birgitta-Loger i Sverige med
över 630 systrar. Det finns loger i Malmö, Hässleholm, Gällivare, Umeå, Ulricehamn, Trelleborg, Kalix, Boden, Norrköping, Ljungby, Karlskrona, Kalmar-Öland,
Skövde och Växjö. Den femtonde Birgitta-Logen instiftas i februari 2009 i Östersund. Grundlogerna är organiserade i två Storloger och en Riksstorloge. Intresset
för medlemskap verkar öka, de senaste tre åren har tillkommit 100 nya medlemmar
och antalet avgångar är förhållandevis få.
- Det är ganska naturligt att det bildas en Birgitta-Loge där det redan finns en
druidloge och det av praktiska skäl. Druidlogen har redan en lokal, egen eller
hyrd, och den lokalen kan med små medel anpassas för vår verksamhet, säger
Christina Hyttfors, nyvald motsvarighet i Svenska Birgitta-Logen till vår egen
RSÄÄ Björn Cederberg. Personligen är jag positiv till ett ökat samarbete med
Svenska Druid-Orden i gemensamma praktiska frågor och här hoppas jag på en
framtida dialog. Eller för att nu uttrycka det krasst - vi skulle behöva draghjälp
för vår fortsatta utveckling. Druidlogerna har i många avseenden stor erfarenhet
av praktiskt arbete i sin verksamhet och som vi skulle kunna ta lärdom av. Det
stora kontaktnät som druiderna har skulle jag gärna vilja utnyttja för ökad information om Birgitta-Logen. Vi konkurrerar ju inte om samma själar men kvinnor
kan behöva känna samma gemenskap som den männen upplever i sina loger.
Det yttersta målet som vi arbetar med, det att vi skall utvecklas som människor
och som medmänniskor, är ju detsamma.

Registrering vid RM: Hst L S Sekr Gunilla Burman och
Hst Uppl S Märtha Tina

I viss utsträckning kom Riksmötet i Ljungby att påminna om ett druidiskt riksmöte med motioner, propositioner och diskussioner. Under 2009 skall exempelvis
ett stort arbete läggas ner på att skapa en Birgitta-Logens egen hemsida för att förbättra kunskap och aktuell information, lagtexter skall omarbetas och man skall
börja dela ut ett nyinstiftat veterantecken. Det sistnämnda visar att Birgitta-Logen
idag befinner sig någonstans på vägen där Svenska Druid-Orden var kring början
av 1930-talet - men kunde druiderna sedan utvecklas och växa så kommer säkert
birgittorna att göra detsamma!
Den som vill veta mera om Birgitta-Logen kan kontakta Christina Hyttfors på hennes e-postadress: christina.hyttfors@telia.com eller hennes närmaste medarbetare
Susanne Olsson-Rosenqvist, e-post: susols2@hotmail.com.
Henrik Enander
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Historiska siffror
Även om nu kalenderår i stort liknar varandra
så framstår ändå vissa årtal litet tydligare i den
historiska strålkastarbelysningen. Oftast beror
det naturligtvis på att det hänt speciella saker
just det året. 1933 var ett sådant år. Det året led
praktiskt taget hela världen av en global eko-

I USA, där den globala ekonomiska krisen börjat
med börskraschen på hösten 1929, var situationen katastrofal. Visserligen hade demokraternas
Franklin D Roosevelt vunnit en jordskredsseger vid
presidentvalet i november 1932 men han skulle inte
tillträda förrän den 4 mars följande år. Den sittande

I Sverige hade socialdemokraterna efter andrakammarvalet 1932 bildat regering under ledning
av Per Albin Hansson. Också Sverige hade drabbats av krisen, med statliga nödhjälpsarbeten
försökte man få bukt med arbetslösheten. Men
i januari 1933 hade Röda Korset noterat att nära

nomisk kris som börjat ett par år tidigare och
som nu hade lett till nöd och elände av aldrig
tidigare skådat omfattning.
Den 30 januari 1933 utnämndes Adolf Hitler till
Tysklands rikskansler och för att leda en samlingsregering med nazister och konservativa. Vid
två riksdagsval 1932 hade det visat sig att nazisterna var det största partiet i riksdagen, vid
det senaste valet i november hade 11 miljoner,
en tredjedel av väljarna, röstat på Hitler. Väljarna visste mycket väl vad hans parti ville. Enlig partiprogrammet skulle exempelvis i ett nytt
Tyskland judar inte kunna vara fullvärdiga medborgare och politiska motståndare kunde misshandlas eller mördas. Det senare visade partiets
stormavdelningar praktiskt taget varje dag.
Men fem miljoner arbetslösa trodde att varje
förändring av det politiska systemet måste vara
till de bättre. På kort tid löste också Hitler problemen med obligatorisk arbetstjänst, statliga
byggen, bl a Autobahn, men framför allt genom
jättelika krigsmaterielbeställningar till industrin. Den nazistiska propagandan försökte
ge “maktövertagandet” ett slags revolutionärt
skimmer när i själva verket det hela var resultatet av en traditionell politisk kompromiss om
vem som skulle få de bästa och mest givande
platserna vid köttgrytorna.

presidenten Herbert Hoover gjorde ingenting, när
han hade valts till president fyra år tidigare blev han
närmast historiskt odödlig med sitt uttalande: “Vi i
USA är närmare den slutliga segern över fattigdomen än något annat land tidigare i historien”.
Verkligheten var någonting helt annat i USA i början
av 1933. Antalet arbetslösa beräknades till över 15
miljoner varav närmare två miljoner ständigt flyttade runt i landet i desperat jakt på arbete. Eftersom de arbetslösa inte hade några pengar kunde
bönderna inte sälja sina produkter och kunde därför inte betala amorteringarna på banklånen. En
fjärdedel av alla jordbruksfastigheter i delstaten
Mississippi såldes exempelvis på auktion. Arbetslösa kolgruvearbetare i Pennsylvania bröt och sålde
bolagets kol illegalt för att kunna överleva. Sovjetunionens handelskammare i New York fick dagligen
hundratals ansökningar om möjlighet till arbete
i det socialistiska paradiset. Tusentals skolbarn
kunde inte gå i skolan eftersom de hade varken
skor eller kläder och ofta också var undernärda.
Banker kollapsade eller stängde, folk förlorade
sina besparingar och den dag Roosevelt svor eden
som USA:s nye president hade bankerna i 38 delstater stängt, liksom börsen i New York.
I sitt installationstal kunde Roosevelt bara säga att
“vi har bara en sak att frukta och det är fruktan
själv”, förklara att det fanns trots allt en framtid
för alla och så sätta igång det stora reformprojektet The New Deal, den nya given. Med alla sina
misstag och felgrepp så lyckades i alla fall Roosevelt och hans medarbetare under de följande åren
att bekämpa depressionen. Det märkligaste med
USA är dock att landet i detta krisläge inte valde
någon extrem politisk lösning på problemen.

11.000 svenska barn levde nära svältgränsen, särskilt i landets norra delar men också i storstadsområdena. Man startade en stor insamling som
inbringade 700.000 kronor; för 1:50 kunde ett
barn få ett lagat mål mat om dagen i en vecka.
Sverige hade 1933 en befolkning på 6.200.965
människor. Det året föddes bara 85.020 barn
och man får gå tillbaka mer än hundra år, till
1820, då det skulle ha fötts ett mindre antal
barn. Av de som föddes 1933 dog också 4.210
under det första levnadsåret, det här var nämligen före sulfapreparatens och framför allt
antibiotikas tid. Det är först på 1960-talet som
barnadödligheten, d v s döda under första levnadsåret, har sjunkit ner till c:a 1.500 om året.
Vi var alltså inte så många som föddes det där
året 1933 och under de följande åren har vi av
naturliga skäl blivit färre. Men i vårt stilla sinne
kan vi glädjas åt att vi åtminstone ur befolkningsstatistisk synvinkel är litet märkvärdigare
än de i alla andra åldersklasser.
Henrik Enander
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SL Bardaland
A foggy day in Aros town

Möte i Kapitelgraden

Lördagen den 8 november samlade SL Bardaland för att genomföra sitt höstmöte i Västerås, med Logen Arosia som värdar. Trots det dimmiga vädret
hade de resande bröderna lyckats ta sig till Västerås, även om våra finländska
bröder blev en halvtimme försenade pga att finlandsfärjan var försenad.

SÄÄ Hans Rosengren öppnade kapitelmötet och hälsade Brr av alla grader varmt välkomna. På ÄÄ:s anmaning infördes 9 Druid-brr för upptagande i kapitelgraden nämligen Gunnar Eklund Henry Hurle, Karl
G Fredriksson Belenos, Hans Olof Hägglund och Berndt Samuelsson
Doru, Bo Jacobsson Guta, Anders Allander Arosia, Sven Erik Wiell Idris,
Jarmo Rasimäki och Ilari Paakari Kronos.

Möte i OÄ-Graden
Mötet öppnades enligt ritualen med att SM Ulf Tengbrand på SOÄ Lars-Erik
Gahnströms anmaning kallade de närvarande OÄ-bröderna till intåg i Lunden. SÄÄ Hans Rosengren öppnade på sedvanligt högtidligt sätt OÄ-mötet
och hälsade samtliga OÄ-ar varmt välkomna. Han vände sig därvid speciellt
till RSÄÄ Björn Cederberg och ROÄ-arna Göran Fredriksson Logen Arosia
och Rolf Olsson Logen Kronos.

Den högtidliga gradgivningen avslutades med att Brr bekläddes med den
Druidiska Gyllene Triangeln. SOÄ Lars-Erik Gahnström önskade dem
lycka till i det fortsatta logearbetet. Hans Olof Hägglund tackade å recipiendernas vägnar för den väl genomförda gradgivningen.
SOÄ Lars-Erik Gahnström uppmanade bröderna till en stunds eftertanke
och företog parentation av tre avlidna bröder, OÄ Nils Palmqvist logen
Arosia, OÄ Sören Fredriksson logen Belenos samt Ringbroder Lars Jonsson logen Beltain. Under parentationen fick vi höra kyrkklockors stilla
klang.

Under högtidliga rituella former förlänades Ringbr Michael von Rosen
och Erik Rengberg Doru, Håkan Sandberg Arosia, Stig Orrberg Idris och
Markku Kuula Kronos OÄ-graden.

Under Ideellt läste Logen Arosias ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt Torsten Palkvists dikt Jag har inte tid..

Gradgivningen avslutades med att SV Rolf Dejemyr lyckönskade de 5 nyvordna OÄ-arna och hälsade dem välkomna i ”de äldres krets”. Michael von
Rosen framförde recipiendernas tack för den högtidliga och stämningsfulla gradgivningen. Innan OÄ-mötet fortsatte införde SM på SÄÄ:s uppmaning
ÄÄ i logen Doru Carl Richson.

SMÄ Bertil Svensson meddelade att dagens SL-möte bevistats av 5 ROÄ, 37
OÄ, 7 R-brr och 14 K-brr eller tillhopa 67 brr.

Protokollet från föregående möte godkändes. SSkm Börje Lantz föredrog därefter förvaltnings berättelse avseende SL Bardalands fond för ordens utbredning.

Jag hade under dagen hjälp av Br. Leif Schutz logen Idris, som fotograf.

Vårmötet kommer att hållas den 23-24 maj 2009 i samband med Logen
Gutas 45-års jubileum. Höstmötet kommer att ållas den 7 november 2009
med den nya Stockholmslogen som värd.

Håkan Sandberg, MÄ, Logen Arosia

Dagens SL-möte avslutades med eftermiddagskaffe innan bröderna gav
sig ut i november- mörkret och dimman för at ta sig hemåt.
Vid Pennan

Möte i Ringgraden
SÄÄ Hans Rosengren hälsade nytillkomna R-br välkomna och öppnade mötet
ritualenligt.
På SÄÄ:s anmaning iförde SM tillsammans med SSkr och SSkm Kapitelbröderna Björn Malmberg och Ola Urdén
Belenos för att recipiera och hedras med
gyllene Ordensringen.

Bröder Druider
Gynna Svensk Druid-Tidnings
Annonsörer!

Gradgivningen avslutades med att SSkr
Lennart Landin lyckönskade de nyblivna
ringbröderna. Björn Almberg framförde recipiendernastack. Härefter framförde SL-ämbetsmännen ”Ring-sången”. Mötet
avslutades ritualenligt, varefter SÄÄ meddelade att det var dags för lunch.
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Logen Grannos
50-års jubileum

Logens ämbetsmän från vänster: Eddie Schef, Carl Svensson, Tommy
*Engström, Gösta Falk, Kjell Engström, Stefan Gauffin, Jan Lundqvist och
Mats Segerbäck

Logen Grannos har fyllt 50 år. En ung 50-åring som bär sina år med
livskraft och heder. Logen som stiftades 1958 sjuder av livskraft och ser
med tillförsikt på framtiden.

inte minst deltog bland gratulanterna vår RSÄÄ Björn Cederberg och SÄÄ
Ingemar Gustavsson samt Logen Grannos damklubb genom Anna Siljebäck. Gratulationer hade även inkommit från Logerna Alir och Ogmion.

Bröderna som, med tanke på detta jubileum, för ett par år sedan renoverade lokalerna fick i och med detta fräscha, gemytliga och harmoniska
utrymmen. Lokalerna som är mycket omtyckta och har dessutom resulterat i ett ökat antal bröder på mötena.

Torsten Dahlberg, 96 år gammal och vår äldste medlem och stiftare,
framförde via telefon tidigare under dagen sina hjärtligaste hyllningar.

På eftermiddagen anlände bröder, i många fall med hustru, från när och
fjärran till vår trevliga logelokal i Klosterskolan. Där slussades man in i
vår festsal för att under 45 minuters mingel, och med välkomstdrink, få
bekanta sig med såväl lokaler som med bröder och damer.
Därefter kallade Marskalken gäster, bröder och damer till Högtidsloge.
ÄÄ Stefan Gauffin öppnade högtidslogen samt hälsade Rikstorlogens och
Storlogens ämbetsmän, damer och övriga gäster och bröder varmt välkomna. Efter sedvanlig rituell ceremoni med ett drygt 60-tal besökare
berättade broder, Riddaren av Folkarebygd, Per-Axel Siljebäck om stiftandet av Logen Grannos för 50 år sedan och hur bröderna den 1 nov
1958 kl. 09.00 på morgonen samlades i Avesta Kyrka för en andaktsstund. På Avesta Stadshotell, under mycket högtidliga former, fortsatte sedan instiftandet av grundlogen som fick nummer 43 inom F.G.D.O. Med
tanke på Bergslagen och Avesta med dess järnbruk och dess flammande
eldsken fick logen namnet GRANNOS som syftar på en keltisk eldsgud.

Efter högtidslogens avslutande fick gästerna en stunds vila innan de
skjutsades till kvällens bankett i den gamla anrika Hyttan. Byggnaden,
som är uppförd av slaggsten innehåller mas- och rostugnar och ålderstigna industrilokaler, uppfördes 1874 för järnframställning i det gamla
järnbruket. Den är unik i Sverige och förmodligen också i världen. Idag
används den i huvudsak för kulturella ändamål och konserter.
Jubileumskommittén försåg därefter de anländande gästerna med välkomstdrink och placerade dem på rätt plats i den rustika lokalen. Vår ÄÄ
hälsade återigen alla välkomna, nu till kvällens jubileumsmiddag bestående av laxtoast, inbakad oxfilé samt tre sorters chokladkaka och kaffe.
Under middagens senare del var det återigen många av gästerna som höll
vackra och upplyftande tal.
Så småningom var det dags att bryta måltiden och koncentrera sig på
att svinga sina ”lurviga” till tonerna av den lilla men duktiga orkestern.
I baren kunde den som ville, tillfredställa sig med ytterligare godsaker.
Frampå småtimmarna fortsatte de som orkade med korv och ytterligare
några danssteg.

En parentation hölls av TjOÄ Jan Lundqvist genom att läsa en dikt tillika
namnen på våra avlidna bröder. Han avslutade med en tyst minut.

Logen Grannos vill framföra sitt varma tack till samtliga gäster för att ni
hjälpt oss att förgylla både högtidsloge och bankett.

Tillresta bröder fick nu möjligheten att framföra sina gratulationer och
överlämna medtagna presenter. De gästande kom från SL Bardaland, Logerna Belenos, Borvo, Idris, Temenos, Henry Hurle, Doru och sist men

Välkomna igen!
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Riksstorlogens Förtroendeutskotts
förslag till ny Ordensledning
Riksstorlogens Förtroendeutskott, som består av de elva SOÄ:arna under ledning av RSOÄ Jan Peterzén, har vid sitt sammanträde i
november enhälligt beslutat föreslå Riksmötet 2009 att till ny Ordensledning välja som

Inför
RIKSMÖTET

RSÄÄ
RSMÄ
RSSkr
RSSkm
RSM
RSBibl
RSV
RSOÄ
Oark

Björn Cederberg, logen Henry Hurle, Köping
Dag Wikman, logen Merkur, Piteå
Göran Lundgren, logen Mimer, Malmö
Sigurd Lövmo, logen Neptunus, Linköping
Bertil Svensson, logen Lir, Varberg
Gunnar Persson, logen Derva, Östersund
Rolf Mattsson, logen Merlin, Karlskrona
Sven-Holger Johansson, logen Wirdar, Ljungby
Kjell-Arne Nilsson, logen Ad Astra, Malmö

Förtroendeutskottet skall också, enligt vad som står i Ordenslagen §§ 16-19, föreslå val av ledamöter i vissa utskott. Förtroendeutskottet föreslår Riksmötet besluta välja enligt följande förslag:
Revisionsutskott: ROÄ Leif Persson, Stonehenge, OÄ Benny Tryggson, Cynthus, OÄ Sten Jacobsson, Halör samt som
suppleanter OÄ Staffan Malmqvist, Värend och OÄ Börje Lantz, Arosia.
Ritualutskott: RSM Bertil Svensson, Lir, RSBibl Gunnar Persson, Derva, RSOÄ Sven-Holger Johansson, Wirdar, ROÄ
Kjell Håkansson, Carnac, ROÄ Göran Lindgren, Ad Astra och OÄ Christer Nilsson, Nemeton.
Lagutskott: RSÄÄ Björn Cederberg, Henry Hurle, ROÄ Jan Peterzén, Capella, ROÄ Johnny Borgström, Taliesin, ROÄ
Hans G von Wovern, Thesevs samt OÄ Peter Möller, Nerevs.
Understödsföreningen: ROÄ Börje Lindén, Carnac, OÄ Claes Nilsson, Stella Polaris, OÄ Anders Eriksson, Hesperus
samt som suppleanter OÄ Jan Gunn, Ad Astra, OÄ Hans Assarsson, Merlin och OÄ Christer Henriksson, Hesperus.
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MÅNADERNAS NAMN
& BETYDELSE
Vi delar in året i 12 månader och namnet kan syfta på att en månad kan räknas som ett månvarv kring jorden. Tideräkningen utgår från den tid
det tar för jorden att rotera så att en punkt åter vänds mot solen. En sådan rotation benämns med dygn. Det tar 365,2422 dygn från vårdagjämning
till vårdagjämning och noga räknat 365 dygn 5 timmar, 48 minuter och 46 sekunder för jorden att fullborda ett varv runt solen. Denna tid kallas ett
naturligt år.
Genom tidevarven har vi haft olika månader i
olika kalendrar som t ex:
* Julianska och den gregorianska
* Franska revolutionskalendern
* Den muslimska
* Judiska
* Hinduistiska
* Persiska
* Isländska/fornnordiska kalendern
* Kinesiska kalendern
* Romerska kalendern
* Svenska kalendern
Gregorianska kalendern är den kalender som
används i del flesta fall av jordens länder. Den
föreslogs av Aloysious Lilius (en italiensk läkare, filosof och kronolg som levde 1510 - 1576)
och antogs av påven Gregorius XIII den 24 februari 1582 som en mindre ändring av den
julianska kalendern från år 46 f.kr. I Sverige
infördes den gregorianska kalendern år 1753

April

Januari

Maj

Helgad åt Janus av latinets Januaris. I Sverige
kallade man förr januari för torsmånad som
är en förvrängning av torremånad, namnet är
oklart. Torre var i nordisk mytologi son till Snö
den Gamle.

Februari

Namnet kommer från latinets Februarius. Den
kortaste månaden med 28 dagar (29 vid skottår). Skottår är ett sätt att hålla årstiderna på
plats i kalendern. Om vi ständigt skulle använda 365 dagar i vår kalender skulle detta ge ett
fel som motsvarar 6 timmar per år. Efter 100 år
skulle dessa 6 timmars fel ha ändrat kalender
med 26 dagar före årstiderna.
I Sverige kallades förr denna månad för göjemånad, där göj troligtvis härstammar från isländskans gói som kan beskrivas som tunn snö
eller spårsnö.

Mars

Ma´ritus, helgad åt guden Mars i romersk mytologi. Mars kallades för i Sverige för vårmånad. I
den romerska kalendern före år 153 f.kr. var mars
den första månaden på året och den som många
andra forntida kalendrar räknade vårdagjämningen den 21/22 mars som nyåret. Den romerska
kalendern var uppdelad på tio månader.
Mars var romarnas krigsgud och man offrade djur
till honom varje år under denna tid för att bringa
tur i de krig som skulle komma under året.

Det finns två tänkbara ord till namnet april. Antingen ordet “apricus” som betyder “solig” eller ordet “öppna” av latinets aprilis, av aperire ”öppna”.
Jorden öppnar sig och växter börjar gro.
I Sverige kallades april förr för gräsmånad eller
grödemånad. Det finns många talesätt om denna
månad b la ”Aprilsnö ger fåragö” och med detta
menade man att snöar det i april, så blir det gott om
mat för fåren. Dessutom är det tillåtet att luras den
1 april. ”April april din dumma sill, jag kan lura dig
vart jag vill” I Storbritannien, USA och Australien
kallas dan för April Fool´s Day och i Storbritannien
får man bara luras fram till klockan 12.00. I Frankrike kallas den som blir lurad för aprilskämt för
”un Poisson dávril” (aprilfisk) och i Skottland för
en gowk (gök/dummerjöns). I Indien lurar man
också folk under Holi-festen den 31 mars.
Man tror att första april skämten kom till Sverige
på 1670-talet. Man kunde då bli lurad av ett s k
aprilsedel - som menades med ett brev i vilken
man blev lurad att gå dumma ärenden osv.
Markens och växternas gudinna hette “Maia”.
När växtligheten och jordbruket tog fart på vårkanten, offrade man till henne för att få en god
skörd. Denna månaden var även helgad till den
romerske guden jupiter (Jupiter Maius).
Maj kallades förr i Sverige för blomstermånad i
de södra delarna och lövmånad i de norra.

Juni

från den romerske gudinnan Juno.
I Sverige kallade man förr juni för sommarmånad eller midsommarmånad. Sveriges nationaldag infaller den 6 juni.

Juli:

Namnet härstammar från den romerske fältherren och statsmannen Julius Caesar som var
född denna månad.
Juli är sommarmånad på norra halvklotet, men
vintermånad på södra halvklotet. I Sverige kallades denna månad förr för hömånad.

Augusti

Namnet kommer från kejsaren Augustus efter
den förste romerske kejsaren. Namnet kommer
från “augere” av latinets öka och översätts vanligen “den lysande” eller den “upphöjde”. I Sverige kallades denna månad förr för skördemånad
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September

Namnet betyder den 7:e månaden. Detta trots
att september är den nionde månaden i vår kalender. Detta beror på att man år 152 f.kr. flyttade årets början till januari istället för mars,
där den tidigare hade legat.
September är enligt vår nuvarande kalender månad nummer nio - men i den romerska kalendern är den nummer sju “septem”.
Septett är en ensemble som består av sju personer. Septima är det sjunde tonsteget från en viss
ton i den diatoniska skalan. I Sverige benämndes månaden förr för höstmånad.

Oktober

Octo betyder 8 på latin. Namnet kommer av latinets
October, den åttonde månaden. I den äldre romanska kalendern var denna månad, årets åttonde.
Denna månad är en timme längre än andra månader p g a vårt sommartidssystem. Oktober
kallades förr i Sverige för slaktmånad.
Oktett är ett tonstycke för åtta instrument; grupp
av åtta enheter. Oktav är den åttonde tonen eller
omfång av åtta toner i en skala. Inom matematiken är en Oktant en av åtta indelningar av ett, för
det mesta tredimensionellt, rum.

November

November kommer av latin och betyder den nionde “novem” månaden.
I Sverige kallade man denna månad förr för
vintermånad

December

Namnet betyder den tionde “decem” på latin
och beror på att den ursprungligen var den tionde och sista månaden månaden i den gamla
romanska kalendern.
December kallades förr i Sverige för julmånad.
Före 1608 användes enligt tysk förebild namnet
Christmånad i Sverige.
Kyrkoåret börjar “första söndagen i advent”
27 november - 3 december och avslutas med
“domsöndagen” den 20 - 26 november.
Trettio dagar har november,
april, juni och september,
februari tjugoåtta allen,
alla de andra har trettioen
Göran Svensson, Logen Mimer
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I logen Henry Hurle finns en riktig korsordsfantast i OÄ
Holger Nygren. För 35 år sedan tittade han över axeln på
några vänner som löste korsord.
– Det såg intressant ut. Jag blev fast, berättar Holger Nygren i en paus i lösandet av nya utmaningar.
Idag löser han runt 120 korsord i månaden. Den snabbräknade brodern finner snart att det blir 1440 på ett
år. Eftersom broder Holger också skickar in merparten
av korsorden, blir det en ganska ansenlig summa som
tillfaller postverket.
– Det har inte blivit så många vinster. Någon enstaka
lottsedel och några böcker har jag fått. Den bästa vinsten, ännu så länge, var ett halvt års tillgång till Ne, sa
Holger som har Google och SAOL som hjälpredor.
Han ser korsord som verkliga utmaningar och han ger
sig inte förrän alla rutor är ifyllda. Han har också upptäckt korsord som finns på Internet och som inte fordrar några portokostnader för att skicka in.
Holger har börjat konstruera korsord. Eftersom han
tycker att det saknas druidiska korsord, har han tillverkat några stycken. Både broder Holger och logen Henry
Hurle hoppas naturligtvis att korsorden kommer att publiceras i vår tidning. Om så sker, kan bröder runt om i
landet skicka in sina lösningar till Holger. Några vinster
i form av trisslotter utlovas.
Text och foto: Bo Asp

Korsordsfantast & konstruktör
i Logen Henry Hurle
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27
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28
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DRUIDKORSORD NUMMER 1
Vågrätt
1. RSÄÄ
6. Gammal skatt
8. Rosenväxt med skenfrukt
9. Det som blir över
11. Fumliga
13. Bomb
15. Saft från palmer
16. Kan blod sig
18. Oväsen
19. Just
20. Har som mål
22. Handbollsmästare
24. Krona
27. Loge stiftad 1937
29. Torra
30. Vill man vara ibland
32. Gryningsgudinnans loge
33. Erik och Karl

12

16

22

6

30

Lodrätt
01. Bägare
02. Tillhör bröder runt Storsjön
03. Inkråm
04. Ahrle, född 1900
05. Repeterar
06. Samsö och Gouda
07. Hade sällskap på Klara Ö. Kyrkogata
10. De är flyktiga föreningar
12. Berg och kota
13. Där finns bröder som ser Dundret
14. Mask mot mördarsniglar
17. Giuseppe
21. Kan ej mer bli far
23. Simon med resor
25. Blir vintervägar
26. Metod att ta makrill
28. Dalasjö
31. Värmer aves

31

Konstruktör: Holger Nygren

32

Skicka lösningen till:
Korsord, Holger Nygren, Stora Gatan 1A, 731 32 Köping
Den rätta lösningen och vinnaren presenteras i marsnumret av Svensk Druid-Tidning.
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SENIOR Jullunch
Den traditionella Jullunchen hos Logen Alir för våra
äldre bröder var i år måndagen den 8 december.
Med de som fyllt 65 år och några förtidspensionärer är vi idag 34 som bjuds in till denna så efterlängtade brödraträff. Utav de 34 som bjudits in var
det 30 som hörsammat inbjudan och samlades i
logelokalen vid tolv-tiden.

jullunchen fick vi höra julsånger från broder
Erik Björk och hans välsjungande fru Eva. Fru
Eva spelade piano och broder Erik spelade på
sin åtta-strängade gitarr.
Vår ÄÄ Per-Olov Persson var också inbjuden
och han uttryckte till sin stora glädje att så
många samlats till denna seniorernas jullunch
där han snabbt hade räknat ut att närvoprocenten var 88 %. Per-Olov tackade för att han hade
blivit inbjuden och hälsade alla bröderna och
deras familjer En God Jul och Ett Gott Nytt År.

Men redan vid åtta-tiden bar det iväg till ICA
Kvantum för storhandling av alla godsaker som
skulle inhandlas och göras i ordning till brödernas hungriga magar. Det mesta av julens
läckerheter lastades i två stora kundvagnar som
sedan kördes till logelokalens kök där sillarna,
laxarna och de andra delikatesserna togs hand
om av kökschefen Leif Nylund och hans kockar
som på två timmar förvandlade ingredienserna
till ett uppdukat julbord som när det var klart
dignade av julens alla läckerheter.
I köket har rangordningen med åren blivit strikt
där bröderna Lars Person, Stig Frånlund och
Karl-Axel Dahl håller hårt i sina potatisar som
bara de får skala. Broder Leif låter ingen annan
att hålla i kniven när det gäller att skära upp laxen och de övriga fiskdelikatesserna. Och sedan
har vi broder Bengt Larsson som sköter köttbullarna och prinskorven med sina specialkryddor
hemifrån Ljusne. Ett snyggt dukat bord måste ju
finnas därför finns Per Åhrhammar, Åge Lernholt, Gunnar Ahlbom som ser till att bröderna
skall känna en glädje när de kommer för att
njuta av maten.
När de övriga bröderna anlände stod glöggbrickan på plats och de välkomnades av John-

Efter en lång stunds ätande och drickande flyttade vi en trappa ner där broder Karl-Axel Dahl
hade lyckats få tag i en film från logens 25-års
jubileum som han visade för bröderna. Eftersom
det var tretton års sedan frågade sig många som
såg sig själv: hade jag så mycket hår på den tiden?

ny S Andersson som tillsammans med logens
skrivare Torkel Nygren stod för inbjudan. Efter
glöggdrickandet var det dags att hugga in på julens delikatesser och låta sig väl smaka. Under

Efter filmförevisningen tackade vi varandra för
en mycket trevlig och gemytlig samvaro i druidisk anda. Inbjudan till denna senior jullunch
kommer ifrån brödravårdsutskottet som i sin tur
har ett litet utskott, seniorutskottet, där Johnny S
Andersson och hans sex s.k. ”samordnare”, Stig
Frånlund, Åge Lernholt, Per Åhrhammar, KarlAxel Dahl, Lars Persson och Gunnar Ahlbom har
ansvaret för våra äldre bröder i vår loge. Vi vill
tacka Lv Per Sköld för det stora arbete han hjälpt
oss vid julfirandet av våra äldre bröder.
Text o bild; Johnny S Andersson

Äldre Bröders Afton hos
logerna Orion & Aldebaran

Något pirrigt i magen för vår nye logevärd Pierre! Ska allt fungera denna afton
med ett sextiotal matgäster? För dem som inte vet det fixar vårt Festlighetsutskott hela eftermötet, från enklaste ingrediens till färdig maträtt! (Bara alla
som gästat våra eftermöten har full koll och erfarenhet av vad jag menar!)

Det är just därför som vi har en Äldre Bröders Afton varje år, en afton då logena
Orion och Aldebaran bjuder sina Bröder, sextiofemåringarna och äldre, på
kvällens middag. Inte för att vi tror att de kommer bara för att de är gratis, nej,
de kommer för känslan av att det gamla gänget åter samlas för en trevlig afton.

Som sagt! I Lunden kunde jag, klart imponerad, berätta om mitt besök
hos Wirdar, där jag, tillsammans med bortåt sjuttio bröder fick vara med
om ett höstmöte med Münchens ölfestival som tema, men jag förstod
snart att denna afton hos oss inte skulle falla i skuggan av den aftonen.

Omvänt vore det fatalt om de yngre tror att det är De Äldre Brödernas Afton och
uteblir av den anledningen! Tvärtom! Så många som möjligt av de yngre ska
naturligtvis komma och få tillfälle att lära känna dem som av olika skäl inte så
ofta kommer på så många möten per år. Få lära känna dem som det ofta talas
om, men som man inte fått chans att möta öga mot öga.

Det är något speciellt med Äldre Bröders Afton! Alla de Äldre som hörsammar inbjudan kan vara säkra på att det finns flera av samma kaliber, de som
tillsammans utgjorde ämbetsmannakåren något årtionde tillbaka, de som var
med och renoverade den lokal som vi använder, kort sagt, de som var logen
då! Det sker så fort, det där som kan betyda att Äldre Bröder kan känna sig
marginaliserade, utan att det finns något fog för känslan egentligen. Om man
beklätt ämbeten en period och varit i centrum för alla aktiviteter runt logelivet
och senare lämnar över till de yngre kanske det kan verka som om man inte
betyder något längre! Det har skett en generationsväxling helt enkelt.
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Det är inte bara handslaget, det är ryggdunkar, det är varma skratt åt gamla
historier som sedan länge sedan fallit i glömska, (snacka om recycling!), det är
allt som behövs för att en kväll ska bli så underbar som den någonsin kan bli.
Och Pierre då! Oron var helt obefogad, men har det inte sagts att en viss grad av
nervositet är en av de nödvändiga delarna som krävs för en lyckad premiär?
Bertil Carlsson
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Landet runt
Logen Amici, Landskrona
Åminnelsedag den 2 december
ÄÄ kunde hälsa välkommen till en stor skara brr och gladdes åt att blivit
lite mer jämvikt i lunden. Vi har ju genom åren fått alltfler OÄ, men med
de senaste intagningarna har det vi ju fått fler nya brr.
Efter detta sista ordinarie möte för året bänkade vi oss till efterloge. Vi
serverades en god måltid och till kaffet tog K-br Håkan Jönsson vid och
gav oss ett föredrag lite utöver det vanliga. Han berättade om sitt liv och
upptäckten att vara transvestit. Att träda fram för sin familj och numera
även alla brr och vänner. Vi tackar honom för ett givande och mycket
intressant anförande.

Våra nyblivna Barder; Magnus Johansson, Bo-Lennart Jonasson och Niklas Byrskog

garna och påminde sin vana trogen om en historisk händelse, nämligen
om den för 90 år sedan genomförda avrättningen av rånmördaren mr.
A medelst giljotin, förmodligen den sista i vårt land. Avsky lasten ty den
bringar olycka och sorger blev ÄÄ kommentar till detta olyckliga slut.

Sedan skiljdes vi åt och såg fram emot kommande möte som är julloge
med damer.

Julloge med damer 12 december

Gradgivningsceremonin
genomfördes med känsla och värdighet av ämbetsmännen med ÄÄ som
primus motor. Må hända
för att vi inte var så många
i lunden som vid ett vanligt eubatmöte upplevde
jag och förmodligen flera
av deltagarna en ovanligt
lugn och högtidlig stämnÄÄ Kjell Pettersson och MÄ Yngve Lövenberg
ing under mötet. Under det
efterföljande bardaspelet lättades stämningen upp och förbyttes nästan
till munterhet. De nya barderna torde ha fått sig druidisk levnadsvisdom
till livs.

Årets allra sista möte är vår traditionsenliga Julloge med damer, där vi
även kan bjuda in presumtiv kandidater. I år kunde vi glädjas åt ett drygt
femtiotalet förväntansfulla brr, damer och gäster.
Efter lite mingel och julglögg samlades vi till firandet av Amicis egen
julritual. Här får man en fin känsla av julstämning med mycket julmusik
och tända ljus.
Efter omdukning ställer vårt snart berömda ”Kockagäng”, brr Ingvar
Dahl, Nils Johansson och Håkan Jönsson fram ett fantastiskt hemlagat
julbord. Ryktet om detta julbord har spridit sig genom åren och vi blir
bara fler och fler, vilket bara bekräftar ett gott betyg till dessa herrar.
Logevärd och FU samt med stöd av en del ytterligare brr gjorde kvällen
till en minnesrik afton. Vi har lotterier, julklappsutdelning till alla damer
och mycket, mycket härlig samvaro och tiden flöt bara iväg och plötsligt
kunde vi konstatera att det blivit en ny dag.

Den efterföljande brödramåltiden i bankettsalen blev en härlig fest med
tal och sedvanlig sång. Talet till fosterlandet hölls av broder Dennis Byrskog, som bl a föreslog att vi borde starta en hemsida för Goda Nyheter
för att balansera dagens finasiella och industriella bekymmer. Han tyckte även att vi borde säga som Mikael Wiehe - Det här är mitt land... - lite
oftare. Dennis är en ängel...

Vi bröt upp och önskade varandra En God Jul & Ett Gott Nytt År och såg
redan fram emot Jullogen 2009.
Ulf L

Talet till de nyutnämnda barderna hölls av ÄÄ som också tackade för det
goda vin som barderna bjudit på. Niklas Byrskog framförde bardernas
tack för en minnesrik och angenäm afton i brödrakretsen.

8 Logen Wirdar, Ljungby

Innan taffeln bröts påminde vår Lv om anmälningarna till julbord och
auktion den 6 december. Paket med klappar till auktionen mottas med
tacksamhet.
R.A.

Bardating den 21 november 2008
Efter en för årstiden strålande vacker novemberdag samlades 43 högtidsklädda och förväntansfulla bröder för att välkomna tre eubaters upphöjelse till bardgrade, nämligen bröderna Niklas Byrskog, Bo Lennart
Jonasson och Magnus Johansson.

Glöm inte skicka med foton

Beredande broder Peter Johansson tog de tre eubaterna åtsidan för en
stunds uppvärmning i vad som komma skulle varefter M Staffan Jarlsmark förde recipienderna in i Lunde. ÄÄ Kjell Pettersson hälsade delta-
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18 Logen Cynthus, Ulricehamn

för att det brukar vara något fel på
den mat som brukar serveras, utan
helt och hållet för att det denna gång
skulle serveras något som ”hemlagad”
brödramåltid. Och denna måltid gick
verkligen direkt till brödernas hjärtan
i tycke och smak.

27 november

En förkortad Druidstämma inledde kvällen med 43 bröder närvarande.
November är numera en svensk semestermånad för reslystna och ämbetsmannakåren har uppenbarligen en hel del av den ”åkomman”. Ersättare arbetade på flera poster: som ÄÄ tjänstgjorde br MÄ Bengt Ohlsson,
som MÄ arbetade br Lars Erik Göthager, Skr br Sven Olof Theander och
som TjOÄ br Alf Stenson.
Förvaltningsutskottet lade fram en prognos för det ekonomiska utfallet
dels för resten av 2008 och dels för verksamhetsåret 2009. Fem nya bröder hade tillkommit när ÄÄ 19.35 öppnade kvällens andra möte.

Kvällens första överraskning kom
när vi satt oss till bords, ljuset dämpades i lokalen och Lucia med tärnor
skred in och förgyllde vår tillvaro
med proffsig skönsång i stämmor.
Under överinseende och tydlig njut- Därefter blev det en verkligt smakning färdiggör broder Ole den hjem- lig måltid som startade med Stefan
melavede flæskestegen.
Alfonsis honungsgravad lax på toast
som följdes av Ole Knudsens ”hjemmelavede flæskesteg”, och att denna
meny gick hem bekräftades av många och långa applåder som tack för
en utsökt måltid.
Efter måltiden fick vi ta del av en tullares vedermödor och episoder då
broder Ulf Swennergren berättade
om några udda händelser ur sin tullarevardag. Kvällen avslutades som
vanligt med dragning i våra lotterier
samt en vädjan från broder Börje
Lindén om sponsor insatser som
ekonomiskt stöd för genomförandet
av Carnacs 60-årsjubileum 2009.
Efter utbyte av Jul- och Nyårsönskningar skildes vi efter en minnesrik
kväll i bröders sällskap.

OÄ Görgen Rosell serverar brr Harald Bäckström och Kjell Andersson.

Som ideellt vidarebefordrade ROÄ Göran Juntorp information från ett
möte i Malmö avseende praktiska saker vid tryckning av vår Druidtidning, till 48 närvarande bröder.

Broder Ulfs upplevelser utlöste
många skratt.

Kjell Håkansson

Kenneth och Leg

29 Logen Fingal, Hörby
Tomtelogen 9 december

20 Logen Carnac, Helsingborg
2008-12-11
Årets sista Eu-möte blev ett stämningsfullt och gemytligt möte. Inledningsvis blev bröderna serverade glögg och pepparkakor vilket innebar
att det snabbt blev en trivsam stämning.
Under tiden som den rituella delen genomfördes var bröderna Stefan
Alfonsi och Ole Knudsen i köket i egenskap av kvällens kockar. Inte

Så har då årets sista möte avverkats med den traditionella Tomtelogen
som har sin första del i Hörby kyrka. Vår org Bengt Ekstrand har övat
flitigt i höst med Fingalkören och vår trumpetare Jan Davidsson samt
tillkom 4 sång- och musikstuderande ungdomar och resultatet gav oss
närvarande bröder med respektive och goda vänner - ett 100-tal - en
underbar försmak av den annalkande julen.

Älvdalsskolans Lucia med tärnor och nissar bjöd oss på ett förnämligt
framträdande, med såväl intåget som med sköna julsånger ackompanjerade av org Bengt.
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En broder som vet vart ditt företag är på väg!
Att leda ett företag är en utmaning. En bra revisor, som känner dig som företagare och person,
fungerar som ett viktigt bollplank i beslutssituationer och hjälper dig att hitta rätt väg för dig och
ditt företag. Bröderna Kenneth Olsson, Stein Karlsen och Johnny Persson på BDO Nordic Malmö
och Tom Arnshed i Trelleborg kan hjälpa dig med redovisning, skattefrågor och revision.

BDO är en världsomspännande organisation med över 44 000 medarbetare fördelade
på 1095 kontor i 110 länder. Hos oss på BDO får du det bästa av två världar servicekänsla och personligt engagemang kombinerat med kraften från det starka
internationella BDO-nätverket. Vi hjälper ditt företag att växa!
BDO Nordic Malmö
Vill du också ha goda råd? Ring 040-661 20 50 eller gå in på www.bdo.se!
Auktoriserade revisorer
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Så var det, upprymda av julkonserten, dags för den lilla promenaden
till Fingalloftet. Glada bröder ett 40tal var vi denna kväll gjorde första
anhalten i baren för att ha lite drickbart till det superba julbordet. Mer
än mätta och mycket belåtna till bl.a.
tonerna av kvällens musicerande br
Bertil Olsson och Henric Falkenberg
bjöd oss br Göte Persson med på en
”tragisk tomtenissejul” berättelse.
Hur den ena nissen efter den andra
råkade ut för julens olika skeden och
till sist var det ingen kvar.
Vår matexperter Anna Greta med
dottern Irene

Årstomten Arne Nittmo under
julklappsauktionen

Så var det då dags för installerande av
årets tomte. Intrippande och sjungande kom de fyra tomtarna med
fjolårstomten Jan Davidsson i spetsen. Allteftersom ritualen avverkades
ökade spänningen. Vem skulle bli
årets tomte och hålla aktionen av alla
de medhavda paketerna? Jo det förkunnande br Jan att förtroenderådet
hade utsett br Arne Nittmo som antog
utmaningen och lät sig installeras allt
i enlighet med ritualen. Efter en runda
bland brr inledde br Arne julklappsaktionen och det bjöds ordentligt och
slutsumman slutade på strax under
5.000 kr till en glad skattmästare.

34 Logen Polaris, Kiruna
Bardating med gradgivning den 29 november.
Det var en härlig lördag i november med massor av ny vit snö överallt.
ÄÄ Stefan Salomonsson öppnade bardatinget och lät meddela att det var
dags för bardgradgivning. ÄÄ hälsade alla bröderna varmt och hjärtligt
välkomna till bardatinget.
Denna gång välkomnades inte mindre än 7 bröder, nämligen bröderna:
Tord Fredriksson, Bernt Hasselström, Andreas Karlsson, Keijo Lahdenperä, Kenneth Paulsson, Tomas Sandgren och Broder Patrik Seppälä,
som kört med bil 35 mil från Luleå för att ta bardgraden här hos oss i
Kiruna. Högtidsklädda och kanske med darr på manschetterna följde
bröderna M som hämtade in dem till lunden, där de välkomnas till den
nya graden under sedvanliga och värdiga former.

Innan vi önskade varandra en God
Jul och ett Gott Nytt År passade ÄÄ
Ola Lundh på att överlämna en flaska vin till br Berner Olofsson som
under hösten uppnått 75 års åldern ouppvaktad.
Gert
Övre fr. v Andreas Karlsson, Tord Fredriksson och Keijo Lahdenperää. Nedre fr.v
Tomas Sandgren, Patrik Seppelä, Bernt Hasselström och Kenneth Paulsson.
Foto. Stefan Rova

Efter stunden i lunden väntade brödramåltiden, med fläskfilé och andra
godsaker, givetvis fanns även lämpliga drycker att skölja ned härligheten
med. Som sig bör duggade talen tätt mellan tuggorna och klunkarna.

31 Logen Merkur Piteå

Det känns som att logen Polaris fått medvind, utvecklingen går åt rätt
håll, men vi får inte somna om. Vi måste fortsätta vårt arbete med att få in
nya bröder i vår brödraskara.

Eu OÄ-afton den 17 dec
21 bröder hade samlats inför denna sista mötesafton midvintern 2008.
Logen Polaris hade traditionsenligt OÄ-afton på årets sista möte, vilket
innebär att alla ämbetsmannaplatser besitts av OÄ. Trots att det kan vara
lite ringrostigt gick mötet friktionsfritt och värdigt allt enligt ritualen.

Våra nya bröder som blev invalda vid receptionen den 13 november, från
vänster våra ny bröder: Gunnar Grönlund, Svante Björk, Peter Wedin,
Roger Åström

En annons i
Svensk Druid-Tidning
lönar sig alltid!
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På efterlogen vankades det ett dignande julbord med julskinka, revbensspjäll, sill och allt vad som hör till ett riktigt julbord. Vår fantastiska
matmor Lillemor hade lyckats återigen (som vanligt).

välkommen. Mikael Larsson blev invigd enligt alla konstens regler i närvaro av 25 Hesperusbröder och tre från Halör. Och alla tjänstemän var på
plats med ÄÄ Roland Olsson i spetsen. Bara det!

Efter en rungande applåd som tack för denna fantastiska brödramåltid,
började LKAB:s informationschef Anders Lindberg, som var inbjuden till
efterlogen, att med ord och bild beskriva om den stora stadsomvandlingen
som Kiruna står inför. Alla bröder fann det mycket intressant och givande.
Frågor som rörde stadsflytten duggade tätt, men Anders var påläst och hade
svar på det mesta. Men allt gott har ett slut. Vi alla hade ett gott slut och
Polaris i Kiruna önskar er alla en god fortsättning på det nya året.

Efterlogen blev gemytlig som vanligt. Lite ovanligt var förstås att talet till fosterlandet, som avhölls av MÄ Atle Monsen, blev ett tal till Skåne, ett mycket
trevligt sådant. Tyckte vi skåningar. Så här i gåsatider blev även menyn lite
annorlunda. Gåsen blev en god kalkon, men äppelkagan var inte utbytt.

Nya barder och teckenmottagare

Text. Anders Salomonsson Skr. Foto. Kenneth Paulsson

36 Logen Iris, Göteborg
Exregalieutdelning
Trettioåtta bröder samlades den 17 december på Druidgården i lä av Vingas
vinterdisiga fyr och båk för att komma sig samman till eubatmöte och utdela
exregalier. ÄÄ Lasse Nilsson hälsade speciellt välkomna den stora brödraskaran och deklamerade Viktor Rydbergs Tomten, skriven 1881 på slutrimmad
vers i elva åttaradiga strofer. Den både berör julen och det oförutsägbara livet
för en tomte; ”… Tomten lyssnar och, halvt i dröm, tycker sig höra tidens
ström, undrar, varthän den skall fara, undrar, var källan må vara.”

Nya barder fr vänster: Kent Farman, Lennart Adamson, Peter Buch, Peter Bruun,
Fredrik Björklund, Evert Andersson, Mats Remse, Lars Nordström

Den 2 december blev minnesvärd. Inte mindre än åtta eubater från våra
malmöloger blev barder, två bröder fick stjärntecken för 15 års medlemskap och en broder fick veterantecken efter sitt 25:e år som druidbroder.
Fem ämbetsmän från SL Sydborgen deltog liksom 38 bröder från värdlogen
Hesperus och sammanlagt 18 bröder från logerna Ad Astra, Vasa, Wales
och Mimer. Inte illa!

Så ärades logeämbetsmän emeriti högtidligen genom exregalieutdelning;
SV OÄ Dick Olofsson (MÄ), SSkr OÄ Roger Strömblad (ÄÄ), ÄÄ OÄ Lasse Nilsson
(MÄ), R Hans Wikman (Skm) och Yv OÄ Jack Hagström (M). Också meddelades
att logen Iris 70-årsfirande kommer att genomföras den 7 november 2009.
Teckenmottagare fr vänster: Sten Söderqvist,
Hans-Erik Larsson, Carl-Olof Helmersson

I efterlogen bjöds en fantastisk måltid i form av räkcocktail, helstekt rostfilé (av den större storleken), potatisgratäng samt äppelkaka med vaniljsås.
Stämningen var sorglös, men modererades till måttfullhet när ROÄ Bo Lilljegren återgav ett dramatiskt intermezzo ute på Nordsjön för drygt 25 år sedan.
Livet blir oförutsägbart när Nordsjöns raseri välter både båt och Bo. Stor fara.
Familjen Lilljegren i land med sonen Jan Lilljegren, nybliven broder i logen
Iris, var nu blott passagerare i tidens oförutsägbara ström. Vattenfyllt nödrop
ut i etern från Bo. En ängel, i gestalt av engelsk helikopter, lyssnade och kom
till räddning för alla sju i besättningen. ”Så har han sett dem, far och son...”

Lunden var alltså knökfull när SL-ämbetsmännen utdelade stjärntecken
till brr Carl-Olof Helmersson och Sten Söderqvist samt veterantecknet på RSL:s vägnar - till br Hans-Erik Larsson. Från läktaren ljöd br Rune
Rosells varma baryton, i förutom de för graden föreskrivna sångerna,
även i visan ”När jag vandrar över ängarna”.
Oförglömligt var förstås även bardaspelet, som dagen till ära framfördes
i lunden. ”Skådespelarna” var välrepeterade och spelet framfördes med
eftertanke och stor inlevelse.

Magnus

Br Rune fortsatte att ljuda väl även i efterlogen. Efter patén och laxen,
tänkvärda och spirituella tal till och från barder och teckenmottagare
och till fosterlandet, fick vi lyssna till Stenhammars ”Sverige” och (till
kaffet) lite lättare toner.

37 Logen Hesperus, Malmö

Julfesten

Visst är vår kära loge en tröst i det kulna höstvädret, i alla fall nere i
Skåne. Så efter två missade kapitel var jag glad åt att kunna delta igen.

Hösten gick över i vinter, om än snölös och höstlik. Nu fick vi trösta oss
med logens avslutande julbord. Det gick av stapeln den 16 december med
deltagande av ett 20-tal bröder, flertalet med damer. Fu, under ledning
av vår nytillträdde lv br Jonas Rasmusson, hade dukat upp ett julbord,
inte för stort och av utmärkt kvalité. Vi lät oss väl smaka och sköljde ner

Trösten i hösten

Den 18 november var det dags för ännu ett eubatmöte, den här gången
med reception. En recipient kände sig kallad och förhoppningsvis extra
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godsakerna med lämpliga drycker och därtill hörande sånger.
Mellan julmaten och kaffet dök så Bardasångarna under ledning av undertecknad upp och bjöd på ett knippe mer eller mindre kända julmelodier
i manskörstappning. Liksom maten verkade inslaget falla bröderna och
systrarna väl i smaken. Lätt rapande och med musiken klingande i huvudet
kunde vi så börja hemfärden gnom duggregnet. Men tröst hade vi fått.
Lasse Nordstedt

41 Logen Taranis, Kalix
21 november, Älgblötan
Så var det dags igen det så många med spänning väntat på hela hösten,
den alltmer populära och uppskattade älgblötan hos Taranis i Kalix. Att
detta brödraevenemang är uppskattat visar nog deltagarantalet på 52
bröder hos en loge som själv har 43 bröder, 29 egna bröder 67 % och 23
gäster från Morvin i Luleå, Merkur i Piteå samt Nennius i Boden.
Förarbetet till blötan består i att under hösten har de bröder som jagar
älg samlat och kapat rörbenen från älgen vid styckningen i respektive
jaktlag, Benen har sedan kokats tillsammans med älgkött som vi köpt.
Nämnas skall att benen i de flesta fall kastas så det är inga problem att få
tag på dessa (problem kan bli om många andra jägare får kännedom om
hur mycket gott man kan göra av dessa ben).
Kvällen började i bastun på vår logegård Grytnäs Herrgård för att sedan
fortsätta med Eubatmöte i vår för kvällen smockfulla lund, mötet leddes
av ÄÄ Jan-Olov Nilsson som var överväldigad över deltagarantalet och lite
nervös var han nog men mötet var mycket fint genomfört vilket både han
och MÄ Bertil Blomdahl fick beröm för av flera gästande bröder.
Därefter fick bröderna samla sig en stund medan Fu lade sista handen vid
maten, vilken bestod i att man tar tunnbröd (som kommer från ett lokalt
bageri på orten) doppar detta i kokande buljong från kött och benkoket,
lägger detta på tallriken där man har en rejäl klick äkta smör (extrasaltat). Sedan tar man en slev med kött och ett märgben som man skakar eller blåser ur märgen från (märgen skall ätas med måtta, sägnerna säger
att den har samma effekt som viagra, kanske därför blötan har blivit så
populär). Till detta som skall ätas medan maten är rejält varm dricker
man med fördel en snaps och öl gärna starköl. Broder MÄ bjöd på sin
egentillverkade ”Bertils Björksnaps” vilken han får redogöra för själv
någon annan gång, men mycket passande och god var den.

Stämningen under kvällen blev inte sämre av det klara vädret med halvmåne och drygt tio minusgrader och ett tunt vitt snötäcke, precis som vi
vill att det skall vara vid dessa tillfällen.
Avslutningsvis ett stort tack till alla närvarande både egna och gästande
bröder som förgyllde aftonen och hoppas vi kan göra om detta nästa år,
men dessförinnan glöm inte vårt utemöte i juni som också börjat bli en
höjdare uppe vid Stortjärn i OK Vargens stuga med bastu och dopp i tjärnen samt mötet med alla surrande myggorna närvarande.
Jan-Erik Gustavsson, Skr.

46 Logen Belenos, Uppsala
Oväder.
En kväll i rykande snöstorm. Vi var 45 brr av 57 anmälda som trotsade
vädrets makter och tog oss till logelokalen. Det lär ha blåst 36 sekundmeter vid Upplandskusten och vi var lite oroliga för vår dotterloge Beltain
i Östhammar. Finns dom kvar? Men rospiggar tål nog en del.
Denna kväll fick TjOÄ Jan Gustafsson välförtjänt mottaga Stjärntecknet av tillresta storlogeämbetsmän från Bardaland. En högtidlig och fin ceremoni.
Fu serverade i Efterlogen palsternackscheescake med sikrom som förrätt
och skomakarlåda som huvudrätt. Till det hade munskänken valt ett mycket passande argentinskt vin. Det här var nog årets bästa brödramåltid. Det
är också trevligt att vi har en munskänk som är intresserad och lägger energi på att hitta viner som är bra och passande i ett begränsat prisläge.

Julloge med damer den 8 december.

Efterlogen fortsatte uppe i Spegelsalen med kaffe och en liten kaka till. I
Spegelsalen med sin unika miljö trivdes bröderna under många kvällstimmar med fint umgänge bröder emellan, den salta maten resulterade i
att bröderna i baren hade fullt upp med att serva törstiga bröder.
Allt eftersom timmarna gick så började bröderna att troppa av, gästerna
hade ju en bit hem förutom dom som hade bokat rum för natten (herrgården fungerar även som vandrarhem).
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Vi samlades traditionellt och upplevde en ovanligt stämningsfull Julloge
med halva Lunden besatt med damer. Vacker musik framförd av våra
egna musiker på orgel, violin och gitarr. Därefter serverades juldrinken
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under ett mycket intensivt minglande medan Lunden dukades om till supén. Logens spelande tomtar kunde knappt göra sig hörda i sorlet.

Bergsten talade till fosterlandet och vår nye OÄ Erik Rengberg höll talet
till Orden. De nya druidernas tacktal framfördes av D. Johan Nyberg.
Aftonen blev sen denna dag innan bröderna begav sig hemåt.

Efter en halvtimme bjöd Lv Tommy Lindgren till bords och vi fann att salen
hade förvandlats till en gastronomisk högborg. Vi bjöds först på tre snittar
som var mycket smakfulla. Brr i FU snodde runt borden som illrar, dukade
fram och dukade av, serverade mat och fyllde på viner. Som varmrätt serverades en mycket välsmakande pärlhöna med svampsås och potastisgratäng
och till avslutning kaffe med en hemgjord chokladtryffel.

Tobbe

1 december 2008 – Hur gör dirigenten?
Som vanligt hade det samlats många Dorubröder till årets sista Eu-möte. ÄÄ
hade den smärtsamma plikten att meddela att vår under många år mycket aktive och uppskattade broder OÄ Pontus Frigell hastigt avled den 13 november.
Br Pontus var under åtta år en av logens populära logevärdar. Efter parentationen infördes broder Pontus minnesblad i minnenas bok. Mötet avslutades
under stjärnornas sken med stämningsfull musik.
Efter brödramåltiden kåserade OÄ
Ingemar Söderberg om ”Hur en bra
orkester blir bättre när en stor dirigent arbetar med den” dvs dirigentens
uppgifter i en orkester och om hur
han får allt att samverka. Han berättade också om olika kända dirigenters egenarter och ibland häftiga temperament. Br Ingemar har också själv
dirigerat olika orkestrar och berättade bl a om hur han lyckades introducera svensk musik i Malaga. Som
vanligt visade Br Ingemar prov på sin
stora kunskap och berättartalang. Ett
mycket uppskattat föredrag!

Höjdpunkten var när br Kari presenterade en av våra stipendiater, Peter
Sandberg, som höll en minikonsert för oss på flygeln. Ett mycket brett register allt ifrån Bethoven till Armstrong. Han är mycket imponerande den gossen. Han fick stående ovationer från en begeistrad publik. Br Leif Andersson
sade något tänkvärt: ”Om tio år kommer vi med stolthet att minnas 2008 då
Peter Sandberg fick vårt musikstipendie”. Ja, vi får se var Peter befinner sig i
karriären om tio år. Vi var totalt 81 personer denna kväll.

Efter ännu en trivsam kväll i Täby drog sig bröderna hemåt med ömsesidiga önskningar om en God Julhelg och ett Gott Nytt År!
Nisse

Text Caj S. Foto Johan Beijer

51 Logen Guta, Visby

47 Logen Doru, Stockholm/Täby

Luciafest 2008

19 november, D med gradgivning
I kväll skulle det bli D-gradgivning och ÄÄ kunde bl a hälsa SSkr Lennart
Landin, Guta och OÄ Bengt-Olof Näslund, Polstjärnan välkomna som gäster
i Doru.
Under högtidliga former upphöjdes
enligt gamla druidiska traditioner
bröderna Mathias Landin och Johan Nyberg till Druider. Som en
extra krydda denna kväll kunde
noteras att de båda nya druidernas faddrar, tillika fäder, Lennart
Landin och Christer Nyberg var
närvarande.
Tyvärr har logen drabbas av en
stor förlust, OÄ Pontus Frigell avled
hastigt den 13 november och ÄÄ påbjöd en tyst minut samt informerade om
att parentation kommer att hållas vid nästa Eu-möte den 1 december.

2008 års lucia Sofia Lagerquist med uppvaktande tärnor, stjärngossar, tomtenissar och en alldeles förtjusande ”lillucia”

Även i år firade logen Guta Lucias ljusa uppenbarelse rekordtidigt,
redan den 3 december. Det berodde huvudsakligen, liksom tidigare, på
att den ordenslokal där Guta har sina regelbundna möten är upptagen
alla andra lämpliga dagar under första halvan av december. Det tål att
upprepas att det skulle vara förnämligt om logen ägde en egen fastighet!
För lussandet svarade som vanligt klass 6 i Västerhejde skola på ett numera traditionellt föredömligt sätt och alla förvånades över den säkerhet som aktörerna
kunde uppvisa vid det stämningsfulla framträdandet. Det måste ligga mycket
träning bakom deras sånger och deklamationer. Årets lucia var Sofie Lagerquist
och klassens ”fröken” Maria Johansson kan vara stolt över sina skickliga adep-

Stämman beviljade Br. Peter Holterberg övergångsbrev till Logen
Belisama. SSkr Lennart Landin framförde ett tack för en fint genomförd
gradgivning samt framförde hälsningar från RSÄÄ, SOÄ och från logen
Guta. Han passade även på att bjuda in till logen Gutas 45-års jubileum
i Kristi Himmelfärdshelgen i maj 2009. Stämman avslutades i stilla kontemplation till musiken Daniel och Lena av Stefan Nilsson.
I efterlogen bjöd FU på rågbröd med inlagd strömming, ugnsbakad lax
med hollandaise och ris, choklad- mousse och kaffe med kaka. OÄ Lars
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ter. De tre små tomtenissarna som ingick i luciatåget ”arbetade” på ett skickligt
och lustigt sätt nere på golvet där de visade upp sina färdigheter.
Fu med logevärden Björn Bergman i spetsen svarade för ett välordnat arrangemang och som, kanske på grund av tidigare års respektingivande julbord
eller något annat, hörsammats av 45 bröder. Tillsammans med medbjudna
damer var det hela 82 personer som i spänd förväntan avvaktade att få beskåda den traditionella värmande ljusdrottningen när hon trädde in i den
mörklagda festlokalen.

En broder sade sig trots spretiga fingrar ha lyckats tillverka en chrotta. Något som Logen saknat i flera år. Det symboliska instrumentet överlämnades
till logen Sefir för att komplettera dess utrustning. ÄÄ lovade att på bästa
sätt förvara attributet och framförde logens tack till den glade givaren.
SÄÄ Göran Henriksson erinrade om att under 2009 arrangeras Riksmöte i Östersund och att logen skall utse ett ombud och tillade att även
icke ombud har rätt att besöka detta möte något som han uppmanade
bröderna att tänka på.

Enligt en av de många legenderna så firar man i nutid Lucia för att hedra
den modiga kvinna som för 2000 år sedan utan tanke på sin egen säkerhet bar mat till fattiga och nödlidande genom stadens katakomber och för
att ta med sig så mycket som möjligt genom de slingrande underjordiska
gångarna lät fästa ett ljus på sitt huvud för att finna den rätta vägen.

Husfru Gudrun hade i vanlig ordning laddat upp ett väl anpassat julbord
och bröderna lät sig väl smaka. Den glada stämning som kännetecknade
kvällen blev naturligtvis inte sämre av att bröderna Lennart och Rune
erinrade sig att de nyligen blivit farfäder och ansåg att detta förpliktigade
dem att bjuda bröderna något att dricka.

Tiden fortskrider med matematisk exakthet medan utvecklingen går i vågor
och vi som lever i överflödets 2000-tal, i vår del av världen, är så osannolikt
materiellt gynnade, att vi kan ställa till med gästabud under förevändningen
att vi firar hågkomsten av en modig kvinnas kamp för sina medmänniskor.

Med nativitetens skål ringande i öronen önskade vi varandra en God Jul
och återvände hem efter ännu en trevlig brödrakväll.   

Nej det tror jag inte fullt ut på utan det huvudsakliga skälet till den höga besöksfrekvensen vid Logen Gutas luciafester är, visserligen förhoppningsvis högst
individuellt, men många ser nog logens sammankomster som redan i förväg
garanterat trevliga och välordnade tillställningar, präglade av värme och omsorg med mycken välfägnad och för att samtidigt få ta del av brödernas stora
sociala engagemang, som för kvällen omfattar även deras livskamrater.
Lite av mystik råder det dock över oss druider vilket kanske bidrar att
våra damer gärna kommer till våra fester och vår tjänstgörande Old Ärkbroder Sylve Klint tolkade detta föredömligt då de medbjudna damerna
bevistade ett förkortat eubatmöte under kvällen. Han sa:
Druid-Orden är inget hemlig sällskap men har ändå vissa hemligheter.
Att år efter år komma samman med andra, känna den speciella stämning
som råder då lucia och hennes följe sakta skrider in i vår mörklagda lokal och höra de unga stämmornas spröda ljud – i år mjukt och varsamt
ackompanjerade av Anders Björkkvist - kan vara den hugsvalelse som vi
inte tillnärmelsevis kan uppleva i vardagslivet.
Julbordet hade som vanligt komponerats av logens ordinarie leverantör
Hans Engström och var lagom avpassat med alla läckerheter som man
kan förvänta sig vid ett julbord.
Festen avklingade i god tid före midnatt och deltagarna kunde bege sig
hemåt. Men man saknade lite av den vanliga stämningen vid hemfärden
från den gamla medeltida staden denna natt, därför att det var inte den
riktiga, lucianatten som - enligt legenden – är den speciella natt då olika
trolltyg härjar fritt och djuren kan tala människornas språk. Den natten
infaller inte förrän natten mellan den 13 och 14 december.

TT

55 Logen Thesevs, Linköping
Druidgradgivning den 25 november
Att bli myndig var ett stort steg i livet. På min tid blev man det vid tjugoett.
Druidiskt myndig blev jag långt senare i livet.
Bardbröderna Bengt-Arne Fredriksson och Urban Engdahl blev druidiskt
myndiga i och med att de upphöjdes till Druider vid den högtidliga gradgivningen. Det är något speciellt med att erhålla druidgraden.
I efterlogen var det stor fest med en underbar måltid som Lv Christian
Palm lagt hela sin själ i. Kvällens talare var vältaliga och tydliga. Till
Kungen och fosterlandet talade ROÄ Lars Johansson och till Orden och
Logen R Alfred Möschl. TjOÄ Rolf E Carlsson talade till de nya druiderna
och för dessa talade Urban Engdahl.
Så blev det efter en trevlig kväll dags för hemfärd. Ett sedan ett par dagar
liggande snötäcke bidrog till en värdig avslutning av en ljus högtid.

Eubatmöte den 9 december.
Varje år, strax före jul, firar vi julloge i linköpingslogerna. Neptunus och
Capella har redan avverkat sina och denna kväll var det Thesevs tur och
därefter är det dags för Druiddamerna att fira.
För utom högtiden i lunden står Fören. Druidgården för arrangemanget.
Varje broder skall ha med sig ett paket som sedan auktioneras ut. Intäkterna går till driften av vår gård.

Bertil Andersson

Kvällen hade samlat ett femtiotal bröder. Som ideellt inslag fick vi besök
av Grebo Barnkör med Lucia, tärnor och tomtar, som framförde julens
stämningsfulla sånger.
Efter stunden i lunden blev det glögg i mellanvåningen. Christer Ekström,
julbordslogevärd, inbjöd till det stora julbordet och efter en stunds
frossande blev det auktion. ÄÄ Conny Carlsson skötte klubban. Någon låg
konjunktur märkte man inte. Buden blev höga och bröderna öppnade
villigt sina plånböcker.

52 Logen Sefir, Grebbestad
Eubatmöte 17 december
Inför årets sista möte kunde ÄÄ Mats Rosenbielke räkna in 31 bröder
som samlats bl a för att avnjuta det traditionsenliga julbordet. Men innan detta kunde äntras genomfördes ett stilfullt möte där vår organist br
Mats Ulmestrand framförde mycket stämningsfull musik. Någon Lucia
syntes inte till, vilket förklarades med att därtill villiga flickor ej gått att
uppbringa.

Det var årets sista sammankomst. Efter nyår kastas granen ut och då blir
det barnjulfest för stora och små. Det har broder Jan-Erik Byrsjö tagit på
sig ansvaret för.

ÄÄ informerade om att vid nästa eubatmöte som äger rum den 14 januari
kommer det sannolikt att invigas fyra recipiender i eubatgraden och uppmanade bröderna att sluta upp till detta gradgivningsmöte och hälsa de
nya bröderna välkomna.

Glöm inte skicka med foton
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58 Logen Selene, Trelleborg

61 Logen Halör, Höllviken

Logemötet den 1 december

Eubatmöte med Lucia den 11 december

Måndagskväll med Julbord det är aldrig fel. Det var det många brr
som hade tyckt, vi var 70 brr var av 8 st var gästande från vår moderloge Stellapolaris. Mötet i lunden startade med druidstämma och avslutades med eubatmöte med utdelning av närvarotecken till brr som
hade varit närvarande mellan 100 till nästan 300 möten i egen loge.
Även parentation hölls över avlidna brr Torsten Palmström.

ÄÄ Thommy Gransten inledde logemötet med att till de närvarande 34
bröderna framföra det smärtsamma budskapet att vår logebroder Kent
Nilsson har avlidit efter en kort tids sjukdom. Han kom in i vår orden
1989 och blev Kapitelbroder 1994. Broder Kent blev 58 år gammal.
Mötet fortsatte i Lucias och Julens tecken. OÄ Lennart Andersson meddelade att vi utväxlat julhälsningar med våra tre fadderbarn i SOS Barnbyar i
Vietnam, Ecuador och Benin. Under punkten ideellt framförde broder Zivko Korecic Luciasången på munspel för att sedan sjunga den på italienska.

I efterlogen serverades som brukligt vid julbord sill, köttbullar, prinskorv,
Julskinka, brunkål och sist men inte minst julgröt och en massa annat.
Anna och Marcus stod för underhållningen med julvisor. Br Bosse Wickström sjöng O helga natt så att taket nästan lyfte, När brr Bosse sjunger är
det alltid lika uppskattat av övriga brr.
Som vanligt när brr från Selene och Stella Polaris har möte var stämningen mycket hög, både tomtar och brr slog i glasen. Men även trevliga
kvällar tar slut och nu står julen för dörren. ÄÄ Hans-Göran Ohlsson
önskade alla brr med familj en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Fp.

60 Logen Arosia, Västerås

ÄÄ Thommy Gransten tackar broder Leif med Luciafölje.

I efterlogen fick vi besök av inte mindre än Malmös Lucia – Alexandra
Lirakis. Med hjälp av sex tärnor och tre stjärngossar från Heleneholms
gymnasium framförde de synnerligen välsjungande Lucia- och julsånger.
Det var en njutning att bland annat påpassligt få höra att ”Alla pojkar var
välkomna i denna sal”. Vi hade också glädjen att få bjuda in Lucia med
följe till vårt julbord och som tack framfördes ytterligare julsånger innan
de skyndade hem för att kommande två dagar sprida sitt ljus på 80-talet
platser i Malmöregionen. Bland annat kunde TV-tittarna på lördagsmorgonen se Luciaföljet i ett program som sändes från Rooseum.

Barda-ting samt Eubatmöte den 8 december
22 bröder från Arosia samlades i Logelokalen på måndagen 2008-12-08 för
höstens sista logemöte. Efter sedvanliga högtidliga ceremonier ledda av br. ÄÄ
Bengtgöran Ellerstedt samlades sedan alla för att delta i en trevlig efterloge.
Till efterlogen hade br. Lv Bengt Andersson med hustru Barbro, br. Håkan Sandberg och br. Bengt Åström tillrett en delikat måltid bestående av
Helstekt lax med potatis och sallad samt vin till maten.
I efterlogen underhöll Kenneth Eriksson genom att berätta initierat om
Whisky samt höll samman en Whisky-provning av fem olika Whisky-sor-

Att vi för sjätte året i följd har förmånen att avsluta höstterminen med Malmös
Lucia är tack vare broder Leif Göransson. Han svarar för följets transporter
och vi är glada över att han ser till att logen Halör får ett uppskattat besök.
Kvällen avslutades med den traditionsenliga julauktionen, som i år leddes
av ROÄ Bo Olsén. De av bröderna skänkta klapparna uppgraderades skickligt
och fyndigt av Bo till högre nivåer och budgivning som kom att förstärka FU:s
kassa. Så varadet dags att önska varandra God Jul och Gott Nytt År innan vi
skildes åt i decembermörkret.
Hans E. Johansson

ter. Dessutom deltog den presumtive brodern Carl-Åke Utterström, som
omgående lämnade in ansökan om medlemskap i logen. Vartefter som
provningen fortskred blev stämningen allt mer uppsluppen med livaktiga
diskussioner och kommentarer om smaker och styrka.

För annons i februarinumret
bokning senast den 25 januari
g.k.lindgren@telia.com

Bröderna hade en mycket trevlig stund tillsammans i EFE. Kvällen blev sen!
Anders Allander, Skr samt Informationsansvarig
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63 Logen Aquila, Karlstad.

64 Logen Idris, Strängnäs
Adventloge den 3 december 2008
Så har vi äntligen kom vi till den tid på året då fruar, festmör och andra vänner
fick bjudas in att deltaga i en av våra verksamheter, nämligen under ideellt.
Efter ett förkortat Eu-möte anslöt sig våra gäster till lunden som för tillfället förvandlats till teater- och sångarena. Bröderna samlades på ÄÄsidan och på motstående sidan bjöds gästerna att sitta ned. Jag kom helt
plötsligt på att tänka på gamla tiders danser där pojkarna, ja vi var pojkar
på den tiden, samlades på ena långsidan och flickorna på den motsatta
långsidan. På den tiden gällde det att vara snabb för att bjuda upp. I dag
satt jag lugnt kvar i bänken medan dessa tankar for ikring.
ÄÄ Stig Orrberg meddelade att vi ikväll skall bjudas på en underhållning
bestående av 8 olika programpunkter. Vi börjar varje programpunkt med
att Marskalk Jan Fridström tänder ett ljus i den sjuarmade ljusstaken och
avslutar med ett 8:e separat ljus tänds.

Lucia med 15 tärnor från musikskolan i Karlstad

Årets sista sammankomst och tillika det mest välbesökta,54 bröder var
närvarande. Ett kort Druidmöte följdes av ett lika kort Eubatmöte. Lunden möblerades snabbt om. Bröderna väntade andäktigt i mörkret. Sång
hördes på avstånd utanför lokalen och i det fladdrande stearinljuset uppenbarade sig Lucia med 15 tärnor. Det blev ett mycket vackert o stämningsfullt uppträdande och en fin inledning på de kommande helgerna.

Tenor Mats Carlsson en av aftonens gäster
presenterades, Mats som är en Strängnäs
son har under året erhållit Eskilstuna
Kuriren med Strängnästidningens kulturpris, samt även mottagit det för första
gången utdelade Jussi Björlingpriset. Mats
Carlsson tillhör i dag det yppersta skiktet
av Sveriges tenorer. Mats ackompanjatör
vid pianot var Love Dervinge.
Den andra gästen är överläkare Mats Olsson från Karolinska sjukhuset som logen
träffade förra adventlogen. Härefter påbjöd ÄÄ att spelet kunde ta sin början:
Tändande av ljus och framföranden skedde med att tenoren Mats Carlsson
sjöng fem sånger där han avslutade med Adams julsång. Stående ovationer
från de närvarande framfördes. Man förstår att Mats har plats på världens
stora scener.

Julbordet uppskattades av bröderna.

Däretfer var det dags att tillfredsställa de lekamliga behoven. Den utsökta glöggen, komponerad enligt gammalt hemligt recept av Ulf Sundequist
och Gunnar Lindborg fick bröderna att släppa på tungbanden. Vårt förträffliga FU hade dukat fram att läckert julbord där inget saknades.Sill
o gravlax skjöldes ned med ett antal immiga och tillhörande kulturella
visor framfördes unisont. Framåt midnatt skjildes vi åt efter att ha önskat varandra God Jul o Gott Nytt År något som även tillönskas läsaren
av detta!

Mats Olsson föreläste om prostatacancer hur man upptäcker cancern
samt olika behandlingsformer. Härefter utdelade ÄÄ logens ideella gåva
på 20 000 kronor, till forskning mot prostatacancer, till Mats Olsson.
Br. Åke Pehrsson framförde ett advent kåseri samt höll ett mycket inspirerande tal/föredrag om äldre tiders tillverkning av glögg.

Örjan H

Efter underhållningen samlades de 93 bröderna och gästerna till efterlogen, där logevärd Br, Mats I Eriksson hade komponerat en måltid bestående av: rökt lax med pepparrotsgrädde, ädel ost fylld fläskytterfilé med
lingonsås och stekt kulpotatis därefter kaffe med kaka och avec.

Gynna
Svensk Druid-Tidnings
Annonsörer

Br. Anders Svensson framförde livfullt ett antal dikter varav en var skriven av hans mor.
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Kristina Engsander höll traditionsenligt tacktalet till vår loge där varje
nytt ords första bokstav började efter alfabetets löpande bokstavsordning. Tacktalet var därvid 28 ord långt.

framförde hälsningar från RSSkm Sigurd Lövmo och SÄÄ Dan Bergeld. Br Alf
Stensson, Logen Cynthus, framförde hälsningar från ÄÄ Lars-Olof Andersson,
förhindrad att deltaga på grund av arbetet, samt från br Thomas Ahlqvist,
på väg hem från ett kaotiskt Thailand. Br Anders Regnell, Logen Taliesin,
hälsade från SMÄ Christer Hardenberg. Samtliga ovanstående lyckönskade
Logen Excalibur till 4 nya brr och vice versa!

Br. Per-Olof Rosen håll tacktalet för maten som vanligt på ett mycket
charmerande och underhållande sätt.
Text och foto: Leif Schütz

Under punkten ”Ideellt” framförde Musicerare Bo Mattsson ”Julen är
här nu” med Sissel Kyrkjebø och Tommy Körberg som solister. Ännu en
gång – tänk vad tiden går!
I efterlogen hälsade Lv Lars-Gunnar Dahlin välkommen och bröderna blev serverade mat och dryck av FU. MÄ Thomas Bergström höll talet till Fosterlandet
med ett axplock observationer på ”svenska” fenomen, sett ur en invandrares
perspektiv. ÄÄ Veine Karlsson talade sedan till recipienderna om våra formalia
inför varje möte och överlämnade ”Startpaketen”. Br Sverker Ohlsson höll tacktalet för recipiendernas. Han försäkrade att de känt sig väl mottagna i Logen och
att de såg med förväntan och nyfikenhet framtiden an! Br Stig Svensson, Logen
Taliesin, vände sig till de nya brr och läste upp 2 mycket uppskattade dikter.

79 Logen Excalibur, Borås
Eubatmöte med reception 2008-12-03
ÄÄ Veine Karlsson hälsade 44 bröder välkomna och på plats fanns en nära
nog fulltalig ämbetsmannakår. Dagens gäster kom från Logerna Cynthus
och Taliesin i österled och från västerled kom gäster från Logen Iris.

MÄ Thomas Bergströms populära Intervjuserie ”Här har Du Ditt Liv –
Light” fortsatte med del 6. Denna gång var det br Mats Ljung som ”grillades” i ”Heta Stolen”. Vi fick en inblick i br Mats uppväxt, hans arbete
som kriminaltekniker inom polisen, ett yrke i fokus på grund av alla
”CSI”-serier i TV, hans familj och fritidsintressen.

Beredande br Göran Juntorp, Logen Cynthus, fullgjorde sitt uppdrag åt
Logen Excalibur. Invigningsritualen tog sin början och de sökande brr
Ulf Erneborn, Dan Andersson, Uno Axelsson och Sverker Ohlsson fick
den undervisning som är föreskriven i ritualen.

Under avnjutande av Kaffe och Kaka arrangerades, traditionsmässigt, ett lotteri med upp-skattade vinster, och sålunda med nöjda vinnare som följd!
Denna högtidliga afton, med god stämning i bröders sällskap, avslutades
framåt midnatt.
Lejon

VI
BEHÖVER
Fler
ANNONSÖRER!
Våra nya brr Uno Axelsson, Dan Andersson, Sverker Ohlsson
och Ulf Erneborn,

Br Lasse Nilsson hälsade från Logen Iris och överlämnade en bukett med
rosor. Br Jimmy Graveley hälsade från Logen Taliesin och överlämnade
även han en bukett med rosor. Br Kenneth Henningsson hälsade från Logen
Cynthus ÄÄ och brr i Logen. De ovan nämnda inbjöd brr i Excalibur till kommande evenemang i respektive Loge. Br Lars-Åke Dahlström, Logen Cynthus,

PRISLISTA

1/1-sida 2.500:- 1/2-sida 1.500:Moduler
Radannonser:
50 x 90 mm 350:50 x 185 mm 700:-

1 spalt 8:-/mm, bredd 90 mm
2 spalt 16:-/mm, bredd 185 mm

Fast annonsering hela året, enligt offert!

Alltid allt i 4-färg!
Hjälp med annonsen? Kontakta:
g.k.lindgren@telia.com Göran Lindgren tel 040 49 33

MÄ Thomas Bergström håller talet till Fosterlandet.
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VI GRATULERAR
93 år

Arosia, Öhlmér, Åke, 3 febr

91 år

Doru, Sjögren, Gunnar, 17 febr
Merlin, Granflo, Hans, 18 febr

90 år

Neptunus, Ågren, Arne, 1 febr
Arosia, Linke, Gerhard, 16 febr

85 år

Nemeton, Cedertjärn, Olof, 26 febr
Wales, Persson, Lennart, 27 febr

80 år

Arosia, Turesson, Rolf, 19 febr

75 år

Belenos, Hanslöf, Alf, 9 febr
Camulus, Peterson, Ivan, 9 febr
Merkur, Hansson, Åke, 11 febr
Nemeton, Sjögren, Kjell, 14 febr
Eos, Burström, Jan, 15 febr
Beltain, Burtus, Erik, 18, R
Guta, Dahlström, Bert, 22 febr
Henry Hurle, Alestrand, Leif, 26 febr
Värend, Andersson, Filip, 26 febr

70 år

Stonehenge, Carlsson, Bo, 5 febr
Thesevs, Rundqvist, Per-Ola, 6 febr
Merkur, Holmqvist, Sune, 7 febr
Stella Polaris, Danielsson, Bertil, 14 febr
Arosia, Ellerstedt, Bengt Göran, 14 febr
Lir, Svensson, Stig, 17 febr
Guta, Klinth, Sylve, 18 febr
Henry Hurle, Hallenstvedt, Oddbjörn, 23 febr
Selene, Malmqvist, Karl, 24 febr
Fingal, Servin, Gert, 24 febr
Nerevs, Johansson, John, 25 febr
Selene, Roslund, Jörgen, 28 febr

60 år

Nerevs, Pettersson, Lars-Åke, 10 febr
Selene, Olsson, Ingmar, 11 febr
Ad Astra, Mattsson, Kerry, 14 febr
Belenos, Rångewall, Göran, 14 febr
Belenos, Åhrberg, Jan-Olof, 14 febr
Pallas, St Eufemia, Nelson, 15 febr
Avalon, Simonsson, Thomas, 16 febr
Halör, Göransson, Leif, 17 febr
Guta, Lundborg, Dennis, 18 febr
Carnac, Morberg, Aldo, 22 febr

50 år

Capella, Lager, Jan, 1 febr
Teutates, Karlsson, Jan-Olof, 4 febr
Kronos, Toivanen, Juha, 9 febr
Ad Astra, Jönsson, Lars-Erik, 11 febr
Nerevs, Lindh, Kjell, 12 febr
Allbota, Isaksson, Thomas, 13 febr
Allbota, Sandgren, Per, 15 febr
Allbota, Sporrong, Håkan, 16 febr
Thesevs, Edenhofer, Lars, 18 febr
Vasa, Ekholm, Kent, 19 febr
Altair, Larsson, Mikael, 24 febr
Pallas, Földhazi, Attila, 25 febr

VÄLKO
LOGEN AMICI, LANDSKRONA
Eu 08 10 07
Nicklas Jensen
Rödkullastigen 9 A, 214 57 Malmö
György Kraft
Bäckvägen 104, 232 36 Arlöv
Kenneth Olsson
Ormvråksgatan 62, 215 62 Malmö

LOGEN VASA, MALMÖ
Eu 08 11 06
Gustaf Cid
Smålandsgatan 19, 214 30 Malmö
Johan Gunnarsson
Uplandsgade 22, 4 tr, DK-2300 Köpenhamn
Mårten Jacobsson
Brunnsgatan 7 B, 224 60 Lund
Harry Kilpeläinen
Södra Långgatan 18, 216 31 Landskrona
Göran Pettersson
Kyrkstigen 9, 439 75 Fjärsås

LOGEN MERLIN, KARLSKRONA
Eu 08 11 29
Tommy Hansson
V Köpmangatan 18, 371 34 Karlskrona
Percy Holgersson
Kungsmarksvägen 93, 371 44 Karlskrona
Oskar Jonasson
Ytterön, 370 42 Torhamn
Roger Sternestedt
N Smedjegatan 31, 371 32 Karlskrona

LOGEN TEMENOS, EDSBYN

BRUSTNA LÄNKAR
LOGEN AD ASTRA, MALMÖ LOGEN NEPTUNUS, LINKÖPING
OÄ-Br Stig Dacksten, Linköping
Invigd i Orden den 5 maj 1959
Avliden den 2 november 2008
49 medlemsår
K-Br Axel Larsson, Linköping
LOGEN WIRDAR, LJUNGBY Invigd i Orden den 5 mars 1968
Avliden den 18 november 2008
OÄ-Br Carl Romberg, Ljungby
Invigd i Orden den 15 november 1969 40 medlemsår
Avliden den 7 december 2008
LOGEN DORU, TÄBY
39 medlemsår
OÄ-Br Pontus Frigell, Nacka
Invigd i Orden den 15 februari 1971
Avliden den 13 november 2008
37 medlemsår
D-Br Göte Jacobsson, Malmö
Invigd i Orden den 3 oktober 1950
Avliden den 4 december 2008
58 medlemsår
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Eu 08 11 06
Anders Bucht
Storsveden 209, 822 91 Alfta
Ronny Fagerhov
Valbomässvägen 10, 828 34 Edsbyn
Jonas Geholm
Rotebergsvägen 55, 828 34 Edsbyn
Jörgen Granberg
Renskullen 16, 821 50 Bollnäs

LOGEN NENNIUS, BODEN
Eu 08 11 07
Paul Andersson
Sörbyn 233, 961 97 Gunnarsbyn
Erik Jonsson
Bataljonsvägen 17, 961 43 Boden
Karl-Dane Nilsson
Kusån 57, 961 98 Boden
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OMNA I BRÖDRASKAPET
LOGEN TEUTATES, HALMSTAD

LOGEN SELENE, TRELLEBORG

LOGEN BELISAMA, VÄNERSBORG

Eu 08 11 26
Joakim Bjurström
Vilhärads Rapsväg 11, 310 41 Gullbrandstorp
Pehr Jonsson
Västra Kullagård, 305 91 Halmstad
Göran Larsson
Hamiltonsväg 56, 302 41 Halmstad
Henrik Sjöberg
Haverdals Fågelväg 30, 310 42 Haverdal

Eu 08 11 03
Lars Kronqvist
Källstorpsvägen 109, 231 99 Klagstorp
Ronny Lövkvist
Lilla Vägen 9, 235 91 Vellinge
Ronny Persson
Landsvägen 98, 274 50 Skivarp

LOGEN MERKUR, PITEÅ

Eu 08 11 04
Juha Joensuu
Raattamaavägen 23, 982 36 Gällivare
Jim Majlöv
Barriärvägen 15, 983 35 Malmberget

Eu 08 11 03
Johan Berger
Nordkroksvägen 57, 468 33 Vargön
Stefan Bergström
Tussilagovägen 11, 468 34 Vargön
Oday Garwi
Fuxgatan 4, 462 41 Vänersborg
Matthias Klein
Katrinedalsvägen 22, 462 60 Vänersborg
Patrick Lejon
Fuxgatan 5, 462 41 Vänersborg

Eu 08 11 13
Svante Björk
Kvarngatan 46, 941 64 Piteå
Gunnar Grönlund
Hallonstigen 12, 941 41 Piteå
Peter Wedin
Murargatan 17, 941 63 Piteå
Roger Åström
Snäckstigen 27, 941 66 Piteå

LOGEN ARCTURUS, BODEN
Eu 08 11 21
Peter Bäcklund
Lövbacken 5, 961 95 Boden
Peter Berkfors
Snårvägen 32, 961 44 Boden
Stig Gustafsson
Rädisvägen 11, 961 47 Boden
Ove Höglund
Prostvägen 21, 955 32 Råneå
Tommy Melander
Garvaregatan 13, 961 64 Boden
Jan Öman
Rasmyran 307, 961 98 Boden

LOGEN POLARIS, KIRUNA
Eu 08 11 01
Per Ramnelius
Minkvägen 6, 981 38 Kiruna

LOGEN HESPERUS, MALMÖ
Eu 08 11 18
Michael Larsson
Ejdervägen 7, 271 71 Nybrostrand

LOGEN MINERA FERRORUM,
GÄLLIVARE

LOGEN AQUILA, KARLSTAD
Eu 08 11 13
Per Berndtsson
Porfyrvägen 6, 665 35 Kil
Håkan Canell
Tomtebogatan 8, 654 63 Karlstad

LOGEN IDRIS, STRÄNGNÄS
Eu 08 11 05
Crafton Caruth
Häggtäppsvägen 27, 645 91 Strängnäs
Per Gradin
Ringvägen 83, 118 61 Stockholm
Christer Lennartsson
Hägerstensvägen 159 A, 126 50 Stockholm
Marcus Ramel
Mäster Samuels Gata 2 C, 116 20 Stockholm
Anders Rosenholm
Norra Strandvägen 29, 645 30 Strängnäs
Hans Rudberg
Klostergatan 3, 645 30 Strängnäs
Joseph Särfatz
Birger Jarlsgatan 39, 114 11 Stockholm
Mikael Smedin
Svampstigen 10, 645 44 Strängnäs
Yngve Tapper
Döbelnsgatan 91, 113 52 Stockholm

LOGEN GUTA, VISBY
Eu 08 11 05
Henrik Danielsson
Träkumla Tjängdarve 167, 621 94 Visby
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LOGEN RIGEL, ÖRNSKÖLDSVIK
Eu 08 11 14
Åke Holmgren
Storgatan 49 A, 891 34 Örnsköldsvik
Magnus Häggström
Krönvägen 17, 891 41 Örnsköldsvik

LOGEN BELTAIN, ÖSTHAMMAR
Eu 08 11 03
Per Blomqvist
Humlegatan 10, 742 35 Östhammar
Rune Jansson
Ringvägen 11, 742 93 Östhammar
Stefan Marklund
Engelbrektsgatan 11, 742 31 Östhammar

LOGEN ALLBOTA, KALMAR
Eu 08 11 21
Carl Brinkefors
Långviksvägen 19, 392 47 Kalmar
Mikael Larsson Ek
Trillvägen 9, 393 55 Kalmar
Bengt Sjöstedt
Rönnerdahlsvägen 13, 393 59 Kalmar
Berth Yngvesson
Dansbanevägen 173, 380 62 Mörbylånga
Rickard Åkesson
Nygatan 31 B, 392 34 Kalmar
Eu 08 11 29
Torsten Dahlberg
Norra Hamnplan 3 J, 386 31 Färjestaden
Lars-Erik Johansson
Löpstensvägen 18, 393 55 Kalmar
Per-Arne Svensson
Stensövägen 7 A, 392 46 Kalmar

POSTTIDNING

Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning

skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen till:
Svensk
Druid-Tidning
Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö
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Hälsar bröder av alla grader välkomna till

RIKSMÖTE I ÖSTERSUND
den 7 - 9 augusti 2009

Bilden tillhör Östersunds kommun
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