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Tankar om
de yttersta tingen
Omslaget och sidan 2 i novembernumret visar två stämningsfyllda bilder
från Skogskyrkogården i Stockholm. Den ligger i Gamla Enskede i Stockholms kommun, vackert belägen på ett tallbevuxet rullstensåsområde på
totalt bortåt 100 hektar. Redan 1920 invigdes den och utvecklades mellan åren 1915 – 1940 av arkitekterna Asplund och Lewerentz. Här äger
olika församlingar och religioner sina ”kvarter”, där begravningar kan
anordnas i enlighet med den tro som den bortgångne tillhört, och givetvis kan även icke-konfessionella, borgerliga begravningar hållas. Varje
år verkställs här 3.000 begravningar och Skogskyrkogården är Sveriges
största begravningsplats.

Många frågor finner sina svar inom hjärntrusten, ibland tar vi en gammal telefonkatalog till hjälp och ofta räcker en gammal årgång av Druidtidningen eller en gammal matrikel för att vi ska kunna skiljas något
klokare än vi var då vi kom dit!
Sen kom allvarligare frågor. En av våra ämbetsmän ställer frågan om vem
som kommer till begravningsstunden lördag samma vecka. Frankt, utan
omsvep svarar de flesta att de naturligtvis har tänkt närvara, lika snabbt,
men inte lika frankt, förklarar några att andra familjeangelägenheter
förhindrar dem att komma. Då ärendet gått laget runt återstår en som
livligt beskärmar sig med: ”Jag undviker begravningar i allmänhet och
min egen i synnerhet!” Formuleringen saknade inte viss finess, och den
renderade några skratt, men då jag var på väg hem fanns den där, störande, inte underhållande. Varför?

Vilken ekumenisk rörelse! Att människor efter döden kan finna plats
sida vid sida, oavsett de är kristna protestanter, ortodoxa, katoliker,
mandier, bahaier, judar eller icketroende. Kyrkogårdens natur och arkitektur lockar varje år flera tusen besökare och från huvudstaden anordnas regelbundna guidade utflykter dit. Sedan
1994 finns Skogskyrkogården med på FN:s
världsarvslista med nummer 558.

Vår ÄÄ förklarar varje möte att hans ämbetsplikt bland annat är ”att sörja
för hädangångna bröders värdiga jordande!” Kan man inte i detta sammanhang säga att ”om det regnar på prästen brukar det stänka något på
klockaren också”? Det kan ju inte ligga på en person i logen att sörja för
en värdig begravning, utan så många bröder som möjligt bör ju anstränga
sig för att hjälpa ÄÄ.

Döden är ett stort begrepp som utan tvekan berör oss alla. Jag skulle såsom Peter Harryson kunna säga att jag ”osökt
kommer att tänka på något!”:

Begravningsstunden är ju vår sista chans att visa den bortgångne respekt
och vördnad, och vårt tillfälle att visa änkan och efterlevande barn att
våra principer når längre än högstämda tal vid fester och middagsbord,
ja till och med att vi kan vara tillsammans bortom livets gräns!

Vi satt där på Café Druiden, som vanligt, en onsdag mellan 13.00-15.00.
Det vanliga järngänget och de
vanliga samtalsämnena: Vem
var ÄÄ innan den var det?,
Vem var det som drev affären där öst på stan?, Lever
han än, den där som var
maskinist på den där
biografen?

Hösttid är skördetid skrev Johnny S Andersson i första höstnumret. Hösten har något dödstematiskt över sig! Mikaelihelgen är ju en ”gammalhelg” i motsats till vårens pingst och dessutom har vi ju Allhelgonahelgen
med tillhörande Åminnelsedag. Var sak har sin tid, var det ju sagt i både
Predikaren och den gamla Eddan.
Vi kan inte springa ifrån döden oavsett hur fort vi färdas och eftersom vi alla kommer att möta den borde det vara mer lämpligt att samla kunskap och visdom så att vi lär oss att
acceptera den, utan att för den skull springa den
till mötes. Låt oss vårda våra traditioner med parentationer, diktläsning och sång i samband med
bortgångna bröders begravningar.
Jag skulle inte må bra av att det slarvades med min.
Bertil Carlsson
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I huvudet
på en redaktör
I våra ritualer är vi mycket försiktiga när det gäller att förändra texterna. En liten
förändring kan ha varit föremål för Rituella utskottet och orden som ska bytas ut
har vägts på våg. Kanske något överdrivet, men jag tror att det ibland krävs det där
”lilla extra” för att motivera kostymen och fracken. Det är mycket lättare att tappa
något i en tradition än att återskapa det raserade.
Jag tänkte på det här i bilen för ett tag sedan. Jag var på väg mellan två ”grannstäder” i Norr- och Västerbotten, Luleå – Umeå. En nätt tripp på 270 km.
Han stod tunn och smal norr om stan, så frusen och stel att man nästan inte upptäckte
tummen som bad om lift. Upp till Skellefteå skulle han. Sällskap halva resan alltså!
Vad gör man? Jo, man trevar efter något att prata om. Musik, väder, semester, orsaken till resan och vad som ska göras vid målet.
Ganska försiktiga svar, korta och präglade av inslag med engelska fraser, kanske
som ungdomar talar med varandra.
Med tiden kände jag det som om jag pratade med en annons för Coca-Cola eller någon
annan multinationell produkt. Jag påtalade det för grabben och gav några exempel på
vad jag menade: Kia – the car that care, OBH – designing good life, Nike – go where
the action is och många fler dylika floskler som verkar nödvändiga för att ge en extra
”stuns” åt ett kommersiellt inslag. I början gjorde han några försök till invändningar,
och jag körde på. Jag hade ju blivit varm i kläderna, jag, en gammal svensklärare som
stod på barrikaden och försvarade mitt modersmål från fientligt angrepp.
Sen märkte jag att han tystnat. Han satt med ett lätt leende på läpparna och hade
blicken ofokuserat i fjärran. Jag spelade ut mina sista kort och väntade på svar, men
han förblev tyst. Då märkte jag att han inte tittade framåt, utan bakåt i min backspegel. Har jag eldat upp mig och kommit upp i sådan fart att han ser en polisbil som
väntar på att ta fast mig för fortkörning? (Nu ska gubbfan få för att han bråkar!)
Ängsligt ser jag noggrant i backspegeln, men där finns inget och bara tystnad och ett
leende hos min medresenär. Då tittar jag bak en gång till och inser plötsligt vad det
handlar om! På grund av spegeleffekten ser jag rättvänt vad mina medtrafikanter alltid
kan se: My Toyota is fantastic! Jag sneglar snett mot grabben, söker hans blick, finner
den och nickar instämmande med ett leende på läpparna som inte ligger hans efter!
Vi koncentrerade oss på musik de resterande milen, och även där kunde vi bygga
broar, trots att mitt skivförråd inte vid första anblicken verkade vara något för honom, men han kunde visa generositet han också!
Därför, kära Bröder! Passa på att vara öppna i era sinnen, innan det heter att ni är
”open-minded”! Det kan gå mycket fortare än vi tror. Och alla ni som tycker att språkutvecklingen går åt fel håll: Hoppa inte på tåget utan invändning! Det finns inget så
patetiskt som en vuxen som söker poäng med ett språk, direkt lånat från
ungdomarna!
Alla ni som orkar kämpa med i den försiktigt språkkonservativa
kampens tecken:
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Rapport nr 2...

IGLD-kongressen i München samt
Skandinaviska SGLD- mötet
Från nästa år skall varje anslutet land betala 1 euro (ca 10 kr.) per medlem. Dessa pengar skall i huvudsak användas för att utveckla och sprida
druidismen till nya loger och länder. Tidigare satsades bara 0,16 euro (ca
1:50 kr) per medlem på detta viktiga område.
IGLD:s världskongress var ämnet för det SGLD-möte som vi hade i Köpenhamn den 2 - 4 oktober. SGLD är den nordiska samarbetsorganisation,
som varje år träffas för gemensamma överläggningar mellan ämbetsmännen i de nordiska ländernas ordensledningar. Samtidigt hålls en reception
i IGLD-graden för de bröder som nått den 4:e graden (Kapitelgraden).
Vår nye världspresident – Mogens Petersson från Danmark – var angelägen om att få förslag som bidrar till ett
bättre IGLD. En ny vision, som gör att
IGLD kommer bröderna till del på ett
bättre sätt, var hans utgångspunkt. Det
innebär bl a att det ska vara en löpande orientering om IGLD, att vi skall arbeta för att vårt sjugradssystem används
i hela den druidiska världen, så är inte
fallet idag och att varje land skall bidra
till en bra information om IGLD. Vidare
skall IGLD:s hemsida uppdateras. Mogens P. lade fram många fler fina
uppslag och idéer. Efter omfattande diskussioner beslöt vi att utse några
mycket erfarna bröder att vara ”bollplank” och förslagsställare tillsammans med världspresidenten. Det blev ROÄ och f.d. RSOÄ i Norge, Reidar
Syversen, samt vår svenske RSOÄ, Jan Peterzén. Dessa har lång erfarenhet
av ordensarbete på både nationell och internationell nivå och har två månader på sig att komma med förslag och synpunkter – inga långbänkar
här inte!
Även RSOÄ i Norge, Arthur Tollefsen, utsågs att vara stöd åt Mogens P. i
detta arbete.
Eftersom vi Norden träffas varje år, har vi goda möjligheter att följa upp
det arbete som nu skall ske till fromma för ett bra och växande IGLD.
Vid receptionen, som hölls på lördagen, fick 23 svenska bröder sin blå
IGLD-rosett och totalt är vi nu i Sverige 874 st. IGLD-bröder. I mötet deltog
ca 100 nordiska bröder. Nästa år träffas vi i Norge för en ny ämbetsmannaträff samt reception av nya bröder till IGLD.

Nöjda RSÄÄ från:
Sverige Björn Cederberg,
Danmark Flemming Ib Pedersen
Norge Kay Hagby

Vi passade också på att välja nya ämbetsmän i SGLD. Vår RSÄÄ Björn Cederberg utsågs till Old President. Undertecknad fortsätter som Vice President, varje land har var sin. Vår nye RSSkm, Sigurd Lövmo, valdes till
SSkm i SGLD och vår RSV, Göran Lundgren, utsågs till Storvakt.. President
blev Norges RSÄÄ, Kay Hagby. Våra ämbeten gäller för åren 2009 -2010.
Fördelningen inom SGLD innebär att Sverige och Norge har fyra ämbetsmän vardera och Danmark tre. SSkr och SM är norrmän, medan Danmark har posterna som SCM (StorCeremoniMästare ) samt Registrator

I septembernumret lämnade jag en redogörelse för den stora stridsfrågan vid den världskongress som IGLD höll i München i augusti. Den
gällde förslaget till ny lag för IGLD, ett förslag som Sverige, Norge och
Danmark lade fram till kongressen.

Vi från Ordensledningen kommer i fortsättningen löpande lämna rapporter från arbetet att utveckla IGLD så att fler finner det meningsfyllt att
vara med som enskilda bröder.

IGLD är den internationella samarbetsorganisationen för olika länders
nationella Druid-Ordnar. Förslaget antogs i sina väsentliga delar efter
många och långa diskussioner.

Bo-Gunnar Ledin

Jag har tidigare berört vårt lagförslags följder beträffande minskade utgifter och koncentration av ledning och därmed kongress till det land/
region som har världspresidenten.

RSMÄ

Med även intäkter och kostnader berörs starkt. Den nya lagen minskar
kostnader och intäkter. Resor minskar avsevärt, arvoden tas bort och
ansträngningar skall göras för att utveckla IGLD
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Logen Karlavagnen
Jubelveterantecken
till Sigvard Persson.

Svenska
Druid-Ordens
Stipendiefond
Lyckan med att ge...
Stipendiefonden går nu in i slutspurten för året. Vi står alla inför julen då begreppet ”Välgörenhet” skall fyllas med ett praktiskt innehåll.

Bakre rad från vänster: ROÄ Hans Erik Lindström, RSÄÄ Björn Cedergren, SÄÄ
Gunnar Persson, SSkm Bengt Olsson
Främre rad från vänster: RSSkm Sigurd Lövmo, Jubelveteranen Sigvard Persson och ÄÄ Lennart Broman

Många bröder och grundloger har visat sin vilja att bidra – men
– vi behöver många fler bidrag. Vad passar då bättre så här
inför julen än att ge ett litet bidrag till fonden och att hjälpa till
med att förverkliga något av de druidiska idealen?

Vid Eubatmöte i logen Karlavagnen , fredag den 17:e oktober utdelades
Jubelveterantecken till Sigvard Persson.

Det är fondens ställning per den sista december som är grunden för utdelning av stipendier vid riksmötet i Östersund i
början av augusti nästa år.

Sigvard blev antagen som Eubat i logen Venus i Fränsta 11:e oktober
1958. Några år senare flyttade han till Kramfors och begärde övergång
till Logen Polstjärnan där han var verksam fram till 1969, bl.a som ÄÄ.
Från 1969 har Sigvard tillhört logen Karlavagnen och är fortfarande med
vid våra möten.

I brev till alla Grundloger och Storloger har jag påmint om att
Ordensledningen behöver namnförslag på lämpliga kandidater
till stipendier. Tiden för att lämna förslag går ut den 1 februari
2009. Så än finns tid...

Vid teckenutdelningen medverkade från RSL RSÄÄ Björn Cedergren och
RSSkm Sigurd Lövmo. Från Storlogen Boreland medverkade SÄÄ Gunnar
Persson och SSkm Bengt Olsson.

Glädjande nog har det börjat komma förslag, men vi behöver
många fler att kunna göra ett bra urval av lämpliga mottagare
av stipendium ur Svenska Druid-Ordens Stipendiefond.

Sigvard Persson uttryckte efter ceremonin stor tacksamhet och var mycket glad över denna utmärkelse, kanske det största han varit med om.

Om Du har ett förslag – kontakta då Din Grundloge som
skickar in det till kansliet. Vi kommer efter den 1 februari att
låta berörda Storloger titta på förslagen och göra en rangordning om det behövs.

Vid brödramåltiden senare under kvällen höll Sigvard ett långt tal, berättade utförligt och med stor inlevelse om alla dessa femtio år inom
Druidorden.

I samband med att Ordensrådet (Ordensledningen samt alla
SÄÄ) utser kandidater, bestämmer vi också storleken på de
stipendier som skall utdelas. Stadgarna för Stipendiefonden hittar Du i slutet av Ordenslagen från 2005 (mörkgrönt häfte).

Från Sigvards tal är värt att nämna när han flyttade från
Sundsvall till Kramfors. Han kände knappt någon när han
flyttade dit, men medlemskapet i Druidorden gjorde
att han genast hade nästan hundra nya kamrater.

När Du sänder in ett bidrag – skriv då ”Stipendiefonden” på
talongen eller i datorn så att vi vet vad pengarna avser.

Rolf Granqvist
Skr Karlavagnen

Jag vill på förhand tacka Dig för Din generositet!
Bo-Gunnar Ledin
RSMÄ och stipendiefondsansvarig

Alla bidrag är varmt välkomna
Bankgiro 782-1911

En annons i
Svensk Druid-Tidning
lönar sig alltid!
g.k.lindgren@telia.com
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40 - årsjubel
i Logen Nerevs
Tiden går så fort heter det ju! Speciellt när man har trevligt! 40 år med
logen Nerevs i Nyköping har gått fort, och mycket trevligt har vi haft under
alla dessa logeår. Logen Nerevs bildades den 5 oktober 1968 på Stadshotellet i Nyköping. Nästan på dagen 40 år senare inföll vårt jubileum. Nu har vi
haft vår jubileumshögtid den 4 oktober med god anslutning av gäster och
bröder med respektive. En minnesrik och högtidlig dag är avklarad.
Under våren bestämde vi att här skulle ställas till med gästabud de 40 åren
till ära. (Nyköping är ju känt för sitt gästabud på slottet någon gång på
1300 talet). En arbetsgrupp bildades där de flesta ämbetsmännen ingick.
Arbetsuppgifter fördelades och inte minst en festlokal anskaffades. Det är
ju nästan avgörande för hur festligheterna skall lyckas med att ha en trevlig
lokal. Valet föll på hotell Blommenhof, som kunde ställa upp med god service, en tilltalande meny och framförallt en trevlig miljö.
Vi hade vid anmälningstidens slut fått ihop ett 70-tal bankettgäster. Mest
egna bröder med respektive, men också ett 15-tal till resta gäster.
Dagen inleddes med samling i Nerevs logelokal, där vi bjöd på lunch
och därefter jubileumsloge. Våra damer bjöds samtidigt på lunch inne i
Nyköping med ett därefter uppskattat besök hemma hos den kända silversmeden Anna Stina Åberg.
Det är ju inte så vanligt att man får deltaga i en högtidsloge, ännu mindre att få den stora äran att genomföra en sådan. Nerevs ämbetsmän
hade tränat flera gånger på ritualen. Nu var det dags för högtidslogen!
Marskalken förde in bröderna i lunden. Bröder från logerna: Beltain,
Morvin, Pallas, Wirdar, Idris, Doru och Thesevs hade kommit. SÄÄ, SM
och SSkm från SL Folkungaland ärade oss med sitt besök.
Vacker musik, högtidliga tal, presenter förärades oss. Speciellt en present från en av logens första medlemmar OÄ Åke Johannesson kommer
vi aldrig att glömma: i en vacker blombukett fanns 4.000 kr fasttejpade i
form femhundrasedlar till logens verksamhet. Tack Åke!
Skr John Johansson läste upp det första protokollet från instiftandet av
logen. OÄ Bengt Naessen den enda kvarvarande stiftarbrodern i Nerevs
deltog i högtidslogen. MÄ Lennart Ekberg läste valda stycken ur Nerevs
40-åriga historia. Avslutningsvis hedrades de avlidna med ett tal av TjOÄ.
Kaffe och 40-årstårta avslutade den minnesvärda dagen i Nerevs logelokaler. Nu var det dags att ladda för banketten.
M Kjell Battaroff och YV Bengt Eriksson tog emot gästerna och såg till
att alla fick en välkomstdrink och hittade sin bordsplacering. Därefter
följde en mycket välsmakande tre rätters middag bestående av rökt lax,
fläskfilé i whiskysås, och till dessert en god tårtbit med bär.
Många vackra tal framfördes naturligtvis också. Förutom tal till Fosterlandet och Orden och Logen, hade många begärt talartid hos vår toastmaster.

När måltiden var klar började orkestern spela upp till dans (delar av orkestern Björnligan). Denna kväll bestod orkestern av två tjejer som tillsammans med sin musik utrustning sjöng och spelade hela kvällen (natten?).
Mycket bra musik. Det kändes som att festen aldrig skulle ta slut, så trevligt
var det, men till sist var det slut.
Logen Nerevs får tacka alla gäster tillresta som de egna, vi tackar också
personalen på hotell Blommenhof för att denna kväll blev så lyckad. Nästa gästabud kommer om 10 år när vi fyller 50. Det kan tyckas långt dit,
men som sagt tiden går fort. Kanske bäst att börja planera.
Vid pennan: Thorbjörn Karlsson

ÄÄ Åke Ehrnst flankeras av, t v OÄ Åke Johannesson, en av våra äldsta bröder
och t h av OÄ Bengt Naessen, stiftarbroder

Birgitta Karlsson mellan OÄ Sven Båvensjö
och OÄ Tommy Nilsson
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RIKSMÖTES-KICK OFF
Vid kick offen i Östersund deltog följande bröder: Från vänster YV Mikael Markgren, LV Tomas Stålhandske, SOÄ Rolf Jonsson, Skr Örjan Berglund,
RSSkr Per-Arne Meijgren, ÄÄ Fredrik Fagerholm, RSÄÄ Björn Cederberg M Kjell Wessén, RSSkm Sigurd Lövmo, Skm Lars Frisk, SSkr Peter Vahter, MÄ
Ulf Wredhammar, ROÄ Kurt Olsson. Sittande är ordföranden i organisationskommitén, SL Borelands SÄÄ, Dervabr Gunnar Persson.

Söndagen den 19 oktober, i samband med Logen Dervas gradgivningsmöte i Östersunds rådhus, inleddes på allvar förberedelserna inför det
riksmöte som skall arrangeras i Östersund 7-9 augusti 2009.

Efter konserten blir det bussfärd till Folkets hus där högtidsbanketten
tar vid.
Under lördagen ordnas program för medföljande och bröder som inte
deltar i riksmötesförhandlingarna.

I närvaro av RSÄÄ Björn Cederberg, RSSkr Per-Arne Meijgren och RSSkm
Sigurd Lövmo välkomnade SÄÄ i storlogen Boreland, Gunnar Persson,
både gästerna och de av logen Dervas bröder som i särskild ordning kallats till det förberedande mötet.

Söndagen den 9
Riksmötet avslutas och vid avslutningen är bröder av alla grader är
välkomna. Avslutningen avrundas med gemensam lunch.

Ett preliminärt förslag till hur riksmötet skall läggas upp togs fram.

Fredagen den 7

I logen Derva har vi nu ett drygt halvår på oss att fylla programmet med
ett innehåll som enligt ambitionerna skall ge en god bild av Östersund
och Jämtland. Vi återkommer med mera information och hoppas med
denna artikel väcka intresse hos alla som har för avsikt att bevista ett
riksmöte. Vi kommer mer eller mindre kontinuerligt att lägga ut information på Logen Dervas hemsida, www.derva.se

Ombuden checkar in på Scandic Syd, som ligger bara ett stenkast från
hela mötets huvudarena, Östersunds Folkets Hus.

När det gäller bland annat anmälan finns en särskild länk på vår Ordens
hemsida, www.druidorden.se

Efter lunch och registrering öppnas riksmötet i Folkets Hus Arnljot-sal
dit bröder av alla grader är välkomna. Efter öppnandet startar riksmötesförhandlingarna i Pettersson-Bergersalen. Kvällen ägnas åt välkomst- och mingelparty i Folkets Hus Vinterträdgård.

Där kommer du att hitta en länk till Östersunds turistbyrå, www.turist.
ostersund.se

Under eftermiddagen bjuds till ett medföljandeprogram för damer och
bröder som inte deltar vid förhandlingarna.

Välkomna till riksmötet i Östersund 7-9 augusti 2009

Ur detta saxar vi:

Torsdagen den 6
Druidiskt riksmästerskap i golf på Frösö golfbana.

Se även kommande information/annons i Svensk Druid-tidning.
Gupe
Foto: Ingvar Ericsson

Lördagen den 8
Förhandlingarna fortsätter med avbrott för kaffe och lunch.
Under eftermiddagen bjudes på ett spännande föredrag av en riksceleber person, ett besöksvärt framträdande som alla inbjudes att närvara
vid.
Kvällsaktiviteterna inleds med konsert i Östersunds stora kyrka, där
ordensledningen bland annat svarar för utdelningen av Druidordens
stipendium.
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För nittio år sedan
av Henrik Enander

Järnvägsvagnen där vapenstilleståndet undertecknades

Någonting gick snett i Europa 1914. Trots en häpnadsväckande fredlig utveckling under nästan 40 år, trots enorma framsteg inom civilisationens
alla områden, trots att praktiskt taget alla människor fått det bättre, så
blev det ändå krig i Europa. Det blev krig trots att politiker slutit förbund
och fördrag för att förhindra krig och trots att tillsatta internationella
domstolar skulle lösa tvister mellan staterna. Det blev ett krig som varade i över fyra år och av tidigare aldrig skådad omfattning.

Samtidigt är inga siffror helt säkra eller exakta. Med första världskriget
följde en influensaepidemi, “spanska sjukan” som drabbade civilbefolkningen. Men har därför beräknat att Europas befolkning minskade med
c:a 22 miljoner till följd av kriget 1914-1918. En annan jämförelse: Andra
världskriget 1939-1945 var ett annat slags krig, mera omfattande och
ännu större och som dels drabbade civilbefolkningen, dels innebar en
industriell massutrotning av vissa folkgrupper.

Både politiker och militärer trodde på ett kortvarigt krig när det bröt ut i
augusti 1914. Genom olika allianser stod centralmakterna Tyskland, Österrike-Ungern och Turkiet mot de allierade, Frankrike, Storbritannien
och Ryssland samt från 1915 också Italien, i ett krig som blev en massaker på Europas ungdom. Vid den lilla staden Verdun, nära fransk-tyska
gränsen, slogs fransmän och tyskar i tio månader 1916 med växlande
framgångar men med sammanlagt 420.000 stupade och över 900.000
sårade. Den 1 juli 1916 anföll 100.000 man ur den brittiska armén de
tyska ställningarna vid floden Somme. För de anfallande uppgick bara
den dagens förluster till 20.000 stupade och 40.000 sårade. Listan med
namn på meningslösa sammandrabbningar på västfronten blir lätt otrevligt lång: Mons, Neuve Chapelle, Loos, Passechendaele, Ypres, Verdun,
Somme, Chemin des Dames...

De tyska parlamentarikerna med vit flagg

Samtidigt var det ett prydligt och i väster stillastående krig som bara
märktes inom en 100 km bred krigszon med skyttegravar från Engelska
kanalen till Schweiz. Bakom denna zon pågick på båda sidor livet som
vanligt, bönderna plöjde sina åkrar, bagarna bakade sitt bröd, inga större städer förstördes, tågen rullade och tidningar trycktes men nu med
långa förteckningar över stupade och sårade.

Därför räknar statistikerna med att det andra världskrigets förluster uppgick till över 50 miljoner döda.

Men sedan ett vapenstillestånd undertecknats kl 1100 den 11 november
1918 i en järnvägsvagn i Compiegne-skogen utanför Paris, kunde man
börja räkna ihop förlusterna. Storbritannien hade förlorat nära en miljon
stupade soldater, Frankrike nära två miljoner, Tyskland litet över två miljoner, Österrike-Ungern 1½ miljon, Ryssland 1.7 miljoner och Italien en halv
miljon. En jämförelse: i första världskriget stupade 957.000 brittiska soldater, i andra världskriget som varade längre, “bara” 264.000 soldater. Till
siffrorna över de stupade kommer minst dubbelt så många soldater som
sårades eller invalidiserades. Men siffror säger heller ingenting om den
personliga förlusten, sorgen och saknaden hos föräldrar, hustrur, fästmör,
syskon eller faderlösa barn. Det var sannerligen det Stora Kriget.

Det har sagts att första världskriget var onödigt eftersom det ledde till
andra världskriget, vilket är lika logiskt som att påstå att det andra var onödigt eftersom det ledde till det kalla kriget. Som så många gånger förr ritades Europas karta om efter 1919, gamla stater försvann och nya tillkom.
Samma sak hände efter 1945 men utvecklingen därefter blev långt fredligare än vad någon kunnat föreställa sig vid krigsutbrotten 1914 och 1939.
Men särskilt Versaillesfredens villkor skulle ha drabbat Tyskland särskilt
hårt. Men även om Tyskland tvingades lämna tillbaka Alsace-Lorraine till
Frankrike och avstå områden i öster till Polen så hade första världskriget
helt förts utanför Tysklands gränser. Den återvändande tyska armén hälsades t o m officiellt som obesegrad och i mitten av 1930-talet hade seg-
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rarmakterna reviderat Versaillesfredens s k orättvisor. Andra världskriget
blev oundvikligt enbart genom Hitlers politik, han som älskade att kalla sig
den enkle soldaten från det Stora Kriget.
I augusti 1914 inleddes massakrernas tidsålder i Europa under det korta
1900-talet mellan 1914-1945. Idag finns inga överlevande från det Stora
Kriget som allt mer glöms bort. Det är bara krigskyrkogårdarna som berättar om vad som varit. För femtio år sedan skrev Alf Henrikson en vers
om vårt korta minne:
“Krigskyrkogårdarna kring Verdun och Bapaume,
kring Somme och Ypres är gamla nu, får knappast besök
av brittiska fäder och mödrar mer - också bröder och fästmör
är gråa och årbräckta redan, i bästa fall.
Sorgerna ärras, minnena bleknar, allt går över.
Även erfarenheterna glöms.”

De allierades överbefälhanvare marskalk Foch tar emot
de tyska parlamentärerna

Reception med historiska mått
hos Logen Avalon i Älmhult
ÄÄ Jan Isaksson

Stefan Spång höll talet
till Fosterlandet.

De nya eubaterna. Överst från vänster; Jan-Olof Hazard, Jimmy Biesért, Bo Johnsson, Arne Samuelsson, Johnny Petersson Nergård, Fredrik Asplund,
Bengt Skoog, Thomas Poppe, Stefan Nilsson. Sittande från vänster: Jörn Green-Hansen, Jan Lindström, Per Birgander, Christian Bjelk, Lars Strand.

Det skall redan från början sägas att Logen Avalon inte strävar efter att sätta
kvantitetsmässiga rekord, utan naturligtvis har som mål att skapa en verksamhet byggd på kvalitet. Vilket vi också har lyckats med.
Dock hände det sig denna höstlika fredagskväll i oktober att 37 bröder gick
in i Lunden och hela 51 bröder lämnade den efter ett historiskt möte. Det
skulle faktiskt ha varit hela 17 recipiender om alla hade kunnat komma, men
av olika skäl stannade det vid 14 nya bröder vid detta tillfälle. Resterande
kommer att recipiera hos någon broderloge för att senare ansluta sig till de
nya Avalonbröderna.
Det har sagts oss att detta är ett unikt tillfälle och att det aldrig tidigare genomförts en reception med så många nya eubater vid ett och samma tillfälle
i vårt land. Må någon historiker rätta oss om det är fel.
ÄÄ Jan Isaksson inledde mötet med en vacker dikt om vänskap, reciterad med
känsla och inlevelse. Efter sedvanliga förhandlingar vidtog receptionen. Graden av högtidlighet under kvällen var naturligtvis mycket stor, och ingen
kan vara besviken härvidlag. Hela ceremonin gick alldeles utmärkt trots
viss trängsel på golvet emellanåt. Den relativt nya ämbetsmannakåren

Stefan Nilsson höll tacktalet från eubaterna.

har nu blivit varm i kläderna och genomförde här sin första reception
med en bravur som vore de proffs. Vilket de naturligtvis också är.
I samband med en utsökt måltid, ugnsbakad lax, fortsatte festligheterna
i vår matsal. ÄÄ Jan Isaksson talade vackert till de nya bröderna, Stefan
Nilsson från dessa tackade för förtroendet och broder Stefan Spång höll
talet till fosterlandet där han bland annat jämförde smålänningar och
skåningar. Något som naturligtvis inte kan lämnas opåtalat oavsett på
vilken sida av gränsen man har sitt natthärbärge.
TjOÄ Jan Nordström framförde beröm till ämbetsmännen och konstaterade att kvällens reception var något man inte upplevde varje dag. Det
stora antalet nya bröder visar på den popularitet och det goda rykte som
vår orden har i Älmhult med omnejd. TjOÄ sade sig vara mäkta stolt över
den utveckling Logen Avalon genomgått på mycket kort tid. Antalet bröder överstiger nu nittio till antalet.
Naturligtvis fortsatte festen i vår efterloge med stor värme och glädje, i
kontrast till den fuktiga och kyliga höstnatt som rådde där ute.
Alf Carlsson
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Druidträff för alla loger i
Norge, Sverige, Tyskland och
Danmark
Vi som var med från Sverige var från vänster; Lars Göransson, Rene och Elisabeth Lindelöf, Krister och Viveka Hansson, Nisse och Ewa Hermansson, Hans och Sonja Hellman, Bengt och Birgitta Green, Ulf och Liz Liljegren.

Broder Krister Hansson från logen Stella Polaris hade hittat ovan rubrik
på Internet och hade tagit reda på lite mer om detta, vilket resulterade i
att två bröder från logen Halör och sju bröder från Stella Polaris beslöt
sig för att åka till denna sammankomst som ägde rum i Flensburg, Tyskland den 26-28 september, och våra damer var också inbjudna eftersom
det var stor bankett på lördagen.
Ett planeringsmöte bestämdes och det avhölls som ett frukostmöte hemma
hos broder Hans Hellman i Trelleborg. En del frågetecken beträffande klädsel och resa rätades ut, fredagen den 26 september var det så avfärd. Turen
gick över Öresundsbron, via Själland och Storabältsbron vidare genom Danmark och efter 34 mil och 3,5 timmes körning var vi framme i Tyskland.
Det hela skulle avhållas på Hotel Des Nordens i Flensburg. Det var 300 m in
Tyskland från danska gränsen. Ett stort hotell som ägs och drivs av danskar.
Där fanns alla faciliteter såsom badanläggning med inom/utomhuspool, sauna, massage, relax mm. Kägelbana, tennisbana, ishall mm. I källaren kunde
man också hitta en stor gränshandels affär där det såldes allehanda drycker
till priser som vi inte är vana vid på hemmaplan.
Vi hade fått reda på att ett gäng från logen Amici i Landskrona också skulle
vara med, så totalt blev vi 26 bröder med respektive från Sverige.
Middag serverades i stora matsalen på hotellet och en stor tysk öl stod i
princip omgående på bordet när man satt sig. Drygt 150 ätande gäster, men
ändå snabb och bra servering. Efter lite tal från organisationskommitténs
ordförande fick vi kaffe och avec för den som så ville.
Nästa dag hade våra damer ett drygt program som började kl 0900. Dom skulle
på bussrundtur i Flensburg med omnejd och lunch, åter på hotellet kl 1600.
Brödernas program bestod av konferens/föredrag om danska druidordens utveckling och framtid samt ett föredrag om den nyligen avhållna
världskongressen i München och om hur IGLD ska drivas.
Efter lunch var det så dags att klä om till frack och åka med buss till Flensburg och logen Nordmarks lokaler där vi skulle ha ett logemöte. En lång sten-
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trappa ledde upp till huset. Vi kom in i en sal där vi fick sätta oss vid ett dukat
kaffebord. Själv hamnade jag bredvid en norsk broder och fick veta att det var
fem bröder från Norge som deltog i denna begivenhet. Så var det dags att gå in
i lunden, detta var ett möte som på danska heter skovmöte (skogsmöte) vilket
innebär att inga regalier skulle användas.
ÄÄ Hermut Otto höll mötet, till vår stora glädje, på danska. Ett fint möte i
vacker lund som avslutades med några ord på tyska.
Vid återkomsten till hotellet var det att snabbt byta till vit väst, för vi skulle fotograferas i marmorhallen på hotellet. Därefter var det dags för välkomstdrink och mingel innan banketten i marmorsalen började.
Efter letande i placeringslistan hittade vi vårt bord - vi var 184 pers vid denna
bankett. Ett vackert dukat bord och en delikat trerätters meny väntade oss.
Middagen och vinet var helt perfekt, några tal hölls och den nya festkommittén presenterade sig, och efter avslutad måltid var det dags för dans.
Det blev många danser och några kalla öl mellan danserna. På uppmaning av broder Rene Lindelöf samlades alla svenskar på dansgolvet och vi
sjöng gemensamt Öppna landskap på danska, den var med i sånghäftet.
Vi fick stående applåder för detta.
Snart var det på danskt vis tid att avsluta en trevlig kväll och alla samlades
på dansgolvet och vi sjöng tillsammans, därefter serverades nattamat och
sen var man nöjd och kunde dra sig tillbaka efter en underbar kväll.
Stor frukostbuffé på söndag morgon smakade bra och vi han även med en
liten runda i affären innan avfärd till Sverige.
Danskarna önskade oss välkomna tillbaka nästa gång och det är 2010
någonstans i Danmark, fler svenskar välkomnas också
Skribent, Ulf Liljegren
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SL Västanland

Höstmöte med reception i Sefirgården Grebbestad
Den 11 oktober, en ur vädersynpunkt mycket behaglig höstdag, avhöll SL
Västanland sitt höstmöte i logen Sefirs lokaler i Grebbestad. Förutom 41
av SL Västanlands egna bröder gästades man också av 5 ämbetsmän från
norska SL Borgar.

av trålar för yrkesfisket. Trålen utformas så att mindre kräftor och fiskar
utsorteras redan innan fångsten landas. En vidarutveckling av detta genom
inmontering av ett speciellt raster ger också möjlighet till artselektering.
I efterlogen hade Lv Lars Wallin med hjälp av ett hårt arbetande Fu dukat
fram för en delikat måltid som bröderna lät sig väl smaka.

Efter en mjukstart med lunch som säkerligen uppskattades av de långväga gästerna startade dagens OÄ-möte med att SÄÄ läste Esaias Tegnérs
dikt ”Det eviga” och hälsade bröderna varmt välkomna till Grebbestad
och Ranrike. Och vem skulle ha större befogenhet att göra detta än just
Riddaren av nämnda rike?

Efter att SÄÄ bjudit till bords hälsade ÄÄ i logen Sefir Mats Rosenbielke
bröderna välkomna till Sefir, tackade för förtroendet att få arrangera
ett möte med så många deltagare och hoppades att man trots de små utrymmena haft en angenäm mötessamvaro och hälsade samtliga bröder
välkomna även i andra sammanhang. SSkm Bertil Börjesson höll ett inspirerande tal till fosterlandet följt av kvällens första skål. Både tal och
skål fick som sig bör efterföljare

Under en mycket fint genomförd ritual blev så fyra bröder förlänade
OÄ-graden nämligen: John Erik Olsson Logen Sefir, Per-Olof Johansson Logen Belisama, Lennart Moberg Logen Iris, Frank Andersson Logen Iris.

SEE Svein Kristiansen från Storlogen Borgar tackade för en trevligt genomförd mötesdag och betonade vikten av förbrödring över gränserna
samt nyttan av att ta del av ritualer och mötesrutiner som kan vara något
annorlunda mellan länderna men där broderskapet i vår druidiska strävan är det gemensamma målet.
SÄÄ talade till de nygraderade bröderna, hälsade dem välkomna i sina nya
grader samtidigt som han uttryckte förhoppning om att detta skulle sporra
dem till fortsatta och ännu intensivare insatser i ordens verksamhet. Svaret
kom från Ringbroder Roger Olsson som i versifierad form erkände vilka
kval han genomlidit under natten men att han nu kände förtröstan inför sitt
framtida medlemskap i Druidorden och skulle göra sitt bästa för att infria
SÄÄ´s önskemål. Han trodde sig också med dessa ord kunna göra sig till
tolk för de övriga bröderna som recipierat under dagen.

Efter en kopp kaffe var så bröderna redo för ringgradsmöte och här hedrades br Roger Olsson logen Sefir med Ringgraden.
Mötet i Kapitelgraden som vidtog efter en kortare paus gav SL Västanland
tre nya kapitelbröder nämligen: Lars Wallin, Bengt Andersson och Bengt
Dahlman, samtliga Logen Sefir.
SOÄ Bertil Svensson höll en parentation över de sex bröder som avlidit sedan
förra mötet; OÄ Kenneth Frid Logen Iris, OÄ Holger Alfredsson Logen Iris, OÄ
Gerhard Lindberg Logen Iris, OÄ Christer Hellgren Logen Belisama, OÄ Göran Bohlin Logen Sefir, K-broder Ingvar Lindblom Logen Mannanan.
Parentationen avslutades med en tyst minut för eftertanke följt av stilla
musik ”Så skimrande var aldrig havet”
Representanter från samtliga loger redogjorde för hälsotillståndet på
hemmaplan och rapporterna vittnade om att stämningen är god, brödraskapet frodas och det andades en stark optimism om möjligheterna att
öka medlemsantalet. Logen Belisama efterlyste t o m hjälp från andra
loger för att erhålla tillräckligt antal ledsagare vid nästa reception.

SÄÄ Göran Henriksson delar ut Gradbevis till
dagens recipiender.

Så småningom tog även aktiviteterna för denna dag slut, och var och en
återvände till sitt med ännu ett minne rikare.
TT

För det idéella inslaget svarade Fiskeribiolog Mats Ulmestrand som redogjorde för ett intressant projekt genomfört av Fiskeriverket med modifiering
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Besök hos den lilla logen
i den stora staden och hos
den stora logen i den lilla staden.
Många av oss bröder, tror jag, är dåliga att besöka andra bröders loger. Inom loppet av en vecka i oktober har jag besökte jag två andra
loger. Mitt första besök var hos grannlogen Borvo som har Gävle som sin
hemstad. Gävle är en stad längs Hälsingekusten med 93.000 innevånare.
Logen Borvo är idag Sveriges minsta loge med antalet 12 bröder. Logen
håller sina möten i det gamla börshuset intill Järnvägsstationen. Just i
denna vecka när hela världen kippar efter andan i alla börshus kändes
lite extra att få vara med om ett druidmöte med högtidsloge i denna fantastiskt vackra lokal där så många aktier köpts och sålts.
Anledningen till besöket var att jag tillsammans med fyra andra bröder från
vår loge Alir, skulle uppvakta logen Borvo, som är vår moderloge, i samband
med deras 48-årsdag. Efter en timmes bilåkande var vi framme och hälsades
välkomna av ÄÄ Thomas Lindgren som hade kokat varmkorv och bjöd oss
med kaffe därtill. När man besöker logen Borvo måste man vara beredd på
att tjänstgöra i någon form som att t ex sitta s IV.
ÄÄ Thomas Lindgren hälsade oss fem bröder från logen Alir plus 6 bröder från logen Beltain i Östhammar välkomna till kvällens möte. Under
punkten ideellt i efterlogen höll SÄÄ Ingemar Gustafsson ett tal angående årsdagen och logens 48-åriga historia bland annat att logens första
ÄÄ var OÄ Dennis Hillergren under åren 1960-64. Därefter har 14 bröder
varit ÄÄ fram till dagens ÄÄ Thomas Lindgren. Logen Borvo har haft en
kraftig berg och dalbana beträffande antal bröder i logen. År 1969 var
brödraantalet 68 det högsta genom åren. Ett intensivt arbete har det sista
året påbörjats för att höja antalet bröder. Under Ordens bästa gratulerade
broder Johnny S Andersson från logen Alir och broder Lennart Brolin
från logen Beltain med ett varsin fång rosor på 48-årsdagen.

Det andra besöket jag gjorde var hos logen Wirdar som har sitt säte i staden Ljungby. Ljungby är belägen i landskapet Småland och har idag 15.000
innevånare. 1828 blev Ljungby köping och fick år 1921 förmånen att kalla
sig ”municipalköping”, vilket fantastiskt vackert ord, och äntligen till slut år
1936 fick benämningen stad.

I den efterföljande brödramåltiden sjöngs och skålades för logen Borvo. Då
SÄÄ Ingemar Gustafsson, hade fyllt 70 år, fick han också ett blomsterfång.
Kvällen led mot slutet och SSkr
Leif Nylund tackade för maten
varefter var och en for åt var
sitt håll i den för logen Borvo
ljusa kvällen men för oss övriga
i ett försök att hitta hem i den
mörka oktoberkvällen.

Eftersom jag är med i redaktionen för Svensk Druid-Tidning liksom broder
Henrik Enander i logen Wirdar är med, blev vår årliga redaktionsträff förlagd till Ljungby denna gång. De två övriga redaktionsmedlemmarna, Bertil
Carlsson ifrån Umeå och redaktionschef Göran Lindgren var också närstädes.
Naturligtvis bevistade vi logens möte i dess egna förnämliga lokal belägen vid
Olofsgatan 38 i Ljungby. Vi i redaktionen hade förmånen att kunna hålla till
i logelokalen med vårt möte och den gästfriheten vill vi tacka för. Genom br
Henrik Enanders försorg fick vi en rundvandring i Druidgården, Logens egen
fastighet. Detta gjorde vi på onsdagsmorgonen innan våra möterförhandlingar
startade. Redan då var lokalen nästan färdig att ta emot kvällens förväntade
stora antal bröder. I övre planet där efterlogen hålles kunde vi konstatera att
borden var färdigdukade i prydliga rader. Det ryktades om att den tidigare logevärden hade skickat FU:s ledamöter på kurs för att lära sig att duka och servera
från rätt håll.
Nu till onsdagens möte. 19.00 kom marsalken ut och hämtades oss bröder
och leddes oss in i lunden som fylldes till bristningsgränsen då antalet bröder
landade på 73 st. ÄÄ Kjell Pettersson hälsade bröderna välkomna med att berätta om Marta Haari och hennes leverne, vilket han kopplade till ett gammalt
talesätt ”öva dygden, ty den skänker frid.”
Mötet flöt ritualenligt på ett utomordentligt sätt med ÄÄ Kjell Petterson som
hade ett mycket gott stöd från sina övriga Ämbetsmän inklusive för kvällen
tjänstförrättande TjOÄ Henrik Enander.
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Under ordens bästa överlämnade broder Bernth
Jensen från logen Nerevs sju röda nejlikor och
tackade för han ikväll fick närvara hos logen Wirdar och hälsade från sina logebröder. Efter mötets
slut minglades det i den nedre delen av lokalen en
stund, varefter logevärden Jan Erik Svensson kallade till efterlogens begivenheter. Kvällens tema var
”Oktoberfest” som årligen i oktober arrangeras av

Registrering och avprickning. Fr v; Lv Jan Erik Svensson,
MÄ Yngve Löfvenberg och ÄÄ Kjell Pettersason

bevistat två tidigare möten, drog igång sin berättelse om ”Stora Munchen” en Ölfest i München
som besöks årligen av fyra miljoner besökare
som varar under 16 dagar då ökade trycket ytterligare hos bröderna. Jag antar att broder Ulf
redan finns i FUs brödraskara. Efersom vi i redaktionen icke önskar några längre utsvävningar
beträffande maten vill jag bara konstatera att
maten för kvällen var fantastiskt god och vilka
portioner. Och inte att förglömma att Festlighetsutskottets utbildning gett ett resultat som gav dukningen, serveringen och den allmänna glädjen ett
extra tillskott. Jag skall försöka ta en del av detta
med mig hem till mitt FU i logen Alir.

FU. Vädret denna kväll var regnigt så att man hade behövt ha flera galoscher på fötterna, Men snacka om
”drag under galoscherna”. När logevärden Jan-Erik
med sina FU bröder drog igång kvällens första sång
när vi knappt hade satt oss blev det en kväll, som en
lugn norrlänning som jag, knappast tidigare upplevt
i en efterloge. När 73 bröder sjunger blir det något
mäktigt över det hela. Det ideella inslaget gjordes av
den nyligen intagne eubaten, Ulf Bondesson, enbart

Efter middagen avslutades kvällen i den nedre
delen av lokalen där 73 bröders surrande avslutades vid elva -tiden och en kväll som jag
sent skall glömma. Jag vill å min och redaktionens sida tacka logen Wirdar för en uppvissing
hur ett logemöte med efterloge skall fungera.
En av anledningarna till att besöka andra loger
är att fördjupa relationerna bröder och loger
emellan. Om man ser dessa två loger, Borvo
och Wirdar så är ju förutsättningarna för att
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t.ex förbereda kvällens aktiviteter enormt olika.
Festlighetsutskottet i Wirdar måste lägga ner ett
mycket stort arbete för att det skall fungera vid
efterlogen. Först duka upp för i detta fallet 73
bröder, servera, duka av, diska, se till att lokalen är i samma skick som när de kom. Men
däremot är den rituella delen av deras möten
exakt lika och efterföljs av Ämbetsmännen med
ÄÄ i spetsen i båda fallen på ett utomordentligt
sätt. Jag har på kort tid besökt 6 st grundloger och talat med dess ÄÄ och konstaterat att
framtidstron hos grundlogerna är positiv och
att en ökning av brödraantalet kommer att ske
under resten av tiden fram till Riksmötet i Östersund varför målet för Druid-Ordern att nå
upp till 5.000 bröder förhoppningsvis kommer
att nås. Wirdar har idag 158 bröder och Borvo
har 12 bröder.
Det var en yngling från Bayern
som tittade för djupt i Tokayern
han en linbana tog
men störtade och dog
ty hans andedräkt frätte på vajern.
Johnny S Andersson

Svensk Druid-Tidning

RIKS OLD ÄR
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Nr 9 november 2008

Vår Orden är uppbyggd runt bland annat ett antal tecken, grader och regalier. Gradernas antal är sju, uppdelade i tre grundlogesgrader; Eubat, Bard
och Druid. Sedan finns det tre storlogesgrader, Kapitel-, Ring- och Old Ärksgraden. Den sjunde och sista graden är Riks Old Ärksgraden. Denna grad
benämns även Riddargraden och är vår Ordens högsta grad och den är inte
speciellt välkänd bland bröderna.
Sedan den instiftades och delades ut för första gången, den 9 januari 1956, är
det endast 272 bröder som upptagits i denna grad. De bröder som fick ta del
av graden 1956 var bland andra; Victor Denward från Logen Stella Polaris,
Olof Frankman från Logen Mimer samt Herman Järnhardt från Ad Astra, alla
RSÄÄ.

Det som är kännetecknande för graden är Riddarens vita kappa med den
lila capen och till detta den speciella ROÄ-kedjan med sitt sköldemärke, en
porslinsplatta på ca sex centimeter i diameter. Varje medlem skall ha ett
riddarnamn med symbol för namnet och det finns ett klart uttalat regelverk
kring namn och symbol som måste följas.
I Svensk Druid-Tidning kan man två gånger om året läsa ett referat från
gradens sammankomster. I dessa referat kan man bland annat läsa om ”Minnenas Bok”. Ett vackert skinnlätt schatull i formen av en bok. I detta schatull
finns alla de sköldemärken som minner om bröder från flydda dagar. Ett
historiskt dokument som tyvärr allt för få har möjligheten att beskåda.
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Det är ROÄ-kedjans sköldemärke, som jag vill beröra i denna artikel.

Från begynnelsen såg sköldemärken nästan likadana ut - en handmålad
druidstjärna i guld och rött. Genom årens lopp har riddarna själva fått
möjligheten att skapa sin egen symbol. Det har varit många olika porslinsmålande illustratörer som skapat dessa små konstverk.

I dag är det Ingbritt Magnusson i Malmö som har hedersuppddraget.
Ingbritt har gedigna kunskaper i porslinsmålning och håller bland annat
kurser i denna populära fritidssysselsättning.
Att producera denna lilla porslinstavla tar cirka 2-3 dagar i anspråk och
startar med att en mönsterskiss görs. Sedan läggs det på en grundfärg
och slutligen skuggor och schatteringar. Mellan de olika momenten skall
porslinet brännas vid en temperatur av 800°.
Det är inte många hjälpmedel eller verktyg som används. Färgen är speciellt avsedd för porslinsmålning och konstnären blandar nyanserna
med olja och terpentin efterhand som de behövs. Det är av förklarliga
skäl inga stora mängder färg som går åt vid utövandet av detta hantverk.
Slutligen montera sköldemärket på kedjan.
Innehavaren av ROÄ-graden bär kedjan vid samtliga logemöten. Den vita
kappan och capen används endast vid högtidsloger.
Göran Lindgren, Riddaren av Ordet och Bilden

RKS GRADEN
och symbolerna
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LOGEN IDRIS
Strängnäs
Inbjuder till instiftande av
loge i Stockholm med lokalinvigning.
Lördagen den 24 januari 2009.

Program:
Kl.14.00 Lokalinvigning
Kl.15.00 Kaffe
Kl.15.45 Instiftande av loge och ämbetsmannainstallation
Bröder av alla grader inbjudes till ovanstående högtid i
W6 lokaler Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm.
Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. Medtag regalie.
Kl.19.00 Invigningsbankett med damer
Klädsel: Högtidsdräkt med vit väst, damer långklänning.
Bindande anmälan till: Christer Cardestrand
Tele: 070-569 88 22, E-post: cardestrand@telia.com
Med anmälan insändes kuvertavgiften 495:-/person till
bankgiro 256-8806, Stockholms sällskapet, Druid-Orden under
bildande. Glöm ej ange avsändare.
Sista anmälningsdag 19 december 2008.
Hjälp med bokning av hotellrum: Kontakta Bengt Ullberg
Tele: 070-719 32 70 E-post: bengt@ugas.se

Med broderliga hälsningar i E F E
Stig Orrberg
ÄÄ		
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Jonny Jansson
Skr		

Ingvar Nyström
Ordf.
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Landet runt
Det var Br. Lars Sjöstrand som höll talet till Fosterlandet. Br. Lars tog upp
tryggheten i livet som fosterlandet ger, och jämförde det med den trygghet man känner i broderskapet inom vår orden och loge.

1 Ad Astra, Malmö

Efter en skål för fosterlandet lät Br. Rune Rosell oss njuta av Sverige ackompanjerad av Br. Kjell Olsson. Alltid lika stort att lyssna till.

Eubatmöte med Gradgivning, Veteran- och Stjärnteckenutdelning den 28 oktober.

När faten så var tömda gick bröderna ut till baren för en stunds mingel
medan borden dukades om.

Två timmar i lunden. Så lång tid tar det för ett möte i en loge som har
lyckan att få tre nya Br. Inte nog med detta.
Tre Br. tilldelades välförtjänta utmärkelser. Under den högtidliga ceremonin utdelade Storlogens ämbetsmän veterantecken till Brr. Bengt Thulin och Kjell-Åke Nilsson samt Stjärntecknet till Br. Lars Håkansson.

Väl tillbaks i festsalen höll Br. Kjell-Arne Nilsson talet till Recipienderna
där han gladdes åt en välbehövlig föryngring av logen, och uppmanade
de nya bröderna att vara flitiga besökare.
Svarstalet från Recipienderna hölls av Br. Olle Wojidkow. Det var ett tal
som får oss att tro att vi fått bröder som kommer att bli vår loge trogna.
Därefter fick de nya Brr. Fredrik Sjöström, Mattias Christensson och Olle
Wojidkow presentera sig själv för bröderna.

Efter det väl genomförda logemötet kunde så Lv. Thomas Egerstad bjuda
in till de dukade borden. Kvällens meny bestod av en gravlaxcanapé följt
av helstekt fläskfilé i gorgonzolasås. Väl placerade till bords höjde ÄÄ
Kerry Mattsson glaset och utbringade en skål för logen Ad Astra. Sedan
bröderna låtit sig väl smaka av den läckra måltiden var det dags för Br.
Björn Stigborg att presentera den första i en lång rad talare.

Nästa talare var ÄÄ Kerry Mattsson som talade till de tre Br. Som fått utmärkelser under kvällen och utbringade en skål och ett leve för de tre.
Därefter fick vi åter lyssna till Br. Rune Rosells skönsång till ackompanjemang av Br. Kjell Olsson.
Sedan tog Br. Kjell-Åke Nilsson till orda med en tillbakablick på de gångna 25 åren. När Br. Kjell-Åke gick in i logen var han försäljningschef på
Scania Vabis och han kunde enkelt konstatera att priset på en Scania Vabis då var ungefär samma summa som 25 års logebesök kostat. Detta sagt
med ett leende som visade att logegemensamheten var värd det.
Sedan var det dags för MÄ. Sten-Åke Ljung att dela ut blombuketter till de
nya bröderna och de Br. som fått förtjänsttecken. Det kunde också meddelas att vår Ekstock som tidigare hade gått runt bland borden innehöll
ca. 500 kr. som vår biståndsgrupp disponerar.
Avslutningsvis tackade RSV. Göran Lundgren för maten. Han tog också
tillfället i akt att rikta ett särskilt tack till Br. Kjell-Åke Nilsson för hans
stora och engagerade arbete i Fastighetsbolaget. Och efter ett trefaldigt
leve för Broderskapet var ännu en fin logekväll till ända.
Vid pennan, Uno Jönsson

Våra nya bröder i blandad placering: Fredrik Sjöström,

Mattias Christensson och Olle Wojidkow

2 Stella Polaris, Trelleborg
Veteranafton den 2 oktober...
...blev just en sådan kväll som sig bör när vi ska hedra våra veteraner.
ÄÄ Ingemar Granelli utryckte symboliskt hur viktig det är med veteranbröderna utgörande den kraftiga stammen i vår Druidiska ek och att deras kunskaper och erfarenheter transporterar näring till det grönskande
grenverket av yngre bröder.
51 bröder var närvarande denna kväll varav 36 mött upp för att hedra
våra 15 veteraner. En ytterliggare höjdpunkt denna kväll var att tre av
våra jubelveteraner hade mött upp nämligen Erwin Schött 62 år i logen,
Fridolf Brynell 61 år i logen och Bertil Lowe 51 år i logen.

Veteranen Kjell Åke Nilsson, Stjärnteckeninnehavare
Lars Håkansson samt Veteranen Bengt Thulin

Skall man tolka dessa bröders fysiska och mentala hälsa med att det är
bra för välbefinnadet att vara med i Stella Polaris?
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Bertil Lowe är trogen
vinterbadare. Fridolf
Brynell bor numera
själv i sin villa där han
uppskattar sin trädgård. Erwin Schött
bor också i villa och
klipper själv sin 2,5
Två f.d.ingenjörskolleger från Bertil Lowe höjer meter höga 1,5 meter
Trelleborg AB Erwin Schött och
glaset
breda häck. Två hus
Fridolf Brynell
blev för mycket så
2007 sålde han sommarstugan i Lillasäte men först måste taket repareras
och det gjorde han själv!!!!!!

Logen kunde välkomna brr Wathier Hamilton och Sten Holmquist samt
Nemetonbrr Anders Segerström och Hans Walter i bardgraden. I efterlogen gratulerade ÄÄ de nya barderna till sin grad och recipiendernas
tacktal hölls av br Anders Segerström.
Nu kan vi med tillförsikt se fram emot nästa bardgradgivning våren
2009.
Ulf L

8 Logen wirdar, Ljungby
Eubatmöte den 29 oktober
Eubatmötet som besöktes av 63 bröder, inleddes av ÄÄ som berättade
en rolig anekdot om ett sjöslag i Öresund i mitten av 1600-talet mellan
holländare och svenskar.
Efter ett i övrigt traditionsenligt möte fick vi ta del av ett ideellt inslag ”
Passion, Framgång, Allvar” som hölls av Br Niklas Byrskog.

En trevlig kväll med underhållning av musikgruppen Trio med Farmor,
bilden nedan med Maria Rosensköld i förgrunden känd f.d. vokalist i
Harry Arnolds orkester.
text o bild Ingemar Granelli, Magnus Dahlberg m.fl.

Passionerad kan man bli i idrott bland annat, som kan resultera i framgång som övergår i allvar. Allvar kan även bestå i att man inte blir förstådd. Br Niklas berättade att han hade mött en dam som hade varit en
mycket framgångsrik affärskvinna. Men genom en klättringsolycka hade
hon brutit ryggen på flera ställen. Hon berättade att hon praktiskt taget
fick börja om från början med allt. Med hjälp av meditation, som hon
gjorde hela dagarna, hade hon nått nya mål. Nämligen att ta grönt kortet
i golf! Det har hon gjort, men på sina egna villkor.
Br Niklas konstaterade också, att inne i lunden fanns det denna kväll 3
150 års samlad erfarenhet av druidiskt arbete.
Brödramåltiden, som alltid är väldigt trevlig och god.
Lasse Eriksson

4 Logen Amici, Landskrona
Eu med reception den 7 oktober
Denna afton var det så åter dags för en ny festlig sammankomst i logen. Vi
hade glädjen att välkomna tre nya brr i vår brödrakrets, nämligen Nicklas Jensen, György Kraft och Kenneth Olsson. Dessutom hade vi besök av
repr. från SL Sunnanland med SÄÄ Börje Lindén i spetsen assisterad av
SSkm Ivar Clementz och SV Rolf Svensson som till OÄ Jörgen Holmgren
överräckte Veterantecken.
ÄÄ Christer Persson hade också glädjen att till OÄ Tommy Andersson
överräcka utmärkelse för 200 möten i egen loge.
I efterlogen höll ÄÄ talet till recipienderna och gratulerade logen till att
fått nya skott på den druidiska eken. TjOÄ Claes-Håkan Månsson höll ett
intressant tal till fosterlandet och recipiendernas tacktal hölls av Kenneth
Olsson, som tackade för det varma mottagandet och såg med nyfikenhet
framtiden an.

9 Logen Merlin, Karlskrona
27/9, D-gradgivning, Eu-möte
Trots att det var ett vackert septemberväder ute kunde ÄÄ Kurt Olsson hälsa
25 bröder välkomna till kvällens Druid-gradgivning. Under mycket högtidliga former blev broder Magnus Rydh upphöjd till Druid. Br. Organist Anders
Welltén gav receptionen en ytterligare fin inramning med mycket fin musik.
Ballotering av fem nya presumtiva bröder gav ett positivt resultat. Från
Välgörenhetsutskottet rapporterade br. Claes Heimfors att man skänkt
10.000 kronor till särskolan i Spandelstorp. Detta hade uppmärksam-

Aftonen blev ganska sen och vi skiljdes åt först efter midnatt, men mycket
nöjda med denna kväll.

Bardating med receptionden 21 oktober
ÄÄ Christer Persson hälsade välkomna till besökande brr från Logen
Nemeton och egna brr till kvällens Bardating.
Det är faktiskt ganska länge sedan vi hade ett Bardating med reception
och bardaspel, men med nya brr i logen och besök från andra loger så
kommer det att numera att gå av stapeln mer frekvent. Dock märkte man
att takterna i bardaspelets aktörer fortfarande satt kvar och den nye
deltagaren Anders Bjerehjelm skötte sig med den äran.

18

Den nyblivne druiden Magnus Rydh omgiven av fr.v.
MÄ Michael Lundström och ÄÄ Kurt Olsson.
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mats av ortstidningarna. Under punkten ideellt hade dagens recipient
önskat att få lyssna till ”Going home” med The Royal Scotch Dragoon
Guards, vilket vi också fick göra.
Efter en kort paus var så dags för ÄÄ Kurt Olsson att öppna Eu-mötet. Till
detta hade 31 bröder infunnit sig. När de sedvanliga punkterna på dagordningen var avklarade fick vi under punkten ideellt lyssna på när TjOÄ
Mikael Wirbrand läste om Merlins 7:e lärdom. Musikaliskt fick vi lyssna
till ”Fire walk with me”, ett tema från Twin Peaks.
Vid efterlogen serverades en mycket välsmakande måltid. Talet till Fosterlandet hölls av br. Göran Mårtensson. Han försökte svara på frågan
”vad som är bra med Sverige”? Tal till kvällens recipiend hölls av ÄÄ
Kurt Olsson, där han bl.a. pratade om den fortsatta druidiska vandringen
utanför grundlogen. Den nyblivne Druiden Magnus Rydh pratade i sitt
svarstal om en berg och dalbana både i livet och i logen Merlin.

gästartisten Frida Byström.
De lyssnande och medsjungande bröderna hade en trevlig stund och visade stor uppskattning över artisternas och musikernas prestationer.

Br. Åke Malmgren lät oss lyssna till hur en mellanstadieelev i en uppsats
uppfattar hur korna fungerar och varför de finns till!! MÄ Michael Lundström framförde ett stort tack för maten till Fu och Lv. Weine Holmberg.
Efter att borden brutits fortsatte samvaron vid kaffeborden och dragning
i lotteriet verkställdes.

Leg

KEA

20 Logen Carnac, Helsingborg
Eubatmöte fredagen den 24 oktober 2008

18 Logen Cynthus, Ulricehamn

34 bröder hade samlats till höstens tredje Eu-möte. Avsikten med kvällens möte var att inviga nya bröder. Men av olika anledningar fanns inga
presumtiva bröder redo för inträde varför det får anstå till våren.

2008-09-25
Denna afton samlade ett för vår loge ovanligt lågt antal bröder. Vi var
flera som funderade över detta och kom väl fram till att flera samverkande faktorer låg bakom det hela.

Detta Eu-möte hade lagts på en fredag kväll för att underlätta för de bröder som
arbetar länge på vardagkvällarna. Tyvärr syntes det inte i besöksantalet, varför
även fortsättningsvis torsdagar kommer att vara våra ordinarie logekvällar.

ÄÄ Lars-Olof Andersson hälsade 32 bröder hjärtligt välkomna. SL ämbetsmän var väl representerade då brr Alf Stenson, Lars-Åke Dahlström
och Håkan Johansson var på plats. Hedersdruid Göran Juntorp höll sin
plats bredvid TjOÄ som vanligt.

Under mötet behandlades brödernas hälsa, hälsningar från frånvarande bröder, information av FU om kvällens efterloge mm. Bl a informerade ÄÄ Kaj Bergström om vårt nästa möte den 13 november, Åminnelsedag, med samling i Mariakyrkan kl. 18.30 med respektive samt därefter samling i loge-lokalen för ett
kort Eu-möte med Åminnelsehögtid följt av en gemsam middag med damerna.

Br Kenneth Henningsson hälsade fler bröder välkomna att hjälpa till med
dukning inför logemötena. Samling på mötestorsdagar kl 09.30. Belöningen är en fika med god samvaro.

I efterlogen presenterades en presumtiv broder, Andreas Malmqvist, som var på
besök för att känna atmosfären i logen Carnac och förhoppningsvis, om ömsesidigt tycke uppstår, bli invigd i
logen i april 2009.

Som ideellt fick vi höra den rörande historien om mobiltelefonförsäljaren Paul Potts genombrott och njuta av hans sång i ”Nessun Dorme”

2008-10-09

Dagen till ära bjöd LV Jan Eriksson på Lax m Skagenröra
till förrätt följt av skånsk
”Rabbemos” med fläsklägg
och därefter kaffe m kaka.

Kvällens dubbelmöte inleddes med ett Bardating. 62 brr samlades och
välkomnades av ÄÄ Lars-Olof Andersson.
Eubatmötet inleddes kl 19.50 och totalt 78 brr var nu på plats. Det stora
antalet deltagare denna gång kan till viss mån tillskrivas kvällens ideella
inslag, den utlovade TAUBEAFTONEN.

MÄ Torgny Kihlén höll ett anförande och visade bilder från sin
arbetsplats som är på KönigsÄÄ Kaj Bergström i samspråk med Andreas egg i Ängelholm. För de som
Malmqvist, en presumtiv broder.
inte vet, kan vi informera, att

Sju hälsningar från frånvarande bröder framfördes.
Br Thomas Bergström från logen Excalibur talade för sin loge och hälsade
ifrån dess bröder. ÄÄ och Br L Å Dahlström puffade för SL-mötet i Borås. Br Ulf
Göthager tackade golfsektionen för dess arbete med årets Cynthusgolf. Segern
gick i år till br Jan Melchior.
LV Sivert Germo hälsade oss välkomna ner till efterlogen och bjöd till bords
med en klassiker, Stekt strömming med potatismos, ”kröser” och sallad. Måltiden avnjöts och det var gott och rikligt.
Förväntningen stor på den utlovade Taubeaftonen och med musikanterna
Frida Byström (gästspel), Tore Alsing, Ingvar Johansson, Stig Nordlund
och Kalle Gollnik på plats brakade det strax igång. Konferencier och ledare var br Göran Juntorp med assistans av Br Arne Westman. Dessa två
läste några av Taubes mindre kända dikter inledningsvis.
Kapellmästare Stig Nordlund tackade för ett tålmodigt lyssnande på denna något orepeterade föreställning och framförde ett särskilt tack till

MÄ Torgny Kihlén presenterar sin arbetsmiljö, bilbyggaren Koenigsegg.
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Königsegg är världens snabbaste bil och utvecklas och tillverkas i Ängelholm.
Därefter, mätta, belåtna och med utökade kunskaper om snabba bilar,
vandrade vi hem.

Carnacmästerskapet i Golf

Vi var inte så värst många denna kväll, endast 20 bröder, men sådana här
tillfällen spelar det ingen roll. Mycket trevligare än så här kan det väl inte bli.
och en stund före ett skildes vi i E F E.
Fredrik Guvek

Även i år bestod de tappras skara av ni personer. Förra årets mästare Br Bengt
Norstedt stod som arrangör för årets evenemang som gick av stapeln på Landskrona GK. Samtliga greener och greenområden är helt ombyggda och invigda så
sent som i juli i år. De skulle visa sig vara mycket svåra att bemästra!
Samling klockan 09.15. Br Bengt informerar om hur han lagt upp dagen.
Innan start bjuds vi på kaffe och fralla av. Stämningen är god men kan
känna en viss spänning i luften inför det första utslaget. Vi bjuds också på
ett alldeles strålande väder. Efter bara några få spelade hål åker det ena
klädlagret efter det andra av och kampen är i full gång.
Vid den obligatoriska korvpausen på nians hål surrar ryktet att Br Rune
Spjut spelat bra så långt. Några minnesgoda bröder konstaterar att det
var likadant förra året, men då kom Br Bengt Norstedt ikapp och förbi på
slutet. Inga tappade sugar här alltså.
Efter nionde hålet sträcker sig banan ut längs Öresund. Så om spelet inte
alltid gick att njuta av så kunde man i stället låta sig betagas av denna
sköna utsikt med intensiv båttrafik och Danmark i fonden.

29 Logen Fingal, Hörby
7 nya Druider		
ÄÄ Ola Lundh öppnade kvällens Druidstämma med åtföljande gradgivning av
8 Barder varav 1 br från Nemeton i Lund. Stämman inleddes med 32 druider,
inkl våra gästande br från Nemeton och efter en väl genomförd gradgivning
var vi 40 druider. Våra nya druider äro Christer Lindblad, Håkan Emmertz,
Roland Wilhelmsson, Christer Johnsson, Per-Anders Gustavsson, Christer Andersson och Gert Molin.

Vid uppsamlingen och resultatgenomgången efter artonde hålet kund vi konstatera att greenerna varit både snabba och svåra. Inga höjdarresultat men en mycket
trevlig dag i god brödragemenskap var det onekligen. Segrade gjorde Br Rune
Spjut med Br Olle Jönsson på andra plats och Br Ulf Larsson på tredje plats. Vi
tackar Br Bengt Norstedt för ett bra och trevligt arrangemang och ser fram emot
nästa års mästerskap på Br Rune Spjuts hemmabana Söderåsens GK.
Prisutdelning sker sedvanligen på logemötet i november.
Anders Florell

Christer Lindblad tackar för väl genomförd gradgivning; Nemeton br Gert Molin,
Per Anders Gustavson, Christer Johnsson, Håkan Emmertz, Roland Wilhelmsson
ocxh Christer Andersson.

21 Logen Wales, Malmö
Efterloge till Eu-möte den 10 oktober
Denna efterloge kom att gå i musikens tecken och började med att Br
Thomas Blum spelade oss till bords med den första satsen ur Mozarts
26:e pianokonsert. Väl där så välkomnade vår Lv Ulf Nordblad oss och
fick samtliga bröder att höja glasen och stämma upp i ”Logen Wales
snapsvisa”, något som har gått och blivit en trevlig vana.
På tal om gott så serverades det smörstekt spätta och kokt potatis denna kväll.
Med så god och vällagad mat på tallriken kunde man kanske tro att ingen skulle ha tid att prata, men under hela kvällen låg ett gemytligt och ganska högljutt
sorl i salen. Sådär som det gör när man har riktigt trevligt tillsammans.
Så bröt tjÄÄ Per Kristiansson taffeln och bad oss att för en stund lämna
borden för att i Wales Hörna införskaffa lämplig dryck. Till kaffet och
kakan välkomnades vi först av Br Thomas Blums pianospel och därefter
av ÄÄ som passade på att skåla för Logen Wales.

Kvällens avslutning inleddes med att Lv Görgen Fridolf bjöd till vackert dukade bord. Talet till Fosterlandet hölls på ett charmant sätt av vår M Conny Ekström medan br Bengt Nilsson talade till logen och ÄÄ Ola till recipienderna.
M Conny Ekström gratulerade br Henrik Falkenberg och Sten Andersson som
i lugn och ro firat sina högtidsdagar.
Nyblivne druidbrodern Christer Lindblad tackade för den högtidliga och
väl genomförda receptionen. TjOÄ Jan Hörnlund från logen Nemeton
tackade för maten. Allt var verkligen passande med service och välkomnande av oss Nemeton bröder. Under kvällen var stämningen hög med en
hel del glada berättelser och åtföljande skrattsalvor.
Grytslanten inbringade denna kväll 260:50 kr.

Kyrkobesök inledde Årsdagen den 14 oktober

Den här terminen har vi fått ta del av tjÄÄ Per Kristianssons erfarenhet i hur
Malmö förses med vatten och utdrag ur Br Per-Eric Sjöbecks långa och händelserika liv inom polisen. Denna kväll var det vår organist, Thomas Blum,
som bjöd på en spontan föreläsning. Han började med att berätta att det var
en sonat av Beethoven, Op. 31, nr. 2, sats 1, som han spelat för oss när vi satte
oss till bords tidigare. Sedan tog han oss med på en musikhistorisk resa från
1100-talet och framåt för att förklara dessa namn och fler därtill, såsom symfoni och rekviem, såklart exemplifierat med flyhänt pianospel.
Efteråt berättade TjOÄ Stefan Hansson att han där och då nästan kände för att
dansa balett, och SÄÄ Lars-Åke Sevborn belönade omgående Br Thomas med
en pollett att handla något gott i baren för. Han tillade även att om Br Thomas
spelade 2:a satsen ur Beethovens 5:e pianokonsert så skulle det bli en till.
Efter rungande applåder och chans till påfyllning i glasen så tillmötesgick Br
Thomas hans önskan. Vår blygsamme organist kallade det han framförde för
förkortat och förenklat, men oj vad vackert det var…
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Fingals årsdag börjar traditionsenligt kl 15.00 på kyrkogården i Hörby med
besök vid John B Gullberg grav som samtidigt är en hyllning till övriga hädangångna bröder. OÄ Gert Nilsson ledde denna ceremoni som avslutades med ljuständning och med en för tidpunkten varaktig höstbukett på br Johns grav.
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likheten mellan en flock flyttande gäss och vår organisation.

Så var det dags för påtagning av fracken och kl 18.00 fick vi ta del av vår org.
Bengt Ekstrands förnämliga meny i Hörby kyrka med deltagande även av våra
nära och kära. Prästen Helena Tomelius höll en betraktelse över hösten och
hur den uppstår efter vår och sommar och vad som väntar efteråt till vintern. Fingalkören bestående av våra sångarbröder och våra damer framförde
Amazing grace ackompanjerad av br Jan Davidsson på trumpet som bara inte
kan bli bättre. Härlig är Jorden och Jubilate Deo sjöngs också av kören till
ackompanjemang av br Bengt på orgel och br Jan på trumpeten.

1. Den uppström som skapas av de bakomvarande aktivitet, lyfter de
framförvarande och ger dem extra styrka.
2. De bakomvarandes uppmuntrande sång sporrar ledaren till att orka
ännu mer.
3. Ledaren träder efter väl förrättat värv tillbaka och släpper fram nya krafter.
4. Mindre starka individer tilldelas två faddrar för att kunna ta sig vidare
på vandringen.

Under resten av kvällen i lunden och efterlogen var det ett digert program. ÄÄ gratulerade våra 4 nya IGLD br som varit i Köpenhamn. Nämligen br Roy Franck, Jan Grundström, Bengt Nilsson och Arne Nittmo.

De lärdomar som kan dras av dessa likheter är att genom ett gemensamt
arbete för ett gemensamt mål, under ständig uppmuntran och avlastning
är det möjligt att tillsammans uträtta mer än summan av vad enskilda kan
uträtta på egen hand. På så sätt är t o m de förment dumma gässen en förebild för vår verksamhet.

Lv Görgen Fridolf hälsade oss välkomna till kvällens efterloge. En eloge till
dukningsbröderna för vackert smyckade höstbord som gav efterlogen en
högtidlig och smaklig inramning.
Talet till Fosterlandet hölls av TjOÄ Bengt Carlsson med egna tankar och
känslor om vårt kära fosterland och hur det var för många år sedan med
Skåne, Danmark och övriga Sverige och hur vi har det idag. Iv Sten Andersson talade så till och om Logen. Vilken mystik det var innan intagningen
och hur trevligt det blev och är att få vara en br i en druidloge. OÄ Gert
och org Bengt Ekstrand berättade sedan en del minnen om br John Jack
B Gullberg och hans tid i Fingal.

Bengt Svensson

ÄÄ Ola Lundh överlämnade kvällens blommor till Stefan Jepson och
Christer Andersson som valde Fingal denna kväll i stället för IK Lågans
styrelsemöte för att vara behjälpliga med baren och serveringen och stort
tack till vår eminente lv Görgen Fridolf

46 Logen Belenos, Uppsala
Musikstipendium
Den 4 oktober delade vår loge ut vårt nyinstiftade musikstipendium.

Br Skm rapporterade att Grytslanten inbringade 316 kr.

Vi hade diskuterat fram och tillbaka vilka vi skulle ha som mottagargrupp och vilka kriterier som skulle gälla. Det slutade vid att bli ett musikstipendium till unga, lovande musiker.

Text/foto Gert Nilsson

Det föll sig då naturligt att vända sig till Uppsalas kommunala Musikskolas rektor, Kaj Anderberg, som både vår org, Roland Thalén, och undertecknad hade samtal med.
På rekommendation av honom valde vi ”stor genrebredd” som årets motto. Mycket för att det finns två pojkar i musikskolan som är mycket begåvade och spelar såväl klassik musik som jazz. Den ene på piano och den
andre på kontrabas och elbas.

36 Logen Iris, Göteborg
36 bröder hade letat sig fram till Druidgården denna kulna höstkväll den
15:e oktober. ÄÄ Lasse Nilsson ledde mötet säkert och elegant. Speciellt
hälsade han våra gästande välkomna: ÄÄ Mikael Nilsson, logen Circius i
Lycksele, MÄ Mikael Stenman, logen Doru i Täby samt Br Johan Hallberg
från logen Thesevs i Linköping.

Vår tanke med stipendiet är också att Druidorden och logen skulle få
lite mera uppmärksamhet utåt. Det var därför mycket lämpligt att utdelningen skedde vid Musikskolans höstkonsert i Uppsala nya Konsert &
Kongresshus, som var fullsatt denna dag.

Det stora inslaget i Eu-mötet var givetsvis receptionen av Jan Lilljegren
och John Schiller. ROÄ Bo Lilljegren ledsagade sonen Jan in i Lunden och
som ledsagare för John, fungerade OÄ Jan Jarelid. Receptionen genomfördes därefter skickligt och rutinerat.

Det hela blev en fullständig överraskning för alla eftersom vi avsiktligt inte
hade påannonserat det hela. Såväl ÄÄ som MÄ var förhindrade att närvara varför TjOÄ Jan Gustafsson, var logens representant vid utdelningen av
blommor, diplom och checkar på vardera 2 500 kronor till Peter Sandberg,
piano, och Per Björkling, bas.

Hälsningar framfördes och gästande Br Mikael Stenman gratulerade till
de nya Bröderna och uttryckte sin beundran för den förändring som vår Druidgård undergått efter de stora tillbyggnader. Br Dan Kimblad gratulerade även
han och ville också uttrycka sin uppskattning av vår Organist Bo Alderstig.
För den Ideella punkten svarade TjOÄ Hans Bergqvist, ämnet var passande nog
hösten den tid då färgerna ändras och naturen går i vila. Han stannade för
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Pojkarnas glädje över priset gick inte att ta fel på och om allt går vägen kommer Per Sandberg att spela för oss på vår Julloge då vi har damer med.
Text: Caj Söderberg, Foto: Mats Gerentz

Reception den 13 oktober.
Denna kväll skulle det bli reception av två nya bröder. Denna ganska
varma höstkväll då älgjakten hade påbörjats och de härligt gula, orange
och röda höstlöven singlar mot marken.

Ytterligare 12 bröder hade kämpat på golfbanan i den återkommande
kampen mellan Halör och Sefir om det åtråvärda vandringspriset. Denna
gång avgick Logen Halör med en knapp men dock seger och fick därför
återbörda den tunga pjäsen till Skåne. Sefirmästare blev br Peter Ericsson vars namn nu kommer att lysa om ej i neon så dock på en silverglänsande platta. Det var alltså en mycket händelserik dag som vi skildes från
när vi vandrade hemåt i höstmörkret.
TT

Med anledning av bl a älgjakt, resor och arbeten var vi 43 bröder denna
kväll. Flera ersättare märktes inom ÄK men ack så rutinerade sådana. Med
Br Guy Ebrenius som marskalk och Br Leif Crona som MÄ genomfördes
receptionen perfekt tillsammans med handbarderna under ÄÄ´s ledning.
Också de nya eubaterna Magnus Stenberg och Arne Wessner. följde ritualen på ett perfekt sätt. I Efterlogen möttes brr av en fullstor pappälg,
förmodligen funnen vid någon skjutbana, därtill var borden dekorerade
med höstlöv samt gula och orange servetter. Vackert.

Logen 55 Thesevs Linköping

Fu serverade först en sillsmörgås. ÄÄ Kari läste versen ”Till Eubaten” och
hälsade dem välkomna. Sedan bjöd FU på rejäla älgfärsbiffar, kantarellsås
samt hemlagad potatismos, grönsaker och knäckebröd. Till det serverade vår
munskänk Anders Graner ett mycket gott och passande rödvin.

Sommaren har förflutit. Hösten är här med sina färgsprakande löv. Flyttfågelsträcken avtecknar sig mot den regntunga skyn. Det är långt till vår.
Man känner visst vemod härinför.

Br Leif Crona höll ”Talet till fosterlandet” och TjOÄ, br Jan Gustafsson, höll talet
till de nya eubaterna. Vid kaffet tackade den nye br Arne Wessner för dem båda
och för det högtidliga upptagandet i orden på ett mycket trevligt sätt.

Eu rec. 30/9

Denna kväll skall två nya Br. invigas i vår Orden. Det är högtid och fest
och plötsligt ser man ljuset på tillvaron oavsett höstfobierna.
De två nya Jonas Nordgren och Bozo Rasic blir som en frisk vårfläkt i vår
Loge. Det var en högtidlig stund i Lunden då de erhöll sin Eu-regalie av
ÄÄ Conny Carlsson.
Efter den högtidliga akten samlades alla i bankettsalen för att avnjuta
en underbar Br-måltid, anrättad av kvällens kock, Urban Engdahl med
medhjälpare.
Så följde talen. Eu Nicklas Andersson höll ett briljant tal till K o F, liksom
R. Björn Gustavsson gjorde till O o L. Till rec. talade ÄÄ Conny Carlsson
och för dessa vår nye Br. Jonas Nordgren.

52 Logen Sefir, Grebbestad
Eubatmöte 22 oktober 2008
Den 22 oktober hade Logen Sefir glädjen att hälsa ett rekordstort antal gäster välkomna till eubatmötet. Förutom 28 Sefirbröder hade 36 bröder från
4 loger mött upp i Sefirgården. Här fanns med tanke på det stora antalet
deltagare, en befogad misstanke om att någon hade en klo med i spelet.

Innan det var dags att bryta upp överlämnade MÄ Gunnar Fäldt varsin
Thesevs-bukett med sju gula rosor till Jonas och Bozo. Skr Torbjörn Johansson överl. och redogjorde för innehållet i recipiendpaketet.

De 64 bröderna lotsades med säker hand in i Lunden av M. Erik Peper
varefter ÄÄ hälsade de gästande bröderna från Hölleviken i söder till Moss
i Norge välkomna till Sefirgården och Grebbestad.

A-man

Belåtna med kvällen lämnade Bröderna Druidgården.

En väl genomförd ritual kryddades med blommor och tal från de gästande logerna Halör, Lir, Belisama och Kriton och vår organist, just hemkommen från
Sydamerika, serverade under punkten ideellt musikaliska kryddor från Brasilien.
I efterlogen kom så svaret frågan om klon. Inte mindre än 128 klor fördelade på 64 rödglänsande och läckert inbjudande humrar låg i militärisk
ordning uppradade på borden. En vacker syn som endast kunde överträffas av den
lukulliska upplevelse som
bröderna nu hängav sig åt.
Tidigare under dagen hade
ett tjugotal bröder trots regn
och starka vindar varit ute
på havet för att om möjligt
hämta hem exemplar av havets svarta guld. Tyvärr stod
lyckan icke dessa fiskare bi.
Ett stort tack till vår Lv och
Fu som förutseende nog inhandlat humrar och dukat
upp till denna festliga måltid framfördes av ÄÄ i Halör
Thommy Gransten, som redan såg fram emot ett liknande bord nästa år.
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56 Logen Camulus, Skövde
Druidgradgivning den 20 oktober.
Klockan 18 samlades ämbetsmännen för en sista genomgång av ritualen
inför kvällen druidstämma med gradgivning. Under tiden anlände ett
antal bröder för en stunds samvaro före mötesstart.
Två förväntansfulla barder, Kenneth Andersson och Jan-Erik Lundberg,
anlände och togs om hand av beredande broder. Den för kvällen vikarierande M, Jörgen Öberg, hämtade så upp bröderna för inträde i lunden.
Gradgivningsceremonin genomfördes med stor känsla från de agerande
ämbetsmännen och det märktes att de verkligen kunde detta.
Mötet övergick så till att avhandla de övriga punkterna för en druidstämma. Bl.a. fick vi en kort redogörelse om ekonomin, namnen på 6
nya bröder som sökt inträde och ska balloteras på nästa druidstämma
och en hälsning från bröderna i logen Taliesin som framfördes av OÄ
Anders Regnell.
I efterlogen höll ÄÄ, Michael Hallgren talet till de nya druiderna, kvällens M utbringade skålen för Fosterlandet och MÄ, Owe Karlsson, gav oss
en tillbakablick på vad som hänt genom åren just denna dagens datum.
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ÄÄ Bengtgöran Ellerstedt höll tal till de nya bröderna och överlämnade
Druidlådan till dem. De nya bröderna - Gunnar Liveborn, Ronny Eklund
samt Per-Olof Fryklöf avnjuter den goda maten.
Br. Curt Östlund höll tal till Logen och br. Gunnar Liveborn representerade de nya bröderna och tackade logen. Br. Anders Allander höll tal till
fosterlandet.

Eubatmöte med åminnelsestund 2008-10-20
23 bröder samlades i Logelokalen. Vid
mötet hölls en högtidlig åminnelsestund
för logens 18 hädangångna bröder.
Br. Logevärd Bengt Andersson bjöd bröderna i efterlogen på en välsmakande
måltid.

Jan-Erik Lundberg o Kenneth Andersson

Bengt Lindh från Badelunda hembygdsförening underhöll till kaffet med en
bildvisning och föredrag om det historiska Badelunda och Anundshög - ett av
Sveriges mest förnämliga fornlämningsområden strax utanför Västerås. Föredraget blev mycket bejublat och bröderna
hade mängder av frågor som besvarades
initierat av Bengt Lindh.

Nyblivne druidbroder, Kenneth, tackade å sin och Jan-Eriks vägnar för
kvällens begivenheter och de hoppades kunna leva upp till att vara en
god druid. Kenneth passade också på att plocka hem dagens vinst i lotteriet och den kan komma väl till pass eftersom han under morgondagen
fyller pension. Vi gratulerade, hurrade och sjöng för honom också.
Kvällen går fort när man har trevligt och snart var det dags att ge sig ut i
höstmörkret igen.
Hej då! Vi ses på nästa möte.

Anders Allander, informationsansvarig

H-g

60 Logen Arosia, Västerås
Eubatmöte med reception 2008-10-06

61 Logen Halör, Höllviken

Arosia samlades för höstens tredje logemöte. Vid mötet verkställdes reception av 3 nya bröder: Ronny Eklund, Per-Olof Fryklöf samt Gunnar
Liveborn. Dessutom förrättade SM Ulf Tengbrand, SMÄ Bengt Olsson

Eubatmöte med gäster och ballader den 16 oktober. Det är en gammal
fin tradition att logerna Halör och Stella Polaris besöker varandra.
Denna gång gästades vi av inte mindre än 34 bröder från Trelleborgslogen. I lunden blev det trångt, men ändå högtidligt när ÄÄ
Thommy Gransten kunde hälsa totalt 66 bröder välkomna. Stella
Polaris ÄÄ Ingemar Granelli framförde ett tack för gästfriheten
och överlämnade blommor. Listan av hälsningar från frånvarande bröder i vår närhet, men också från fjärran östern blev lång,
men också ett bevis på att vi tänker på varandra.

samt SSkm Börje Lantz utdelning av veterantecken till broder Gerhard Linke. Efter
därpå följande förhandlingar avslutade ÄÄ
Bengtgöran Ellerstedt mötet ritualmässigt.
Br. Logevärd Bengt Andersson bjöd bröderna I efterlogen på välsmakande Helstekt fläskfilé med svampsås, sallad och
potatis, vin till maten.

Efterlogen avhölls på konferensgården Ljungheda där det var uppdukat
med en delikat Italiensk buffé. Efter maten tog Patrik Nilsson, son till bortgångne Druidbrodern Lennart Nilsson fram sin gitarr. Vi fick först höra
visor med skånsk anknytning och sedan fantasifulla ballader av bl.a. Cornelis Vreeswijk. Det var lätt att sjunga med även om Patrik i bakfickan hade
extra verser som kanske inte finns i tryck. En härlig afton i brödragemen-

SSkm Börje Lantz höll tal för den nye veteranen Gerhard Linke och bröderna skålade för br. Gerhard.
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skapens anda men vid midnatt var det dags att bryta upp när Trelleborgarnas buss väntade och Patrik tog bilen hem till Simrishamn.

Besök hos Sefir med hummersafari och golf 21-23
oktober.
För elfte året i följd var det dags för Halörbröderna att styra kosan mot
Grebbestad. Ett efterlängtat och roligt evenemang som lockar många bröder. Ja, så många att gränsen måste sättas vid 20 deltagare. Nu föll det så
väl ut att broder Leif Göransson ställde upp med en ny och komfortabel
buss som tog 14 resenärer med sikte på vittjande av hummertinor. De sex
golfinspirerade bröderna fick plats i broder Bo Lindblads något gamla
med ändå fungerande van av märket Chrysler. För att vara bra i form inför
onsdagens tävling på Mjölkeröds golfbana åkte vi upp dagen innan. Golfbagarna placerades i en väl använd takbox. Resan upp gick bra bortsett
ifrån att bilens kylare var i ständigt behov av vatten. Väl i Grebbestad klarade inte takboxen av vindarna från Skagerack som skadeglatt spräckte
boxen. Bland olika förslag till reparation enades om att banarbetarna på
Mjölkeröd hade silvertejp och kunde fixa till boxen.

stiftarbrödernas glädje över logens utveckling och att logen Aquila nu
är moderloge till logen 80 Altair i Arvika. Aquila betyder örn och är en
stjärnbild där Altair ingår. De tre stiftarbröderna som ännu är kvar i
logen: Bo Björkman, Alvar Wackå och Thore Eklund lade ned 7 röda
rosor vid altaret.
ÄÄ Kjell Malm avslutade högtidslogen i E.F.E. Därefter samlades bröderna till gemensam middag.
/Örjan H

64. Logen Idris, Strängnäs
Åminnelsedag den 1 november 2008.

Bilen såldes för en krona!
Det kunde dom,
men vad hjälpte
det när de vänligen
också konstaterade
att inte bara boxen
hade spruckit utan
även bilens kylare!
Broder Bo, som
erfaren reseledare
tog snabbt beslutet att sälja bilen på
plats. En banarbetare bjöd en krona
och affären var avklarad. Hur kom vi
hem till Skåne? Jo,
vänliga Sefirbröder
skjutsade oss till
Grebbestad. Nästa morgon klockan sex serverade broder Bo frukost innan
det var dags att ta sjutåget från Tanum till Malmö. På stationen mötte vi ambitiösa och trevliga ungdomar på väg till gymnasiet i Uddevalla. Efter byte i
Göteborg var vi framme i Höllviken klockan två och några timmar senare
kom broder Leif med bussen och vårt bagage och ett antal humrar.

Ett stort och varmt tack till bröderna i logen Sefir
Gästfriheten kan beskrivas i välorganiserade arrangemang, omtanke och
hjälpsamhet, som gör att vi stortrivdes under utflykten. Trots den hårda
och kalla vinden fick skåningarna möjligheten att komma ut på sjön.
Logekvällen var högtidlig och efterlogens måltid med delikat hummer lät
oss väl smaka. Hur gick det då med golftävlingen? Vädret var strålande
och banan trevlig att spela på. Med en ynka poäng kunde vi åter ta med
oss vandringspriset hem, men bilen blev kvar i Bohuslän

Logen Idris Brödravårsutskott inbjöd till åminnelsedag för att medverka till
att hedra våra avlidna bröder med en minnesstund vid deras sista viloplats.
Detta är andra året som logen håller åminnelsedag. Alla närvarande bröder enades om att en tradition har skapats.
Fjorton bröder samlades, under den nedgående solens sken, vid nya kyrkogården varefter TjOÄ, OÄ Peter Lagerquist och brödravårdsutskottet,
R Ulf Insulander som ledde bröderna i prosession till Minneslunden. I
Minneslunden genomfördes en enkel och värdig stund med tändande av
ljuslyktor och en minnestext över de bröder som är jordfästa på annan
plats samt över bröder vars aska är spridd i minneslunden.
Vidare gick bröderna till avlidna bröders gravplats vid nya och gamla
kyrkogården där en ljuslykta tändes till avliden broders minne samt att
varje broder sände sin egen tanke.
För närvarande bröder: Leif Schütz, text och foto

Hans E. Johansson

66 Logen Taliesin, Jönköping
Druidbowling Taliesin vs Cynthus den 14 oktober.
Denna afton hade 16 Cynthusbröder och 9 Taliesinbröder mött upp vid
Bowlingcenter i Jönköping. Ett nyinstiftat vandringspris skulle permanenta den inbjudningstävling Cynthusbröderna gjorde 2007.

63 Logen Aquila, Karlstad
D, Eu-möte den 9 oktober
Kvällen inleddes med ett kort druidmöte. Efter en kort paus samlades bröderna och tågade under sedvanlig procession in lunden för Eubatmöte
med högtidsloge.
MÄ Jonny Wijkander berättade om logens historia. Logen Aquila instiftades 2 oktober 1976. Stiftarbroder Bo Björkman talade och uttryckte
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Matchen blev mycket jämn och för oss som vanligtvis hålls med mindre runda
saker var detta inte helt enkelt. Många glada skratt kom spontant och de allra
flesta lyckades dock få ner käglorna. Själv hade jag fullt sjå med att undvika
”diket”. Efter avslutad match samlade så br Johan Söderström (tävlingsledare)
oss i bowlingarenans matsal där vi fick en rejäl köttbullsmacka med rödbetssallad och lite drickbart till under tiden han räknade samman resultatet.
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Matchen slutade oavgjort så lotten fick avgöra och vandringspriset fick sig en
resa till Ulricehamn. För den som missade det här tillfället ges möjlighet att
delta i returmötet som äger rum lördagen den 14 mars 2009 i Ulricehamn.

80 Logen Altair, Arvika
17 oktober. Första egna ritual i Arvika (D, Eu)..
Så var det då dags, att för egen maskin pröva sina vingar. En viss nervositet
och därtill hörande kaos färgade naturligtvis förberedelserna för de stolta
brr. av logen Altair. Men vilken värdig ceremoni det blev, på båda mötena.
Redan vid lunchtid samlades några brr för att med livet som insatts, nåväl, det var ett ben som kom i kläm, installera ett införskaffat kassaskåp
(modell större) i den nya lokalens källare. Detta för att vi i laga ordning
skall kunna förvara våra (flytande) skatter.
Efter ett snabbt ombyte samlades vi åter vid femtiden (Ja, förutom de som
måste vända och hämta nycklar) för att förbereda lunden och oss själva
inför kvällens annalkande möten.
Nåväl, det var 10 brr som anmält sig till mötet, när tiden väl var inne så
samlades det 19 brr och en gäst, och då hade vi ändå fått en avanmälan
ifrån en av de tio. -Det känns skönt att vi har förstått vikten av att anmäla
sig till våra möten. (OBS! Ironi, -red. ant.)

Thomas Ahlqvist (ersättare för en förkyld Douglas Persson-lagledare för Cynthusbröderna) tar emot vandringspriset från Taliesinbrödernas lagledare Anders Regnell. Inga sura miner här inte!

Mötena i sig förflöt mycket värdigt, helt enligt ritualen och i de praktiska
ting vi eventuellt var lite rådvilla i kunde de mer erfarna bröderna, både
ifrån vår stor- och moderloge, vara behjälpliga.
Brödramåltiden lät sig väl smaka och portionerna räckte, det var (vis av
erfarenhet) beställt 25, så det blev faktiskt över.
Och när väl br. Skm fick klart för sig att han numera tillhör logen Altair,
så blev även logens skål rätt. En uppvaktning skedde också i samband
med middagen då br. Terje Staräng, som fyllt 60 traditionsenligt uppvaktades med ett par manschettknappar.

74 Logen Beltain, Östhammar
Besöka andra loger är både nyttigt, lärorikt och roligt. Inom
Beltain i Östhammar bedrivs ett
aktivt arbete, främst genom broder Roland Lindgrens försorg,
att varje vår och höst, gästa någon brödraloge. Senast blev det
Borvobröderna i Gävle som fick
besök av sex ”Beltainare”.

Senare på kvällen så prövades även funktionen av vårt införskaffade kassaskåp och vi kunde vid 12-tiden konstatera, eventuellt till någons förtret, att den gick utmärkt att stänga.
När tystnaden så åter lagt sig, lokalen är släckt och låst och man i sakta
mak beger sig hemåt i ljuset från Altair (den starkast lysande stjärnan i
stjärnbilden Aquila) så kan man för sig själv konstatera att nog är det värdigt och bra att ha en egen stjärna som vägledning, men det är inte så dumt
att också ha ett par erfarna bröder ifrån sin moderloge att rådfråga.

Kopplingen Gävle - Östhammar
har funnits långt tillbaka i tiden,
dels så fanns sjömanshuset som
länk mellan ”roslagsgubbarna”
Roland Lindgren
och sjöfarten, dels rodde och seglade fiskarbönderna sin fångst av
både färsk och saltad strömming till Gävle. Strapatsrika resor kan man
tänka sig som kunde bjuda på både det ena och det andra.

”Vem hjälper.”

Betydligt enklare är det idag då man kan sätta sig i en bil och vara i Gävle på dryga
timmen. Nåja strapatsrika kan även dessa resor vara, tankarna går gärna tillbaka
till Vikingarna och deras färder som fordrade vissa styrketårar på färden. Men
med en säker broder bakom ratten, Arne Söderblom, gick allt bra och vi välkomnades i dörren av broder Ulf Eriksson när vi kom fram till Gävle.

Druidsällskapet i Stockholm
22 september
Denna härliga septemberkväll samlades 33 bröder, inte mindre än 7 av
dem var nya Vänner som sökt sig till oss att söka kunskap. Sådär ja, nu
börjar Sällskapet likna något. Ordf. Ingvar Nyström läste en dikt ur ”En
döddansares visor” av Nils Ferlin, diktaren som på sin tid ofta fick gå
brandvakt runt just ”våra kvarter” i Klara. I dag står han däremot helt
stilla i sin slitna kavaj som staty strax utanför Klara Kyrka.

Gävlebröderna hade fullt upp denna kväll, för förutom vårt besök gästades de också av bröder från dotterlogen Alir i Söderhamn.
I förlogen var lagren fyllda och korvgrytan varm. Mötet förlöpte på ett
föredömligt sätt, och det är här, som man som besökare kan jämföra
den egna logens arbete med andras. Visserligen har vi våra ritualer, men
görs på lite olika sätt, och en del saker får en att fundera lite extra på vårt
respektive andras sätt att agera.

Så kom då kvällens höjdpunkt när broder Leif Lyttkens höll ett mycket
intressant och uppskattat föredrag om Protonstrålning, en ny behandlingsform för Cancersjukdomar.

Vid brödramåltiden var stämningen hög, maten smakade förträffligt och
samtalsämnena många. Av SÄÄ Ingemar Gustavsson fick vi höra tidningen
Expressens referat av Bardalands SL-möte i Gävle 1966.

Tekniken har utvecklats sedan 50 år tillbaka och Sveriges samtliga universitetssjukhus gör nu en gemensam satsning i ett nationellt centrum
för avancerad cancerbehandling genom strålning med protoner. Den nya

Börje Eriksson

25

Svensk Druid-Tidning

Nr 9 november 2008

riksanläggningen kommer att heta Skandionsjukhuset och byggs i Uppsala. Det blir den första anläggningen för protonstrålning i norden
och anläggningen beräknas årligen kunna ta
emot ca 2.500 patienter.

Fördelen med den nya behandlingen är att den
friska vävnaden skonas medan tumörvävnaden
får mer stråleffekt jämfört med traditionell
strålbehandling. Biverkningarna minskar alltså och behandlingseffekterna ökar.

I Sverige nyinsjuknar omkring 55.000 patienter i
cancer årligen. Cirka 50% överlever, (mätes som
fortfarande friska efter fem år). Av de som överlever har cirka 60% fått kirurgisk behandling,
30% strålbehandling och 7-8% läkemedel (cellgifter). Vad gäller kostnadsbilden så är investeringskostnaden för strålanläggningen stor, cirka
800 miljoner kronor.

Efter detta intressanta föredrag i ett ämne som
på olika sätt berör oss alla, avslutades mötet
och vi gick ner till restaurangen där Kökschefen
Christer Cardestrand tagit ut svängarna med de
vådligaste cirkuskonster – bl.a. resulterande i
en tidigare icke skådad kulinarisk nyhet ”Flygande Hummersoppa”. Hummersoppan följdes
av en riktig raritet: ”Ordförandeskjuten Älg”.

När väl anläggningen står på plats blir dock behandlingen inte så dyr men dock ca 2 gånger
dyrare än konventionell behandling. Denna merkostnad har i undersökningar visat sig vara kostnadseffektiv och ”lönsam”.

Fortsätt bara Christer, vägen mot Michelin ligger öppen!
Bengt U

VI GRATULERAR
97 år

70 år

Cynthus, Johansson, Gösta, 16 december

Minera Ferrorum, Karlsson, Karl-Erik, 1 december
Teutates, Chronier, Bo, 2 december
95 år
Selene, Jönsson, Sven-Åke, 10 december
Wirdar, Hellsten, Karl-Axel, 20 december
Idris, Andersson, Bertil, 16 december
Neptunus, Lindqvist, Olof, 24 december
Kronos, Lehto, Matti, 17 december
91 år
Pallas, Samuelsson, Tomas, 17 december
Stonehenge, Göransson, Bertil, 19 december Idris, Svensson, Stig, 24 december
Merkur, Grandin, Arne, 25 december
85 år
Wirdar, Rosenlund, Arvid, 9 december
Polaris, Wadenhög, Leif, 19 december

60 år

Circius, Karlsson, Stig, 6 december
Wirdar, Ericsson, Bengt-Göran, 10 december
80 år
Selene, Gustavsson, Bengt, 21 december
Merkur, Dahlbäck, Rudolf, 3 december
Temenos, Fredriksson, Karl-Axel, 11 december Doru, Hedbom, Hans, 21 december
Orion, Nilsson, Urban, 21 december
Lir, Hansson, Erik, 16 december
Fingal, Lindgren, Rolf, 26 december
Nennius, Löfgren, Rego, 16 december
Nerevs, Eriksson, Bengt, 29 december
Wirdar, Fridolfson, Sven, 22 december
Derva, Nilsson, Gösta, 26 december
50 år

75 år
Temenos, Jakobsson, Lars, 6 december
Halör, Holm, Tage, 11 december
Morvin, Westerlund, Ulf, 13 december
Wirdar, Strömberg, Ingvar, 23 december
Wirdar, Boman, Claes-Bertil, 28 december
Polaris, Hannu, Nils, 31 december
Beltain, Peters, Bo, 31 december

Allbota, Davidsson, Thomas, 4 december
Cernunnos, Landelius, Michael, 17 december
Wirdar, Elofsson, Thomas, 18 december
Taliesin, Gustafsson, Mats, 19 december
Belenos, Hallin, Terje, 19 december
Taranis, Lidfelt, Johan, 19 december
Henry Hurle, Eklund, Gunnar, 22 december
Nemeton, Nilsson, Jan-Erik, 24 december
Stonehenge, Sandström, Stefan, 29 december
Arcturus, Sjögren, Mikael, 30 december
Merkur, Strand, Dan, 30 december
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BRUSTNA
LÄNKAR
LOGEN MIMER, MALMÖ
OÄ-Br Edvin (Eddie) Hansson, Malmö
Invigd i Orden den 26 april 1944
Avliden den 13 oktober 2008
64 medlemsår

LOGEN IRIS, GÖTEBORG
OÄ-Br Gerhard Lindberg, Göteborg
Invigd i Orden den 22 november 1966
Avliden den 8 september 2008
42 medlemsår

LOGEN NEREVS, NYKÖPING
R-Br Roland Eklund, Nyköping
Invigd i Orden den 25 januari 1994
Avliden den 30 september 2008
14 medlemsår

LOGEN ALIR, SÖDERHAMN
OÄ-Br Raymond Persson, Söderhamn
Invigd i Orden den 27 januari 1994
Avliden den 7 oktober 2008
14 medlemsår

LOGEN AROSIA, VÄSTERÅS
Eu-Br Anders Larsson, Västerås
Invigd i Orden den 8 oktober 2007
Avliden den 11 september 2008
1 medlemsår

LOGEN TALIESIN, JÖNKÖPING
OÄ-Br Per Forsman, Stockholm
Invigd i Orden den 27 oktober 1988
Avliden den 28 september 2008
20 medlemsår
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VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
LOGEN WIRDAR, LJUNGBY

LOGEN NEPTUNUS, LINKÖPING

LOGEN TALIESIN, JÖNKÖPING

Eu 08 09 05
Ulf Bondesson
Delfinvägen 22 (Hölminge), 341 96 Ljungby
Mikael Johansson
Hjälmaryd, Mellangård, 341 91 Ljungby
Peter Johansson
Hjortstigen 12, 341 37 Ljungby
Jan-Inge Roubert
Drottninggatan 2 A, 341 30 Ljungby
Stafan Roubert
Ingelstad Backegård 1, 340 15 Vittaryd

Eu 08 09 23
Thomas Franzén
Vårdsberg, Rosenlund, 585 92 Linköping
Tommy Jansson
Parkgatan 2 A, 582 46 Linköping
Mikael Laweby
Gällstad, Holmkil, 590 48 Vikingstad
Dónal Mimnagh
Råby, Högliden, 590 76 Vreta Kloster
Torbjörn Tingdal
Magnegatan 7, 582 43 Linköping

Eu 08 09 22
Martin Johansson
Adolf Fredriksväg 4, 554 66 Jönköping
Robin Ljung
Duvgatan 5, 554 64 Jönköping
Fredrik Ottozon
Barnarpsgatan 7, 553 16 Jönköping
Johan Örnell
Torggränd 1, 553 20 Jönköping

LOGEN MORVIN, LULEÅ

Eu 08 09 29
Sven Eriksson
Riktarstigen 5, 774 61 Avesta
Lars Hallklint
Åsbovägen 24, 774 61 Avesta
Anders Magnusson
Corneliusgatan 4 A, 774 30 Avesta

Eu 08 09 19
Lars Ek
Majvägen 47, 973 31 Luleå

LOGEN CYNTHUS, ULRICEHAMN
Eu 08 09 11
Peter Andersson
Gullrisvägen 7, 523 33 Ulricehamn
Pär Ericson
Pinjegatan 10, 523 31 Ulricehamn
Frederic Fagerström
Markusvägen 14, 523 33 Ulricehamn
Mikael Gröndahl
Paradisvägen 5, 523 31 Ulricehamn
Per Jerlbo
Sandslätt 104, 523 93 Marbäck
Johan Samuelsson
Jägargatan 11, 523 30 Ulricehamn
Fredrik Ståhl
Jägargatan 17, 523 31 Ulricehamn

LOGEN GRANNOS, AVESTA

LOGEN ALDEBARAN, UMEÅ
Eu 08 09 26
Anders Hellman
Kaptensgatan 6 B, 903 36 Umeå
Per Olsson
Matrosvägen 7, 907 42 Umeå

LOGEN CAPELLA, LINKÖPING

Eu 08 09 18
Dennis Holmström
LOGEN THESEVS, LINKÖPING
Skiffervägen 1, 595 44 Mjölby
Eu 08 09 30
Hans Häggroth
Jonas Nordgren
Kråksångsvägen 37, 590 62 Linghem
Tolefors, Norra Flygeln, 585 99 Linköping Johan Sagebro
Bozo Rasic
Nya Tanneforsvägen 34 B, 582 42 Linköping
Banérgatan 1, 582 32 Linköping

skribenter & FOTOGRAFER
När ni skickar manus och foton, tänk på att i mailet ange:
Under ämne: Logens nummer & namn, inget annat! Ex 56 Camulus
Dokumentet: Logens nummer, namn & datum!
Foton;		
Max 2-3 bilder och undvik beskärning o dylikt. Skriv bildtexterna sist i manuset.
		
Montera inte bilder i manus. Undvik foton med mobiltelefonen.
		
Skicka bilderna separat, med god skärpa och upplösning.
Manus:
Skriv kortfattat! Vi vill ha referat och inte protokoll.
		
Korrekturläs materialet! Inga detaljrika beskrivningar från Lunden eller om
				
våra ritualer.

Tackar på förhand!
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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
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Utdelningsdag
20 november

POSTTIDNING

VI
BEHÖVER
Fler
ANNONSÖRER!
PRISLISTA

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

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

Fast annonsering hela året, enligt offert!

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

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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