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I huvudet
på en redaktör
Ordet ”höst” betyder ”skörd” och är besläktat med ”hösta” och
”inhösta”, det vill säga samla eller hämta in. Hösten är alltså ursprungligen skördetiden. Förr i poesin beskrevs hösten ofta som
trist. Sommaren var slut och de skulle bli vinter.
För min del betyder hösten många olika saker. När mornarna i
september – oktober börjar med en lätt frost och solen under dagen värmer upp den klara, blå himlen och då ge sig ut i skogen
och skörda alla dessa fantastiska bär och svampar som i år med
det regn som fallit är en ynnest som man skulle önska alla att få
vara med om.
Jag öppnar frysarna, två måste man ha, och ser dem till bredden
fyllda av allehanda ”inhöstade” godsaker. Där finns bland annat
blåbär, lingon, svarta och röda vinbär, geleér till älgsteken. Det har
varit ett fantstiskt hallonår i år så därför finns det även frysta hallon och massor av hallonsaft i källaren. Kantareller och Karl Johan
är också väl representerade.
Fisket har också varit givande varför öringarna, rödingarna och
regnbågarna har bidragit till att fylla upp frysarna ordentligt.
Nog om mina frysar. Fick idag från vår skrivare i logen inbjudan
till höstens första logemöte där vår ÄÄ hälsar oss bröder välkomna
till höstens olika aktiviteter. Vi skall få 10 nya bröder som skall
recipiera i oktober månad.
Visst längtar man att återse bröderna som alla blivit ett år äldre.
Här vill jag påminna alla faddrar som gärna tar kontakt med de
senast intagna och puschar på dem inför hösten. Och naturligtvis brödravårdsutskottet som har en mycket viktig uppgift att ha
uppsikt över hälsotillståndet bland bröderna och rapportera till
MÄ alla kända sjukfall så att logen kan vidtaga de åtgärder som
behövs.
Tveka inte när det käns lite tveksamt att gå på mötet, svida om till
druidstassen, få uppleva en trivsam öppning av logevärdens nya
sorter och en stillsam njutande stund i lunden och därefter en
brödramålttid och höra det härliga ”sorlet” från brödernas alla berättelser vad de varit med om under
sommaren.
Johnny S Andersson
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RSÄÄ Björn Cederb
ser framåt - fritt ur
Frågeställare Henrik Enander
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Du har bara ett år kvar och din period som vår Ordens
högste chef närmar sig sitt slut. Utan att du har tillgång
till den traditionella kristallkulan så kan ju ändå dina
bröder undra hur du idag ser på framtiden.
Jag vill tro att varje ÄÄ, varje SÄÄ och t o m en RSÄÄ
lämnar spår efter sig, någon form av ett avtryck från
sin ämbetsperiod. Det är inte så märkvärdigt att så
sker utan högst naturligt eftersom vi är olika som människor och har olika ambitioner men får också olika
möjligheter att utveckla och genomföra de arbetsuppgifter som vi åtagit oss under en ämbetsperiod. Vad
som förenar oss är vetskapen om att vi förvaltar ett arv
från tidigare generationer samtidigt som vi försiktigt
med omsorg och varsam hand skall försöka anpassa
vår Orden till ett föränderligt samhälle.
Kanske är jag inte världens bäste teoretiker eller
analytiker, det finns andra som är det. Men jag har
ett stort intresse för mina medmänniskor, deras synpunkter och åsikter och särskilt då brödernas insatser i ordenslivet. Som RSÄÄ har jag valt att i så stor
utsträckning som möjligt försöka ha en personlig
kontakt med grundlogerna, inte för att jag nu skulle
älska att uppträda i mina kedjor och min kappa, men
för att möta den enskilde brodern. Det är ju han som
med sitt engagemang bär upp vår Orden.
I min och andras mogna ålder är de lätt att glömma
att allt arbete inom vår Orden görs på frivillig väg och
på fritid men det görs av trohet mot vår Orden och
dess ideal. På ett liknande sätt finns det en fara i att
de bröder som idag har ledande befattningar inte ser
att en yngre generation av bröder kan ha andra synpunkter och värderingar när det gäller hur framtiden
skall utformas. Jag anser att det är viktigt att fånga
upp alla bröders åsikter och uppfattningar och att vi
som är äldre minns att man inte ger bort någonting
så generöst som goda råd...
Det är roligt och stimulerande att en ny druidloge
bildas i Arvika samtidigt som kraft läggs ner på att
försöka starta en loge i Stockholm. Kanske inte alla
förstår hur mycket arbete, hur mycket fritid och hur
mycket engagemang som krävs för att bilda en ny
loge. Det är inte bara att skramla ihop stavar, ämbetsregalier och andra prylar, främst gäller det att
hitta blivande nya bröder som frivilligt är beredda
att ta på sig arbetsuppgifter utan att i detalj veta vad
arbetet går ut på eller vart det kan leda. Marknadsföring och slogans - eller one-liners som det tydligen
heter idag - i all ära men det är genom bildandet av
nya loger och aktiva och livskraftiga gamla loger som
vår Orden kan utvecklas. I det här avseendet ser jag
framtiden an med ganska stor optimism.
I dagens samhällsdebatt med begrepp som feminism, genusforskning och patriarkalisk maktstruktur anklagas
ibland Svenska Druid-Orden för att vara ett förlegat
gammalt gubbsällskap som medvetet utestänger och
diskriminerar kvinnor från sin verksamhet, ja, t o m
betraktar dem som lägre stående varelser.
Svenska Druid-Orden är över hundra år gammal och
tillkom i ett helt annat samhälle än dagens. I ärlighetens namn har vi begränsad kunskap om det samhället och dess värderingar och alltid blir vi inte klokare
av att läsa gamla protokoll från logemöten. Men genom att vårda arvet från våra stiftare behåller vi ett
samband över tid och över generationer och det är
en viktig del i vårt ordensarbete. Visst skulle vi som
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en del andra organisationer kunna öppna oss för den
halva del av mänskligheten som aldrig kan bli bröder.
Samtidigt finns det aldrig någon säker garanti för en
anpassning till dagsaktuella trender är den bästa lösningen på verkliga eller skenbara problem.
Nu finns Birgitta-Logen fast etablerad i Sverige sedan
1989 och när den nu i höst håller sitt riksmöte i Ljungby så är det ett tecken på stabilitet, intresse och engagemang hos kvinnor i ett omfattande ordensarbete.
Det är en helt självständig och oberoende organisation
även om det bland medlemmarna den ena parten kan
vara druid och den andra birgitta. För den skull tror
jag inte att någon broder känner sig diskriminerad
för att han inte kan bli Birgittasyster, de flesta druider
skulle säkert få svårt att klä sig i kjol och blus i stället
för att knyta en slips och dra på sig kavajen.
Samtidigt tror jag starkt på ett framtida utökat samarbete i praktiska frågor mellan Svenska Druid-Orden
och Birgitta-Logen. Mycket av detta finns redan, på flera
orter finns en loge av vardera slaget och då kan man
exempelvis utnyttja samma lokaler. Samarbetet kan
utvecklas, man kan löst leka med tanken på ett gemensamt centralt kansli eller en gemensam tidning men sådana tankar ligger än så länge ganska långt fram i tiden
innan de eventuellt skulle kunna förverkligas.
I Bayerns gamla huvudstad München hölls i sommar IGLD:s (International Grand Lodge of Druidism)
världskongress, bl a för att fira att det var hundra år
sedan som IGLD bildades vid den första kongressen.
Det var i en annan värld än dagens, de tyska druiderna
var flest och störst i världen och bara några år tidigare
hade Druid-Orden nått Sverige. Att döma av de första
uppgifterna från årets kongress så tycks känslorna ha
svallat en smula.
Det säger sig nästan självt att en organisation som
är så gammal måste reformeras, man kan aldrig köra
hur länge som helst i samma hjulspår. Nu är det naturligtvis ett speciellt problem med att försöka förena
all världens druider eftersom det finns så många slags
druider och som arbetar på olika sätt. Det här framgick t ex av den intressanta artikeln i SDT:s majnummer där Vasa-brodern Rickard Elmqvist berättade hur
han upplevt ett druidiskt möte på Nya Zeeland där han
var på besök.I en guidebok för London kan man t ex
läsa att druider där offentligt firar vårdagjämningen,
något som känns ganska främmande för svenska
druider.
Resultatet av Münchenkongressen blev därför i mycket en reformerad internationell paraplyorganisation
med betydligt minskad administration. Den framtida
tyngdpunkten för att utveckla vår Orden kommer att
ligga på de stora regionala organisationerna, t ex
Scandinavian Grand Lodge of Druidism, samarbetsorganet för de nordiska riksstorlogerna.
Personligen anser jag att de internationella kontakterna har betydelse, vi kan lära mycket - men vi kan
också lära ut mycket. Men jag vill att vi samtidigt skall
komma ihåg att hur mycket vi än bygger på övervåningen så är det grundlogen - precis som ordet säger
- som är grunden för vår Orden.
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SL Sydborgen
FGDO
Kallar härmed till ORDINARIE STORLOGEMÖTE söndagen den 16 november 2008
under värdskap av logen Hesperus i Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö.
Dagordning
Samling kl 10.30 • Old-Ärkgraden kl 11.00 • Ringgraden kl 13.00 • Kapitelgraden kl 14.00
Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ uppmanas bära riddardräkt. Lunch och Brödramåltid.

ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VÄLKOMNA I E F E
Tänk på, att viss närvaro vid storlogemöten krävs för erhållande av Ring- och Old-Ärk-graden!

Lars-Åke Sevborn SÄÄ

Anders Eriksson SSkr

Det poängteras särskilt att BINDANDE anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid göres senast
den 6 november 2008 till SM Mats Månsson, tel bost 040-13 99 57, arb 040-691 81 17
E-post: mats.mansson@stryker.com”

SL Bardaland
FGDO

SL Folkungaland
FGDO

kallar till ordinarie möte på Druidsalen
Drottninggatan 53 Norrköping den 15 november 2008

inbjuder till gradgivningsmöte lördag den 8 november
2008 hos Logen Arosias Hantverkargatan 3,4 tr i Västerås.
DAGORDNING
Kl 09,30
Samling med kaffe.
Kl 10,00
OÄ-församling, GG.
Kl 11,30
Ringgradsmöte, GG
Kl 12,30
Brödramåltid
Kl 14,00
Kapitelmöte, GG
Efter kapitelmötet samlas vi till gemensamt kaffe med dopp.
Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. ROÄ ombeds bära
riddardräkt.
Önskar ÄÄ som ej innehar OÄ-graden delta, skall han medföra sin
ämbetsregalie. Bröder som under tiden 2007-2008 kallats till rec. men
som haft förhinder, kan nu rec. i OÄ- eller Kapitelgraden om anmälan
görs till SSkr Lennart Landin, Halla Möllebos 307, 622 52 Romakloster
tel. 0498-501 55 mobil 070-605 54 54, senast den 8 oktober 2008.

PROGRAM
1200
Lunch till närvarande bröder efter föranmälan
till SL Värd SEK 60
1300
Old Ärk församlings möte
1445
Ring grads möte
1550
Kaffeservering SEK 20
1630
Kapitel grad möte
Paus
1900
Brödramåltid efter föranmälan till SL Värd SEK 180
Lunch: Varmrätt med lättöl eller vatten, kaffe med bröd
Brödramåltid: Förrätt med lättöl eller vatten, varmrätt med vin, kaffe
Klädsel är frack med svart väst, vit skjorta och vit fluga.
ROÄ bär Riddardräkt
Alla, inklusive recipiender, medför regalier. ÄÄ är iklädd ämbetsregalie. Alla infinner sig i god tid före gradmöten, speciellt recipiender.

Bröder som varit kallade till rec. före våren 2007 och som önskar rec.
skall anmäla detta till sin ÄÄ före ovan angivna datum. Det går inte att
anmäla någon till reception i Ringgraden efter den 20 september.

Denna kallelse läses i respektive GL under minst två Eubat möten
och anslås även på Druid-lokalens meddelandetavla.

Besökande bröder och recipienter skall medföra sin grad- eller ämbetsregalie.

SL Värd Krister Alsén nås på tfn 013-24 58 79, mob tfn 0705-52 96
09, e-post krister.alsen@comhem.se

Anmälan till lunchen görs till Logen Arosia, Lv. Bengt Andersson, telefon 021-208 83 eller E-post: 021.20883@telia.com

Måltidsanmälan senast 2008-11-08

Broderligen välkomna!
Lars Kardfall SÄÄ
Carl-Göran Söderblom SSkr

O B S För att kunna beräkna antalet luncher vill han ha
Din anmälan senast den 1 november.

Broderligt välkomna i E F E
Hans Rosengren SÄÄ

Lennart Landin SSkr.
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Gösta Wennsten
jubelveteran
i Logen Grannos
SL Sunnanland

FGDO

kallar till Gradgivningsmöte söndagen den
2 november 2008 i Trelleborg med adress
Druidvillan, Kyrkoköpinge, Trelleborg.
DAGORDNING
Samling 		
kl 10.30
OÄ-graden 		
kl 11.00
Lunch 		
kl 12.15
Ringgraden
kl 13.15
Kapitelgraden
kl 14.15
Brödramåltid
Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ uppmanas bära
Riddaredräkt, regalier medtages.

Logen Grannos andra jubelveteran under innevarande år firades måndagen den 15 september. Den första som firades var broder Thorsten
Dahlberg som den 7 april fick jubelveterantecknet.

Broder som under de senaste två åren kallats till
Reception, och inte recipierat ännu, kan nu göra
detta, anmälan till SSkr Ulf Liljegren.

Nu var det broder Gösta Wennstens tur att erhålla det åtråvärda jubelveterantecknet. Broder Gösta recipierade den 14 september 1958 och har
alltså varit med i logen Grannos, idag jubeldagen, 50 år och en dag.

Det poängteras särskilt, att bindande anmälan
om deltagande i lunchen och brödramåltiden senast den 26 oktober 2008 till:
SM René Lindelöf, tel 0410-41 583
E-post: rene.lindelof@telia.com

Under högtidliga former med RSÄÄ Björn Cederberg i spetsen erhöll broder
Gösta sitt mycket väl förtjänta jubelveterantecken och sina sju röda rosor.
I efterlogen hölls tal till jubelveteranen av RSÄÄ Björn Cederberg, ROÄ
Per Axel Siljebäck, ROÄ Sverker Nilsson, ROÄ Rolf Eriksson, SÄÄ Ingemar
Gustafsson och ÄÄ Stefan Gauffin.

ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS
VARMT VÄLKOMNA I E F E.

Jubelveteranen själv, broder Gösta, höll ett känsloladdat tacktal där han
berättade om sina år i Druid-Orden och tackade för att han fått uppleva
så många händelserika år för övrigt i sitt långa liv.

Börje Lindén Ulf Liljegren
SÄÄ
SSkr

Broder Gösta kom ihåg som det var igår när han var med och stiftade
logen Grannos år 1958. Under årens lopp har han innehaft samtliga
ämbetsmannaposter inom logen.
De senaste åtta åren har det varit sparsamt med deltagande i
logens möten men han har alltid varit uppdaterad vad som
händer i logen tack vare att dess bröder hållit en mycket
livlig och uppskattad kontakt med honom.

skribenter
FOTOGRAFER

Text o bild Johnny S Andersson

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.

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!

ROÄ Per Axel Siljebäck, SSkm Johnny S Andersson, RSÄÄ Björn Cederberg,
Jubelveteranen Gösta Wennsten, SÄÄ Ingemar Gustafsson samt SV Johan
Thomasson
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Två ljus byttes ut
mot en stjärna!
Under hela tiden som Arvika Druid Sällskap
har varit verksam, har två ljus visat vägen till
våra möten beläget vid Glasfjordens nordligaste
punkt. Nu när vi blivit loge och bytt lokal till en
mer centralt belägen i Arvika, så behövde vi något starkare och mer synligt. -Vi fick en Stjärna!
Altair, den mest ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden Aquila (vår moderloge). Den kommer
numera att vara vägvisande för våra lokala och
långväga bröder i framtiden.
Lördagen den 13/9 kl. 9:00, en av de första färgsprakande höstdagar (utan regn!), samlades alla
stiftarbröder i den nya samlingsplatsen som består
av Odd Fellows lokaler på Östra Esplanaden 26 i
Arvika, för att duka och i övrigt förbereda den annalkande högtidsceremonin som skulle stunda.

betsmän och den nya logens namn tillkännagavs av RSÄÄ, och skall vara ALTAIR med matrikelnummer 80. RSBibl Ib Arberg förklarade
att Altair är den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden Aquila, Örnen. Den är en relativt närbelägen stjärna, avstånd 16 ljusår. TjOÄ, Kap.br.
Henrik Lindsröm, installerades också av RSL.
Sedan togs ytterligare en liten bensträckare innan logens Altairs ämbetsmän installeras under
högtidliga former av SL Vänerland enligt följande: ÄÄ Jan-Patrik Olsson, MÄ Jörgen Ryman, Skr
Mikael Larsson, Skm Peter Svensson, M Åke Widen, Iv Kennet Lindgren, Yv Steve Barrehed.

ÄÄ fick som första gemytliga uppgift att ta emot
fribrev och cirkulärsamling från RSÄÄ, samt lyckönskningar och presenter i form av penninggåvor,
standarder, blommor och andra gåvor från bröder
representerande 2 storloger och 13 grundloger i
Sverige, samt 1 storloge och 5 grundloger i Norge
Efter ceremonin i lunden följde så ceremonin vid
brödramåltiden som styrdes, med militärisk exercisdisciplin, av den från logen Aquila inlånade
toastmastern br. Sigvard Strömberg som övervakade att de sedvanliga talen hölls av rätt personer
och inte var för långa (vi skulle

Det var 86 br. från när och fjärran som samlades för att deltaga vid invigningen. Kl. 14:00
överlämnar ÄÄ Kjell Malm (Aquila) nyckeln till
den nya druidiska boningen till SÄÄ Dan Bergeld för invigning av den nya lunden. Storlogen
Vänerlands ämbetsmän förrättade sedan en
högtidlig invigning av den nya logelokalen enligt
gammal druidisk sed. Efter lokal invigningen
gavs en liten paus med tillfälle att dricka kaffe.
Efter pausen förklarade RSÄÄ Björn Cederberg
Druidsällskapet i Arvika upplöst och den nya
grundlogen konstituerad och ställd under SL
Vänerlands jurisdiktion. Grundlogen i Arvika
instiftas sedan högtidligt i närvaro av RSL äm-
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En ovanlig syn inom druidsammankomster, kvinnlig
fägring, dagen till ära

ju äta också). Som ett direkt resultat av dessa instruktioner tog ”talet till fosterlandet” endast 4,3
sek, vilket torde vara ett inofficiellt rekord i dessa
sammanhang. Ytterligare ett rekord(?) var antalet nationalsånger (3st) som sjöngs, av hänsyn
till bröder som representerade våra grannländer
Norge och Danmark, med varierande kvalité (det
var nog tur att inte Finland var representerat).

Brödramåltiden med bla norska bröder.

Kvällens huvudperson, br Jan Andersson (som initierade arbetet med logebildandet i Arvika), uppmärksammades ytterligare och i sitt tal till Logen
började han med en variant av de välkända ”I had
a dream” och förklarade att den nu blivit sann.
Nämnvärt är väl också den spontana reaktion som
följde av br. Thure Aspegrens(Aquila) ”farväl”-tal
där han konstaterade att han varit förberedande
broder till samtliga stiftarbröder förutom br. Jan.
Då reste sig samtliga av hans adeptrar och besjöng
honom som en ”Jolly good fellow”.
Nåväl, efter måltiden bjöds kaffe och baren
kunde invigas. Jag kan garantera att ett stort utbyte bröder emellan gjordes under den senare
delen av kvällen, som ändå inte blev alltför sen
med tanke på den långa resväg som många hade.
Så vid midnatt kunde städningen påbörjas och
inom en timme kunde även dörrarna låsas.
Det är då, när tystnaden lagt sig och staden står i
mörker som man på himlavalvet i stjärnbilden
Aquila kan se den starkast lysande stjärnan Altair
lysa som om den vore en vägvisare både för vägen
hem åt våra bröder och för framtiden av vår nytillkomna loge. Det är även då, när man tar sina första
steg i sin ensamhet på väg hem som man kommer
till insikt om att man ikväll varit med om något
stort.-Men vänta nu! -Har inte jag hört talas om det
här förut; en tillkomst, en stark lysande stjärna, vise
och lärde män som kommer från fjärran land med
fina värdefulla gåvor ..hm. det känns bekant.

Honnörsbordet i väntan på huvudrätt

RSÄÄ Björn Cederberg, SV Jan Andersson, ÄÄ Jan-Patrik Olsson, SÄÄ Dan Bergeld
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tid och hur gick då serveringen till? Men det finns
imponerande kunskaper hos bröderna. Både du
och jag är ju invandrare i Ljungby men infödda
bröder kan bokstavligen allt om sin stad, vem som
var gift med vem och hade barn med vem, var dom
bodde och vad det blev av dem sedan och när var
det som det huset revs och vilka bodde där före
dom andra och vart flyttade dom. Det är bara att
sitta tyst och lyssna och försöka lära sig något.
Men någonting har vi väl ändå uträttat till
eventuell glädje för logen eller har vi bara haft
det trevligt och lärt oss en massa om Ljungby
och Wirdars historia?
Vi hade en gång varit överens om att som disposition skulle vi följa Wirdars vandring till olika lokaler i staden och då fick vi fram tre olika perioder:
1920-1936 på Stora hotellet, 1936-1989 på “vinden”
och 1989 - i den nuvarande Druidgården. HAK svarade för det ideella inslaget i våras under rubriken
“Brödernas slingriga väg” för att åtminstone för övriga bröder berätta vad vi sysslade med. Rolf Larsson hade koncentrerat sig på den tid då logen höll
till på Stora hotellet, han hade hittat bilder från hur
matsalen var dukad och fått fram vilka praktiska
problem logen hade. Förmodligen höll man till i ett
större uppackningsrum som till varje möte måste
möbleras om med röda dukar som täckte borden
vid ämbetsmännens platser. Stjärnhimlen var ett
kopparklot, av samma art som det som ursprungligen fanns i Ad Astras logelokal i Malmö och som
fortfarande faktiskt hänger i vår nuvarande Lund.
Det förekom dock att källarmästaren på hotellet hyrt ut lokalen till andra när det skulle vara möte
och det ledde till begriplig irritation och att man
tidigt började se sig om efter en egen lokal.

Samtal med
grävande arkivarie
Henrik Enander samtalade med
Logen Wirdars Arkivarie Karl-Erik Karlsson

Varje grundloge i vår Orden har sin egen individuella historia. Den kan vara lång eller den kan
vara kort beroende på logens ålder men historien
finns. Eftersom vår Ordens utveckling helt vilar
på grundlogerna förtjänar deras historia att uppmärksammas. I ett sådant sammanhang är logen
Wirdar lyckligt lottat, i arkivet finns en komplett svit
av protokoll från Eubatmöten, Bardating och Druidstämmor alltifrån instiftandet 1920 och fram till
våra dagar. Svagheten är att protokollen bara delvis
berättar Wirdars historia, den måste kompletteras
med andra uppgifter.
Karl-Erik, för ett par år sedan tillsatte Wirdar
en historie- och arkivkommitté(HAK) utan helt
klara direktiv men med uppgift att se efter vad

som kunde gömma sig bland alla gamla papper
i källaren. Som logens arkivarie fick du i uppgift
att leda HAK, tycker du nu att vi har kommit någonstans på väg?
Det blev ju en mycket löst organiserad kommitté
även om vi träffas en gång i månaden. Vi har dock
plöjt igenom alla protokollen men också upptäckt
att det är mycket som vi inte helt förstår eller inte
alls begriper. Om bröderna t ex 1958 diskuterade
en höjning av matpriset med 50 öre måste man
också veta hur mycket en femtioöring motsvarar
idag, hur löneläget var och vad som var levnadskostnadsindex. Det finns andra praktiska frågor
som hela tiden dyker upp, t ex vilka alkoholproblem kunde inte en Logevärd ha på motbokens
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Rolf E Andersson hade gått igenom vilka som var
bröder i den nybildade logen. Stiftarbröderna hade
ursprungligen tillhört den gamla logen Värend i
Växjö som sedan kom att läggas ner 1942 men vid
själva instiftandet var det vara ett tjugotal bröder
som utgjorde den nya logen. Det verkar som bröderna huvudsakligen var affärsmännen utmed
Storgatan vilka då hade nära till hotellet samt en
del småföretagare. Samtidigt är det märkligt att
man kunde bilda en druidloge i en småländsk köping som hade knappt 2000 invånare. Hur logen
fungerade är svårt att få grepp om, det var begripligt att mötena hölls på lördagskvällar, ideella inslag förekom mycket sällan och logen hade stora
svårigheter med att hitta någon som kunde leda
sången. Man kunde klara av ett eubatmöte på 13
minuter, vad man gjorde sedan berättar protokollen ingenting om.
Gunnar Råsbrant redogjorde för hur en sorgloge
gick till 1928 och med uppgifter som han hittat i ett
särskilt protokoll. Då samlades 23 bröder i frack
och hög hatt i sorgehuset, gick sedan fyra och fyra
i begravningståget uppför Storgatan till kyrkan,
genomförde ritualen i samband med begravningsakten (eftersom man inte hade en egen lokal
kunde första delen av sorglogeritualen inte genomföras) och följde sedan kistan mer än en kilometer till kyrkogården - detta var i februari. Det hela
avslutades med middag i sorgehuset. Minnesorden
över den avlidne brodern omfattar fyra handskrivna sidor i protokollet. Även om Wirdar fortfarande
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IGLD efter München

idag avhåller sorgloge över varje avliden broder så har mycket förändrats på
sjuttio år, fracken är borta och jordbegravningar är inte längre lika vanliga.
Men är det verkligen värt tid och möda att hålla på och rota i gamla papper,
särskilt som vi inte tycks få något riktigt klart grepp om logearbetet förr?
Finns det inte viktigare arbetsuppgifter inom logen?

ett debattinlägg

Många med mig såg fram emot IGLD:s hundraårsjubileum i Müchen. Och visst
var det trevligt. Detta var den fjärde världskongressen jag besökte och jag var
nyfiken på hur många gamla bekanta vi, hustrun och jag, skulle träffa denna
gång. Av närvarande svenskar hade inte mindre än 15 också varit på kongressen i Melbourne i Australien år 2000. Dessutom fanns det en och annan
australiensare, nya zeeländare, tysk, norrman, amerikan och isländare som vi
mött tidigare. 22 bröder kom från Island. Om det berodde på osedvanligt stort
intresse för denna världskongress eller att de inte kände till möjligheten att
recipiera i Köpenhamn i höst, vet vi inte.

Det finns alltid viktigare saker att göra men jag tror faktiskt att det vi sysslar
med har ett värde i sig. I det korta perspektivet kan HAK leverera ideella
inslag som jag tror faktiskt kan intressera också yngre bröder, i det långa
perspektivet samlar vi ihop och försöker sortera logen historiska handlingar
inför Wirdars hundraårsjubileum. Ju närmare vi kommer vår egen tid desto
klarare blir bilden av logearbetet och då finns också personliga och muntliga
redogörelser för hur verksamheten bedrevs. Jag tror också att vi kan lyckas
med att visa att vår Ordens grundloger inte existerar i ett tomrum utan i ett
samhälle som hela tiden långsamt förändras. Vi kan se att ritualerna förändras ytterst litet sedan början av 1900-talet men också att nya traditioner
tillkommer samtidigt som gamla dör ut. Fortfarande på 1970- och 1980-talen
var det inte ovanligt med större fester med damer, gåsmiddag, kräftskiva,
trettondagsfest etc. Idag är intresset för den sortens umgänge inte lika stort.
Det som är bestående är det grundläggande, ritualen, och vid sidan om finns
många roliga och intressanta detaljer.

Den tyska organisationskommittén var bekymrade över att så få skandinaver
visat intresse att komma. Det var lika många som åkte till Australien som till
Tyskland. Men är det så konstigt egentligen?

Vad fick vi ut av en veckas ledighet och 25.000:(för mig och hustrun)?
Ett glas sekt på söndagskvällen.• Sightseeing en eftermiddag.
En förmiddag med tal och musik för att fira 100 år.
En mycket trevlig heldagsutflykt till Chiemsee. • En kväll på en ölhall.
Bal med mat och dans.

Tänk bara när Wirdars druidstämma skulle ha ballottering, avslutade
stämman, tog en paus, åt en bit och tog en snaps och hade sedan en ny
druidstämma - men det skall vi berätta om för bröderna nästa gång...

I vanlig ordning diskuterade man och ändrade i konstitutionen (stadgarna) under pågående kongress, en konstitution som man ändå inte
följer. Ett exempel: Nya Zeeland hade som enda land i rätt tid skickat
inbjudan till nästa världskongress. Nästa kongress blir i Danmark år
2012. Resten av tiden för delegater gick åt till att lyssna på rapporter från
de olika länderna, rapporter som likaväl kunnat publicerats i ländernas
druidtidningar.

STORLOGE
MÄSTERSKAP I GOLF 2008
SL JÄRNBÄRALAND

Ovanstående är naturligtvis lite tillspetsat, men hur ska vi få fler druider
intresserade av IGLD? Det kommer att bli svårare och svårare. Vi måste
kanske inte skrota IGLD, men förändringar måste ske.

Lördagen den 13 september hade Storlogen sitt mästerskap i golf på Alfta-Edsbyns golfbana i Rösaberg,
Alfta.

Ta bort all text i konstitutionens 2.1 utom ”The general aim of the IGLD
is to create and further promote contact, friendship and peace amongst
peoples, members of Druidic Orders and nations worldwide.”

Deltagarantalet var det största hittils genom åren. Inte mindre än 26
deltagare kämpade om den åtråvärda vandrande golfpokalen.

Tag bort alla ämbetsmän, delegater och gemensam ekonomi. Varje land utser
en representant och betalar dennes utgifter ur landets egen kassa.
Reception ska inte förekomma på världskongresser, som jag för övrigt
vill kalla Druid Friends Congress. Om reception ska finnas kvar, bör den
ske i respektive land eller region, som i dagens SGLD. Kongressen kan
vara några enstaka dagar och förlängas med frivilliga tillägg. Huvudanledning ska vara att träffa andra druider.

Våra damer var också inbjudna och
de spelade om poängen i en poängbogey. Där vann Birgitta Heramb
med poängen 26.
SL-mästare blev broder Anders
Thornberg från logen Temenos med
det fantastiska resultatet 64 slag netto. Tvåa en bit eferåt kom broder Anders Berglund också han från logen
Temenos.
Johnny S Andersson, text & bild

Förslag:
Dag 1. Samling på kvällen med middag.
Dag 2. Gemensam utfärd.
Dag 3. IGLD-medlemmar samlas på förmiddagen för en högtidsstund med tal och musik.
På eftermiddagen samlas respektive länders representanter för
att besluta vilket land som ska bjuda in till nästa kongress.
På kvällen stor middag.
Detta kan åstadkommas till en rimlig kostnad.

SÄÄ Ingemar Gustafssom med SLmästaren, Anders Thornberg och
vinnaren i damernas poängbogey,
Birgitta Heramb.

De frivilliga tilläggen kan utgöras av:
Besök i en lokal loge. Rundresa med buss i närområdet.Besök på industri.
Jag ser fram emot att på nytt få träffa druider från hela världen 2012.
Jan-Eric Ericson
Thesevsbroder på väg till Carnac.
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Lunch - smørrebød och en lille en,
vad annat i Danmark?

Nya medlemmar i IGLD
Den internationella delen av Druid-Orden hade
sammankomst i Köpenhamn den 4 oktober.
Det var IGLD, International Grand Lodge of
Druidism och dess Skandinaviska del SGLD.
Drygt hundra bröder hade hörsammat kallelsen
av dessa var 39 recipinder i vår internationella del.
Det var bröder från Norge, Sverige och Danmark
som samlades i Odd Fellow Palæets fantastiska
lokaler i Köpenhamn.
Den rituella delen genomfördes på ett ytterst proffsigt sätt. Dagens ämbetsmän bestod av bröder från
våra RSL i Skandinavien, med vår egen RSÄÄ Björn
Cederberg som president och ordförande.
De rapporter som lämnades från respektive land
var samstämda. Druidismen har fått luft under
vingarna och vi ser på framtiden med tillförsikt.
Ordensledningarna från respektive land låter
sig däremot inte nöjas med att vi är på gång
utan det har påbörjats ett rejält arbete med att
flytta fram våra positioner. En viktig del som
påtalades var att vi måste dela med oss av de
erfarenheter vi gör och har gjort.
I samband med SGLD mötet hade Ordensledningarna konferens under fredagen och lördagen. Resultatet från denna konferens kommer inom en
snar framtid att presenteras i druidtidningarna i
Sverige, Norge och Danmark. Det låg samstämmighet och samarbete i luften och är det vinnande konceptet för IGLDs framtid.
För egen del var det 16 år sedan jag senast bevistade
ett SGLD möte, det var då jag blev medlem. Men att
åter få träffa bröder från våra grannländer var en
upplevelse. Kanske förstärktes upplevelsen av valet
av lokaliteter.
Odd Fellow Palatset, där vi befann oss, ligger
väldigt centralt och stod färdigt 1755. Kung Frederik V regerade och staden skulle förskönas.
Ett stort markområde skänktes till Danmarks
rikaste och mäktigaste män - kravet var att
privatbostäder skulle byggas. Det var inga hy-

reshus eller små bostäder som var aktuella.
Ritningarna måste först godkännas av kungens
byggmästare och arkitekt.
Odd Fellow Palæets förste ägare var Christian August von Berckentin, förste minister hos kungen.
Det blev ett kort ägande, efter tre år dog han och
hans enda efterlevande var dottern Louise von
Plessen. Palatset hyrdes då ut till den förmögne
köpmannnen, och inflyttad från Tyskland, Greve
Heinrich Schimmelman. Efter några år som
hyresgäst så köpte han allt 1761. Greven var en
av Nordens rikaste, men efter 123 år i Schimmelmansk ägo blev den siste utfattig och sålde
palatset 1884 till Aktieselskabet Koncertpalatset
som ägde det till 1900 då Odd Fellow köpte det
för 1.200.000 danska kronor.
Den 7 april 1992 stod palatset i lågor och huvudbyggnade förstörde totalt. Idag är den restaurerad och står där i sin fulla prakt på Bredgade 28,
förhoppningvis väntande på oss 2012 när vi har
vår nästa Värdskongress inom IGLD.
Göran Lindgren

I väntan på intåg

Odd Fellow Palæet på Bredgade 28

Stående från vänster: RSSkm Svein G. Madsen Norge, RSBibl Max Winther Danmark,
Världs Presidenten för IGLD RSOÄ Mogens Petersson Danmark, RSÄÄ Flemming Ib Pedersen
Danmark, RSSkr Per-Arne Meijgren Sverige
Sittande från vänster: RSMÄ Ib Fønsskov Mathiesen Danmark, RSÄÄ Kay Hagby Norge,
RSÄÄ Björn Cederberg Sverige, RSMÄ Bo-Gunnar Ledin Sverige
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Logen Cynthus
DRUIDMARSCH

Ut i det fria med
Logen Karlavagnen

Lag nr 4 med bl a TjOÄ Tomas Ahlqvist kämpar med terrängen

Lennart Broman visar vart tipstävlingen börjar. Omgiven av Anneli Granqvist,
Stig Abrahamsson, Jimmy Fondelius och Lars Sellén.

Lördag 23 augusti inbjöds logens bröder med damer att deltaga i höstupptakt arrangerat av ÄÄ Lennart Broman och MÄ Lars Sellén. Målet
var Uvberget i Huli strax väster om Sundsvall, en plats med en fantastisk
utsikt. Från närmsta bilväg var det cirka 300 meters promenad genom
skogen.
Där bjöds på trevlig samvaro, tävlingar, god mat och dryck. ÄÄ Lennart
Broman inledde med att presentera regler och upplägg för tipstävlingen.
Efter en jämn kamp segrade slutligen lag Hans Lissdaniels och Guy Johansson.

Laget stöttar Frida i hennes försök att placera golfbollen på rätt ställe

Därefter tändes elden och tillbehören plockades fram. Grillat kött avnjöts tillsammans med gott vin. Senare under kvällen när det var dags för
avslut inföll mörkret. Det blev en spännande promenad med ficklampor
genom skogen fram till bilväg, där transport väntade.

Den sedan länge emotsedda Druidmarschen genomfördes mellan regnovädren som härjat våra trakter den senaste tiden och vi fick en eftermiddag
och kväll med bra väder och det kändes redan vid start och lagbildningen
att detta skulle bli en succé.

Rolf Granqvist, Skr

Marschen arrangerades av bröderna Magnus Haglund, Christian Bonander,
Calle Johansson och Tobias Westman med stort stöd av anhöriga och kompisar som ställde upp som kontrollanter och med övriga göromål. Lagen
skickades ut från samlingspunkten i Marbäck på en några kilometer lång
vandring i natursköna omgivningar där de på vägen blev utsatta för diverse
prövningar. Tur, skicklighet och kunskap testades på lagens deltagare och
ju längre dagen led desto mer tur var gällande vid kontrollerna.
Det hela avslutades vid Näsboholm stugägareförenings klubblokal där till
slut hantverksskickligheten sattes på prov då lagen på tid skulle såga och
spika ihop en fågelholk efter alla konstens regler.
En modell gavs som förebild och visst, någon av holkarna såg väl ganska OK
ut till slut. I något fall kunde man ifrågasätta vad det var som hade åstadkommits, det enda som liknade en fågelholk var väl det förborrade hålet i
pankan! En gemensam festmåltid avnjöts med välbehag och det som gjorde
den extra uppskattad vad att den var tillagad av kommittédeltagarna själva,
ett mycket uppskattat initiativ. Lotterier med skänkta vinster som fann sina
vinnare och ett segrande lag i marschen kunde utses. Nu var ju tävlingen
inte det viktiga i sammanhanget, det förtjänar att nämnas.
En stor honnör till arrangörerna utdelas av samtliga närvarande. Till
kommande marschen kan förväntas att uppslutningen blir ännu större.
Leg

Guy Johansson tv och Hans Lissdaniels th, segrade i tipstävlingen.
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NÄR ÄLVEN VAR LEVANDE
Om flottningen i Ljusnan
av Johnny S Andersson

Floden Ljusnan börjar sitt flöde i närheten av
det berömda ”Flatruet” i landskapet Härjdedalens nordvästra hörn. Följaktligen heter orten
Ljusnedal.
Ljusnan slingrar sig sedan sydväst neröver mot
kusten genom Sveg - Ljusdal - Bollnäs och mynnar sedan ut i havet vid Ljusne i landskapet Hälsingland.

Hur började flottningen i Ljusnan?
Fram till mitten av 1800 - talet hade Hälsingand och Härjedalens skogar inget större ekonomiskt värde. Skog fanns i överflöd.
I början av 1800 - talet sågades virket med små
vattenkraftsdrivna så kallade sågkvarnar. De
hade bara ett handsmitt grovt blad som åstadkom lika mycket sågspån som bräder. Men med
ångmaskinens intåg blev skogen med en gång
eftertraktad och värdefull råvara.
I England växte städer och industrier upp med
rekordfart och blev ett viktigt exportland av
bräder från den svenska skogen. Med ångmaskiner i fraktbåtarna blev den långa frakten till
England inte något större hinder.Ångkraften
gjorde att ett stort antal sågverk kunde byggas
nära kusten och exportmarknaden. En ångsåg
anlades vid Ljusnans utlopp redan 1854.
Ett första försök till flottning av timret gjordes
redan 1849 från urskogarna omkring Hamra
och Fågelsjö i närheten av Sveg, men älven var
alltför stenig och strid för att timret skulle kunna

flottas ner till sågverken. Men med statens hjälp
kunde älven rensas från sten och andra hinder.
Älvens botten jämnades till och stenkistor byggdes för att hindra vattnets framfart som kunde
styra vattenfåran dit man ville.
Ett flottningsbolag bildades år 1869 som skulle
svara för flottningen längs älven. Sågverken längs
kusten växte med en väldig hastighet som öppnade oanade möjigheter för orterna kring kusten
att växa med en oerhörd kraft. Söderhamn och
Ljusne blev snabbt världens näst största exporthamnar för sågade trävaror. Andra skogsindustrier anlades i närheten. Sveriges första cellulosaindustri anläggs vid Bergvik år 1872.
Många av dem som arbetade inom flottningen
var småbrukare och bodde i mindre byar efter
älven. De var beroende av den arbetsstruktur
som den dåtida skogshanteringen erbjöd. På
vintern arbetade de i skogen, på våren, fram till
midsommar, hade de flottningen, och resten av
sommaren ägnade de åt det egna jordbruket.
Flottningsepokens facit är utan tvekan imponerande och dess betydelse för uppbyggnaden av
den svenska skogsindustrin, indirekt för landets
välstånd, kan inte underskattas. Ända fram till
1950-talet utgjorde Ljusnan med dess biflöden
ett stort transportnät med fraktande av timret
från skogarna ner till industrierna vid kusten.
Då kom de nya moderna maskinerna som gjorde
det möjligt att starta en omfattande utbyggnad av
skogsvägnätet, vilket innebar att allt mer timmer
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kunde köras ut ur skogen med lastbil.
I och med detta var flottningens dagar räknade. Den ena biflottleden efter den andra lades
sedan ner i rask takt så efter en tid var bara
huvudfåran i Ljusnan kvar.
Så den 18 maj 1967, mitt under pågående flottning, fick dåvarande flottningschefen Erik Tigerström ett meddelande per telefon från flottningsföreningens styrelse att flottningen skulle
läggas ner.
Många hade till en början svårt att förstå hur en
verksamhet som man levt så nära inpå och som
kändes som en del av bygden så plötsligt kunde
försvinna. Flottningens historia i Ljusnan och
dess biflöden är dock borta. Storbrötar , stockar som dansat nerför forsarna, skådespelet,
romantiken, flottaryrkets hårda slit har blivit
nostalgi och historia.

En annons i
Svensk Druid-Tidning
lönar sig alltid!
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Segrande lag Capella, fr.v. Richard Kollmansperger, Bo Gustafson och Åke Mattfolk.

RSL-mästerskapet i golf
Ryfors GK 23 augusti
De olika klass-segrarna fr.v.: Birgitta Wallgren, Sivan Larsson-Hanqvist, Bo Gustafson, Carl Larsson och
RSL-mästaren Jan-Ove Hammarberg

Vi var från början 79 anmälda men slutade på
imponerande 77 golfare som kom till start.
Trots, eller kanske tack vare, en kul kvällen innan med BBQ-buffé (se annat reportage i SDT) så
var det idel glada ansikten vi mötte denna morgon. Banan var, trots ett ihärdigt regnande under veckan, förvånansvärt torr. Bara lite blött på
vissa kända ställen. Första start redan 08:00 och
sista bollen ut 11:00 bestod av de senaste 2 årens
vinnare av tävlingen; segraren från i förfjol, Dan
Schelin-Jönköping samt fjolårssegraren Jan-Ove
Hammarberg, Linköping.
Vädrets makter stod oss bi och vi fick inte en enda
regndroppe på oss. Banan krävde sina offer, det
märktes på scorerna, ingen gick under banans
par. För de flesta var Ryfors GK en ny bekantskap
trots att banan ursprungligen lades ut av Ida Sager
redan 1888. Det har således funnits tillfällen under århundraden att träna. Minerna var på topp
trots scorerna och vid prisutdelningen fick alla

tävlande ett minne hem från en underbar dag tillsammans med nyvunna bröder och systrar.

Bland vinnarna fanns följande namn:
RSL-mästare 2008 med lägsta bruttoscore herrar
Jan-Ove Hammarberg.
Lägsta nettoscore herrar Bo Gustafson.
Lägsta bruttoscore damer Sivan Larsson-Hanqvist.
Lägsta nettoscore damer Birgitta Wallgren.
Bästa 3-mannalag blev logen Capella, Linköping med Rickard Kollmansperger, Åke Mattfolk och naturligtvis Bo Gustafson.
Vidare hade vi fler tävlingar i tävlingen. Long
Driving vanns av Margaretha Zederfeldt-Johansson, Skövde och närmast hål (det var bara en
handfull som träffade greenen) vanns av Jan
Melchior, Ulricehamn.
Storlogen Vänerlands mästerskap spelades i sam-

Lägsta bruttoscore hade Sivan Larsson-Hanqvist
och Jan-Ove Hammarberg

ma spelrunda som RSL-golfen och ny regerande
Storlogemästare är Carl Larsson, Karlstad. Bland
damerna tillhörande herrar i Vänerland vann Lillemor Amby, Ulricehamn. Logen Taliesins lokala
mästerskap erövrades av Anders Regnell.
I samband med avslutningen av prisutdelningen
tillkännagavs att nästa års RiksStorLoge-mästerskap arrangeras i storlogen Boreland av logen
Derva och att denna spelas i anslutning till Riksmötet 2009 i Östersund.
Ett stort tack till alla som kom, spelade eller tittade på.
Sarre”

5.000 kronor till Stipendiefonden
Fredagkväll för lördagens Riksmästerskap i golf
samlades alla deltagare för en grillkväll och allmän förbrödring på hotell Björkhagen i Ryfors.

Under kvällen såldes det lotter med fantstiska
vinster insamlade av Dan Schelin och Anders
Regnell. Men vem skulle få pengarna, 5.000:som de sålda lotterna gav.
Det visade sig att de på vår tfRSSkm Sigurd Lövmos intiativ skulle de gå till Stipendiefonden
vilket livligt applåderades av festdeltagarna när
han tillkännagav detta.
Jag vill också här ta chansen från oss alla golfdeltagare att tacka Logen Talisein och SL Vänerland för ett utomordentligt gott genomfört
Riksmästerskap i Golf.
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Eftersom broder Anders Regnell har hållit i det mesta
är det väl han som få ta åt sig den största äran.
Text i bild; Johnny S Andersson
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Landet runt
SMÄ informerade bröderna om att det här undantaget från reglerna –
som stadgar att tecken ska delas ut vid högtidsloge – har gjorts efter
godkännande från s k högre ort, bland annat ett enigt Storloge-ÄK kvällen innan.
Referenten hade siffran tre på sin nota, vilket innebar en placering vid
samma bord som våra båda musiker, klarinettvirtuosen ROÄ Kjell Olsson, som för övrigt fick sitt Veterantecken för 18 år sedan och konsertmästaren och violinisten Milos Kalla. Aha, då får man ta först av kräftor,
räkor, janssons, köttbullar, ost och annat gott, tänkte han.

1 Logen Ad Astra, Malmö
Efter 43 år fick han så äntligen vad han förtjänat – för
18 år sedan!
Det bjöds på en och annan överraskning när Ad Astra startade upp höstsäsongen tisdagen den 2 september med den traditionella kräftskivan.
Eubatnötet avlöpte helt enligt ritual och utan dramatik intill dess att ÄÄ
Kerry Mattsson aviserade att SL Sydborgen hade ett ärende att utföra, och
bad M Björn Stigborg meddela att dom var välkomna in i Lunden.
Storlogens ämbetsmän vid ett vanligt eubatmöte? Stort frågetecken i
mångas ansiktsuttryck?
Bland de närvarande bröderna fanns för ovanlighetens skull vår i Tyskland boende broder Rune Malm. Broder Rune gick in i logen redan 1965
och har således nu 43 års medlemskap. Broder Rune gick för övrigt in i
vår Orden tillsammans med broder Kjell Olsson.

Men se det tänkte inte Lv Tomas Egerstad. Han konstaterade kallt att
det bord referenten sitter vid får ta sist. Ve och fasa! Katastrof! För alla!
Då blir det ju ingen musik till visorna, alltså dom visor man bara måste
sjunga inför varje klo ……
Njaaa, så blev det ju inte. Tvärtom. Vi kunde ju ta hur många rödmyror
som helst – alla hade ju fått och det fanns gott om det. Det blev över till
kökets eftersits – om man nu har det nu för tiden?
Och det blev tid för allsång också. Debut för Kenneth Jastrell som försångare. KA Nilsson lämnade över micken till Kenneth efter fler år som
allsångsledare än referenten kan minnas. Tänk vad allsång kan göra åt
stämningen. Det blir liksom en nivå högre, om man så säger.
Så var då höstterminen igång. Det känns tryggt. För vi är ju sådana vi
människor, att vi gärna vill känna trygghet. Och det gör vi i vår Orden.
Och som man, trots en fin sommar, längtar efter.
Det har i varje fall Grefven, som plitade och Lindgren som plåtade,
gjort.

4 Logen Amici, Landskrona
Eu 080902 med återintagning
Fr v MÄ Sten-Åke Ljung, Veteranteckenmottagare Rune Malm, ROÄ och
musiker Kjell Olsson samt ÄÄ Kerry Mattsson

Men eftersom han inte haft tillfälle att delta i någon högtidsloge – om vi
undantar våra jubileer – har han heller aldrig fått sitt välförtjänta veterantecken.
SÄÄ Lars-Åke Sevborn, assisterad av SMÄ Lars Grefmar och SSkm KjellArne Nilsson, hade nöjet att få fästa Veterantecknet på broder Runes
kavajslag. I Tyskland, där Rune är flitig besökare i sin grundloge och
dessutom SMÄ i sin tyska storloge, bär man inte frack, men tecken får
där bäras till kostym.
En totalt överrumplad, glad och lycklig broder utryckte sitt djupa tack
och sin stora beundran över att Loge och Storloge hunnit planera och genomföra utdelandet, trots att det var först under söndagens eftermiddag
som Rune meddelade att han skulle komma.
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ÄÄ Christer Persson kunde hälsa ca 65 % av brr i Amici (och då saknades det en del av de normalt flitiga brr) välkomna till kvällens sammankomst. Det värmer ett brodershjärta när man ser en välfylld lund. Ett
fint välkomnande då vi nådde kvällens höjdpunkt återintagning av K-br
Anders Bjerehjelm, tidigare Ad Astra broder och numera br i dotterlogen
Amici. Vi hälsar honom välkommen i brödraskaran.
Logen Amici har under de senaste åren återintagit tre brr, så ritualmässigt börjar det bli en vana och vi hoppas trenden håller i sig.
I efterlogen hälsade ÅÅ br Anders än en gång välkommen och utbringade
vår speciella Amici-skål. Efter en god måltid passade vår nye broder på
att tacka för det fina mottagandet han fått, han kände sig verkligen ”hemma” redan nu och såg med tillförsikt framtiden an. Han mottog också av
br Logevärd Driudnål och Amicinål.
Efter dragning i kvällens lotteri där br Sten Holmquist kammade hem 2/3
av vinsterna, FU säger Grattis, var det så dags att bryta upp.
Ulf L
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Claesson talade för badalternativen Istapparna och Doppingarna, den
ena kall den andra varm.
TjOÄ Tomas Ahlqvist meddelade att logen håller ett informationsmöte
den 12 november kl 18.00 och uppmanade bröder att tänka till på presumtiva nya bröder.

18 Logen Cynthus Ulricehamn

Br Stig Nordlund informerade om den planerade Taube-aftonen och lämnade fältet fritt för alla som med sin stämma och eventuellt instrument är
intresserade att framföra något Taube-verk att ta tillfället i akt.

Eu 080828 med kräftor
Kvällen började med en extra D-stämma. Tre nya sökande till Druidorden. Ball utföll gynnsamt för samtliga. Efter en kort paus öppnades Eumötet ritualenligt ÄÄ Lars-Olof Andersson hälsade 66 bröder välkomna,
speciellt brr. från Borås & Jönköping.

I efterlogen följde de traditionella talen av br MÅ Bengt Olsson, av ÄÄ
Lars Olof Andersson och för de nya bröderna talade br Mikael Gröndal.
Br Kjell Jerlbo talade och nämnde med värme sin glädje över att få se sin
son som broder av logen. Slutligen tackade Br Arne Westman för maten
och bad om en hälsning till köksregionerna.

En resa till Sandefjord blir den 24 oktober. Fyra hälsningar från brr.
som ej var närvarande. Påminnelse om druidmarschen den 6 sept. Br.
Sune Carlbom önskade brr. välkomna till kallbadhuset och istapparna.
Br. Bosse kontrade med doppingarna på varmbadhuset på lördagmorgnarna och samtidigt berättade han lite om druidernas m-c resa Vänern
runt veckoslutet före midsommar. Br Pierre tackade de brr. som hjälpt
honom vid hans sons bröllop.

Återigen hade en festkväll förflutit i vår loge och vi skiljdes åt med hälsningen att vi ses om fjorton dagar om inte förr.
Leg

Som ideellt spelade br Kalle ett sångstycke av Monika Zetterlund. I efterlogen bjöd Lv Sivert och hans mannar på kräftskiva med svenska kräftor.
En och annan visa sjöngs och så småningom vände brr. hemåt efter en
mycket trevlig kväll.
Bosse

30 Logen Orion, Umeå

Eu med reception den 11 september

Den svarta veckan

Talet sju har en stor betydelse i druidiska sammanhang. Sju var också
antalet män som befunnits vara värdiga ett intagande i logen denna kväll.
Redan på höstens andra möte var det dags för reception.

Den svarta veckan är namnet på den vecka som inledde Första Världskriget, den
vecka under vilken snart sagt hela världen stod i krig mot varandra. Lägg alla
krav på proportioner åt sidan, men juni månad var en svart period för vår loge.
Tre Bröder lämnade oss, tre länkar i vår kedja bröts under en kort period.

ÄÄ Lars Olof Andersson hälsade egna och gästande bröder välkomna
och förberedda oss för reception. Uppdraget beredande broder, har nu
”ärvts” av br Göran Juntorp som förtjänstfullt efterträdde br Gösta Johansson. Vår i vanliga fall rymliga lokal fylldes nu av recipiender och
ledsagare så att det stundtals blev lite trångt. Ämbetsmannakåren genomförde sin första reception med bravur och i raskt tempo, på minde än en
timma var det hela avklarat med stil och värdighet.

Vår oldärk och Veteran Christer Olofsson gick först! Yngst i sammanhanget,
men döden är mer absolut än den relativa åldern. Christer var på god väg mot
sin kedja redan då jag gick in i Orden. Han var bara drygt trettio år då han
valdes in. Christer, en sann sällskapsmänniska, en livsnjutare, som långt efter
det han drabbats av stroke och dess konsekvenser kunde visa sann och varm
glädje då han träffade sina vänner. På den tiden rökte vi fortfarande inomhus
och när han njöt en cigarrett med en grogg, då kunde vi se en person som
förstod att fylla sin bägare och tömma den innan den dunstat. Hans varma
skratt med glädjens rynkor i ögonvrån kommer att dröja kvar hos oss.

Erfarne br M Pierre Ullmark ledde arbetet på golvet med stor säkerhet.

Sten Bäckström, Riddaren av Idrotten, Jubelveteran och hedersman gick
därefter. Med sina dryga nittio år var han vår äldsta Broder. Var han märkt
av åldern? Givetvis, men till senaste tid kom han ofta till våra möten på cykel. När han skakat av sig regn eller snö var det hans öppna och smittande
skratt i återseendet som dominerade hela hans gestalt. Han hade mycket
att berätta och han var en god lyssnare. Om någon kunnat lära oss att uppskatta livet fullt ut och att man kan vara en nittioårig ”spjuver”, då var det
han. Tennisspelare upp i åttoårsåldern och glädjespridare loppet ut.
Thore Strand. OÄ och Veteran blev ”trea” i sammanhanget. Det är svårt
att sätta en etikett på Thore. Han var stor! Stor som köpman, som bridgespelare, som person. Han försvann aldrig i skuggan av de omgivande.
Hans plats var i centrum. Hans röst och skratt hade också storhet. Inte
minst var hans generositet stor! Hur många timmar och slantar har han
inte sponsrat våra eftermöten med, då speciella högtidsmåltider skulle
anordnas? Ljudet av hans knogar mot bordsskivan då han ville ge extra
tyngd åt ett inlägg finns kvar i våra minnen.

De nyblivna eubaterna presenterades: Per Eriksson, Per Jerlbo, Mikael
Gröndahl, Frederic Fagerström, Erik Andersson, Fredrik Ståhl och Johan
Samuelsson
SL mötet i Borås den 25 oktober pålystes, likaså Bowlingkampen i Jönköping den 14 oktober och Cynthusgolfen den 26 september.

Att den forne 800- och 1500-metersspecialisten inte blev etta i detta lopp tror jag
att han accepterar, för en viss ödmjukhet ska ju alltid prägla en sann druid!

ÄÄ framförde ett stort tack till kommittén för marschen med brr Christian Bonander, Tobias Westman, Calle Johansson, Magnus Haglund och
Arne Westman i spetsen. Br Arne Westman talade för arrangörerna och
redovisade ett gott överskott till logekassan. (Går att läsa om på sidan
15)

Vi får inte glömma att komma ihåg! Komma ihåg våra bortgångna och hedra dem på bästa sätt! Komma ihåg att det inte finns något bättre sätt att
hedra dem än att söka nya länkar som i samma anda som de bortgångna
tillsammans med oss övriga för våra traditioner vidare.

Br Christer Hardenberg talade för logen Camulus, framförde hälsningar
och gratulationer till sju nya bröder. Br Håkan Johansson nämnde Norgeresan den 24 oktober och påminde bröder om anmälan. Brr Jan-Åke

Komma ihåg våra möten till hösten.
Bertil Carlsson
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37 Logen Hesperus, Malmö

46 Logen Belenos, Uppsala

Kräftstart den 26 augusti

Från vår till höst.

Efter ÄK, OÄK och diverse utskottsmöten var det så dags för höstens första
Eubatträff i Hesperus. Den inleddes förstås med något svalkande resp
stärkande i baren på Västergatan i Malmö, varefter de 34 bröderna, inkluderande några gästande bröder från andra malmöloger, samlades i
lunden för att varva ner och bli påminda om varför man gått in i en druidloge. Detta genomförde de nyvalda ämbetsmännen på ett berömvärt sätt.

Den första september samlades vi åter till ett druidiskt möte efter sommaruppehållet.

Efter mellanakten – ännu en samlande stund i baren – blev bröderna så
inbjudna i måltidslokalen till dofterna av en av årets höjdpunkter: kräftan.
Vår nye lv, br Jonas Rasmusson, hade dukat ett upp ett traditionellt, d v s
välfyllt, bord med kräftor, räkor, ost, Janssons frestelse, köttbullar, smör
och bröd. Resten fick vi beställa av våra trevliga servitriser. Och sjunga fick
vi göra själva även om Hesperus Bardasångare gav sången lite extra skjuts.
Redan den 9 september var det dags igen. Den här gången började vi med ett
druidmöte, eftersom en ekonomisk fråga krävde beslut av ett sådant. Ja, det
är så mycket med det världsliga! Till det efterföljande eubatmötet inträdde
ytterligare några bröder i lunden, vilket gjorde summa 31 bröder. Under mötena i lunden bjuds numera bröderna i Hesperus på levande musik sedan
undertecknad utsetts till organist, vilket än så länge tycks vara uppskattat.
Efterlogen hämtade även den här
gången den lekamliga spisen från
havet. Laxfilé med en härlig goja
ovanpå plus lämpliga tillbehör och
dito drycker. Ack, vad vi njöt! När
läckerheterna smält undan tog
broder Gunnar Edebrand plats
på scenen tillsammans med en
overheadprojektor. Som godkänd
besiktningsman i SBR (Svenska
Byggingenjörers Riksförbund, www.
bygging.se kunde han berätta mycket om ”överlåtelse av fast egendom”,
som han hade valt att kalla sitt anförande. Att överlåta t.ex. ett hus ger
mycket att tänka på för både säljare,
köpare och besiktningsman, det vet vi nu, vi som var där.
Broder Gunnar hade ännu en
uppgift. Han skulle dra vinsterna
i kvällens lotteri. Det gjorde han
med den äran, för vinet på bilden
tillföll undertecknad och livremmen(!) vanns av Hesperus nye ÄÄ,
br Roland Olsson (t.v. på bilden till
ovan), som också fick överlämna
blommor till broder Gunnar, som
ju gjort en gedigen insats under
kvällen.
Lasse Nordstedt

Vad trevligt det är att åter träffa själsfränder i ett druidiskt sammanhang.
Sommaruppehållet
har varit skönt och
man har kopplat av
på olika sätt. Vissa
av oss ligger på någon
strand eller i hängmattan medan andra
målar på sommarhuset. Men så träffas Vår munskänk br Anders Graner försöker övertyga
vi åter och gläds åt
skm br Leif Cassinger om rätt dryckesval.
att ha en rad möten
framför oss under hösten.
Vi utökade vår vårtermin
med ytterligare en logekväll
med druidstämma. Fastän vi
hade konkurrens av en riktigt vacker och varm vårkväll
valde 40 bröder att mötas en
sista gång i Lunden före sommaren. Detta trots att det inte
var några eubater och barder
närvarande.

Br Anders Söderberg erbjuder något alkoholfritt(?)

Slutligen hade vi ett välbesökt utemöte med
damer första måndagen i juni. Vi samlades
vid Gamla Uppsala och blev professionellt
guidade av br Sven Hammar som berättade
platsens märkliga historia. Senare intog vi
det anrika Odinsborg och avåt en dignande
och läcker vårbuffé.
Efter fantastisk sång och musikunderhållning skingrades vi i den vackra försommarkvällen.
Vid det första höstmötet var vi 56 bröder som letade oss till logen. Logemötet Br PA Hillström tackar FU
för maten
genomfördes som vanligt högtidligt och
väloljat av vår rutinerade ämbetsmannakår. Denna kväll var vi ovanligt
tidigt ute från Lunden igen för att förväntansfullt ge oss i kast med Festlighetsutskottets läckerheter. Gorgonzolafyllda kycklingfiléer med parmesanpotatis. Något som verkligen uppskattades. Stämningen var glad och
trevlig som vanligt och när vi skildes så såg nog de flesta, som jag, fram
emot nästa logemöte.
Så den 15 september hade vi åter ett eubatmöte efter en kort druidstämma då
vi beslutade att årligen dela ut ett musikstipendium till välförtjänta ungdomar.

Glöm inte foton
till referaten!
Gemyt runt bordet. Brr Gunno Nilsson, Terje
Hallin, Hans Rosengren och Bengt Holm.
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Efterlogen präglades av
spanska tongångar både
när det gällde det kulinariska och kvällens underhållning. FU hade dukat
matsalen vackert i de spanska färgerna rött och gult.
Lv presenterade en läcker
paella och vår munskänk
bjöd på en mjuk, fin Rioja.
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Två potentiella bröder hade fått information denna kväll och presenterade sig vid måltiden.
Till kaffet hade vi en gäst,
Staffan Sjöberg, som talade
om sina äventyr att köpa gitarr
av spanska gitarrbyggare. Han
spelade, sjöng och berättade
också om olika typer av flamenco. Vi häpnade över hans
otroligt virtuosa gitarrspel
som enligt honom helt skiljer
sig från klassisk gitarrspel.

52 Logen Sefir, Grebbestad
Bardating 3 september 2008
21 bröder hade samlats för att välkomna 5 nya barder på detta höstens
första innemöte. ÄÄ Mats Rosenbielke och hans ämbetsmän genomförde
den inte alltför enkla receptionen mycket ambitiöst. Lundens höga temperatur gav ett bidrag till att de nya Barderna i dubbel bemärkelse fick
ett varmt välkomnande.

Caj Söderberg, pressombud/

Logens bröder fick den
stora glädjen att för första gången se Riddaren
av Ranrike, vår egen
broder och SÄÄ Göran
Henriksson, iförd
riddardräkt bevista
vårt möte. Logen Sefir
har ju under sin drygt
40-åriga historia inte
varit direkt bortskämd
med bröder av denna
grad. Broder Göran är
enligt matrikel riddare
nr 2 i logen Sefir.

Foto Johan Beijer.

51 Logen Guta, Visby
Den 2 oktober 2008, D-stämma med reception

Vid den påföljande brödramåltiden nämnde
TjOÄ i sitt välkomstanförande till de nya barderna att eubattiden kan jämföras med en prövotid där man känner sig för i ordenslivet. Som Bard bekräftar man sin vilja att medverka i ordensarbetet, vilket
också innebär ett ökat broderligt ansvarstagande. ”Om drygt ett år förväntas ni
bli upphöjda till Druider och därmed också kunna inträda som ämbetsmän.”
Br Mattias Brink framförde de nya bardernas tack och lovade att de skulle göra
sitt bästa för att leva upp till det ökade förtroende som bardgraden innebär.
Efter en trevlig gemenskap och broderlig samvaro började vi vår hemfärd
i det begynnande höstmörkret och kunde konstatera att bröderna Bengt
och Nigge lyckats väl i arbetet med ansa vårt vårdträd, eken som vaktar
ingången till vår ordenslokal.

Sex nya bröder; Olof Bäckström, Björn Orleifsson, Göran Johansson, Jan Calderon, Lars Edman och Daniel Hjorter, hade hörsammat kallelsen till Druidgraden. Vid den ritualenliga ceremoni förrättade
logens ämbetsmän deras upphöjelse till Druidgraden.

Eubatmöte den 24 september

Logen Gutas nya tjänstemän med likaså nyvalde Kent Klasén som ÄÄ ledde
sin första druidstämma denna kväll och de fick därmed en kvalificerad
rivstart med denna mastiga gradgivning. Ett elddop som avlöpte väl för de
inblandade men med nervositeten som en kittlande följeslagare.

Ett fantastiskt eftersommarväder till trots, hade 34 bröder mött upp till
dagens eubatmöte. Den 22 september gick startskottet för årets hummerfiske, det allt överskuggande ämnet i detta skaldjurens Mecka och
av minerna att döma hade flera bröder redan skådat påhälsningar i sina
hummertinor, vilket också satte sin prägel på kvällens samtal

Inte för att jag har forskat i ärendet men det förefaller ytterst osannolikt att
det tidigare i Logen Gutas historia förekommit att hela sex bröder samtidigt
upphöjdes till denna grundlogegrad. De sex nya bröderna i druidgraden
var tydligt tagna av stundens allvarstyngd när de invigdes i gradens mysterier som de lovade att hemlighålla och ta med sig i graven. Druidorden har
höga ideal som ställer höga krav på sina bröder.

Logen Sefir kunde glädja sig åt att erhålla en ny broder, nämligen Peter Ericsson, som lämnat logen Belisama som gottskriven broder för sex år sedan,
men nu bosatt sig i den bohuslänska arkipelagen strax norr om Grebbestad
och åter kände en dragning till den Druidiska gemenskapen.
Medelst en nyskriven ritual inhämtad från FGDO:s kansli återinvigdes br
Peter och bekläddes åter med sina regalier som kapitelbroder.

Innan det var dags för kvällens Gutamåltid genomfördes även ett kort
eubatmöte. Lämpligt nog - med tanke på den sena timmen - var kvällens
meny komponerad med lättsmälta välsmakande rätter.

Nästa gång vi ses i logen Sefir är den 22 oktober, då det bl a serveras
Hummer, och vår Lv Lars Wallin är angelägen om att bröderna anmäler
sig i god tid så anskaffningen av den åtråvärda varan inte äventyras. Dessförinnan - den 11 oktober - skall emellertid SL Västanland gästa oss och
SÄÄ Göran Henriksson hälsade bröderna välkomna till detta möte.

Talet till recipienderna hölls av Kenth Clasén och Jan Calderon talade för
recipienderna och talet till fosterlandet hölls av Sylve Klinte på hans speciella sätt. Under hans mångåriga verksamhet i olika roller i Logen Guta
har han oftast framför sina tal och ideella inslag i form av egna skrivna
dikter. Den här gången hade broder Sylve skaldat.

I efterlogen lät vi oss väl smaka av den Gudrunska måltiden tillagad på
den nyinköpta spisen och med råvaror transporterade på det nyanskaffade fordonet.

Efter Gutamåltiden samlades vi för kaffe och avec och givande tankeutbyten.
Bertil Andersson

TT
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60 Logen Arosia, Västerås

55 Logen Thesevs, Linköping

Eubatmöte 2008-08-25 med kräftkalas

Eubatmöte den 2 september
Nu är vi igång igen med logearbetet och de vardagliga frågorna, brödernas
hälsa, presentation av tilltänkta bröder, inslag i efterlogen och planering av
kommande aktiviteter under ämbetsmännens övergripande ledning. Mycket
kommer att hända under höstterminen bl a besök av tyska bröder, som vi ser
fram emot.
För vår lekamliga spis sörjer våra eminenta logevärdar på bästa sätt. I kvällens efterloge redogjorde Skr Torbjörn Johansson för logens utveckling under
föregående ämbetsperiod, statistiskt sett. Ja, statistik kan faktiskt vara intressant. Nämnas kan att bröderna genomsnittligt blivit yngre med åren.
Hemkommen konstaterade jag framför spegeln att jag ser ut som sjutton.
Tolka det hur ni vill, betänk att det finns tre sorters lögner, lögn, förbannad
lögn och statistik. Det Torbjörn redogjorde för var dock helt sanningsenligt
och väl underbyggt, vilket man inte kan säga om min spegelbild. Det var
ett önsketänkande.

Druidstämma och Eubatmöte den 16 september
Hösten kom tidigt i år. Hur skönt känns det inte då att kura inomhus. Jag
åkte buss till logen. Jag kom tidigt. Endast Logevärdarna var igång med sina
förberedelser. En efter en strömmade dock bröderna till. Det kändes skönt
att på ett otvunget sätt komma tillsammans en stund innan M inbjöd oss till
Lundens rituella gemenskap.
Först en kort D-stämma med ballotering, som utföll lysande. Därefter
anslöt Barder och Eubater.
OÄ Rolf R Carlsson berättade att han tillsammans med bröderna Hans
G von Wovern, Lars Kardfall och Johan Hallberg bevistat Arvikalogen
Altairs instiftande och att man där som gåva överlämnat ett Thesevsstandar. Han medförde en hälsning från arvikabröderna.
I efterlogen skulle vi haft besök av en ölexpert för information och provsmakning men denne hade lämnat återbud i sista stund då han i arbetet
måst begiva sig till Tyskland. Kvällen blev bra i alla fall, med god mat och
inte fattades det öl heller.
Slutet gott allting gott.

27 stycken bröder från Arosia samlades i Logelokalen på måndagen 2008-08-25 för höstens
första Eubatmöte. Förhandlingarna fördes i god
anda. Broder Organist Arne Larsson hade nu förnyat musiken till en mer lättsam form vilket uppskattades stort av bröderna. Broder ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt avslutade därefter förhandlingarna
ritualmässigt.
Br. Logevärd Bengt Andersson bjöd bröderna på kräftkalas i efterlogen. Då var dessutom inbjuden en presumtiv broder – Gunnar
Liveborn – som fick en hedersplats intill br. ÄÄ:
Kavajerna togs av för att skyddas från stänk från
de saftiga kräftorna.
Br. Ragnvald Olsson hade sammanställt ett
häfte med nubbevisor och han ledde allsången.
Stämningen var god och bröderna skrålade med
under fest och glam! Denna gång invigdes nya
rutiner för att hjälpa till i köket – enligt ett rullande schema. Några bröder hade tidigare visat
farhågor över att ett sådant system inte kommer
att fungera. Men det gjorde det och br. ÄÄ, som
slagit vad om det, erhöll en hundralapp som pris
från br. MÄ Håkan Sandberg.

Druidstämma med Eubatmöte 2008-09-15
Arosia samlades för höstens andra logemöte. Vid D-stämman ballotterades 2 nya bröder. Reception för dessa samt för en tidigare ballotterad
broder kommer att ske på måndagen 2008-10-06. Vid Eubatmötet hölls
en högtidlig parentaton för den hastigt avlidne brodern Anders Larsson.
Efter därpå följande förhandlingar avslutade broder ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt mötet ritualmässigt.

A-man

58 Logen Selene, Trelleborg
Referat från logemöte 2008-09-01
Denna måndag kväll var det dags med årets Bier-abend, 53 st brr var
samlade där av 9 st från logen Stella-Polaris och 2 st från logen Halör.
ÄÄ Hans-Göran Olsson förklarade eubatmötet öppnat och frid rådde i
lunden och efter ca en timme kunde brr traska ned för trappan för att
intaga borden, där det sedvanligt vid Bier-abend serveras eis-bein sauerkraut och brattvurst.
Givetvis var även sextetten blåsarna på plats och blåste liv i gamla godingar som ”Tyrolerhatten” och ”Kalle på spången” i ett rungande tempo.
Ölet flödade och stämningen var på topp denna kväll där snapsvisorna
avlöste varandra mellan ”blåsarnas” låtar.

Br. Logevärd Bengt Andersson bjöd bröderna I efterlogen på välsmakande benfri gratinerad kotlettrad, sallad och potatis.
Då var dessutom inbjuden en presumtiv broder Per-Olof Fryklöf som fick
en hedersplats intill br. ÄÄ. Br ÄÄ passade också på att tacka kapten Lars
Elmerfors för den fina båtutflykten till Ridön 2008-06-04.

Kvällens lotter såldes av brr Magnus Dahlström och Fredrik Persson.

Dessutom underhåll br. Anders Allander med bildvisning och ett föredrag om förindustriell Science Fiction.

Fp

Anders Allander, Skr samt Informationsansvarig
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att man kunde höra ”en knappnål
falla”. Eller som broder Kjell sa,
”det var så tyst att jag var rädd att
bröderna hade gått hem”. Med andra
ord dom spelade en repertoar som
gjorde oss samtliga mållösa.

Logen 61 Halör, Höllviken

Skulle jag sätta betyg som vi känner
igen från massmedia så blir det fem
stjärnor av fem möjliga. Broder Kjell
spelade, vår förste organist i Halör,
Einar Anderssons visa ”Hembygdsvisa”, som broder Einar skrev i slutet
på 1980 talet. Varmt och broderligt
tack till Kjell och Milos som hade
haft den goda smaken och valt en
musikalisk kväll som föll alla i
Milos Kalla och Kjell Olsson fick smaken. Ni är varmt välkomna igen
nästan Mariastugans tak att lyfta när vilket jag tror att ni förstod av de
Einar Anderssons musik spelades.
stående applåder som ni fick.

Utemöte vid Månstorps Gavlar den 21 augusti.
Vi hade knappt hunnit inmundiga varmkorven och därtill öl och en ”lille
en” innan himmelen öppnade sig.
Månstorps Gavlar är en borgruin strax norr om Vellinge och platsen inbjuder till stämningsfulla möten med sång och musik. Traditionsenligt ställde
Bardasångarna från logen Hesperus upp, men med enbart väggarna kvar
och utan tak över huvudet var det svårt att genomföra utemötet i regnet.
Således var det bara att styra kosan tillbaka till logelokalen i Mariastugan.
Där väntade det traditionella sillbordet som erbjöds till det originella originalpriset 4:98.
Det som inte blev sjunget vid Månstorps Gavlar blev nu framfört av bröderna från Hesperus. Blandningen av stämningsfulla sånger och glada dryckesvisor bidrog till ännu en minnesfull och trevlig kväll i logen Halör.

En sådan här kväll går tyvärr alltför snabbt men man skall sluta medan
det är som bäst och så gjorde även vi denna kväll.

Bardating och Eubatmöte den 4 september

Roland Boström

Så var det dags att börja höstens ”riktiga” logemöten på Mariagården i
Höllviken. Redan under Bardatinget uppmärksammade vi att musiken
fyllde lokalen på ett mer sofistikerat sätt tack vare den nya anläggning
som installerats under sommaren.
Till Eubatmötet kunder ÄÄ Thommy Gransten hälsa 37 bröder välkomna.
Eftersom Rolf Tillberg på grund av sjukdom inte kunde närvara vid vårens installation av ämbetsmän blev det nu TjOÄ Torsten Svenssons uppgift att nu förrätta installationen. Rolf Tillberg kunde åter inta platsen
som logens skrivare och hälsades hjärtligen välkommen tillbaka.

74 Logen Beltain, Östhammar
Östhammar 2008-09-24
Äntligen har vi nu fått upp vår hemsida. Den har varit på gång hela sommaren, men den som väntar på något…. Nu är den på nätet. www.beltain.se.

Förutom logens egna möten kan vi se fram emot ännu en höst med intressanta utbyten med andra loger. En höjdpunkt är utan tvekan besöket hos
logen Sefir med hummer safari och golf den 22 oktober.
Under efterlogen fick vi träffa bekantskap med gamla vikingakungar som
Harald Blåtand och Sven Tveskägg. Ja, nog kändes det som de kom inklivande från närliggande Öresund när Peter Ross Lindholm på ett målande
sätt, berättande om de danska vikingarna från Gorm den Gamle och Tyra
fram till slaget vid Foteviken 1134.
Peter, som är amanuens vid Trelleborgen i Trelleborg, beskrev mustigt
och humoristiskt de kvinnor och män som påverkade historien i vårt
närområde. Intriger och släktfejder tillhörde vardagen och det var bara
att konstatera att det står i stor kontrast till det vi upplever i den druidiska
brödrakretsen 900 år senare.
Hans E. Johansson
Jubilarerna avlöser varandra i Beltain detta år. Senast i raden uppvaktades
brodern Jan-Åke Dahlqvist som fyllt 70 år under sommaren. Jan-Åke
tillhör de bröder startade sällskapet i Östhammar och som den första
tiden åkte till Uppsala på
ordensmötena. När det
sedan blev klart för bildandet av den egna logen
var Jan-Åke en av stiftarbrödern.

Nostalgisk afton den 18 september
Så var det dags för nostalgisk afton i logen Halör, vilket innebär att äldre ämbetsmän intar ämbetsmannaplatserna. Det mest fantastiska är att
samtliga ämbetsmän som var verksamma 96-98 var på sina platser. Alltså
satt Lennart Harneman ÄÄ, MÄ Bertil Ahlqvist, M Göran Hirdbo, Skr Ulf
Liljegren, Skm Sten Jacobsson, Iv Kaj Kampf samt Yv Zivko Korecic.
Möjligen att dom hade börjat få ”de grå tinningarnas charm” som det så
vackert heter. Men ni skötte EU mötet med den äran. Jag tyckte dock mig
se att några yngre satt som handbarder, men det störde inte besättningen
i övrigt. Dessa nostalgiska kvällar är mycket omtyckta, eller vad sägs om
att 39 bröder hade mött upp denna kväll?! Det infinner sig en speciell
känsla när ljuset tonas ner och man hör de äldre bröderna. Tack för ett
fint genomfört EU- möte.

Vid eubatmötet i mitten av
september gratulerades JanÅke av logebröderna och han
fick ta emot sju röda rosor av
ÄÄ Lennart Owenius.

De äldre ämbetsmännen må dock ursäkta men kvällens höjdpunkt var
de suveräna, gästande musikerna, nämligen ROÄ Kjell Olsson på piano
och K broder Milos Kalla med sin fiol. Deras musikalitet fick t.o.m logen
Halörs bröder att vara så tysta, under sina musikaliska framträdanden,

Börje Eriksson
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75 Logen Capella, Linköping

79 Logen Excalibur, Borås
Druidstämma och Eubatmöte 2008-09-03
Vi var dryga 20 Bröder som hade samlats denna första höstdag som bjöd
på riktigt ruskväder med regn och åska. Gott att komma in under tak för
att avhålla de första mötena för terminen.
Druidstämman var mycket kort, Broder Mats Ljung valdes som ny Skm efter Broder Sven Lagerström som avgått av personliga skäl. Till följd därav
valdes Broder Torbjörn Sällfors till ny HB efter Broder Mats.
Därefter hade tiden kommit att öppna kvällens nästa, Eubatmötet. Mötet
klarades av med glans av ämbetsmännen. Ett angeläget ämne för kvällen var rekrytering av nya Bröder. En ansökan hade inkommit och ÄÄ
Veine Karlsson informerade om att Logen anordnar en Informationskväll
2008-09-30 på Odd Fellow Orden för intresserade presumtiva Bröder. ÄÄ
uppmanade samtliga Bröder att göra sitt yttersta i rekryteringsarbetet.

Våra tre nya Eubaterna är från vänster; Dennis Holmström,
Johan Sagebro och Hans Häggroth.

Ett trettiotal bröder hade hörsammat kallelsen och samlats i Druidgården denna lite ruggiga septembertorsdag för att närvara vid tre nya bröders invigning i vår Orden.
Allt förlöpte enligt ritual tack vare en erfaren och välövad ämbetsmannakår. Tal till Fosterlandet hölls (på vers) av broder Ulf Svensson och till
Orden och Logerna talade broder Roger Blücher.
Den nyinvigde Eubaten Johan Sagebro höll recipiendernas tacktal. Vår
RSOÄ Jan Peterzén tackade vår Logvärdar för den fantastiska måltiden.
Mätta och belåtna vandrade vi hemåt i natten. Hoppas att våra nya bröder
skall trivas i logen.
PerA

I efterlogen, innan brödramåltiden som bestod skagentoast, rosenkotlett
med svampsås, grönsaker och potatis samt kaffe och kaka, presenterades Broder Morgan Hagberg med rosor och leven med anledning av
60-årsdagen i somras.
Efter måltiden var det dags för Broder Thomas Bergströms Intervjuserie.
Den 3:e gästen i ”Heta Stolen” var Broder Stefan Claesson. Vi fick möjlighet att ”krypa inunder skinnet” på Broder Stefan i familjelivet, arbetslivet
och fritiden. Omdömet håller fortfarande: en mycket intressant och uppskattad programpunkt.
Under intagande av kaffe i sällskapsutrymmena genomfördes logens lotteri. Broder Lars Forsman sopade rent bland vinsterna med 4 vinstgivande lotter! Med detta avslutades kvällen och Bröderna troppade iväg
hemåt till sina nära och kära.
Lejon
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Carlgren´s Herr

tel: 0141 414 14

Sundlingsvägen 3 • Borensberg

VI GRATULERAR
97 år
Wirdar, Romberg, Carl, 22 nov

Henry Hurle, Hahre, Kent, 6 nov

85 år

Ossian, Larsson, Kent, 6 nov

Capella, Dahlin, Arne, 11 nov

75 år
Orion, Lindqvist, Rolf, 15 nov
Eos, Hedlund, Roland, 17 nov

Derva, Svensson, Håkan, 8 nov
Aldebaran, Karlsson, Bernt, 10 nov
Belenos, Cassinger, Leif, 11 nov
Taliesin, Dahlman, Roger, 11 nov
Iris, Wikman, Hans R, 11 nov

BRUSTNA
LÄNKAR
LOGEN AD ASTRA, MALMÖ
OÄ-Br Helge Axzell, Malmö
Invigd i Orden den 11 mars 1970
Avliden den 9 september 2008
38 medlemsår

LOGEN VASA, MALMÖ
K-Br Jean-Claude Bernier, Malmö
Invigd i Orden den 18 november 1971
Avliden den 27 september 2008
27 medlemsår

FRACK 1.595:-

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

70 år

Sefir, Isaksson, Christer, 18 nov

Neptunus, Ekström, Christer, 7 nov

Belenos, Johansson, Göran, 18 nov

Aldebaran, Nyberg, Curt, 7 nov

Cynthus, Amby, Kurt, 23 nov

Pallas, Carlberg, Lars, 8 nov

Aldebaran, Holmgren, Stig, 25 nov

LOGEN KARLAVAGNEN, SUNDSVALL

Orion, Lundmark, Sture, 8 nov

Carnac, Alfonsi, Stefan, 28 nov

Mimer, Ranemyr, Kjell, 11 nov

Hesperus, Björklund, Tommy, 30v

Halör, Boström, Roland, 16 nov

50 år

OÄ-Br Matti Ögren, Sundsvall
Invigd i Orden den 22 november 1959
Avliden den 1 september 2008
49 medlemsår

Merlin, Nilsson, Göte, 17 nov
Iris, Eriksson, Stanley, 22 nov
Ossian, Hansson, Urban, 29 nov

Nennius, Sundqvist, Lars, 1 nov
Beltain, Jansson, Karl-Johan, 5 nov
Merkur, Johansson, Stefan, 9 nov

60 år

Stonehenge, Andersson, Göran, 11 nov

Selene, Svensson, Leif, 3 nov

Pallas, Berg, Mikael, 14 nov

Derva, Grahn, Benny, 4 nov

Cynthus, Claesson, Hugo, 16 nov

Hesperus, Klinkert, Nils-Erik, 5 nov Arosia, Beijer, Peter, 26 nov

LOGEN NEMETON, LUND
R-Br Lennart Strömberg, Kävlinge
Invigd i Orden den 7 november 1974
Avliden den 15 september 2008
34 medlemsår

LOGEN TRITON, NORRKÖPING
OÄ-Br Rune Svensson, Norrköping
Invigd i Orden den 26 januari 1968
Avliden den 13 september 2008
40 medlemsår

VI
BEHÖVER
Fler
ANNONSÖRER!

En annons i
Svensk Druid-Tidning
lönar sig alltid!

PRISLISTA

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

Hyr eget hus i Spanien alldeles vid Medelhavet

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

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

Fast annonsering hela året, enligt offert!

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

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 8 oktober 2008

24

