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Varför har dom inte frågat oss?
Nu säger sig brittiska arkeologer ha fått bevis för att druiderna faktiskt har funnits.
I tidningen Allt om Vetenskap 6/7-08 kan man läsa följande artikel:
” Första arkeologiska bevisen för druidernas existens.

Mr Pitt har studerat klassiska grekiska och romerska texter om druider
och nämner särskilt en mycket detaljerad text från år 55 f.Kr. och även
en från självaste Caesar.

Historiska dokument och muntliga traditioner berättar om druiderna,
en särskild klass av religiösa ledare och spåmän under den keltiska eran
på de brittiska öarna. Men hittills har det inte funnits några mer hand
fasta, arkeologiska bevis för deras existens – förrän, möjligen, nu.

- Druider, säger denne, var prestigefyllda religiösa specialister, som
utförde människooffer, fungerade som domare i rättsliga tvister, undantogs militärtjänst i strid och lärde ut tanken på själavandring - när
du dör fortsätter din själ till en annan levande varelse, berättar Pitt.

I Stanway nära Colchester i brittiska grevskapet Essex har man nämligen upptäckt ett antal antika gravar daterade till mellan 40 och 60
e.Kr. och en av dessa antas på goda grunder innehålla kvarlevorna och
kvarlåtenskap efter en druid – allt enligt en rapport av arkeologen
Mike Pitts publicerad i British Archaeology.

Beskrivningen stämmer rätt väl med fynden från Stanway och Pitt har
tack vare de välbevarade metallhörnen även lyckats rekonstruera den
20 x 30 cm stora spelbrädan, som med stor sannolikhet i druidens
värv som spåman. Kanske, resonerar Mark Pitt, stod denne druid nära
gamle kung Cunobelin, som förevigades av William Shakespeare som
Cunobelin och vars söner led ett heroiskt men dock nederlag mot kejsar Claudius styrkor under invasionen av England år 43. Vem vet.”

Ur den träklädda gravkammaren har man hämtat upp bland annat
en vinvärmare, kremerade mänskliga kvarlevor, en mantel prydd med
broscher, ett slags radband, käppar för spådomar och gudomliga förutsägelser, en kittel för tekok av särskilda sanningsavslöjande örter,
ett komplett spelbräde med pjäser, troligen också använt för spådomar, samt en serie kirurgiska instrument inkluderande skalpeller i
järn och koppar, krokar, nålar och allehanda medicinska attiraljer –
allt passande en druid enligt de vittnesmål som finns att tillgå.

Tja, vad ska man säga. Det där visste vi väl allesammans redan.
Text: Caj Söderberg, Belenos
Illustration: Kari Aarnivaara, Belenos
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I huvudet
på en redaktör
Så har ytterligare en sommar förflutit. Jag hoppas att alla haft en god och
avkopplande sådan. Solen har mestadels lyst från en klarblå himmel och
visst är det härligt att i sommarvärmen få umgås med vännerna, något
gott att dricka och någon godsak att äta. Årets sommar har varit fullt jämförbar med sydeuropas. Att som nordbo kunna sitta ute tills långt in på
natten under ett parasoll tillhör inte vanligheterna.
Batterierna har laddats, samtidigt som man kunnat läsa en god bok eller
bara sitta och njuta av tillvaron och göra just ingenting.
En av de lite mer bisarra sysselsättningarna, har även denna sommar varit
jakten på de små grönsaks- och blomsterätande mördarsniglarna. Denna
jakt föregås under tidig morgon- och sen kvällstimma.
Vi vet att de små krypen ligger och lurpassar och kommer fram när daggen börjar fukta marken eller när ett stilla sommarregn kommer. Då
kommer även dom.
Det är lite konstigt att vi fått en sådan avog inställning till dessa små kryp
- dom har varken huggtänder, vassa klor och dom är inte giftiga. Likväl
så gillar vi dom inte.
Målet är att dom skall plockas upp och förvisas från trädgårdens grönska. Här krävs kroppslig aktivitet - visst är det skönt att komma ut och få
friskluft i arla morgonstund och visst är det nyttigt och skönt att avsluta
dagen med lite lätt gymnastik när krypen plockas upp med en stor pincett och placeras i en plastpåse. Sedan kommer det lite bisarra och det är
att från +20° temperatur så hamnar sniglarna i frysens -18°. Snacka om
temperatursskiftningar. Sniglarna tycker säkert att det blev kallt snabb
och att det är lika bra att gå i ide på en gång. Hoppas att vi inte själva får
uppleva samma snabba skifte i temperaturen under hösten.
Allt nog om egna sommar upplevelser. Även om det inte frunnits någon
regelrätt logeverksamhet under sommaren så har inte logerna legat på
latsidan när det gäller aktiviteter utomhus. Septembernumret har kommit
att bli en god presentatör över logernas kreativitet och mångfald när det
handlar om verksamheter där våra nära och kära även får vara med.
Jag är övertygad om att dessa friluftsaktiviteter har en stor och positiv betydelse
för gemenskapen och förståelsen för vår Orden.
Nu startar höstterminen och det gör den med en rivstart! Ny
loge, i Arvika skall invigas i mitten av september. Knackar
på dörren gör intresserade bröder i Stockholm som också
vill starta upp en ny loge. Det tillhör inte vanligheterna att
nya loger startar. Stort lycka till önskar vi dem.
Om ett år är det dags för Riksmötet i Östersund och
inför detta är det mycket arbete som skall planeras
och genomföras inom både RiksStorLogen, Storlogerna och Grundlogerna. Det är hög tid att
fundera över vilka motioner som skall skickas till Östersund för behandling.
För visst vill vi vara med och påverka vår framtid!
Göran Lindgren
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IGLD
världskongress i Mün
IGLD (International Grand Lodge of Druids) är en världsomspännande samarbetsorganisation för olika länders nationella Druid-Ordnar. Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, USA, Nya Zeeland samt Australien är med, samt Island genom Norge
och Finland, som tillhör Svenska Druid-Orden. Således finns elva olika länder representerade. Man kan vara enskild medlem genom
att recipiera i IGLD-graden. I Sverige kan det göras när bröderna nått kapitelgraden. Du har säkert sett den gyllene stjärnan med
blå rosett på en del bröders frackar.
IGLD bildades 1908 i München och därför hade kongressen förlagts dit för att samtidigt högtidlighålla de 100 åren av internationellt
samarbete. Druid-Ordnarna i Norden bildar en egen samarbetsorganisation - SGLD - inom IGLD Ämbetsmännen inom SGLD träffas
varje år och lägger ofta gemensamma förslag till IGLD, samt recipierar nya bröder till IGLD-graden.
Varje lands Druid-Orden har delegater till IGLD-kongressen. Antalet beror på hur många av bröderna som har IGLD-graden. I
Sverige är det ca 860 bröder. Svenska Druid-Orden hade till årets kongress rätt till 11 delegater. Totalt 24 bröder, en del med
damer, hade anmält sig till kongressen.
Kongressen ägde rum den 10 - 17 augusti och
blev en ”het” kongress ur flera synpunkter.

eftersom de länderna har flest bröder som är
IGLD-medlemmar.

Vädret var varmt i början. Trettio grader och
fuktigt är ingen idealisk temperatur för att hålla en kongress inomhus. Turligt nog var en hel
del utflykter inlagda i programmet.

I Norden har vi under många år varit kritiska
till hur IGLDs styrelse, Executiv Council (EC),
har använt pengarna. Alltför mycket har lagts
på resor och besök hos olika länders Druidloger samt olika ersättningar och arvoden (okänt
i Norden) och alltför litet, ca 1:50/medlem, till
att utveckla druidismen i olika länder och att få
nya loger och nya länder med i gemenskapen.
Det förslag som Sverige, Norge och Danmark
hade lagt innebär en radikal ändring av detta.

Att kongressen blev ”het” berodde även på att
de nordiska länderna (Sv. No. Da.) hade lagt
förslag till en helt ny konstitution (grundlag)
för IGLD.
IGLD får sina inkomster från medlemsländerna. Norge, Sverige och Tyskland betalar mest,
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Dessutom innebär vårt förslag att det land/region/språkområde som utses som värd för en
kongress också skall ha de ledande ämbetsmännen, vilket minimerar behovet av resor.
Enkelt uttryckt ville vi med förslaget få ett bättre fungerande IGLD till en lägre total kostnad
Förslaget medförde en het debatt och vi i Norden lämnade faktiskt in skriftliga uppsägningar av våra medlemsskap i IGLD när de övriga
länderna inte ville godta några förändringar.
Efter många möten och överläggningar mellan
de olika ländernas delegationer, fick vi igenom
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Fyra svenska och fem finska bröder efter rec. i IGLD-graden.

nchen
våra förslag efter en del justeringar och kunde
därför dra tillbaka våra uppsägningar.
Danmark utsågs värdland för nästa kongress.
Helt enligt Nordens önskemål.
Valet till ny EC innebar att en dansk Mogens
Peterson, utsågs till ny världspresident (Grand
President). Den nye sekreteraren (Grand Secretary) Flemming Ib Pedersen kommer också
från Danmark och skattmästaren (Grand Treasurer) blev en norrman, Rolf Otto Strøm. Således en framgång för Nordens länder..
Helt nya i IGLD:s styrelse blev vår RSÄÄ Björn
Cederberg, som blev Grand Vice President.

Avgående Grand Vice President, Jan Peterzén med hustru Catrine, Margoth
Cederberg med RSÄÄ Björn, ny Grand Vice President, RSMÄ Bo-Gunnar
Ledin, Grand Herald med hustru Britta samt Inger Meijgren med infälld
make Per-Arne, Grand Guardian och fotograf.

RSMÄ Bo-Gunnar Ledin blev Grand Herald,
detsamma som en internationell SM, samt vår
RSSkr Per-Arne Meijgren, som fick posten som
Grand Guardian-internationell SV.
Island valdes in som ny, självständig medlem,
glädjande för oss i Norden. Mer finns att rapportera om från kongressen, men det får jag
återkomma till i senare nummer av SDT.
Bo-Gunnar Ledin
RSMÄ och riksmötesvald delegat.
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Storlogen Västanland
kallar till Gradgivningsmöte, lördagen den 11 oktober 2008,
i Logen Sefirs lokaler, Länsmansgatan 4, Grebbestad.
Dagordning:
Kl 11.00 Lunch
Kl 12.00 OÄ-möte med reception
Kl 14.00 R-graden med reception

Kl 15.00 K-graden med reception
Kl 17.00 Brödramåltid

Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombedes bära Riddardräkt.
Skr i varje grundloge skall senast 3 oktober 2008, skriftligen på översänd anmälningsblankett, till logen Sefirs logevärd, Lars
Wallin, Box 122, 475 02 Grebbestad, tel 0735-116841, anmäla det antal Brr från egna logen, som skall deltaga i lunch respektive
brödramåltid. Anmälan är bindande enligt tidigare beslut.

Med broderlig välkomsthälsning i E F E.
Göran Henriksson
Roger Strömblad
SÄÄ
SSkr

Storlogen Östanland

SL VÄNERLAND
Kallar till SL-möte
Lördagen den 25 oktober
Hos Logen Excalibur.

kallar till gradgivningsmöte lördagen den 11 oktober
2008 i logen Avalons ordenslokal, Druidvillan i Älmhult.
DAGORDNING
kl 10.00 OÄ-församling, GG.
kl 11.30 Lätt lunch.
kl 12.30 Ringgradsmöte, GG.
kl 13.30 Kapitelmöte, GG.
kl 16.00 Brödramåltid.

Logelokal: Odd Fellow-Orden
Nygatan 5, 503 36 BORÅS

Kl 09.30 Samling Kaffe
Kl 10.00 Old Ärk-graden med GG,
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Ringgraden med GG
Kl 14.00 Kapitelgraden med GG och
Ämbetsmannainstallation
Kl 17.00 Brödramåltid

Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ bär riddardräkt.
Obs! Regalier medtages.
Bröder som tidigare kallats till reception under de två senaste
åren, men ej haft tillfälle att mottaga graden, kan recipiera vid
detta tillfälle, om anmälan görs i god tid till SSkr tel 0480-134 65,
alternativt peter.sunnanek@yahoo.se dock senast 2008-09-25.

Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombeds bära
riddardräkt.
SL-ombud, som är förhindrade att närvara, kallar vald ersättare.

Bindande anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid ska
ske till Lv Per Andersen tel. 0476-127 37, alternativt info@perandersen.com senast 2008-09-28.

Anmälan om deltagande i brödramåltid, skall ske till: Skr i hemmalogen senast den 10 oktober.

Broderligt välkomna i E F E
Ove Finnhult
SÄÄ

Med broderliga välkomsthälsningar i E F E
Dan Bergeld SÄÄ

Alf Stenson SSkr

6

Peter Sunannek
SSkr

Svensk Druid-Tidning

Nr 7 september 2008

Logen Alir bland

KULOR & KRUT

Logen Alirs skyttetävling arrangerades i år för femtonde gången vid Valla
skyttebana i Söderala. Deltagarantalet var rekordstort, 6l st segersugna
skyttar, varav en del extra inbjudna som förhoppningsvis i framtiden
också skulle bli druidbröder.

ORDENSRINGEN

Efter regelgenomgång av skyttechefen Esbjörn Svensson åkte hörselskydden på och sen small det i flera timmar på Söderalanejden. Eftersom
det finns ett flertal duktiga jägare inom logen så kan i stort sett vem som
helst vinna.

Jag skall berätta om mina möten med ringbröder - där ringen har förenat
till samtal utanför logen. Jag blev ringbroder 060402 och är i begynnelsen av
denna grad.

Broder Max Höglund blev fjolårets vinnare och hörde även i år till en av
de tänkbara vinnarna. Men då tydligen han hade ”tilldelats” en mindre
bra ”bössa” så kunde inte han i år konkurera. Däremot blev det liggande
skyttet, 10 skott, oerhört spännande då ett flertal skyttar uppnådde resultatet 47 + 46, som är enligt broder Esbjörn ett mycket bra resultat.
MEN sen skall 3 skott skjutas stående vara två skott får räknas. Här blir
gallringen märkbar och här kommer Älgjägarnas träning in i bilden som
ger resultat.

Att vara ringbroder är ett tecken på att man tillhör Druidorden och jag anser
att man alltid skall bära denna ring. Det är många bröder som bara använder
ringen när man skall på möte i logen och till dessa bröder skall jag nämna vad
min ring har gett mig utanför logen Jag vid tre tillfällen träffat bröder som jag
normalt inte skulle haft någon kontakt med i vanliga fall och vid ett par tillfälle
har jag kommit i kontakt med personer som har undrat över ringen.

Första gången

var på ett varuhus vid Värnhemstorget i Malmö. Jag
skulle handla till helgen och gick runt och tittade på olika varor. Denna
fredag var det många säljare som saluförde och visade upp sina produkter. Min blick fastnade på ett utbud av korvar och jag gick dit. “Var så god
att provsmaka, vi har extraerbjudande denna veckan” sa säljaren och
visade ett antal fat med korvar av olika smak. Jag tittade på utbudet och
räckte fram min högra hand för att ta en smakbit av kryddiga korvar från
Ungern. “Är du Druid” svarade säljaren när han såg min ring. Jag nickade och svarade “Ja det är jag och jag tillhör logen Mimer”. “Jag är också
Druidbroder”, svarade han och vi hälsade på varandra med broderlighet.
Att samtala med en okänd person en fredags eftermiddag och stå och
prata med honom i en kvart är bara förunnat om man är ringbroder.

En av dem, broder Stefan Persson, som kommit tvåa ett antal
gånger fick här sin revansch då
han klämde in en 8 och en 7
i sitt stående skytte och kunde
vinna på fin-fina 107 som slutresultat. Tvåa kom Paul Bergman på 103. Då Erik Björk och
Anders Uddén hamnade båda
på l02 blev det särskjutning
mellan dem och där hade Erik
Björk bästa nerverna då han
vann och belade tredje platsen.

Andra gången

besökte jag en viss statlig butik som säljer destillerade
drycker. När jag kom fram till kassan märke jag att kassören bar Druidringen.
“Hej Druidbroder” sa jag till honom och visade upp min egen ring. “Hej broder”
svarade han och tog min hand för att hälsa broderligt. Samtalet blev kort då kön
till kassan växte men vi avslutade med att önska en god helg till varandra.

Efter skjutningen vidtog intagande av mat och dryck där
Segraren Stefan Persson
grillmästarna med logevärden
Per Sköld i spetsen fixade till grillat kött med potatissallad och olika
drycker som passade därtill.

Tredje gången

var vid ett hembesök (jag arbetar inom social omsorg)
hos en äldre man. Tyvärr var hans hörsel dålig och samtalet gick tidvis mellan
hans fru och oss personal från kommunen. Jag märkte att han bar tre ringar
på ena handens långfinger och en dessa var misstänkt likt en Druidring. Jag
frågade honom om han tillhörde Druidorden men han hörde inte frågan utan frugan svarade att han tillhörde Ad Astra logen i Malmö. Och jag tillhör
Mimer blev mitt svar. Genast märkte jag en egendomlig känsla av att tillhöra
något form av förbund som förbinder äldre med yngre. När han såg min ring
lyste han upp och sträckte fram handen för att hälsa och sa “välkommen hit
min broder”. Vid ett tillfälle har vi besökt våra lokaler på Västergatan och
varit med på onsdags kaféet. Att få besöka dessa lokaler blev en känslomässig
upplevelse för honom, då han inte trodde att han skulle kunna ta sig dit fler
gånger p g a hans handikapp. Numera träffas vi 4 timmar i veckan och jag har
ledsagning till mannen som bistånd.

Vandringspriset delades ut av broder Esbjörn till segraren Stefan Persson
som tackade de som ordnat allt för att skyttetävlingen kommit till stånd.
Logens ÄÄ Per Olov Persson tackade även han alla inblandade och delade
ut från logen ett penningbidrag till Söderala skytteförenings juniorer
som tack för att vi fått vara på banan i Valla.
Så småningom vandrade, cyklade, gick, bilade vi alla hem efter en helkväll med ännu en av våra fantastiska druidiska träffar son vi har förmånen att får vara med om.
Text & bild
Johnny S Andersson

Göran Svensson, Logen Mimer
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Skolresa
med besök i helvetet
Av Kjell Pettersson ÄÄ Logen Wirdar

En av krematorieugnarna i Ravensbrück Färska blommor och brinnande
ljus fanns framför alla ugnarna.

V

arje år gör högstadiet, årskurs nio på
Astradskolan i Ljungby en studieresa till
Berlin. Förutom huvudstaden besöker
man också de kända koncentrationslägren Ravensbrück och Sachsenhausen.
Bakgrunden är att för några år tillbaka, försökte
nynazister bygga upp en verksamhet i Ljungby stad.
Situationen blev olycksbådande och det gällde att få
bort och slå sönder idéer och argumentation som
sakta försökte inplanteras bland skolelever.
Rektorn på Astradskolan, Matz Nilsson, som även
är broder i Logen Wirdar, marknadsförde en ide
om att tillsammans med eleverna i årskurs nio
genomföra ett arbete om andra världskriget och
avsluta det med ett studiebesök till ställen där
nazismens illgärningar kunde studeras och på
det viset försvåra att nazist-anstrukna tankar
skulle få fäste bland eleverna.
Efter att rekognoserat på de tyska orterna startade hela projektet och kom att kallas för ”Tole-

ransresan”. Eftersom min son detta år var en av
deltagarna och det fanns behov av klassföräldrar så var jag en självklar medresenär.
Vi skulle bo på ett vandrarhem i Ravensbrück.
Detta visade sig vara beläget mitt inne i lägerområdet och hade ursprungligen fungerat som personalens bostäder. Historiens vingslag dånade för
mig. Inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att jag
skulle bo mitt inne i ett koncentrationsläger.
Trots den vackra omgivningen kom med jämna
mellanrum att infinna sig ett obehag när jag
påmindes om alla offer och alla fasor som utspelat sig i området och att vi bodde i hus där
djävulens hantlangare hade huserat. Jag nästintill förväntade mig att möta någon lägerpersonal i trappuppgången eller att Gestapo-befäl
skulle stiga fram ur skuggorna.
Ravensbrück är beläget strax utanför en liten ort
som heter Furstenberg, cirka 9 mil från Berlin.
Det märkliga är att nästintill allt av lägerområdet
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finns kvar. Barackerna där lägerfångarna var
inhysta är borttagna men industrilokalerna
där de tvingades till slavarbete stod kvar. Ett
helt kvarter med identiskt byggda villor som
varit Gestapos tjänstebostäder stod spöklikt
tomma. Husen hade vacker utsikt över lägret
och mot den nedanförliggande sjön. Denna
visade sig vara en jättelik begravningsplats
där askan från krematorieugnarna ströddes
i vattnet.
Studiebesök gjordes först till Ravensbrück
och sedan till Sachsenhausen som båda varit
koncentrationsläger. Fångarna fungerade som
slavarbetskraft och enda friheten som återstod var att arbeta ihjäl sig. Tortyr, undermålig
kost, svält samt epidemier förkortade snabbt
livet. Detta till skillnad mot utrotningslägren
i Polen, dit människor i hundratals anlände
med tåg på förmiddagen och vid sen eftermiddag samma dag hade avlivats i gaskamrarna
och lämnat området via skorstenen i krematorierna.
Ravensbrück var ett kvinnoläger och även
avsett för barn. Cirka 130 000 personer passerade lägret mellan åren 1939-1945 och
ungefär 95 000 dog i svält och umbäranden.
Arbetet i Ravensbrück bestod i att såväl kvinnor som barn tvingades utföra tunga anläggningsarbeten samt sy uniformer till den tyska
armen. Siemens & Halses industri hade stora
fabrikslokaler i området där fångarna pressades till det yttersta. Den tyska propagandan
fick Furstenbergs befolkning att uppfatta lägerfångarna som att de var ”untermenschen”
och således inte värda mer än att behandlas
som slavar. Ingen från orten reagerade på de
avskyvärda handlingar som förekom eller ens
vågade se verkligheten som den var.
Sachsenhausen var ett arbetsläger där slavarbetet bestod i att bygga flygplan åt Heinkel samt
producera tegelsten till nybyggnationer som planerades, cirka 200 000 personer passerade lägret från 1936-1945. Där samlades oppositionella
till regimen, homosexuella, judar samt romer.
Arkebuseringar av olika slag ägde dagligen rum.
Det var också här man började experimentera
med olika metoder för att effektivisera massavrättningar av fångar.
Dessa två läger var platser där helvetet förflyttades till jordens yta. De fasor som upplevdes av
fångarna går nästintill inte att beskriva i ord. Att
vandra förbi tortyrceller, galgar, prygelbänkar
berörde djupt. Att möta krematorieugnarna och
se att det fortfarande läggs levande blommor och
tänds ljus framför dem fick det onda att framstå
som ännu mer påtagligt.
Hur reagerade eleverna? Några var allmänt
oroliga och fnittriga, andra tog illa vid sig
och ville först inte se eller gå med på rundvandringen. Andra var allvarliga. Jag menar
att alla på något sätt kände av atmosfären
och den rest som fanns kvar av alla vidrigheter som utspelats.
Extra stort obehag upplevde eleverna när de
stod framför obduktionsbänkarna i Sachsenhausen och när de sedan skulle gå ned i källaren där liken hade förvarats. Där handlade
det inte om små rum. Det var jättelika lager-
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lokaler där de avlidna samlades i högar. Anledningen var att det gjordes
speciella ”medicinska experiment” där resultatet ”endast” kunde utvärderas utifrån obduktion. Likaså fanns där en lägerläkare som hade specialintresse av att samla på tatueringar från fångarna. Dessa avlägsnades
utan större hänsyn från såväl levande som döda personer.
Att befinna sig på ställen där mänskligheten har visat sina mest avskyvärda
sidor är lärorikt. Upplevelsen är total och allt går inte sätta ord på. Eleverna
var högst påverkade av allt som de såg och jag är fast övertygad om att syftet
med resan nådde sitt mål.
Br. Matz Nilsson har med dessa studieresor starkt bidragit till att försvåra för nynazismen att förankra sitt tankegods och han har stor förtjänst till att eleverna bär med sig en sund inställning mot dessa mörkrets
krafter.

Fångarna radades upp i gången
och avrättades med nackskott.

Prygelbänken. Fången stod med fötterna i hålen framåtböjd. Han spändes sedan fast med läderremmarna.
De flesta misshandlades till döds.
Avrättningsgropen i Sachsenhausen.
Vid massavrättningar fördes fångarna ned i ”gropen.” Vakterna stod
uppe på kanten och sköt. Längst bort
förekom dagliga hängningar. Gaskammaren är belägen till höger.

Vandrarhemmet beläget till
höger. Lägret rakt fram. Till
vänster låg Gestapos tjänstebostäder. Vägen fick fångarna stensätta.

På dessa pålar hängdes fångarna
upp med händerna bundna bakom
ryggen. De fick sedan hänga där
tills armarna gick ur led .
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I Häst och vagn
med Logen Alir

Text & bild: Johnny S Andersson
Logen Alirs sommarfest med damer startade
lördagen den 9 augusti vid gamla Järnvägsstationen i Söderhamn. Med på bussresan var vi
26 st druidbröder med damer, totalt 51 st, som
enligt FU:s inbjudan skulle bli något extra.
Efter en timmes resa stannade vi vid Emigrantmuseet i Alfta där vi guidades runt och fick oss
en lektion om emigrationen från Hälsingland
till Amerika och framförallt från Alfta socken.
Där fick vi bland annat höra att;
Under åren 1846-1850 utvandrade från Sverige
3.917 personer till USA, varav 382 personer från
Alfta, vilket utgjorde cirka 10 % av socknens befolkning. 1846 kom var fjärde svensk emigrant
från Alfta och under hela perioden kom närmare
50% av emigranterna från Gävleborgs län.
Vid mass emigrationens slut omkring 1920 hade
1,4 miljoner svenskar emigrerat till Amerika.
Sverige hade då 3,.5 miljoner invånare. Mer än
var fjärde svensk hade således emigrerat.
Svenskar har också haft stor betydelse för Amerikas utveckling. Staden Chicago är till stor del
uppbyggd av svenskar.
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Efter en snabb fikapaus gick färden vidare tillden lilla byn Homna strax borton Edsbyn där
förövrigt vår broderloge Temenos håller till.
Där finnes ”Torparns hästturer” som drivs av
Sture Brorson en legendarisk hästkännare som
vet hur en ardennerhäst skall skötas.
Väl framme står tre ”encylindriga havremotorer”
som en av körkarlarna sa när han hälsade oss
välkomna till en hästtur in i skogen. Tre vagnar
förspända med likaledes tre st mäktiga ardennerhästar som skulle för oss in bland granar och tallar i de djupa skogarna uppe i Voxna.
Efter en kvarts skumpande på en gammal körväg kom vi fram till Finnstugaströmmen intill
älven Voxnan. Där berättade en av körkarlarna
om strömmens storhetstid på 1930 -talet då
flottningen av timmer var som mest omfattande. Då arbetade 25 flottare på vardera sidan om
strömmen i två-skift för att inte timret skulle
fastna och timmerbrötar bildas.
Färden gick vidare med häst och trilla till en nytänd kolmila där vi också fick en genomgång hur
en kolmila byggs upp, hur den sköts och hur den
rives för att få fram kol som förädlats under tiden
kolmilan brunnit. Två till fem dagar tar det för
kolmilan att brinna färdigt beroende på hur stor
den är. Sedan är det bara att grilla.
Sedan fick vi gå fotledes några hundra meter i
eländig teräng men det var det värt för väl framme
var det stora träbord uppdukade mitt i skogen där
det serverades ”ormgryta” med tillbehör. Eftersom vi var i skogens rike kom naturligtvis ”Skogsblommans” hälsosamma dryck fram.
Ormgrytans blandning bestod av något vi inte
skulle bry oss om, men med mycket kryddor
och salt kan man tydligen äta det mesta. En
fantastisk upplevelse att sitta intill forsens brus
och äta denna för oss nya maträtt.
Med mätta magar vandrade vi sedan vidare några hundra meter till Ormtjärn där det vankades
kaffe med gräddtårtor och inte vilken gräddtårtor som helst. Här hade man lyckats att framställa
tårtor som det stod Druid-Orden på. Vilken fest,
och hade inte till och med FU lyckats få med en
bar mitt i skogen som innehöll det mesta.
Vi hade nu varit igång i åtta timmar, åkt hästtrilla,
ätit ormgryta, sjungit, lyssnat på de mest otroliga
historier av hästkarlarna när vi började förstå att
tiden var inne för hemresa då det plötsligt dyker
upp en skum figur på andra sidan Ormtjärn och
börjar spela trumpet i sin ensamhet.
Det var en av bygdens legendariska spelemän som
spelade så det ekade mellan skogens alla träd
som blev lika förvånade som oss i den begynnande kvällen. Trumpetmannen avslutade sina toner
med att spela den underbara ”Amazing grace” av
John Newton som han skrev redan år 1772 .
Sedan vi applåderat och tackat för oss dyker
plötsligt bussen upp bland träden och vi stiger tacksamt in i den och styr kosan åter mot
Söderhamn efter en dags utfärd som vi inte
glömmer i första taget. Heder åt vårt Festlighetsutskott med Per Sköld i spetsen som än en
gång överträffat våra förväntningar.
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På Själland
med Ad Astra

1600 – 1717 - 31 - 1940 – 19 – 1440 - 1560 - 1659 – 1888 …
… ja, det var bara några av alla de fakta Riddaren av Ordet och Bilden strödde omkring
sig när han guidade en busslast Ad Astra-bröder
med våra respektive i västerled en strålande lördag i maj månad.

I väggen finns gluggar så att fångarna nåddes av
Guds ord, utan att för den sakens skull se ett dyft
- präst och pina! Första prosten hette förresten
Harbroe, vilket ju onekligen väcker en del tankar om öl.

Men låt oss ta det från början. 24 Ad Astrianer, 27
damer (jodå, det stämmer!) jämte Hedersdruid
Jan Forsberg och hans Ingrid embarkerade bussen vid Ordenshuset i Malmö för vidare färd mot
den By, som anlades som borgen Havn för 841
år sedan av Absalon, ärkebiskop med säte i Roskilde och sedermera i Lund.

Till skillnad från Magnus Stenbock, Karolinermarskalken och Skånes generalguvernör som
efter fyra års försmäktande dog i fängelsehålan
1717, så överlevde vi besöket.

handlat i Byen, tillagat hemma i Sallerup och
sedan lyckats hålla varma under hela färden.
Gott, gott gotti gott gott, inte minst med en klick
av Alirbroder Johnnys välkomponerad senap,
där det svåra valet stod mellan stark o grov eller stark o söt. Vi fick äta och dricka precis så
mycket vi klarade av och snart blev vi en lika stor
turistattraktion som Havfruen för runt oss flockades, med digitalkameran i högsta hugg, samma
japaner, italienare, tyskar och fransoser. Ja, man
undrar just hur många främmande fotoalbum
vårt i deras ögon exotiska sällskap hamnat i?

Det var alltså dags för ROÄ Göran Lindgren att
visa lite av det mer annorlunda Köpenhamn,
nyligen klassad som världens bästa stad att bo
i - Stockholm kommer först på sjundeplats! Första anhalt var Kastellet. Byggt av Christian IV på
1600-talet för att hålla svensken borta. Vi intog
emellertid lätt fästningen och besökte bl a Kastelskirken, som delar mur med fängelsehålorna.
Referenten, Lars, söker någon av fångarna

Och vi blev rikligt belönade av Karin och Göran
som under tiden hade dukat upp för mellanmål
och mellanbindare. Alldeles ovanför Den Lille
Havfruen - vars storhet referenten f ö aldrig förstått – bjöds vi på pölser, pilsner, gammeldansk
och annan dricka. Pølserna hade värdparet in-

Uppe i bussen var det en märkbar skillnad på
oväsendet. Från snack i s k celler ljöd det nu i
hela bussens längd o bredd. Tänk vad en dansk
pølse kan göra...
Vidare runt hörnet längs Folke Bernadottes Allé
förbi Svenska Gustafskyrkan, som skribenten
och hans hustru Margareta håller så kär sedan
drygt fyrtio år, och ut mot en av få danska höjdpunkter, nämligen Bispebjerget 31 m ö h.
Här står Grundtvigkyrkan, en monumental byggnad, influerad från gotiken och med katedrala
drag. Byggd helt i tegel av 5 miljoner ljusgula
specialgjorda stenar från närliggande tegelbruk.
T o m predikstol och altare är i tegel.
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Invigd 1940 efter
19 års byggande
och med 1440
sittplatser. En
imponerande
skapelse! Det enda som inte var gjort i tegel var de
nu minst sagt efterlängtade toaletterna vägg i vägg
med kryptan - för nu hade pølserna hunnit ner...
Frederiksborgs Slot i Hilleröd var nästa mål.
Byggt av Fredrik II 1560, men till största delen
rivet av sonen Christian IV (som föddes på slottet) och ombyggt 1600-1620 i s k Nederländsk
stil i sandsten, rött tegel och omgärdat av vatten.
C4, som var kung i sex decennier (1588-1648),
var en flitig byggherre och hans signum är tydligt också på Börsen, Rosenbergs lustslot, Runde
Tårn och Holmens kirke.
Framför Slottet står en mäktig fontän, ”Neptunsprinvand”. Men det är en replik bekostad och
uppförd 1888 av Carlsbergs grundare J.C. Jacobsen. Adriaen de Vries originalbronser, som Karl
X tog som krigsbyte d v s konstrov 1659, finns på
Drottningholm Slott.

På bussen fick Kirsten Nilsson, som trollband
oss bröder när hon för någon tid sedan berättade om våra vanligaste gubbasjukdomar, vår 31:a
”tack-för-att-du-ställde-upp-medalj”. Kirsten
hade på det bestämdaste uppmanats åka med av
maken Bo, som p g a en besvärlig, smärtsam och
långdragen cancerbehandling i käken tvingades
stanna hemma.
Så gick färden vidare hemåt, förbi de 48 havsvindmöllorna ute vid Lillgrund, Sveriges största
vindkraftpark, som Kung Carl Gustaf skulle inviga tre dagar senare.
logen Othar rekommenderat. Här smäckte vi i oss
Leonoras frokostanretning med vin, öl eller vatten
och några av oss tog t o m en lille en. Och den äkta
kransekagen till kaffet blev en perfekt avslutning
på frokosten eller lunchen som vi säger.
En halvhalt vid Politihuset - känt från Rejseholdet/Mordkommissionen - och en helhalt
för nödvändiga inköp i Bottle Shop hanns med
innan vi styrde kosan mot Broen.

Frederiksborgs Slot inrymmer sedan 1878 Nationalhistoriska Museet som bl a har Danmarks
största porträttsamling, väl värt ett besök. Ännu
ett av ölkungen Jacobsens bidrag till det danska
folket - och till glädje också för oss andra.
Vi hade planer på att kolla in Slotskirken, där
danska kungar fordom fick sin smörjelse och
som är ordenskapell för de danska riddarna av
”Elefantordenen og Dannebrogsordenen”. Men
det stundade bröllop, så vi fick nöja oss med att
se när bruden och hennes små tärnor anlända
i en vit Cadillac cabriolet. Och när den frackklädde brudgummen strax innan anlänt per
apostlahästar med brudbuketten i famnen och
svetten lätt rinnande i pannan. Jämställt?
Efter en promenad i den vackra slottsparken,
”Barokhaven”, styrde vi kosan mot Spisestedet
Leonora, inrymt i slottets gamla häststallar, döpt
efter C4:s dotter och som OÄ Ole Nielsen i danska
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Strax innan betalstationen tackade ÄÄ Karry
Mattsson för en upplevelserik dag och hoppades att Göran och hans Karin vill visa oss mer av
Malmös dejlige förstad någon annan gång…
…och det hoppas naturligtvis också Grefven
som plitade.
Gunilla Winberg, Göran Lindgren och Lars Fridell plåtade.
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ÄMBETSMÄN
2008-2010

Logen Argo, Kyrkvägen 3, Ånge

Logen Merlin, Odd-Fellow-huset Karlskrona
Stående fr.v.: Ark Lennart Håkansson, Yv Karl-Eric Andersson, Lv Weine Holmberg,
Iv Nils Wirdenfors, Org Anders Welltén och M Dennis Larsson. Sittande fr.v.: Skr
Magnus Hansson, MÄ Michael Lundström, Tj OÄ Mikael Wirbrand, ÄÄ Kurt Olsson
och Skm Kurt-Ivan Sonatin.

Sittande från vänster: ÄÄ Tord Sundquist, TjOÄ Ivan Karström, MÄ Stefan Pålsson. Stående från vänster: Yv Arne Eckemo, M Patrik Eriksson, Org Mikael
Perman, Skm Anders Nilsson, Skr Peter Månsson. Saknas på bild gör: Iv Anders
Lögdahl, Ark Gunnar Arvman samt Lv Bo Sahlberg

Logen Merkur, Furunäsvägen 17, Piteå

Logen Nennius, Läroverksgatan 3, Boden
Stående från v: Per Sjöström M, Joakim Lidberg Iv, Per Gånvall Skm, Hans
Lindström Lv samt Mats Johansson Yv. Sittande från v: Anders Hansson Org,
Ingvar Selin TjOÄ, Gunnar Wikberg ÄÄ, Thomas Hansson MÄ samt Lennart
Samuelson Skr.

Stående från vänster: HB Hans Öhgren, HB Anders Eriksson, Org Esbjörn Häggström, Iv Kent Lundqvist, M Mikael Jaldeby, Yv Tomas Hedlund, HB Allan Thorsell, HB Stefan Viklund. Sittande från vänster: Skr Anders Marklund, MÄ Rolf
Fahlman, ÄÄ Tony Olofsson, TjOÄ Christer Olofsson, Skm Benny Öhman. Frånvarande: LV Jan Isaksson och Ark Lorenz Ökvist

skribenter/FOTOGRAFER

När ni skickar manus och foton:
Under ämne; Skriv logens nummer & namn!
På dokumentet; Logens nummer, namn & datum! Inget annat!

Bilder/foton

Max 2-3 bilder och undvik beskärning o dylikt. Skriv bildtexterna
sist i manuset.
Montera inte bilder i manus, utan skicka dessa separat, men med
god skärpa och upplösning.
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Manus

Skriv kortfattat! Det är referat och inte protokoll vi vill ha. Korrekturläs materialet! Inga
detaljrika beskrivningar från Lunden eller om
våra ritualer.
Vi eftersträvar att vara en medlemstidning
med aktuella referat/artiklar. Tänk på att det
finns en bästföre datum!

Svensk Druid-Tidning

Nr 7 september 2008

SL Sunnanlands

Möte i OÄ-graden

möte i Druidvillan, Trelleborg
son, Fred Rosvall, Thomas Stenlund, Görgen Fridolf, Kjell-Erik Håkansson
och Kjell Engström, Logen Fingal samt Bengt Green, Logen Stella Polaris.

Mötet inleddes med intåg av de närvarande OÄ-arna till stilla musik
under ledning av SM René Lindelöf, varpå SL Sunnanlands ämbetsmän
gjorde sitt intåg. På sedvanligt högtidligt sätt öppnade SÄÄ Börje Lindén OÄ-mötet och hälsade samtliga OÄ-ar varmt välkomna och vände sig
speciellt till de gästande RSL-ämbetsmännen och ROÄ-arna samt de gästande SL-ämbetsmännen från såväl Danmark som Sverige.

Den väl genomförda gradgivningen avslutades med att Brr. bekläddes
med den Druidiska Liksidiga Triangeln och att SÄÄ önskade dem lycka
till i det fortsatta Logearbetet.

Mötet inleddes med reception, där Ringbrr. Joakim Boström, Logen Halör,
Jan Hörnlund, Logen Nemeton, Rolf Jäger, Logen Stella Polaris, Bengt Nilsson, Logen Fingal och Kaj Bergström, Logen Carnac förlänades OÄ-graden.

Parentation hölls av TjSOÄ Roland Boström över 5 Brr. som lämnat Brödraskaran och det jordiska; OÄ Willy Schlippe, Logen Carnac, OÄ Bertil Hansson, Logen Selene, OÄ Östen Hansson, Logen Selene, ROÄ Edvin
Sandell, Riddaren av Waterlonge, OÄ Åke Persson, Logen Stella Polaris.
Parentationen avslutades med en tyst minut.

Gradgivningen avslutade med att SÄÄ lyckönskade de nyvordna OÄ-arna
och hälsade dem välkomna i ”de äldres krets”.

Sedan SÄÄ meddelat att nästa möte i SL Sunnanland avhålls i Trelleborg
den 2 november 2008 lämnades Ordet fritt, varvid följande yttrade sig:

SL:s Förtroendeutskott kungjorde deras förslag till Ämbetsmän i SL för
perioden 2010 - 2014, där val kommer att ske vid nästa vårmöte.

SÄÄ Lars-Åke Sevborn, SL Sydborgen framförde ett tack för välkomnandet samt
hälsade välkomna till SL Sydborgens möte. SMÄ Henning Aamont, SL. Selandia
tackade för välkomnandet samt framförde hälsningar från andra sidan Sundet
och SMÄ Roland Boström meddelade att dagens SL-möte bevistats av 91 Brr.

Under punkten Eventuellt gav ROÄ Bo Olsén en information om IGLD:s
världskongress, som avhålles under augusti månad i München. SMÄ
meddelade att mötet bevistats av 8 ROÄ och 43 OÄ, varpå SÄÄ avslutade
OÄ-mötet och tackade samtliga närvarande samt hälsade välkomna till
Ringgradsmötet efter den förestående lunchen.

SÄÄ Börje Lindén avslutade mötet ritualenligt och framförde ett speciellt
tack till Musikbrr. Kjell Olsson och Millos Kallas, som på mycket kort
varsel ställt upp och förgyllt dagens möte.

Möte i RING-graden

Efterlogen

Vid den följande receptionen hedrades 6 K-Brr. högtidligen med den gyllene Ordensringen.

Under efterlogen avnjöts en välsmakande måltid med en god stämning i
glada Bröders lag.

De nyvordna R-Brr. var; Göran Malmström, Logen Cernunnos, Nils-Ingvar
Hermansson, Logen Halör, Leif Larsson, Sten Andersson och Rolf Persson,
Logen Fingal samt Bengt-Åke Nilsson, Logen Selene.

Traditionsenligt avhölls även ett antal tal, omfattande:
SÄÄ hälsade välkommen till bords och Lv. Carl-Axel Hansson föredrog
menyn och önskade Brr. en god måltid. SSkm. Ivar Clementz höll talet
till Fosterlandet som traditionellt avslutades med leve samt såväl Svenska
som Danska nationalsångerna.

SÄÄ avslutade den högtidliga gradgivningen med att lyckönska de nyvordna Ringbrr.

SMÄ Claes Nilsson höll talet till Recipienderna och Recipiendernas tacktal
hölls av nyvordne OÄ-Br. Joakim Boström. SÄÄ Lars-Åke Sevborn höll tacktal
för maten, dagens möte och den fina service vårt förträffliga FU givit oss.

Möte i KAPITEL-graden
12 Druidbröder hade kallats till reception för att upptagas i K-graden och
tilldelas den liksidiga triangeln.

Under Brödramåltiden erbjöds även musikunderhållning av våra Musicibrr.
Avslutningsvis tackade SÄÄ för mat och underhållning i Efterlogen, varefter
Brr. skildes i EFE med förhoppning att ses igen på nästa SL-möte.

De rec. Brr. var; Heinz Grabner och Thom Jepson, Logen Carnac, Christer
Permfors, Logen Halör, Anders Fors, Logen Selene, Arne Nittmo, Mikael Ols-

LaNo.

Evald Modin 100 år

Broder Evald Modin med RSSkm Sigurd Lövmo och SÄÄ Lars Kardfall.

Lördagen den 19 juli, hade vi bröder i Logen Neptunus och Storlogen Folkungaland
den stora glädjen att få gratulera vår broder Evald Modin, som denna dag fyllde
100 år.
Eftersom vi var där ganska tidigt så fick vi en god pratstund om såväl logearbetet i
Neptunus under 40- och 50 talen, men även glimtar från tidigare år. Han berättade
bl a om tiden under Första Världskriget, och även om Titanics undergång och de
katastrofala följderna av denna olycka.
Som Ni alla förstår är broder Evald vid mycket god fysisk vigör, och hans minne är
det minsann inget att klaga på. Han invigdes i logen Neptunus år 1942 och har alltså
varit med i Druidorden i 66 år och blev Jubelveteran 1993.
Man kan tro att på 100-års dagen är de flesta vännerna borta, men så var inte fallet
för broder Evald. Efter en dryg timme var ”stugan” full av gratulanter. Stolt visade
broder Evald upp, bl a ett telegram från vår konung Carl XVI Gustav, som han mottagit på sin högtidsdag.
Vi alla bröder gratulerar vår broder Evald ännu en gång på 100-års dagen och önskar honom allt gott, samtidigt som vi tackar för att vi fick göra detta besök.
LK
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V

Ett besök i framtiden

id två tidigare tillfällen h
hjälp av min tidsmaskin
i tiden för att besöka log
sammankomster. Men den
har jag gjort tvärtom och å
tiden. Jag ställde reglagen

Så stod jag där igen. I Malmö centrum.
lelse i handen. ”Välkommen till kvällens
Avsluta denna sköna höstdag med att träf
der i Logen.” Jag läste igenom kallelsen
av ordvalet att den var skriven samma d

Jag såg mig omkring. Studerade männ
gatan. I science fiction-filmer är framt
niskor ofta klädda i likadana uniform
kläder. Men så var det inte alls. Det var
idag ungefär. Även om det fanns någr
jag aldrig sett förut. En annan likhet va
pratade i något som jag uppfattade som
telefon. Fast de var märkligt nog större
modeller. De höll den framför sig när
Jag gick alldeles bakom en man som p
sådan och konstaterade att telefonen ha
kamera som gjorde att man såg varand
pratade. Senare skulle jag konstatera a
fler finesser.

Affärerna jag passerade var inte de s
idag. Det fanns många skyltar med text p
språk. Så hade det varit redan 2008, m
vissa delar av stan. Nu fanns dessa även
Det fanns bilar. Ganska många sådana
och små. Men också många cyklister.
vagnar såg jag inte på min korta vandr
Västergatan. Men det fanns nån sorts
Stortorget såg helt annorlunda ut jämfö
och likaså området därbortom, nere vid
tionen. Citytunneln och den nya järnvä
förståss, tänkte jag.

Druidhuset låg fortfarande kvar på V
Över 100 år gammalt nu. Det kom en an
samtidigt som jag. Vi hälsade och jag vän
på hur vi skulle ta oss förbi den låsta
Skulle han trycka fingret mot en platta
nade av hans fingeravtryck eller skulle
i ett öga som avläste hans iris och avgjo
var behörig. Men nej - det visade sig att
porttelefon precis som vi hade 2008.

av Karsten Klinteberg, Logen Mimer
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Uppför trapporna som vanligt. En skilln
var att det fanns en enkel sitthissanordni
te upp för längs ena väggen i trappan. Vi
förrummet stod Yttervakten och hälsa
men. Jag gick in och såg mig omkring i l
samma möbler som 2008 och inte samm
väggarna, men det var ändå sig ganska
vägg satt en stor platt bildskärm. En T
jag. Nej det var en sorts kontaktskärm.
överallt idag, berättade en broder. Via så
man ha ljud och bild-kontakt med andra
Det var främst företag och offentliga
som utnyttjade dem, men även mång
soner hade skaffat sådana. De var verk
början, berättade han. Även för oss på
Ett tag brukade vi ha direktkontakt me
Norrland. Dom hade samma möteskvä
Men efter några gånger så tröttnade v
hälsade på varandra, önskade varandr
kväll och så var det alltid någon som sk
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vi la av efter ett tag. Någon praktisk funktion hade
det ju inte.
Jag berättade för honom att en gång för länge sedan i början av 1900-talet hade man gjort i princip
samma sak. Mimer och en annan loge, jag tror det
var Amici, hade möte samma kväll och utväxlade
då telegram med varandra.
Det fanns en bar. Då som nu. Jag gick dit och konstaterade åtminstone tre intressanta skillnader mot
idag:
1) De flesta bröderna betalade med kontokort (fast
de använde ett annat uttryck).
2) De som betalade kontant använde sig av Euro
och inte av Kronor.
3) Sortimentet av alkoholhaltiga drycker var ungefär detsamma som idag, men bland whiskyn fanns
det även en helt svenskproducerad sort att välja på.
Jag gick bort mot sittplatserna. Tvekade en aning
om var jag skulle sätta mig. Men det löste sig snabbt.
Precis som idag tog framtidens bröder väl hand om
en gästande bröder och jag nästan knuffades ner i
en stol. När jag pratade med bröderna märkte jag
att det var en del ord och uttryck som jag inte förstod. När jag åkt bakåt i tiden hade jag förstått allt,
men det var inte samma sak när jag reste in i framtiden. Egentligen var det ju självklart. En människa
från till exempel 1980-talet som hamnat i år 2008
skulle inte heller förstå allt. Vad var tillexempel en
Foppatoffel eller en GPS-navigator för något, skulle
han ha undrat. Och hur gjorde man när man bloggade? Varje år kommer det in ett tiotal nya glosor
i vårt ordförråd. Det sker helt naturligt utan att vi
tänker på det.
Anno 2008 var det en oskriven regel att man inte
satt och pratade i sina mobiltelefoner under logekvällarna. Inte inne i Lunden och inte heller före
och efter. Men så var det inte nu. Fast de här små
apparaterna som några bröder höll framför sig verkade ha betydligt fler funktioner än en telefon. En
gång i tiden kallades de för ”bärbara telefoner”, sen
blev det ”yuppienalle” fast det var bara en kort period. Sen sa alla ”mobiltelefon” och sen bara ”mobil”. Så visst förändras språket. Nu hette de något
annat och fungerade som nån sorts kombination av
våra dagars telefoner och laptoppar. Där fanns flera
finesser som vi inte har i dag och man var ständigt
”uppkopplad”.
Jag satt och småpratade med bröderna. Och smuttade på den svenska whiskyn (Ganska smakrik och
fräscht fruktig. Inte rökig, förutom möjligen en antydan till rök i eftersmaken som dessutom var ganska eldig.). Bredvid mig satt logens Skattmästare.
Han berättade att det inte var några problem att få
in avgifterna, eftersom samtliga bröder var anslutna
till någonting (jag minns inte vad det kallades) som
gjorde att pengarna drogs automatiskt från deras
konton. Detta var obligatoriskt. Var det inte problem
att få bröderna att gå med på detta, undrade jag.
Men Skattmästaren förklarade att så där var det ju
med det nästan allt som skulle betalas nuförtiden.
Det drogs automatiskt från det personliga kontot.
Jag var förståss mest intresserad av det druidiska,
men det pratades om annat också. Jag snappade
upp att Sverige nu hade en egen satellit uppe i rym-

den. Den var placerad i en stationär bana som
gjorde att den hela tiden låg över Sverige. Den
såg allt, var det någon som sa. När jag hörde
namnet på drabanten i rymden blev jag lite stolt.
Den första egna svenska satelliten, uppskjuten
från Esrange i Kiruna, var uppkallad efter en
varelse ur asamytologin som också hade total
överblick över läget - den hette Mimer!
Så kom Marskalken och förkunnade att aftonen nu var så framskriden att… Jag följde honom och de övriga bröderna in i Lunden. Det
var spännande. Hur skulle den se ut? Fanns
det kanske en storbildsskärm på någon av
väggarna eller uppe i taket. Något som skulle
möjliggöra diverse stämningshöjande effekter.
Kanske fanns det en sån där kontaktskärm. Då
kunde frånvarande bröder skicka en personlig
hälsning via denna. Ganska häftigt.
Men nej så var det inte. Lunden såg nästan exakt ut som idag. Det fanns en tavla eller figur av
något slag vid den ena långväggen. Jag kom att
sitta med ryggen emot den, så jag kunde inte
studera den närmre. Men den var ny. Och stolarna verkade också nya. Men annars var det
precis som 2008. Så startade mötet. Jag hade
givetvis inte någon ritualbok, men jag följde
mötet noggrant. Och försökte ur minnet jämföra med dagens ritual. Den var nästan likadan.
På två punkter märkte jag dock att det hade
ändrats i texten. Ingenting stort eller viktigt,
men dock ändringar. Fast hade jag inte varit
så uppmärksam skulle jag kanske inte upptäckt det. De sju Ämbetsmännen hade i alla fall
samma titlar som idag. Och graderna verkade
vara de samma.
När mötet i Lunden var över tågade vi ut. Minglade en stund i förrummet. Sen tågade vi in i
matsalen. Till musik. Lite mer högtidligt är
dagens insläntrande. Festsalen var sig lik. Med
kristallkronan i taket och porträtt av ordensledarna på väggarna. Inga skillnader där inte.
Men hur skulle maten vara? På 1960-talet när
rymdfärderna började var det en vanlig framtidsvision att vi snart skulle få vårt behov av föda
genom piller och nåt krämigt som klämdes ut
ur en tub. Men så var det inte alls. Det var helt
vanlig mat precis som det varit 2008. Idag bjöds
det på kalops, rödbetor och kokt potatis.
Jag hörde två bröder som diskuterade maten.
Riktig äkta gammal svensk husmanskost. Det
var inte ofta man fick det annars numera. Utan
några konstiga kryddor. Nej, nuförtiden ska
dom bara blanda in en massa utländska saker,
Cross-over-matlagning, kallas det visst. Ja, här
på Druiderna slipper vi alla fall bulgur, couscous och kikärtsröror.
Till maten drack de flesta öl och snaps. Några
drack vin och några vatten. Det sjöngs snapsvisor. Två stycken olika. Den urgamla som inleds
med Mimimi, hängde fortfarande med. Men
det sjöngs även en ny visa, som jag aldrig hade
hört förut.
Jag hade fått plats bredvid Skrivaren. Det var
bra, för om det är någon som har inblick i logens alla angelägenheter så är det just Skriva-
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ren. Jag frågade mycket. Emellanåt tyckte han
nog att jag var lite tjatig med alla mina frågor,
men han svarade snällt. Jodå, sa han, det fanns
fortfarande en månadsrapport som skulle fyllas i en gång i månaden. Fast det gjordes inte på
en blankett, utan elektroniskt. Egentligen var
det onödigt. Alla uppgifter fanns ändå i Ordens
Centraldator, men att avskaffa sådana här saker gick trögt.
Jag frågade om protokollen och fick till svar att
dessa liksom allting annat skrevs elektroniskt.
För några år sedan hade man helt slopat pappersprotokollen som skrevs ut och sattes in i
en pärm. Han tyckte att detta varit något ganska gammalmodigt och opraktiskt. Numera
hade ju alla logebröder tillgång till protokollen
i sin personliga informationsbank.
Jag berömde Skrivaren för den fina dagsaktuella kallelsen. Han såg lite stolt ut. Givetvis hade
det kommit en kallelse redan tidigare. Men
sen hade alla bröder fått en påminnelse i sin
personliga - han sa ett ord som jag inte minns.
Det var enkelt att skicka ut en sådan liten personlig påminnelse. Det fodras bara att man
har några minuter över på förmiddagen, men
rent tekniskt var det inget problem (tekniken
med grupp-SMS hade funnits i många år). Jag
undrade om alla bröder verkligen hade möjlighet att läsa sistaminuten-kallelsen. Såklart,
svarade Skrivaren, som inte verkade förstå min
invändning. Är det så här i alla loger, frågade
jag och han svarade att det här var en personlig
grej som han använde sig av (han sa inte ”grej”
och inte ”använde sig av”, men jag har översatt
till nutidssvenska).
Hur stor är Druidorden idag undrade jag och
fick till svar att antalet loger låg på ungefär 80
stycken och att det var drygt 6000 bröder. Jag
undrade om det fanns några virtuella loger
som bara existerade på Internet. Jag kände mig
lite dum, Kanske var det en konstig fråga. Men
nejdå. Jag fick veta att det faktiskt funnits några
bröder som ville skapa en loge som bara existerade på Internet. Det hade faktiskt bildats
ett druidsällskap som bara träffades på nätet.
Men intresset svalnade snabbt. Det var trots allt
mycket roligare att mötas i verkligheten.
Svensk Druidtidning då, frågade jag. Finns den
fortfarande? Jomenvisst gör den det. Och den
finns alltjämnt i en gammaldags pappersvariant. De flesta bröderna vill ju ha det så, lade
han till. Och gamle Göran Lindgren hänger
fortfarande med. Han har förresten just firat
25-års jubileum som redaktör.
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Studiebesök i
Malmö Citytunnel
Logen Grannos, Avesta

Det var inte vi som grävde tunneln! Halörbröder i arbetskläder, men utan
spadar guidas av Kenneth Hansson

Vi såg ljuset i tunneln! Vårens sista sammankomst med 30-talet bröder blev
ett intressant besök i det stora tunnelprojekt som pågår i Malmö. Byggledare för Citytunneln är vår broder Kenneth Hansson och han tog oss med
ner i underjorden för att visa och berätta om Malmös kommande kommunikationssystem. I dag måste tågen köra in till Malmö Central och vända för
att fortsätta söderut. När Citytunneln är klar kommer 85 procent av alla tåg,
som anländer till Malmö, att fortsätta söderut genom tunneln och vidare
till Ystad, Trelleborg eller Köpenhamn via Öresundsbron.
Totalt kommer 17 km järnväg att läggas ut. Under centrala Malmö har
två parallella tunnlar borrats fram med hjälp av speciella tunnelborrmaskiner döpta till Anna och Katrin. Efter cirka 14 månaders borrning kom
damerna fram till Malmö Central. Vi fick vandra runt och beskåda stationens underjordiska del med nya spår och perronger. Men det var ingen
idé att vänta på tåg. Det kommer först den 11 december 2010 när förbindelsen invigs, vilket är ett halvt år tidigare än de ursprungliga planerna.

Inbjuder Bröder av alla grader att
tillsammans med Damer delta i vårt

50-års jubileum

den 25 oktober 2008

ÄÄ Thommy Gransten framförde efter visningen ett stort tack till broder
Kenneth för att han gett oss denna unika möjlighet att få en inblick i
framtida Malmö. Den sköna och ljumma majkvällen avslutades på en av
Lilla Torgs uteserveringar, där vi med god mat och öl kunde studera det
myllrande folklivet ovan jord.

Ordenslokalen Klosterskolan,
Bergslagsvägen 67, Avesta
Kuvertavgift 375:-

Hans E. Johansson, Logen Halör

Program
Samling kl. 15.30
Kl. 16.00 Jubileumsloge,
Kl. 19.00 Samling i Hyttan för välkomstdrink
Kl. 19.30 3-rätters jubileumsmiddag med måltidsdryck.
Kaffe, underhållning och dans.
Klädsel: Högtidsdräkt med vit väst vid jubileumslogen. Vid middagen, mörk kostym.
Anmälan om deltagande senast 12 oktober till:
Lv. Peder Rådberg tel. 0226-56123, 0706-788378
Ingvar Knutsson tel. 0226-14767,
mail:elsie.ingvar@telia.com
Önskas övernattning kontakta Peder Rådberg

Svenska
Druid-Ordens
Stipendiefond
Till förmån för utbildning,

forskning och social hjälpverksamhet
Alla bidrag är varmt välkomna

Välkomna till logen Grannos 50-årsdag

Bankgiro 782-1911
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Från Ordensledningen:

Noter i gömmorna?

Stipendieförslag efterlyses

En av RSBibl. arbetsuppgifter är att förvalta och ta hand om musikaliska verk.
Att förvalta inneliggande musik är enkelt, men uppriktigt sagt så har jag inte
fått några verk att ta hand om på tre år. Tidigare var det dock ofta så att det
inom grund- och storlogerna förekom levande musik vid möten och på sina
håll förekommer det glädjande nog fortfarande. Det händer vi får förfrågan
om noter till rituell musik och översänder vad vi har i arkivet. Man konstaterar då oftast att dessa noter inte är lämpliga att använda idag, då det mestadels är synter som finns tillgängliga att spela på.

Så har äntligen logearbetet kommit igång. Efter en sommar med blandade intryck är det angenämt att åter få träffa bröderna,
En rätt intensiv höst väntar. Motionstiden för riksmötet nästa år går ut 1 nov
och storlogen vill ha dem till sig tidigare. Dessutom är det nu tid att använda
resten av året till att fundera över lämpliga kandidater till stipendier ur
stipendiefonden.
Förslag till stipendiater skall, enligt fondens stadgar, vara inne till Ordens kansli senast sex månader före riksmötet, som nästa år äger rum i
Östersund i början av augusti. Det innebär att förslag från grundlogerna
måste ha kommit in senast den 1 februari 2009. De behandlas sedan av
storlogerna, som avger yttrande. Förslagen måste komma från grundlogerna, men kan självklart komma från en enskild broder som vänder sig
till sin grundloge.

Vi har därför inom Ordensledningen beslutat att efterhöra om det i logerna
finns noter för rituell musik, (spelbara eller ej) i så fall vill vi gärna få ta
del av dem för omskrivning till dagens musikinstrument. Efter detta kan vi
tillhandahålla noter för levande musik vid logemöten. Detta vill utom all tvekan vara ”stämningshöjande” där det finns synter, och folk som kan hantera
desamma, att tillgå.

Fondens stadgar finns på sid 31 i Ordenslagen (OL), som har mörkgrönt omslag
och som på framsidan bär årtalet 2005. De finns även som en bilaga i Ordens
utbildningspärm.

Av den orsaken har Ritualutskottet tillsatt en arbetsgrupp bestående av
Bengt Thulin och Kjell Olsson logen Ad Astra och Mats Lundberg logen
Wirdar. Sammankallande i denna arbetsgrupp är Bengt Thulin. Finns det
inom logen noter för rituell musik är vi därför tacksamma om Ni vill sända
antigen original eller kopior till Ordens kansli.

Vilka kan då komma ifråga som stipendiater? I korthet säger stadgarna
följande:” ..ändamål att av disponibla medel utdela stipendier med företrädesvis humanitär inriktning till postgymnasial utbildning och enskilda
forskningsprojekt. Likaså kan medel utdelas som stimulering till personer,
som ägnar sig åt social hjälpverksamhet” (§ 1 i stadgarna).

Vi skall i en senare artikel informera om vad som kommer att vara tillgängligt av omarbetade noter.
Ib Arberg
RSBibl.

Formuleringen innebär att fonden främst vänder sig till enskilda personer och inte till organisationer, men i övrigt kan säkert rätt många kunna
komma ifråga som stipendiater.
Stipendierna måste vara på minst 25 000 kr/st. Med hjälp av de medel
som nu finna på fonden och det som kommer in under hösten så kan det
bli flera stipendier som också kan bli större än 25 000 kr.

Hjälp oss med en slogan för
Svenska Druid-Orden.

Det är Ordensrådet som beslutar om tilldelning, dvs Ordensledningen
och samtliga elva SÄÄ tillsammans, efter förslag från Ordensledningen.
Stipendierna delas ut vid riksmötet 2009. Nuvarande stadgar har gällt
sedan riksmötet 2001 och kan bara ändras av ett nytt riksmöte.

Logen Taliesins ÄÄ Kennet Johansson ringde och sade: ”Kan inte det vara en
idé att ta fram en One-liners för Druid-Orden?” Detta fick mig att tänka på
samma loges Tj.OÄ Seppo Ronder som vid våra informationsmöten brukar
omtala ordenslivet som en syjunta för män. Utifrån denna enkla förklaring som alla kan känna igen berättas sedan om fasta former för samkvämet,
lättsam snackande vid förtäringen samt arbetet med att få ihop medel för
välgörenhet. I sig ingen dum One-liners, men inte något att sätta på pränt.

Tänk alltså till och kontakta din grundloge om Du har förslag till någon
tänkbar kandidat till ett stipendium. Dröj inte för länge – tiden fram till
1 februari kan gå förfärande fort!
Bo-Gunnar Ledin RSMÄ
och Stipendiefondsansvarig.

Inom Ordensledningen diskuterade vi ovannämnda och vi vill nu ha Din
hjälp med att ta fram en enkel träffande slogan .
Vår insats för att göra Druid-Orden mera synlig genom vårt marknadsföringsprogram tar därmed ännu ytterligare ett steg framåt.

tf RSSkm Sigurd Lövmo

Vår informationsbroschyr LEDSTJÄRNAN förklarar på ett ypperligt sätt
vad vi är och vad vi vill, men den kan inte komprimeras till tre-fyra-fem
ord. Vi tror dock att det är möjligt att hitta en ”klämmig” slogan som i sig
ger en tydlig fingervisning om vad vi står för.

Född 19/5 1939 i Norge, gift med Birgit.
Utbildning/yrke: mekanisk yrkesskola,
ingenjörsutbildning, sedan 1980 eget
konsultföretag som arbetar med fastighetsförvaltning, besiktning och byggledning.

Därför hoppas vi på Din hjälp och tackar för det vinnande förslaget med
en Druid-tröja i finaste ull. Det går ju även att ha lite brain-storming vid
en efterloge och vaska fram ett förslag den vägen.

Hemmaloge: Neptunus, Linköping

Denna slogan eller som det heter numera –One-liners- skall vi inte använda i
tid och otid, men vid behov skall vi på ett enkelt sätt kunna precisera oss.

Eu 1985, MÄ 1988-90, ÄÄ 1990-94, TjOÄ
1994-96. SL Folkungaland SMÄ 1996-04,
SÄÄ 2004-08, SOÄ 2008-. IGLD-medlem
1992. RSSkm 2008-. ROÄ 2004, ”Riddaren av Västerhavet”.

Ditt eller logens förslag vill vi ha senast 1 november, sänd det till: rsbibl@druidorden.se
Ib Arberg
RSBibl.

Adress: Norrabyvägen 10 B 1 tr, 573 43 Tranås. Tel 0140-642 21,
mobil 0705-31 61 00.
E-post:rsskm@druidorden.se
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Hojträff med Druid Bikers
i Folkungaland

Torsdag 29/5
Då var det åter dags för den årliga MC träffen bland druidbröder i Folkungaland. För fjärde året i rad gick detta evenemang av stapeln. Detta år
2008 hade logerna i Linköping fått den stora äran att arrangera träffen.
Att köra motorcykel har alltid varit av stort intresse i Sverige. Det finns
ungefär 250.000 st hojåkare i Sverige. Av dessa finns det ett växande antal
som också är medlemmar i druidorden. Antalet bröder som deltar har
växt och i år var vi närmare 20 st deltagare ( med plats för fler ).
En kallelse kom om att ”Druid Bikers Folkungaland” (alla sällskap/gäng
måste ju ha ett slagkraftigt namn) skulle ha sin årliga MC träff förlagd till Omberg i slutet av maj. När man tänker på Omberg tänker man kanske inte på
brummande motorcyklar utan mera på natur och kulturella inslag. Men nu
blev även motorcyklar kultur där. Vi tog av vid Vassunda från riksväg 50 och
passerade ett av Sveriges aktiva nunnekloster (hoppas vi inte störde deras
lugn). På en slingrande skogsväg, mera lämpade för ”crosshojar” tog vi oss
upp och hamnade mitt i Ombergs skidbacke. Omberglidens timmerstuga,
en stuga som Friluftsfrämjandet använder på vintern under skidsäsongen.
Här låg stugan med hänförande utsikt över Östergyllen.
Vi välkomnades av bröderna från Linköping som redan kommit och förberett
träffen. Nu kom bröder från Nerevs och Nerthus också. Tyvärr saknade vi
bröder från logerna i Norrköping. Efter att vi intagit stugan och hunnit heja
på varann, var det dags för kvällsövningar dvs. grilla. En fantastiskt grillbuffé
hade dukats upp och vi åt oss mätta och drack oss otörstiga. Efter mycket
”logesnack” somnade vi lätt!

Fredag 30/5
Det första alla kontrollerade på morgonen när de slog
upp de himmelsblå: hur blir vädret inför utflykten?
En strålande sol spridde sina gula armar över
Folkungaland! Tänk att få ett sånt härligt MC
väder. Efter en kraftig frukost i matsalen
var det dags att dra på sig Mc-kläderna.
Det var en härlig blandning av hojar
som stod klara för start. Amerikanare
(HD) och japanare av blandade märken. Allt från Oscar Söderqvists stora
Guldvinge till Rolv Imislunds lilla scooter.
Vår färdledare tog täten nerför backen och
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körde mot Vadstena. Första anhalt var det gamla Vasaslottet. Undrar om Gustav hade tagit till vapen om han sätt oss? Vi hälsade inte på i slottet utan tog
en promenad runt. Därefter kom vi till Vadstena traktor & mc museum.
En stor samling av Sveriges traktorer som funnits igenom åren plus ett stort
antal speedwayhojar ( Västervikarna höjde intresserat på ögonbrynen). Nu
hade det börja värka i kaffetarmen och färden ställdes mot Väderstad mitt på
”östgötaslätta”. Här stannade vi vid ett fantastiskt gammaldags kondis med
massor av bakelser och annat gott. Kaffet och bakelse smakade fantastiskt
under päronträdet i trädgården.
På slingrande vägar i soliga värmen + 28° passerade vi Boxholm och efter
ytterligare några mil kom vi till Blåvik vid Sommen, ett otroligt litet vackert ställe vid Sommens strand. Sjön Sommen som gränsar mellan Småland
och Östergötland, Sveriges 15:e största har 365 öar. Vattnet är drickbart och
här simmar ädelfisk som öring och röding. Vi tog färjan vid Blåvik över till
Torpön och åt lunch på restaurangen vid den vackra campingen ( röding
naturligtvis!). Efter en varm körning genom slingrande Smålandsvägar,
Hestra, Tranås, Frinnaryd kom vi ned till Gränna där vi eftermiddagsfikade
vid färjestället. Oj vad det smakade! Fortfarande nästan +30° i luften. Det
var inte utan att man längtade efter den kalla kvällspilsnern. Via Ödeshög på
den vackra gamla riksettan kom vi då upp på berget dvs Omberg. En otroligt
vacker tur över Omberg ner till Borghamn så var vi nästan ”hemma”. Förbi
nunnorna och upp för ”crossbacken” så var vi framme vid vår stuga. 32 mil i
trettiogradig värme kräver sin tribut dvs. dags för en kall öl.
Åter igen en grillbuffé av rang. Alla var jättehungriga och maten gick åt.
Glömde jag säga att alla var helnöjda med dagens tur: ett stort tack till Åke
Mattfolk och Lasse Johansson som lotsade oss genom Östergötlands slättland
och Smålands skogar. Och vilket väder de beställt!

Lördag 31/5
Denna morgon var bara vigd för frukost, avstädning och hemfärd. Vi kunde
inte nog tacka grabbarna i Linköpingslogerna för denna träff och detta initiativ, som självklart kommer att följas av en ny träff nästa år ( Västervik). 70
mil blev det innan undertecknad var hemma i Nyköping. Detta är ett mycket
trevligt sätt att få träffa likasinnade druidbröder även under sommaren då vi
inte har någon druidisk gemenskap i form av möten. Vi ser gärna att andra
logers Mc-åkande bröder tar kontakt med oss för att deltaga - vi har plats i
”Druid Bikers Folkungaland”.
Thorbjörn Karlsson, Mc-åkande Tj. OÄ från Logen Nerevs, Nyköping
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MC-träff hos Logen Avalon

Amerika Fort vilken är den största researrangören på USA resor med säte
i just Osby. Vidare ut mot Kristianstadsgatan passerade vi bostaden för ÄÄ
Jan Isaksson, (men han låg väl och sov).

Lördagen den 17 maj sken solen sina allra finaste strålar över oss när det var
dags för den årliga MC-Träffen mellan dessa motorburna bröder från logerna
Värend, Wirdar och Avalon. Årets arrangör var Avalon, tillresta bröder från
Värend var 14 stycken motorcyklar. Från logen Avalon var vi 4 stycken och det
skulle kommit 4 från Wirdar men av olika anledningar dök de inte upp. Totalt
var vi 18 cyklar och två - tre "spättor" som medresenärer.

Vi passerade samhällena och bruksorten Östanå (Östanå Pappersbruk).
Östanå har en drygt 200-årig historia, tätt sammanflätad med det gamla
pappersbrukets. Invid den då strida forsen anlades år 1797 Östanå Pappersbruk - som med åren kom att bli berömt för sina kvalitetsprodukter,
och med en export ända till Kina och Japan.

Vi träffades på Druidgården i Älmhult och intog en stadig frukost med
nybakade frallor och kaffe. Rutten och rutinerna gicks igenom innan avfärden för att räta ut alla frågetecken.

Broby en annan bruksort med (Broby Pappersbruk, numera Tarkett), Emmislövs kyrka och vidare mot Vånga Backarna med avslut vid Immeln
Strand, där det intogs medhavd fika (tur det finns HD-maskiner med
stora packväskor). Sjön Immeln ligger i gränsen mellan kommunerna
Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Immeln är Skånes 3:e största sjö
och de djupaste delarna ligger på cirka 30 meter.

Färden började mot Bråthult (öster ut från Älmhult) och vi svängde av mot
Hökön och Snapphaneland. I Osby sockens kyrkobok står följande att läsa:
"Anno 1676 den 24 juli blev en stor del av konungens penningar,
bestående av plåtar och vita penningar sammanpackade i tunnor, samt
ett kungligt tält, bortrövat uti Loshult utav ett danskt parti jämte
många göingebönder."

Här har vi nu passerat och lämnat skogen med alla snapphanar bakom oss för
att komma in i äppelodlingarna och jordgubbsdistrikten Immeln och Arkelstorp. Vidare förbi den vackra Oppmannasjön och Bäckaskog Slott med siktet
inställt på Kristianstad för att inta en lunch på en krog utmed landsvägen.

Varför Snapphanar? Efter freden i Roskilde 1658 tvingades Danmark avstå Skåne, Halland och Blekinge till Sverige. Freden blev hård för folket i de erövrade
landskapen. Många kände sig fortfarande som danskar trots flera år av svenskt
styre. Den 1 september 1675 förklarade danske kungen, Christian V, krig mot
Sverige i avsikt att återta de förlorade provinserna. Då den danska hären under
kungens ledning landsteg i Råå, 29 juni 1676, steg spänningen ytterligare.

Efter en schnitzel och stekta "päror" äntrade vi hojarna och tog raka
vägen mot Älmhult, förbi Knislinge-Broby-Osby-Killeberg och med ett besök på IKEA Genom Tiderna, vilket avslutade de formella bitarna. Efter
en visning på IKEA Genom Tiderna blev det kaffe med dopp ute på Druidgården, vilket avslutade hela MC-Träffen.

Vi fortsatte förbi Hökön och på vägen dit passerar man ju Vakö Myr, alla kommer
väl ihåg storbranden 1992. Den 13 kvadratkilometer stora Vakö myr är en av de
största kalmyrarna i Sydsverige. Dess öppna yta är ca 6 kvadratkilometer.

Tack till Christer Lennartsson för rutten, Pär Andersén för maten och
Björn Hornestedt för besöken på BRIO & IKEA.

Fortsatt resa på gamla 23:an mot Osby och ett besök på BRIOs Lekoseum
var inplanerat, vilket genererade att alla blev lite "glöttiga" igen. Lekoseumet är väl värt ett besök för de som inte varit där ännu. Förbi Swansons

Jag som höll i kameran och skrev texten heter Göran Dahlquist

21

Nr 7 september 2008

Svensk Druid-Tidning

Logen Allbotas Utemöte

Hängmörad Entrecote med tomat- och mozarellasallad samt färskpotatis och chipotleysmör. Dock
hanns det med ett besök i baren i väntan på maten. Några av brr passade på att prova månadens
whiskey som var en bourbon, Makers Mark.
Vi hade knappt hunnit sätta oss förrän br Kenneth
klingade i glaset och annonserade kvällens första
snapsvisa. Sedan var det tätt mellan visorna. Unisont försökte brr få br Kenneth att sjunga visan om
tåget och efter lite övertalning stämde han upp.
Stämningen var hög och uppsluppen när br Håkan N och br C-G H drog igång med en Dansk
snapsvisa som ingen kände till texten men när refrängen kom stämde alla upp ”… bom falleralla,
bom falleralla, bom falleralla lej. Det Danska temat fortsatte en bit in på huvudrätten.
Kvällens ena gäst br Martin Matsson från logen
Merlin i Karlskrona fick äran att dra vinsten i
vinlotteriet som tillföll kvällens andra gäst br
Rolf Matsson, från Merlin.

Solen lyste från klarblå himmel och termometern hade parkerat på + 23 grader i skuggan då
28 brr samlades vid Skansen i Färjestaden för att
bevista vårens sista möte, det traditionella utemötet vid ruinen efter Sankt Knuts kapell i skuggan av den mäktiga fornborgen Gråborg. Innan
avfärden till Gråborg intogs under sedvanligt
mingel diverse läskande drycker. Brr bjöds på
en Isländsk snaps som tillsammans med en hälsning skickats till oss från allas vår vän br Ari Oskar Johannesson från Losje Janus på Island.
Det dröjde dock inte förrän vår Lv Fredrik bad brr
göra uppsittning i bussen. Under bussresan antogs vadslagning huruvida den tjocka röda katten
skulle vara med på mötet i år också. Det var bud
både för och emot. Medan en stare drillade och
svalorna jagade över den blå himlen intog brr sina
plaster i ruinen. Mötet var kort och stämningsfulla och Org br Birger lät brr njuta av ”I denna ljuva
sommartid”, ”Den blomstertid nu kommer” och
avslutningsvis ”Du gamla du fria”.
När denna mer möteslika del var avslutad bjöd
Lv Fredrik, med den imponerande fornborgen i

bakgrunden, på snittar på lax och löjrom vilket
sköljdes ner med Tommasi, en Italiensk variant
på mousserande vin. Den tjocka röda katten
som inte visat sig innan kom nu sakta lunkande
och hälsade på bröderna, en efter en och ville
bli klappad. Någon försökte också mata katten
med lax men den fick vi ha för oss själva.
Fornborgen Gråborg är Ölands största och har
en 4-7 meter hög ringmur och en inre yta av
210x160 meter. Över porten i väster finns ett
medeltida valv. Borgen anlades troligen under
folkvandringstid och under äldre medeltid lär
användandet av borgen varit omfattande. Så
sent som 1677 användes borgen vid kriget mot
danskarna. I äldre tider kallades borgen för
Backaborg eller Borg och det finns dokumenterat att den år 1450 ägdes av Vadstena kloster. Strax norr om borgen ligger den medeltida
ruinen av S:t Knuts kapell vars namn tyder på
kontakter med de danska Knutsgillena.
När snittarna var uppätna och glasen hyfsade blev
vi skjutsade tillbaka till Skansen för att låta oss
smaka av huvudrätten som denna kväll bestod av
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Kvällens betraktelse hölls av br Tomas I som
denna gång inte skulle hålla talet till fosterlandet
utan nu i stället begränsat sig till Småland. Han
kunde konstatera att Småland med sina 710 000
invånare är framgångsrika i de tre största publikidrotterna i Sverige. Kalmar FF leder allsvenskan i
fotboll, HV71 tog SM-guld i ishockey och Dackarna speedway är ett av de bästa lagen i Sverige och
vann förra årets SM-guld. Vidare har detta landskap fostrat mer än en celebritet eller vad sägs om
Ingvar Kamprad, Carolina Kluft, Vilhelm Moberg,
Stefan Edberg och Astrid Lindgren.
Efter denna betraktelse läste Lv Fredrik upp
hälsningen från br Ari från Island.
Till sist framförde br Arne H en hälsning från vår
ÄÄ br Håkan J som denna kväll var förhindrad att
delta. Br Håkan önskade alla bröderna en skön
och trevlig sommar innan vi träffas i höst igen.
Under allmänt sorl och diverse olika samtalsämnen intogs kaffe och cognac i baren medan kalldimman lade sig på Ölands Alvar och den ljumma
försommarkvällen så sakteliga övergick till natt.
Vid tangentbordet; Anders Möller
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Logen Lirs
Vårfest i Dagsås

Utemöte hos
Taranis

Fredagen den 13/6 var det dags för traditionell vårfest i Stina och Rune
Dahlins stuga i Dagsås. Vi välkomnades av knott i stora skaror, mindre
trevligt, men desto trevligare att mötas av systrarna Dagmar och Birgitta
som tillbringat dagen i stugan med att förbereda aftonens måltid. I strålande väder samlades Brr runt det vårdträd som planterades på Runes
tomt för c:a 20 år sedan och som Brr årligen samlas runt. Eken är vackert inramad av blandskog vid Stegasjön, en av många sjöar i trakten. Den
rikliga fågelsången i omgivningen förhöjer också stämningen. ÄÄ Lars
-Anders Kvint talade om den sköna tid vi har framför oss och önskade
alla Brr en trevlig sommar. ÄÄ avslutade sammankomsten med att läsa
några dikter.

Lotteridragning genomfördes av Teuvo Hanski och Stig Lilja under överinseende av Börje Johansson och Signar Ståhle.

Logen Taranis i Kalix har även detta år hållit sitt utemöte vid Stortjärn där
vi fått låna orienteringsklubben Vargens fina stuga, vi har låtit klubben
förstå att vi gärna vill nyttja stugan i framtiden också och har fått löfte om
att dom lovar inte bort stugan i början på juni kommande år förrän dom
vet vilket datum vi vill hyra den.

Sedan var det dags att samlas för att äta i det partytält , som Brr BengtOve, Conny och Gunnar rest på förmiddagen. En svag vind hade sett till
att fösa bort knotten så det gick alldeles utmärkt att njuta av sill och
färskpotatis med nubbar därtill. En och annan snapsvisa blandades med
fågelsången. Kaffe och dessert och mycket prat avslutade en trivsam kväll
innan buss förd av Br Inge tog med Brr och damer tillbaka till Tullhuset
i Varberg där vår logelokal är belägen.

Temperaturen var något mindre varm än förra året men myggorna hade i
alla fall kommit i stor numerär och vi blev smärtsamt påminda om att vi
glömt myggoljan även detta år. Annars hade vi soligt och fint väder även om
tjärnens svarta vattenyta krusades lite mer än ifjol. Detta hindrade inte att
bröderna nyttjade den sköna bastun och doppade sig i tjärnens svalkande
vatten efter rejäla omgångar med vattenskopan inne i bastun, men besöken
nere i vattnet var betydligt snabbare än förra året.

BB

Mötet hade vi senarelagt en halvtimma så att gästerna från Merkur i Piteå
skulle hinna basta i lugn och ro. Gästerna från Piteå var nio stycken detta
år med SSkm Leif Jaldeby och ROÄ Stig Lilja i spetsen och vi var mycket
glada över deras besök.
Mötet leddes av ÄÄ Jan-Olov Nilsson men frågan var om det inte var myggen som styrde mötet allra mest för ritualen gick snabbt att plöja genom,
men mötet var ändå stämningsfullt som bara ett utemöte kan vara.

VI
BEHÖVER
Fler
ANNONSÖRER!

Under kvällen hade vi bara en tipspromenad som OÄ Börje Johansson
knåpat ihop och visst blev det till att tippa för frågorna var svåra så det
var bara att gissa, lotteriet hade OÄ Teuvo Hanski hand om.
Vi hade inga övriga arrangemang för att bröderna skulle få umgås i lugn
och ro utan att bli störda av en massa aktiviteter, i gengäld fick vi höra en
del nya roliga historier.

PRISLISTA

1/1-sida 2.500:- 1/2-sida 1.500:Moduler
Radannonser:

Logevärden Roger Åkerström överträffade sig själv än en gång med sina
färdigheter vid grillen och bjöd oss på en alldeles superb måltid. Däremot fick broder Roger lite panik när han upptäckte att stora skogskaffepannan inte hade kommit med ikväll, men rådiga bröder fixade detta
och vi fick kaffe i alla fall om än inte kokt över öppen eld.

Fast annonsering hela året, enligt offert!

Vidare under kvällen grillades korv vid elden och fördes många trevliga
diskussioner kanske för att även baren besöktes flitigt denna afton.

Alltid allt i 4-färg!

50 x 90 mm 350:50 x 185 mm 700:-

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

Hjälp med annonsen? Kontakta:
g.k.lindgren@telia.com Göran Lindgren tel 040 49 33

Framåt 23-tiden började bröderna troppa av hemåt och vi hjälptes åt att
plocka ihop och städa upp efter oss, och konstaterade att även årets möte
blev ganska lyckat även om vi inta var lika många som förra året.
Men nästa år siktar vi på att slå deltagarrekord på utemötet, låt oss ha
detta som målsättning kära bröder.
Jan-Erik Gustavsson, Skr
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Varsågoda bordet är dukat!

Druidisk 5-kamp
hos Nemeton
Storslam för makarna Brock
Lördagen den 7/6 hölls på S:t Hans backar i Lund det druidiska mästerskapet i 5-kamp för herrar & damer. Vädret
var sedvanligt strålande och tävlingarna blev en framgång,
inte minst för Håkan och Anna Brock, som vann respektive
herr- och damklassen och således även i mixed. Övriga fick
glädja eller förarga sig över egna och andras prestationer.
Bågskyttet vanns av Ulf Steimer en poäng före Håkan Brock.
Individuella krocketen (antal slag runt banan) vanns av Håkan Brock på 13 slag med nestorn Roy Lindeblad på andra
plats. Varpakastningen vanns av undertecknad med Ingrid
Tolstrup som tvåa. Spjutkastningen vanns av Leif Strömberg
på 21.49, med Håkan Brock tvåa på 21.20. Eventuellt förelåg här en funktionärsmiss vid mätningen, vilket inte förtar
Leifs insats. Kulstötningen vanns föga överraskande av Håkan Brock på 9.31 med Leif Strömberg på 7.38 på andra plats.

Ett annorlunda initiativ har Logen Stonehenges FU Jörgen Svensson tagit
genom att låta de nya bröderna som skall hjälpa till med bl.a serveringen
få gå en snabbkurs på kvällen i Hässleholms Restaurangskola under ledning utav en lärarinna. Dessa brödrar får då utav henne information och
tips på bästa sätt med bordsdukning, servettbrytning och i vilken ordning
avdukningen skall ske.
Ja, denna kväll blev både lärorik och intressant och kursen kommer
dessa brödrar väl till pass då höstens logenmöte börjar. Som tidigare år,
har FU med sin personal som alltid fått ett stort tack från bl.a gästande
ämbetsmän och loger.
Nils-Ebbe Bellve

Slutställning Herrar: 1. Håkan Brock, 2. Ulf Steimer, 3. Jan Hörnlund
Slutställning Damer: 1. Anna Brock, 2. Ingrid Tolstrup, 3. Maria Björkqvist    
Slutställning Mixed: 1. Håkan & Anna Brock, 2. Ulf Steimer/Maria Björkqvist,
3. Leif Strömberg/Ingrid Tolstrup
Tävlingarna avslutades med bankett i logens lokaler. Löjromstoast till
förrätt, Helstekt Fläskinnerfilé som varmrätt och Tobleronemousse med
bär till avslutning. Ulf Steimer, som införskaffat priser, ombesörjde prisutdelningen på ett förtjänstfullt sätt.
Stämningen var hög och mellan diskussionerna kring dagens insatser
ljöd snapsvisor, framförda såväl enskilt som gemensamt.
Som upphovsman till arrangemanget vill jag ta tillfället i akt och särkilt
tacka Ulf Steimer, Christofer Lundin, Thomas Koch och Nils Ursing, vilka
var för sig lagt ner åtskiligga timmar för att möjliggöra tävlingarna med
efterföljande bankett.
Jan Hörnlund, TjOÄ och tävlingsansvarig

Carlgren´s Herr

Sundlingsvägen 3 • Borensberg
tel: 0141 414 14

FRACK 1.595:Komplett med alla tillbehör 2.250:Svart kostym
1.150:Smoking + skjorta
1.600:Lackskor
500:-
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Logen Amici 90 år

På bilden från vänster RSSkr Per-Arne Mejgren, ÄÄ Christer Persson,
RSV Göran Lundgren

Representanterna från SL Sunnanland och SL Sydborgen
Från vänster. SSKr Ulf Liljegren, SSKm Kjell-Arne Nilsson, SÄÄ Lars-Åke
Sevborn, ÄÄ Christer Persson, SMÄ Claes Nilsson, SSKm Gert-Villy Pedersen
och SV Rolf Svensson.

Efter en hektisk vår med planering där vår jubileumskommitté lade
ner ett fantastiskt arbete kom så äntligen lördagen den 31 maj då
många brr samlades redan tidigt på morgonen för den sista finishen.
På eftermiddagen kunde ÄÄ Christer Persson hälsa välkommen till
80-talet gäster inklusive damer för firandet av vår 90-årsdag i strålande högsommarvärme.
Den 5 maj 1918 beslutade RSL att godkänna ansökan från de i
Landskrona boende druidbröder, som ansökt om att få starta egen
loge. Denna högtid ägde rum på dåvarande Stadshotellet, nuvarande
hotell Öresund. Logens namn blev: Logen nr 4 Amici av Förenade
Gamla Druidorden.
Jubileet inleddes med välkomstdrink och fotografering, därefter
samlades vi till högtidsloge med representanter från Svenska RSL,
Svenska och Danska SL, Bröder från andra grundloger, Amici-bröder och damer.
Gratulationer framfördes och gåvor överräcktes varefter vi övergick
till lite ytterligare mingel innan vi bänkades oss till Jubileumsmiddagen. ÄÄ hälsade välkommen till måltiden och utbringade kvällens första skål för Logen Amici. Talet till fosterlandet hölls av TjOÄ
Tommy Andersson följt av skålen för fosterlandet och de svenska och
danska nationalsångerna, därefter avnjöts middagen under uppsluppen stämning. SV Rolf Svensson höll ett spirituellt tal till kvinnan,
där han bland annat påpekade att utan Er kära damer skulle denna
fest vara svart och vit, med andra ord Ni har satt färg på festen.
Efter avslutad måltid tog den levande musiken vid och stämningen
ökade…

Det var en mycket dansant publik, vilket också orkestern Ninnas påpekade. I baren kämpade OÄ Ingvar Dahl och Ulf Lindström iförda vita
”Kockjackor”, vilket fick RSV Göran Lundgren att kalla dem för ”ambulansfolket”.
Så kom då tiden för uppbrottet och det hade redan blivit söndag. För
många hade dagen startat kl 08.00 och avslutades nästa dag 01.30, men
vi var alla överens om att det varit lyckat och kunde skiljas i god Amicianda.
Tack till alla för en oförglömlig afton.
Martin Hovenberg, Ulf Lindström och Christer Persson
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Logen Fingals
sommarutflykt med damer

Söndagen den 17 aug var det dags för Logen Fingals traditionella sommarutflykten med damer. Vi åkte i väg i en ny buss för 3,7 milj körd av br
Janne Ekblad med sedvanlig bravur.
Vi var 42 fingalbröder med damer som äntrade bussen kl 8.00 utanför
Fingalloftet. Regnet höll sig denna dag över östra delen av Skåne och det var
just i detta område som vi hade lagt upp årets utflykt på. Först via mindre
vägar över Önneköp, Degeberga och Åhus till Landön där vi plockade upp
medhavd frukost inne i Båtklubbens stuga. Bra för det regnade utanför
men vår utsikt bestod ändå av hamnen med båtar och havet utanför.
Björn Dahlquist god vän till vår logevärd Görgen Fridolf hade ordnat detta och gav oss en utförlig information om vårt lands sydligaste skärgård.
Mera för kropp och själ blev det vid nästa stopp: Trolle Ljungby kyrka
som härstammar från 1200-talet och där kyrkvärden Ingrid Sjölin tog
oss med från denna begynnelse fram tills idag.
Vår Fingalkör ackompanjerad av Bengt Ekstrand sjöng bl.a ”Ut i vår hage”
i kyrkan innan vi åkte till resans huvudmål som var Hanö. Med båt från
Nogersund i Listerlandets sydöstra del (25 min) kunde vi så landstiga på
denna ö som enligt uppgift är till salu och idag bebos av 30-talet året runt
boende och många, många fler på sommaren.
Dagen till ära var det Fyrens Dag så vi tog trapporna upp i denna som är ett
riktmärke för sjöfarande som heter duga. Ön är ca 2,5 km på längden och
1,4 km på bredden. Väl bänkade i Hembygdsgården intog vi god mat från
öns eminenta restaurang Livsrum och logevärden skötte sig till detta med
sedvanlig bravur. Mätta och belåtna väntade vi så in båten i hamnen
för hemfärd och via Hällevik med ev möjligheter till inköp av fisk blev om
intet vi kom halvtimman försent, det var stängt. Väl hemma i Hörby igen
slapp vi regnet för på västsidan av Skåne hade t.o.m. solen varit synlig.
Text&Foto Gert Nilsson
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Landet runt
Fredagen den 22 augusti hade 30 bröder mött upp hos bröderna
Karlsson i Ewerts ”feskebu” för att starta upp höstens aktiviteter och
njuta färska räkor och därtill hörande drycker. Detta var en sådan där
fantastisk kväll när havet ligger blankt och solen sakta dalar ned i havet
bak några kobbar. Ett naturskådespel som lätt ger ”ståpäls” för att
citera en känd person.
Sedan vi bänkat oss och hälsats välkommen av vår ÄÄ Mats Rosenbielke
påmindes vi om att under sommaren vår broder och OÄ Göran Bohlin
tyvärr lämnat oss i en ålder av 93 år.

9 Logen Merlin, Karlskrona
Eu-möte med ex-ämbetsmän den 31 maj
Så var det då dags för terminens sista logemöte i logen Merlin. Detta möte
leddes av exämbetsmän. Dagens ÄÄ Peter Löfvenberg kunde hälsa ett 35tal bröder välkomna till dagens Eu-möte. Övriga tjänstgörande bröder
var MÄ Tommy Arnbrand, Skr. Göte Nilsson, Skm. Roland Hansson, M
Roland Lundström, Iv. Gösta Olsson och OÄ Hans Assarsson. Dessa bröder genomförde ett mycket fint och stämningsfullt Eu-möte. Parentation
hölls för avlidne brodern Yngve Lundgren.

En mycket stämningsfull parentation genomfördes och broder Rune
tecknade en minnesbild av broder Göran medan musiken sakta tonade
fram Evert Taubes ”Så skimrande var aldrig havet”, medan vi genom panoramafönstret bakom ett porträtt av vår bortgångne broder kunde se
den nedgående solens sista strålar reflekteras mot havsytan.

Som ideellt lät vår nye organist br. Anders Welltén oss lyssna på Nancy
Sinatra och Lee Hazelwood som den för årstiden passande låten ”Summer Wine”.

Kvällen fortsatte sedan i ”Räkans tecken” med ett utbyte av sommarupplevelser. MÄ gav besked om vilka bröder som föreslås för högre grad vid
de stundande receptionerna under hösten med start vid bardatinget den
3 september.

Vid efter logen hade den nye logevärden br. Weine Holmberg dukat fram
ett fantastiskt sillbord, som smakade jättebra med tillhörande drycker
och snapsvisor. ÄÄ Kurt Olsson tackade exämbetsmännen för en fint genomförd loge och utbringade en skål för logen Merlin.

När timmarna så började dra sig mot midnatt ledsagades bröderna hem
av en starkt lysande måne från det molnfria himlavalvet.
TT

M Dennis Larsson gav oss en lektion i brännvinets historia. Därefter var
det traditionsenligt dags för br. Nils-Göran Jenvald att framföra berättelsen om ”Hur det går till att täta en båt som läcker” . MÄ Michael Lundström framförde tacket för maten genom att läsa dikten ”Hungrig vår” av
Tage Danielsson.
Efter att borden brutits fortsatte samvaron vid kaffeborden innan det var
dags att vandra hem i den ljumma försommarkvällen.

55 Logen Thesevs

KEA

Eubatmöte den 19 augusti
Sommaren närmar sig slutet, men varför sörja? Logearbetet tar ju sin
början igen. Vi samlades till höstterminens första möte med den i efterlogen traditionella kräftskivan.
Det kändes både högtidligt och tryggt att bänka sig i Lunden där ÄÄ
Conny Carlsson kunde hälsa 45 bröder välkomna. Särskilt välkomna var
kvällens hedersgäster, vingårdsarbetarna denna kväll. Att ämbetsmannakåren till stor del var ny märktes inget av. Allt flöt på som om de aldrig
gjort något annat. En lovande upptakt.

52 Logen Sefir, Grebbestad
Eubat, ideellt utemöte, 22 augusti

Bankettsalen var dekorerad med kulörta lyktor. Logevärdarna inbjöd till
måltiden, som ju inte bestod av bara kräftor, ty sådana blir man inte mätt
även om de är stora och välmatade.
Det smaskades och sögs allvarligt och målmedvetet. Det smuttades på
snapsglasen, klunkades med ölglasen och sjöngs små snapsvisor som det
skall vara på en kräftskiva.
Allt har ett slut och för vingårdsarbetarna tackade undertecknad för förplägnaden innan vi bröt upp.
En stor fet gulröd måne trängde sig fram bland molnen på natt himlen
och övervakade brödernas hemfärd.
A-man
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hans professionella ledning av ceremonierna. Totalt välkomnades tio bröder som Barder varav logen Idris själva fick sju nya Barder. Den delikata
måltiden, arrangerad av br. Lv Mats I Eriksson och hans medhjälpare,
uppskattades särskilt.
Såväl br. ÄÄ Stig Orrberg på Idris som br. ÄÄ på Arosia höll tal. Br. ÄÄ
Bengtgöran Ellerstedt från Arosia överlämnade en bukett med sju nejlikor
till Logen Idris och tackade för välkomnandet.

56 Logen Camulus, Skövde
Eubatmöte 2008-08-18
Hösten första mötte startar med samling utanför vår logelokal för
samåkning upp på berget Billingen.

Anders Allander, Skr samt Informationsansvarig

Vår stiftarbroder, Ronald Holmström, har ett “sommarställe” på bergskanten åt väster och där har vi av tradition i många år haft vårt upptaktsmöte. Som alltid efter sommaren så blir det mycket prat om vad man
varit med om sedan vi träffades senast och efter en stunds hälsande och
minglande tog br Ronald till orda och hälsade oss välkomna.
ÄÄ Michael Hallgren hälsade därefter välkommen och särskilt välkommen till SÄÄ Dan Bergeld och OÄ Anders Regnell. Dessutom hade vi med 63 Logen Aquila, Karlstad
tre gäster som vi så småningom hoppas kunna få med i vår loge. En mäktig Torsdagen den 8 maj hade logen Aquila sitt sista möte inför den stundande
ek, säkert 300 år gammal, finns på platsen och under den samlades vi för sommaren. Först var det ett druidmöte där bröderna Peter Andersson,
en stunds samvaro under lite seriös form.
Liss-Olof Jarnbro, Kenneth Lindgren och Thord Olsson erhöll
Vad vore denna kväll utan ärtor o pannkaka, det har varit tradition att druidgraden.
intaga, med lite tillbehör, varje år.
Klockan 21 halade MÄ fanan samtidigt som vi sjöng vår nationalsång och
därefter började skymningen sänka sig över oss, och fukten blev ganska
påträngande. Snart dags för uppbrott men ett stort tack till br Ronald för
att vi fått komma upp till dig varje år.
H-g

60 Logen Arosia, Västerås
Bardating 2008-05-07
Tre eubatbröder från Arosia reste på onsdagen 7 maj till Logen Idris i
Strängnäs för att välkomnas i bardgraden. Dessa var br. Alf Bandgren, br.
Erik Fahlgren samt br. Tord Lagerlöf. Fyra ämbetsmän från Arosia medföljde på resan och deltog i ceremonierna och i den efterföljande festmåltiden:
ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt, M Roger Eklund, Skr Anders Allander samt Org
Arne Larsson.

Därefter hölls ett ”traditionellt” eubatmöte där vi fick höra en vårmelodi
förmedlad av logens organist, Göran Berg. Det var ett speciellt möte då ett
antal av medlemmarna, från och med denna dag, lämnar logen Aquila för
att den 13 september bilda en egen loge i Arvika.
Från de medlemmar som bildar den nya logen i Arvika riktades känslosamma tack till oss i den gamla logen.

Annonsera i
Svensk Druid-Tidning
Det lönar sig!
De nya barderna: Alf Bandgren, Erik Fahlgren samt Tord Lagerlöf.

Arosias närvarande bröder kände sig mycket varmt välkomnade till Logen
Idris och njöt av såväl den mycket högtidliga ceremonin och de excellenta
skådespelarprestationerna. Dessutom noterades br. M Jan Fridström och
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Jubileumsbaler

Jubileumspriser!
Logen Stonehenge i Hässleholm firar 60-års
jubileum i år och det vill vi vara med och fira.
Vit väst till fracken! Köp eller hyr den hos oss! Vi
lämnar 10% rabatt på frack och alla tillbehör!
Se även över fracken, skjortan och pikéflugan!
Vi lämnar 20% rabatt på innevarande lager av
balklänningar inför höstens alla fester.
Vill ni hällre beställa balklänningen erhåller ni
10% rabatt. Tänk på att leveranstiden är ca 12-14v.
Erbjudandet gäller året ut!

Storgatan 14 • 288 33 Vinslöv • Tel: 044 859 95 •
Fax: 044 859 99 • E-post: info•ateljemb.se
Joakim Tillberg, Logen Stonehenge
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TILL ER HJÄLP
med Dygnet - Runt - Jour

JÖNSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ EFTR.
N Skolgatan 8 i Skurup, tel 0411 403 51
Jan Cederholm, Logen Vasa
Begravningskostnad ca. 10.000:- - 15.000:Vi säljer även vaser och gravlyktor

"EMIC
"EMIC
$IE n #ASTING

"EMIC 'JUTMETALLER !"

"ENGT #ARLSSON

$IRECTOR -ANAGER
Pressgjutning
aluminium

"JÚRKGATAN 
4EL
    
Carlsson
  ,AGAN Kontakta Bengt&AX
    
% POST INFO BEMICSE
-OBIL

Director Manager     
(EMSIDA WWWBEMICCOM

Björkgatan 5
340 14 Lagan
E-post: info@bemic.se
www.bemic.com

Tel. +46 (0)372 306 40
Fax. +46 (0)372 350 06
Mobil +46 (0)708 27 38 85

IC 'JUTMETALLER
!"
"EMIC 'JUTMETALLE
Carlgren´s Herr

FRACK 1.595:-

Svart kostym
1.150:Smoking + skjorta 1.600:500:Komplett med alla tillbehör 2.250:- Lackskor

Sundlingsvägen 3 • Borensberg
tel: 0141 414 14
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VI GRATULERAR
94 år

75 år

60 år

Eos, Rönnmark, Thure, 4 okt

Nemeton, Andersson, Hans, 1 okt
Belenos, Eriksson, Bert, 5 okt
Ad Astra, Johansson, Erkki, 5 okt
Temenos, Abberyd, Åke, 13 okt
Nennius, Nordlander, Per, 19 okt
Pallas, Ekman, Sven-Eric, 25 okt

85 år

70 år

Amici, Eriksson, Tommy, 4 okt
Temenos, Cronwall, Mats, 6 okt
Aquila, Stareng, Terje, 7 okt
Stonehenge, Berthou, Jan-Olov, 8 okt
Belenos, Rosengren, Hans, 8 okt
Värend, Johansson, Anders, 10 okt
Merlin, Widenfors, Nils, 12 okt
Aquila, Hofling, Lars, 14 okt
Minera Ferrorum,
Olsson, Lars Erik, 23 okt
Carnac, Nilsson, Anders, 31 okt

Morvin, Lundman, Ragnar, 1 okt

92 år
Thesevs, Engström, Harald, 4 okt

90 år

Thesevs, Terzolo, Elio, 4 okt
Henry Hurle, Eriksson, Ove, 4 okt
Stella Polaris,
Arosia, Norrgård, Jan, 11 okt
Gustafsson, Axel, 18 okt
Stella Polaris, Nilsson, Bo, 20 okt
Nemeton, Andersson, Ingvar, 20 okt
Manannán, Falkehag, Hans, 24 okt
50 år
80 år
Nennius, Nilsson, Hans, 25 okt
Aquila, Danielsson, Jan, 17 okt
Alir, Lundberg, Åke, 2 okt
Fingal, Åvik, Björn, 31 okt
Stonehenge, Åström, Ulf, 22 okt
Polaris, Egwall, Harry, 8 okt
Allbota, Barke, Carl, 30 okt
Henry Hurle, Nygren, Holger, 8 okt
Cynthus, Molander, Carljohan, 30 okt

VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
LOGEN IRIS, GÖTEBORG

LOGEN BELISAMA, VÄNERSBORG

Eu 08 05 07
John Embro
Tredje Långgatan 39, 413 27 Göteborg
Lowe Fällmar
Klassikergatan 15, 422 41 Hisings Backa

Eu 08 05 05
Torbjörn Berg
Klipparegatan 19, 462 41 Vänersborg
Magnus Geverts
Rolken 201, 465 98 Nossebro

LOGEN AROSIA, VÄSTERÅS
Eu 08 05 05
Berndt Holmqvist
Fyrbåksvägen 14 B, 722 10 Västerås
Peter Norlin
Ragnaröksgatan 7, 723 55 Västerås

LOGEN AQUILA, KARLSTAD
Eu 08 04 10
Werner Kleinert
Mebius väg 6, 671 42 Arvika

LOGEN KRONOS, HELSINGFORS
Eu 08 05 05
Juhana Liesimaa
Putousrinne 1 G 70, 016 00 Vantaa, Finland

LOGEN EXCALIBUR, BORÅS
Eu 08 05 07
Lars Forsman
Kyrkvägen 22, 516 77 Målsryd
Börje Larsson
Sturegatan 50, 503 42 Borås

BRUSTNA
LÄNKAR
LOGEN STELLA POLARIS,
TRELLEBORG

OÄ-Br Thord Borglin, Trelleborg
Invigd i Orden den 28 december 1962
Avliden den 24 maj 2008
46 medlemsår

LOGEN VASA, MALMÖ

D-Br Bo Lindgren, Bara
Invigd i Orden den 19 november 1976
Avliden den 5 juli 2008
32 medlemsår

LOGEN MERLIN, KARLSKRONA

ROÄ-Br Yngve Lundgren, Karlskrona
Invigd i Orden den 28 september 1974
Avliden den 18 maj 2008
34 medlemsår

LOGEN NENNIUS, BODEN

OÄ-Br Gunnar Nyman, Boden
Invigd i Orden den 2 december 1956
Avliden den 15 juni 2008
52 medlemsår

LOGEN TEUTATES, HALMSTAD
OÄ-Br Erik Larsson, Åhus
Invigd i Orden den 8 maj 1952
Avliden den 22 mars 2008
56 medlemsår

LOGEN ORION, UMEÅ

ROÄ-Br Sten Bäckström, Umeå
Invigd i Orden den 18 oktober 1955
Avliden den 22 maj 2008
53 medlemsår
OÄ-Br Christer Olofsson, Umeå
Invigd i Orden den 27 februari 1976
Avliden den 17 maj 2008
32 medlemsår
OÄ-Br Thore Strand, Umeå
Invigd i Orden den 16 januari 1970
Avliden den 24 maj 2008
38 medlemsår

LOGEN SEFIR, GREBBESTAD

OÄ-Br Göran Bohlin, Grebbestad
Invigd i Orden den 3 mars 1973
Avliden den 15 juli 2008
35 medlemsår

Hyr eget hus i Spanien alldeles vid Medelhavet

LOGEN ALIR, SÖDERHAMN

Välkommen att hyra vårt trevliga radhus med en fantastisk utsikt över Medelhavet.
Huset är i två plan med 2+2 bäddar, badrum, välutrustat kök och tvättstuga.
Endast 15 minuter från Alicante flygplats och med vidsträckta gräsmattor, vajande
palmer, pooler, tennisbanor och närlivs med café.
Ring 0173-720 11 eller se, www.raggaro.se för mer info & bokning!
Allan Kruukka, Logen Beltain

LOGEN ALLBOTA, KALMAR

R-Br Mats Engström, Tollarp
Invigd i Orden den 12 januari 1978
Avliden den 6 juli 2008
30 medlemsår

K-Br Jerry Johnsson, Färjestaden
Invigd i Orden den 24 november 2001
Avliden den 3 juni 2008
7 medlemsår

31

POSTTIDNING
Svensk Druid-Tidning

Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning
skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen till:
Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö

B

Nr 7 september 2008

TRYCK

Beräkna

Reklamtryck

Affärstryck

Storbildstryck

News

Web

Shop

Print

Bilder

Press

Post

Flexi

EDIT

MEDIANAVET

MARKARYD
KONTAKT

Beställa
Ladda

Smart kommunikation – hela vägen…
Vi erbjuder dig effektiv trycksaksproduktion och dessutom
smarta webblösningar som kommer att överraska

www.markarydsgraﬁska.se

Kontakta: Niclas Johannesson,
Logen Avalon, tel:0433 734 17
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