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1920-2010

90-ÅRS JUBILEUM
Bröder av alla grader med damer inbjudes härmed att delta i vår
Jubileumsfest lördagen den 24 april 2010 (generalrepetition inför 2020).
Program:
14.00 Samling i Församlingshemmet, Helsingborgsvägen
Musikunderhållning, högtidstal, uppvaktning, eftermiddagskaffe.
19.00 Jubileumsbankett, hotel Terazza, dans till Olle Rydells orkester.

Klädsel genomgående, e m och kväll, högtidsdräkt med vit väst
Pris 480:- inkl vin och avec/alkoholfritt per person
Anmälan om deltagande till: Lv Jan-Eric Svensson,
tel 0372-806 11, 076-808 06 11, epost: janeric.sv@telia.com.
Ange loge, grad, namn på samtliga deltagare samt ev kostallergi.
Din bindande anmälan plus betalning, 480:-/person,
till bankgiro 277-0519, vill vi ha senast den 3 april 2010.
Övernattningsförslag: Vi har avtal med hotel Terazza, tel 0372-135 60,
dubbelrum 700:-, enkelrum 450:-. Ange att ni bokar rum inför Wirdars fest
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I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning

Juxvall. En tusenårig jordbrukshistoria.

SVENSKA DRUID-ORDEN

En avgränsad lokal mellan byarna Nyåker och Västersälja i Östervåla
socken som inom överskådlig tid knappast kommer att störas av vägbyggen eller andra förändringar.

FGDO
Västergatan 3A • 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81 • Fax 040 12 80 83
Bankgiro: 782-1911
Bank: Svenska Handelsbanken
E-post:kansliet@druidorden.se
Website: http://druidorden.org

Åkrar med bördig lerjord och med en bäck som avvattnar och sträcker
sig genom hela området. Där finns fortfarande sju lador kvar sedan början av förra seklet. Den sista byggdes av min far på 30-talet och en stocktimrad ängslada såldes som slöjdstuga på 80-talet.
Dessa lador var viktiga för förvaring av foder då gårdarna inte hade tillräckliga utrymmen.

Ansvarig utgivare:
Björn Cederberg
Erlandsvägen 38 • 731 40 Köping, Tel. 0221 719 16
E-post: rsaa@druidorden.se

Under mitten av 1900-talet, när
inte detta behov längre fanns, blev
ladorna främst utrymmen för utrangerade jordbruksredskap.

Redaktion:
Göran Lindgren
Sallerupsgården • 212 91 Malmö, Tel. 040 49 33 94
E-post: g.k.lindgren@telia.com
Johnny S Andersson
Spruthusgränd 9 • 826 50 Söderhamn, Tel. 0270 168 46
E-post: johnny.s.andersson@soderhamn.com
Bertil Carlsson
Spinettstråket 1 G • 903 53 Umeå, 090 12 64 80
E-post: bertil.carlsson@rodang.se
Henrik Enander
Bolmstadvägen 27 • 341 35 Ljungby, Tel. 0372 815 05
E-post: gun.henrik@telia.com

Idag står samtliga lador och förfaller. Ingen lägger pengar och
tid för att underhålla och rädda
dem när de inte längre behövs.
Jag vill rädda något av den svunna kulturen genom målningar,
teckningar och foton, därför
att ladorna på dessa ängar ger
området en alldeles speciell
karaktär. Det är ett avtryck av
generationers arbete och liv.

Caj Söderberg
Box 2101 • 750 02 Uppsala, Tel 018 10 60 05
E-post: caj.soderberg@accurat.se

Jag är förunnad att minnas tiden då min far med häst brukade dessa
åkrar som hans far hade gjort före honom.
Det var 2009 exakt 100 år sedan min farfar köpte gården.

Annonsansvarig layout & original:
Göran Lindgren
Sallerupsgården • 212 91 Malmö
Tel. 040 49 33 94
E-post: g.k.lindgren@telia.com

Min far var också en av många Östervålabönder som efter kriget köpte
en epatraktor. Han lät han bysmeden förse epan med en enskärig hästplog med mekanisk lyftanordning. Några år senare köpte han en liten
volvotraktor med hydraulisk redskapslyft.
Jag har ”strypt gubbar” av sädesband efter självbindare. Jag har lastat
säckar för hand efter traktordragen skördetröska. Jag såg de stora självgående tröskorna komma. Också de försvann. Idag ser man mest s.k. EUgrödor på åkrarna där tidigare generationer odlade spannmål
och vall. Idag sår man för att sedan plöja ner det som
växer upp.

Adressändringar
Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i
Malmö i samband med övrig rapportering.
Tryckeri: Exakta, Hässleholm
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända
manus.

Min far dog 1960. Han slapp se den förändring av jordbruket som han aldrig i tanken hade kunnat föreställa
sig.

Nummer 3 utkommer den 19 mars
• manusstopp den 25 febr
Nummer 4 utkommer den 20 april
• manusstopp den 25 mars

Om femtio år är också ladorna borta.
Det är med dessa minnen som man får perspektiv på den framtid som man inte vet
något om. Hur kommer vårt land, vårt
jordbruk och vår hembygd att se ut om
hundra år.

Upplaga: 5.100 ex
ISSN: 1650-8815

Caj Söderberg
Caj Söderberg

Tel 018 10 60 05
E-post: caj.soderberg@accurat.se
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Sjumannarådet
och
de
violetta kapuschongerna.

Sjumannarådet och
ROÄ-graden

Många av bröderna funderar kanske ibland över vad Sjumannarådet är och

vad vi sysslar med i ROÄ-graden. Det som står i Ordenslagen är inte så upplysande. Alla ordenssamfund har, tror jag, en högsta grad dit inte alla medlemmar kan nå utan särskilda ”meriter”. I Druid-Orden är det sjunde graden
som ibland också kallas riddargraden av den anledningen att recipienden
dubbas till riddare och får välja ett riddarnamn. Det namnet skall visa lite om
vem personen är, hans yrke eller hobby, hans hembygd eller liknande. Sedan
får han bära den vita dräkten med den violetta kapuschongen när det är högtidsdräkt och riddarkedjan med det utvalda sköldemärket som gradregalie.
Talet sju går ju igen i mycket som rör vår Orden, i de sju lärdomarna, i vår
stjärnas sju strålar, i våra sju grader och i Sjumannarådet. Men vi är inte
ensamma om detta. Talet sju är det första talet som innehåller både det
andliga och det världsliga i talserien. Det är nämligen summan av tre, som
är det himmelska talet som står för själen, och fyra, som står för jorden och
kroppen, det alltomfattande, de fyra väderstrecken. Det här går igen i historien sedan tusentals år och var mycket betydelsefullt även hos kelterna.
I Sjumannarådet ingår som sig bör sju bröder som inte skall vara
ämbetsmän i Riksstorlogen. RSÄÄ är dessutom adjungerad till mötena,
där man beslutar om vilka OÄ som skall kallas till reception, när och
var Rådslagen – ROÄ-mötena – skall hållas, reseersättning till bröder
med höga resekostnader (den fonden består av frivilligt insamlade medel
från riddarna) m.m. De besluten och förslagen läggs sedan fram inför
Rådslaget för beslut. Det finns regler för några bröder som automatiskt
blir ROÄ. Det är Riks Stor Old Ärk, Ordensledningen, Ordens SÄÄ samt
Ordens Hedersdruider. Oftast är det bara den nyblivne SÄÄ som kommer
under den här paragrafen. För övriga vägs meriterna på guldvåg.

Rådslaget följer förstås en egen ritual som alla andra grader i Orden
och som jag nämnde så dubbas recipienden till riddare. Ritualen innehåller en mycket stark symbolik, som jag tror berör väldigt mycket och
leder till eftertanke. Vid en parentation införlivas också avlidna riddares
sköldemärken i Minnenas bok.
Gästabud och gåsablot
Efter Rådslaget följer en brödramåltid, ett gästabud, som också följer en
viss ritual. Numera när vi är ca 120 ROÄ och ibland nästan hälften kommer till mötet kan vi inte längre duka i en fyrkant med gradens symbol
i mitten, utan nu får vi duka ett långbord med tungor. Måltiden avslutas
med att vi sjunger en Riddarsång, som vi med benäget tillstånd ”översatt”
från norskan.
Eftersom vi nästan alltid har våra ROÄ-möten i Ordens stamhus i Malmö i
samband med Ordensrådsmötena två gånger om året, blir det långa resor
för bröderna från norra Sverige. Många måste då komma redan dagen
före mötet för att hinna fram i tid. Vid höstmötet i november anordnas i
samarbete med en av logerna i Malmö ett riktigt skånskt gåsagille med
alla tillbehör. Det har blivit så populärt, att många bröder kostar på sig
en dag extra för att vara med på den begivenheten. Vid majmötet finns
inget motsvarande organiserat, men då kan man njuta av den skånska
våren och kanske ta ett glas öl på Lilla Torg.
Att jag skingrat några eventuella dimmor kring Sjumannarådet och riddarnas Rådslag hoppas
Riddaren av Spegel och sond, Jan Peterzén
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Norska Riksstorlogens Erkjenlighetstegn
tilldelades OÄ Sten Perols, Logen Temenos

Från vänster; Willy Grambo, Stor OE Storlosje Eidsiva, Tor Arne Rudsengen, Stor serm. Storlosje Eidsiva
Sten Perols OÄ, Temenos, Edsbyn, Björn Skoglund, R.S.M.E. Ordensledelse, Knut Vien, R.O.E. Cygnus, Audun Sennerud R.O.E. Silva

Vid högtidsloge i Logen Cygnus, Gjövik Norge, tilldelades OÄ Sten Perols
förtjänsttecken av den norska Riksstorlogens Ordensledelse för utländsk
broder som under lång följd av år utfört ett framgångsrikt druidiskt arbete såväl nationellt som internationellt och som skapat goda kontakter
mellan skilda länders loger och bröder”.

Även de norska bröderna har vid flera tillfällen besökt logen i Edsbyn.
Dessa besök över landsgränsen har renderat i att logerna numera är Vänskapsloger.
Text och foto Bertil Lundholm, Logen Temenos, Edsbyn

Alltsedan 1983, då första kontakten med Sigurd Thorstad i logen Cygnus
togs, har Sten Perols och andra bröder från logen Temenos, besökt de
norska bröderna vid ett 20-tal tillfällen.

Vem hjälper?
I det fall jag får fram den keltiska matsedeln så kommer
jag att sammanställa detta till en receptsamling.

Kitteln har en central roll i Kelternas liv och utveckling. Se bara Miraculix som tillreder den heliga
drycken som gör Obelix och de övriga Gallerna
otroligt starka. Serien utspelar sig från ~50 f Kr.
Många folkslag har tillagat sin mat i en kittel
över öppen eld, både före och efter Miraculix.

Ett alternativ är komponera en måltid, som vi tycker
anknyter till Druidismen. Tex. Filé Minjong Black
and White (från mörker till ljus).
Jag skickar härmed ut ”vem hjälper” för att efterhöra om någon broder kan vara mig behjälplig i
mitt sökande efter Keltisk mathållning. Det kan
vara t.ex. att Du själv komponerat en Druidisk
maträtt i samband med brödramåltid en läsanvisning eller upplysning från ett konstverk. Du
bestämmer själv vad Du kan bidra med.

Kitteln symboliserar livets ursprung, livmodern.
Kelterna hade inget eget skriftspråk. Därför
finns inget nedtecknat från den äldre järnåldern ~400 f Kr till långt in i modern tid.
Vid utgrävning av gravarna var man mer intresserad av de materiella tingen och gjorde inga ansträngningar i antropologiska utvärderingar. Härav vet vi mycket lite om kelternas kroppsbyggnad,
åldersfördelning, könsfördelning, samhällstruktur,
föda, sjuklighet mm.

Vad vore bättre än att vi samlar på oss en receptsamling som kan tillredas i livets kittel!?
I Druidtidningen nr 1 av 2010 gjorde jag ett försök att beskriva en Druidisk trerätters meny.

Inom den Keltiska konsten har man dock hittat små föremål som smycken, vapen, serviser och mynt.

Inget bidrag är för litet eller för stort utan alla bidrag
tas till vara.
Leif Schütz, Logen Idris
Tel 073-251 19 43, leifschutz@hotmail.com

Jag har börjat leta i litteratur som skrivits om kelterna för att
försöka få fram vad som kan tänkas finnas på Kelternas ”matsedel”.
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1

Rånmordet i Östervåla 1896

2

en tidsskildring och rättshistoria

Caj Söderberg

1 Postkontoret. 2 Åkerlunds bostad. 3 Skolhuset. 4 Blombergs bostad
Det var en gråkall februarikväll 1896. Klockan hade passerat sju då de
mördande yxhuggen föll.
Två personer, färgare Nordin och fröken Håldin, gick till postkontoret i Östervåla kyrkby i
norra Uppland för att lägga ett brev i postlådan.
Då hörde de ett rosslande från kontoret och såg
att ytterdörren var halvöppen. De sprang till den
närboende skollärare Blomberg för att hämta
hjälp. Efter att ha brutit upp den låsta innerdörren fann de klockaren och tillika postmästaren
Johan Åkerlund, nedslagen och blodig på golvet. Våldet mot Åkerlund hade med all sannolikhet skett med yxa. Doktorn hämtades men
Åkerlund återfick aldrig medvetandet utan dog
Postmästare
Johan Åkerlund
senare på kvällen. Det antogs allmänt att det var
ett rån eftersom det hittades en blodig femma i
farstun och att det saknades pengar. I och för sig ganska små belopp.
Misstankar riktades tidigt mot en Eriksson i Lagbovreten någon kilometer
utanför samhället. Han kallades allmänt för Börstil, vilket syftar på orten
han ursprungligen kom från. Man visste att
han var i behov av pengar, därför att han tidigare på morddagen hade pantsatt sin klocka
för fyra kronor. Han levde med hustru och
barn under mycket små omständigheter och
livnärde familjen genom diverse arbeten åt
bönderna i bygden samt med att tillverka
och sälja trådarbeten. Förundersökningen
leddes av länsman Gråberg som fick Eriksson häktad på indicier även om rånmordsteorin ansågs svag därför att han efter dådet
”visat sig lika utblottad på livets goda som
Erik ”Börstil” Eriksson
misstänkt 1896-1897
förut”. Han hade emellertid setts i närheten
av mordplatsen och hade svårt att redovisa
sina förehavanden vid tiden för dådet. Eriksson hade passerat Östervåla för
att hämta barnmorskan för att familjen väntade tillökning. Barnmorskan
var dock upptagen på annat håll så han fick vända hemåt igen. Länsman
Gråberg kunde med vittnens hjälp konstatera att Erikssons hemfärd tagit
ca en halv timme längre tid än den borde.

Det kom så småningom fram att han hade
passat på att stjäla foder när han var i byn
och tog en omväg hem för att inte bli påkommen med hölasset. Han hade också graverande blodfläckar på kläderna men det
visade sig senare att Eriksson hade hjälpt
en bonde med slakt tidigare. De kunde på
denna tid inte analysera blodfläckar .
Rannsakningen pågick nästan ett år innan
Eriksson friades. Som en kuriositet, betecknande för dåtidens rättsordning, förpliktades Eriksson att ersätta Kronan för
Länsman
Gråberg
åklagarens utgifter för vittnesbevisning!
Detta i våra ögon otroliga beslut ville Eriksson inte finna sig i varför han vandrade till fots till Stockholm (12 mil)
för att söka hjälp av ingen mindre än Karl Staaff som just hade öppnat
advokatbyrå. Detta hjälpte tyvärr inte Eriksson. Däremot samlade goda
grannar och vänner in så mycket pengar att det räckte, inte bara till
Kronans fordran, utan också till att rusta upp Erikssons förfallna stuga.
(Karl Staaff blev, som den historieintresserade erinrar sig, senare Liberalernas ledare
och statsminister).
Efter Erikssons frikännande skulle man
kunna tro att lugnet lägrade sig i Östervåla.
Ingalunda. I stället började ryktet löpa att
den mördade Åkerlunds närmaste granne,
skolläraren Blomberg var gärningsmannen.
Blomberg var nämligen den siste som hade
lämnat postexpeditionen före dådet. En av
de ivrigaste ryktesspridarna var för övrigt
självaste kyrkoherden på orten. Det gick så
Skollärare Blomberg
misstänkt 1904
lång att socknen delades i två läger, för eller
emot Blomberg. Dock stödde större delen
av socknen Blomberg. Den stackars Blomberg och hans familj var naturligtvis förtvivlade.
Anhängarna mot skollärare Blomberg fick den nu sjuka och förvirrade
änkan efter postmästare Åkerlund, att skriva under på att åklagare Köhler på nytt skulle ta upp och utreda mordet. Det hade nu gått åtta år
sedan dådet förövades.
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C.F. Köhler, kallades allmänt för ”Riksåklagaren”. Han var
flitigt anlitad av olika länsstyrelser för att utreda och åtala
grova brott - med andra ord en sorts resande åklagare som
kunde anlitas där han bäst behövdes. Köhler var känd för
sina hårda metoder med långa pressande förhör, spaning
under förklädnad och annat i den stilen. Hans metoder ledde ofta till mycket tvivelaktiga erkännanden. Hur som helst
lyckades han få Blomberg häktad.
Ett av åklagarens problem var att finna ett motiv för Blomberg att utföra det hemska dådet. Slutligen åberopades, med
hjälp av kyrkoherden, att Blomberg fikade efter Åkerlunds
syssla som klockare (kantor) för att dryga ut sin magra
lärarlön.

Så här långt kan man tro att det är fråga om en ganska banal historia men händelsen anses som unik i svensk rättshistoria. Paralleller kan göras med Palmemordet.
I Eliel Löfgrens bok “Klockorna i Östervåla” finns så mycket
mer om detta. “Klockorna i Östervåla” sändes också som
radioteater i mitten av 1950-talet.

Åklagare
C F Köhler

Men nu var det 1904 och helt nya förhållanden präglade
rannsakningen. Blomberg biträddes av en advokat, Eliel
Löfgren, som tidigare hade varit tingsnotarie i det aktuella
fallet men som nu hade blivit advokat och börjat ägna sig åt
brottmål. Löfgren skötte sitt uppdrag på ett sätt som även
dagens jurister skulle godkänna. ”Korrekta men effektiva
förhör med vittnen och rättsmedicinskt sakkunniga, följda
av en övertygande och vältalig plädering”. Resultatet för
Blombergs del blev det väntade; Han frikändes.
Vid Blombergs hemkomst slöt nu socknen upp och hundratals människor hade samlats utanför hans hus vid kyrkskolan för att välkomna honom. (bilden nedan)

Faktaruta.
Advokat
Eliel Löfgren

Beträffande åklagare Köhler kan kort noteras att efter detta
mål så var hans bana all. “Han övergav fädernejorden för
att sona sina fel och minnas sina bragder under ett hårt liv i
Amerika” som Löfgren skriver.
Sista akten inleddes 1927, drygt 30 år efter mordet då luffaren Karlgren-Bäck plötsligt erkände mordet. Han redogjorde för händelseförloppet på ett övertygande sätt. Han tog
dock tillbaka sitt erkännande. Detta upprepades vid flera
tillfällen. När han 1928 låg på sin dödsbädd erkände han
åter mordet - nu för femte gången. Men, var det verkligen
han? Hans erkännande kom långt efter att brottet hade preskriberats.

Under utredningarnas och rannsakningarnas gång fick Löfgren upp ögonen för de svåra bristerna i dåtidens svenska
process, av vilka de flesta för övrigt inte avhjälptes förrän
med 1948 års rättegångsbalk. Rättegångsbiträden för häktade infördes visserligen några decennier efter Östervålamordet men den fullständiga rätten till offentlig försvarare
kom mycket senare, och exempelvis de groteska reglerna
om ersättning till Kronan för åklagarens bevisning med
mera försvann också med tiden. “Systemet Köhler” avskaffades i och med hans försvinnande från landet, liksom
många andra missförhållanden som Löfgren pekar på i sin
bok.

Eliel Löfgren (1872-1940) var prästson från Bjurholm
i Västerbotten. Han blev jur kand i Uppsala, satt ting i
Västmanlands östra domsaga och blev sedan delägare
i Settervalls Advokatbyrå, till en början brottmålsadvokat men senare affärsjurist och sjörättsspecialist.
Han deltog även som jurist i Ådalskommissonen 1931.
Löfgren gjorde en lysande karriär som riksdagsman,
partiledare, justitie- och utrikesminister. ”Klockorna
i Östervåla” är så vitt bekant hans enda verk utanför
juridiken. Med den har han emellertid skapat sig ett
bestående mästerverk.
Källor: Eliel Löfgrens bok “Klockorna I Östervåla”, Björklinge Energis “Kulturhörna” och advokat Göran Luterkorts inlägg i Advokatsamfundets tidning och hemsida.

Luffaren Karlgren-Bäck
erkände 1927 och 1928

Hundratals människor hade samlats utanför Blombergs hus vid kyrkskolan för att välkomna honom hem
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Jubelveteran Kjell Elversson
Logen Temenos
Ett jubelveterantecken utdelades den 3 december till vår broder
Kjell Elversson som varit logen Temenos trogen i 50 år. Mycket
intressant historik från logens historia fanns att läsa från protokollet då br Kjell invigdes i logen den 28 november 1959. Kjell Elversson har under samtliga år varit mycket aktiv i logen Temenos.
Förutom att br Kjell har noterats för över 500 möten i vår loge har
han också tjänstgjort i flera olika ämbeten, bl a ÄÄ 1972-1976.

Denmark 1. january 2010
Dear brothers and sisters throughout the world
From all of us to all of You: HAPPY NEW YEAR
A year has passed - 2009 are now being replaced by 2010 - and it has been an exciting year, The President, The Grand Treasurer and I believe.
One thing is that Denmark was allowed to host a climate conference - and the problems with police all over and the traffic jams that meant for us who live in the
capital. Another thing is the outcome of the conference, which on good and evil will
befall us all together and become a natural part of everyday life within a very short
period of years.
The president and I had the pleasure to have Br. Rolf on business in Copenhagen
during the climate conference - and we got in this way a good and inexpensive opportunity to discuss the challenges we face - concerning our own World Congress in
Copenhagen in about 2 ½ years.

På bilden flankeras br Kjell av från vänster Ingemar
Ehn, Lennart Ståhlberg, SÄÄ Ingemar Gustafsson,
RSÄÄ Björn Cederberg, Sverker Nilsson, Sten Perols, ÄÄ Magnus Vanberg och SSkr Leif Nylund.
Urban Sigfridsson, Skr i logen Temenos, Edsbyn.

A challenge we still look forward to - including a visit to Copenhagen’s city hall.
Although the payment to IGLD is significantly reduced - our Grand Treasurer however still informs us that all participating countries had not yet paid the quota. Therefore we will wait just a few months and then publish the accounts.
There is still no doubt that the surplus from the former years is nice to have in
reserve for the future.

Jubelveteran Göte Boberg
Logen Grannos

I also think I may start to feel a more positive attitude from all to IGLD - I have received messages and comments from many of you - thanks for that.

Eubatmöte med utdelning av jubelveterantecken den 9 nov. 2009

A thank you to:
Graeme Fould for his greetings,
Helen and Eric Warner for their Rambles from October (very interesting),
Rainer Hesselbarth for his good wishes, Br. Rainer is looking for a good
speaker (in German) from Scandinavia to give a lecture on the Druidic
New Year’s Day (Friday May 7) in the vicinity of Zurich. Please help

Ett stort antal bröder mötte upp denna kväll för hedra br ROÄ
Göte Boberg. ÄÄ Stefan Gauffin öppnade mötet ritualenligt.
Som enda punkt på dagordningen denna kväll var utdelning
av jubelveterantecken. Den   högtidliga ceremonin med utdelning av Jubelveterantecknet förrättades av RSÄÄ Björn
Cederberg, Hedersdruiden Per-Axel Siljebäck, SÄÄ Ingemar
Gustafsson SSkr Leif Nylund och SV Johan Thomasson.

I have a good and effective cooperation with the Br. D. Graetzel from Germany. He is
very helpful with IGLD@org. We will now try to adapt the website so that newsletters
from IGLD get a page for themselves. Members-news, greetings and other kind of
information (local newsletters) etc. will be presented on another page.

Trots att br Göte inte var riktigt kry valde han att stå under
hela ceromonin. Still going strong. Han har ju varit en av Dalarnas bästa tennisspelare och spelat varje vecka ända tills
sjukdom satte stopp för några år sedan.                                                         

If you otherwise have any suggestions for layout and details - please let me know.

I den efterföljande måltiden hölls tal till jubilaren. Vår nyejubelveteran br. Göte tackade för all uppvaktning och uttryckte sin glädje av att vara så pigg att han kunde få
umgås med sina logebröder.

A big thanks to John Butler for all the work you over many years has done IGLD, and
also thanks for a very good and detailed minutes of our meeting in Munich. Minutes
as well as the outcome of the meeting - namely the new law - is available on IGLDS
website.
Mogens Petersson, World President

Flemming Ib Pedersen, Grand Secretary

En stor kväll i logen Grannos var till ända
och vi alla bröder vandrade hemåt mycket
nöjda.
P-A.S.
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Logen Alirs Välgörenhetssutskott

Den 4 december 2009 kom ett mail ifrån landet Sudan, beläget i nordöstra delen av Afrika, med c:a 40 miljoner innevånare och är ett oerhört
fattigt land där 40 % av den vuxna befolkningen är analfabeter. Sudan
har sedan många år härjats av inbördeskrig och därför har FN haft en av
sina styrkor där för att övervaka krigets härjningar.
Mailet kom från Alir-brodern, Per Gröndahl, som arbetat som FN-observatör där sedan slutet av sommaren 2009. Per är stationerad i en liten
”stad” Melut och utanför ligger ett antal små byar där br Per och hans
kollegor åker runt och hjälper till så gott de kan.
En del av FN-observatörerna arbete kallas för village profiling. Det innebär att de undersöker vad som är viktigast för befolkningen. Man skulle
då kunna tro att det är vatten och mat som är det viktigast. Men det som
de önskar mest är att deras barn skall få gå i en skola för att på så sätt få
någon form av framtid samt att barnen har kläder att ta på sig. Oftast går
barnen helt nakna eller med endast några trasor på sig.
Temperaturskillnaden mellan dag och natt är här oerhört stora. Från
+40° på dagen till -2-3° på natten.
Efter tre månaders tjänstgöring får Per en idé och skickar ett mail till sin
loge och Välgörenhetsutskottets sammankallande, br Lars Kjellgren, och
beskriver situationen och undrar om detta är någonting för vårt VU.
Br Lars som är handlingens man, tar omedelbart upp frågan med de övriga i VU, Lars Persson och Bo Rosén. Ett snabbt beslut och upp med frågan på nästa logemöte. Eftersom VU har egen budget så kom processen

snabbt igång. Logens skrivare, Torkel Nygren, skickade ut en skrivelse till
alla bröder där en vädjan om en insamling av barnkläder skulle ske.
Br Lars röjde upp hemma i sin källare och gjorde där i ordning en ”Packningscentral” dit bröderna skulle komma med sina barnkläder, rena och
hela. Tidsramen för insamlingen blev ganska snäv och sattes till söndagen
den 24 januari och på förmiddagen samlades ett antal bröder hemma hos
br Lars Kjellgren. Det var förutom Lars, bröderna Lars Persson, Bo Rosén,
Bengt Olov Hagelin, Mats Hedman samt undertecknad.
Under fem timmar packade vi barnkläder som hade inkommit i massor.
Kartongerna inköptes på bensinmacken. Vi packade 5 kg kläder i varje
kartong och varje kartong kostade 345:- kronor att sända iväg. Att fylla i
följesedlar till respektive kartong blev ingen lätt uppgift.
Klädkartongerna skulle först skickas till en huvudort vars namn var Karthoum.
Därifrån skulle br Per på något vis få kläderna vidare till byarna runt Melat.
Tisdagen den 26 januari var det dags att åka till OK-macken med 19 kartonger till behövande barn i Melat. Om sändningen har kommit fram och
hur den har fördelats ut får vi återkomma om i förhoppningvis i nästa
nummer av SDT.
Eftersom br Per Gröndahl är nybliven eubat kan man väl utrycka sig så att
han börjat sin druidiska vandring på ett fantastiskt välgörande sätt och
med att få logens Välgörenhetsutskott att engagera sig i detta fall.
Text o bild Johnny S Andersson
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TÄNK - SÅ DET KAN BLI!
Illustratör: Kari.Katyrer

Illustratör: Kari.Katyrer

Reception på Nya Zeeland?
Eric Warner, Past President i Nya Zeeland berättar i sitt nyhetsbrev i november 2009
att han blev druidmedlem i en liten landsortsstad, Raetihi, för 56 år sedan.
Sedan länge hade man felaktigt trott att i initieringsceremonin för eubaterna
där ingick att recipienden skulle rida på en get. Druiderna själva uppmuntrade
myten och det finns berättelser om att nya recipiender faktiskt tog med sig
ett par gamla byxor till receptionskvällen för att inte behöva rida på geten i
finkostymen.
I Raetihi fanns det mellan baksidan av logelokalen och affärerna på huvudgatan
en oklippt gräsplätt. Någon brukade ha en get där för att hålla efter gräs- och
ogräsväxten. Många av stadsborna var övertygade om att det här var den get, som
användes vid de hemliga ceremonierna inne i logen. Någon gång ibland kunde
man se småungar med örat mot ytterväggen, särskilt när byggnaden låg i mörker
med ljudet av hjärtlig sång inifrån. Så stillade de sin nyfikenhet om de märkliga
ritualer som de trodde ägde rum där inne.

IGLD möte i Adelaide, South Australia
I samma nyhetsbrev omtalar br Eric att IGLD mötet i Adelaide i början av oktober
hade beslutat att kraftfullt protestera mot de beslut som togs i München på Världskongressen förra året om ändringar i lagen. Det fanns en känsla av att de svagare
engelsktalande områdena helt hade ignorerats av de starkare SGLD. Det är till och
med möjligt att en extra kongress sammankallas för att diskutera den allvarliga situationen. Det smärtar mig att se det IGLD som byggts upp under de senaste femton
åren till en i sanning internationell organisation plötsligt splittras mitt itu, säger br
Warner. Det kommer att krävas mycket arbete och samförstånd för att återställa
och läka agget. Några intressanta australiska förslag framlades för behandling. Vi
ser med stort intresse fram mot resultatet. Br John Butler tilldelades en utmärkelse
för sina 21 års tjänst som Grand Secretary i IGLD. Så långt Eric Warner
Som alla väl vet vid det här laget ville vi i Skandinavien komma till rätta med
ekonomin i IGLD. Hittills har det mesta av pengarna gått åt till resor kors och
tvärs i världen utan någon egentlig nytta för Ordens utbredning. Det är klart att
en loge som fyller 25 år och får besök av en världspresident blir hedrad och
glad, men det tillför inte druidismen något. Det har ju också varit så att Skandinavien och Tyskland i stort sett har bekostat hela kalaset. De ändringar som infördes i konstitutionen innebär bland annat, att alla ämbetsmän skall komma
från samma geografiska område i varje period och från den region där nästa
kongress skall hållas. Det är bland annat detta man vill riva upp med en extra
kongress, vilket begrepp för övrigt togs bort i den nya konstitutionen.
Tolkat och kommenterat av Jan Peterzén
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Den bestialiska
offerslakten

av Caj Söderberg.

Det var under min första period som Logevärd i Belenos. Det var i
slutet av nittiotalet och vi var fortfarande kvar i de ”gamla” lokalerna
som vi hyrde av kommunen och som på dagarna var fritidsgård för
pensionärer.
Som logevärd försökte jag ha höga ambitioner med omväxlande mat
från olika länder vilket jag t ex kombinerade med föredrag.
Nu var det så att jag denna speciella kväll hade valt att ha ett ryskt
tema. Det var starka korvar, det var saltgurka och det var naturligtvis
rödbetssopa med sur grädde.
Vodkan inte att förglömma.
Jag och mitt företag hade haft ett projekt i Novgorod några år och med
i arbetsgruppen fanns en man som var företagsekonom och talade
flytande ryska. Han höll ett mycket intressant och uppskattat föredrag
om den ryska företagskulturen. Kvällen blev på det hela taget mycket
lyckad. Alla korvar och gurkor gick åt och den stora grytan med rödbetssoppan var renslickad.
Kvällen var sen när vi i Fu till slut snyggade till i lokalen och gick hem.
Morgonen därefter gick jag tillbaka för att lämna ut cateringföretagets kärl och porslin.
Jag möttes av en mycket bestämd föreståndarinna för pensionärernas dagis som stod med händerna i sidorna och tittade på mig på ett
mycket konstig sätt.
-Kom med här, sade hon, och gick före mig in i matsalen.
-Vad har ni haft för er?
-Rykten har jag hört, sa hon, men jag har inte trott på dem.
-Men titta här, och här, och här! DET ÄR JU BLOD. HAR NI SLAKTAT?
Hon pekade på golvet omkring där soppkärlet hade stått, där var det
ganska mycket spillt och sedan kunde man följa de röda dropparna
in i köket. Även en handduk var rödfläckig.
Konsekvensen av att slarva med städningen blir naturligtvis att ryktena om vad vi gör om logekvällarna fortsätter att florera.
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SL Nordanland

Logerna Merkur & Arcturus 75 år
Kallar till Ordinarie SL-möte fredagen den 19 mars och lördagen den 20 mars
Värdloge är logen Arcturus i Boden. Mötena genomförs fredag
i Druidgården på Läroverksgatan 3 i Boden och på lördag i Artillerihallen

		
Program fredag 19 mars		
		
18.00 Samling, bar och tilltugg
		
19.00 Möte i OÄ-graden		
		
21.00 Brödramåltid			
							
							
							
							

Program lördag 20 mars
07.30 Samling i Druidgården
08.30 Transport till Artillerihallen
09.00 Möte i Ringgraden
10.45 Lunch Druidgården
12.00 Transport till Artillerihallen
12.30 Möte i Kapitelgraden
17.30 Jubileumsloge Folkets Hus

Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. Vid banketten, högtidsdräkt med vit väst.
ROÄ ombedes bära riddardräkt. Besökande bröder och recipiender skall medföra regalier.
			

Med broderliga hälsningar i EFE
Anders Wikstén SÄÄ
Håkan Nilsson, SSkr

Anmälan om deltagande sänds till Logen Arcturus C/o Sture Lindström Kårgatan 7 961 33 Boden
0921-19634 • 0705549508 eller E-post: skm@logenarcturus.com
Fredag den 19 mars 2010
Möte i OÄ-graden
Brödramåltid...............................SEK 100
Lördag den 20 mars 2010
Möte i Ringgraden
Brödralunch…………………….SEK 80
Möte i kapitelgraden
Jubileumsloge
Bankett, per person………… SEK 450
Beloppet insätts senast 1/3
på Arcturus bg 5016-3930

Hotellrum är förbokade på Hotell Bodensia Tel 0921-17710
Andra övernattningsalternativ är:
Hotell Nivå, tel 0921-16055, Hotell Standard, tel 0921-16055,
Vandrarhem, 0921-10335, 0706813335
Frågor: Gunnar Markström 0921-13738, 070 66 66 172
E-post: aa@logenarcturus.com" aa@logenarcturus.com
Arrangemang för damer lördag 20 mars kl 12.00.
Deltagare samlas i Foajén Bodensia. Lunch ingår ej.

Jubileumsbankett
Meny

Samling kl 19.00 i festvåningen på Bodensia med välkomstdrink
Förrätt: Råraka med löjrom, västerbottensost, crème fraiche och rödlök
Varmrätt: Smörstekt röding med vitvinssås, smaksatt med vanilj samt mandelpotatistoppar
Öl / vin och kaffe ingår

Underhållning

Dessert: Hjortron och Glass
Cabaret- och revyartister, kända från radio och TV, underhåller oss.
Dans till välkända orkestrar under ledning av Roger Qvarnström.

11

Svensk Druid-Tidning

Nr 2 februari 2010

SL Vänerland, 30 år
& Logen Camulus, 40 år

Kallar till SL-möte och inbjuder till Jubileumsbankett
Lördagen den 24 april hos logen Camulus,
logelokalen Odd Fellow-huset, Villagatan 5, Skövde
Kl 09.30
Kl 10.00
Kl 12.00
Kl 13.00
Kl 14.15

Samling Kaffe
OÄ-graden med GG
Ringgraden med GG
Brödramåltid
Kapitelgraden med GG
Kaffe
Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombeds bära riddardräkt.
SL-ombud, som är förhindrade att närvara, kallar vald ersättare.
Anmälan om deltagande i brödramåltid, skall ske till:
Skr i resp. hemmaloge senast den 10 april, som därefter vidarebefordrar anmälan till Skr i logen
Camulus
Med broderliga välkomsthälsningar i E F E
Dan Bergeld SÄÄ Alf Stenson SSkr

Kl 19.00 Jubileumsbankett med damer,
frack med vit väst, damer valfri klädsel.
Pris 400 kr/person vilket inkluderar
mat enligt meny och dans.
Banketten kommer att äga rum på Hotell Prisma,
Ekedalsgatan 2 Skövde Tel 0500-48 80 00
Ev övernattning beställes direkt på hotellet, ange då ”Camulus” för specialpris.
Enkelrum 590 kronor dubbelrum 790 kronor
Anmälan till vår LV, Rolf Ericsson på tel 0706-39 70 52, mail: lv@camulus.se samt genom inbetalning på vårt postgiro 71 90 43-2.
Ange loge, grad, namn på samtliga deltagare sam ev. kostallergi.
Din anmälan inkl. betalning som är bindande vill vi ha senast den 2010-04-09.
Rolf Ericsson Lv Camulus
12
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SL BORELAND

SL Folkungaland

Kallar till ordinarie SL-möte med installation
lördagen den 10 april 2010.
Plats: Ålsta Folkhögskola, Fränsta.

kallar till ordinarie möte den 20 mars
i Druidgården Eklövsgatan 5 Linköping
PROGRAM

Dagordning:
09.00 Samling, kaffe, smörgås
09.30 Old-Ärk-församling GG
11.15 Ringgradsmöte GG
12.30 Lunch
13.30 Kapitelgraden GG

10.00
Old Ärk-möte
11.30
Lunch*		
70:13.00
Ringgrads möte
13.45
Kaffe med bröd 20:14.30
Kapitelgrad möte
16.30
Brödramåltid* 180:* efter föranmälan till SLVärd

Brödramåltid: Förrätt med lättöl eller vatten,
varmrätt med vin, kaffe

Klädsel: Högtidsdräkt, svart väst, regalie medtages, ROÄ bär riddardräkt.
Bröder som tidigare kallats till reception under de
senaste åren, men ej haft tillfälle att mottaga graden, kan recipiera vid detta tillfälle, om anmälan
göres till SSkr senast den 10 mars på tel. 06343773 eller e-post: peter@vahter.se.
SL-ombud som är förhindrad att närvara, kallar
vald ersättare.
Med broderliga hälsningar i EFE
SÄÄ Lennart Cederberg
SSkr Peter Vahter

Klädsel: frack med svart väst. ROÄ bär Riddardräkt

Alla, inklusive recipiender, medför regalier.
ÄÄ är iklädd ämbetsregalie

Alla infinner sig i god tid före gradmöten, speciellt recipiender
Denna kallelse läses i respektive GL under minst två Eubat
möten och anslås även på Druidlokalens meddelandetavla.
SL Värd Krister Alsén nås på tfn 013–24 58 79, mob tfn
0705–52 96 09. E-post: krister.alsen@comhem.se
Måltidsanmälan senast den 13 mars.

Broderligen välkomna!

Lars Kardfall, SÄÄ

F

Logen Venus

Som är värdloge för Storlogemötet inbjuder vi till
Jubileumhögtidsmöte (75 år) med damer
på Ålsta Folkhögskola kl. 17.30 samt
Bankett med damer på Ålsta Folkhögskola kl.19.00

skribenter & FOTOGRAFER
I ämnesrutan på mailet - skriver Du logens nummer och namn.
Exempel: 1 Ad Astra eller SL namn.
På dokumentet - inget annat än logens nummer, namn och datum.
Ex: 8 Wirdar 28/10
Manus - Börja med logens namn, se här vid sidan i tidningen. Referaten skall vara kortfattade och utan markeringar för kursiv- eller fet
text. Undvik många hälsningar och beskrivningar av Lunden eller våra
ritualers innehåll. Referaten skall vara aktuella! Inga sammandrag
från den gångna säsongen.
Korrekturläs - de flesta datorprogram har rättstavningsprogram,
men läs gärna igenom texten innan den skickas. Kolla så att det inte
finns extra mellanslag i texten.
Foton - skall ha god upplösning! Inga beskärning eller andra bearbetningar av foton. En ren optik skapar bra bilder! Skriv bildtexter
och annan information sist i manuset - inte i mailet!
Hjälper Du till med detta - underlättar Du vårt arbete avsevärt.
Allt material till tidningen skickas till: g.k.lindgren@telia.com

Bokning av hotellrum, anmälan till lunch, bankett
och damarrangemang mottages av bröderna:
Sven-Erik Strand: svennestran@hotmail.com eller
tel 070-6724994, 0691-33225.
Sten Mattsson: stenmattsson@telia.com eller
tel 070-2147625, 0691-30447.
Klädsel: Högtidsdräkt med vit väst

Varmt välkomna

ÄÄ Sven Vestman
		

Carl-Göran Söderblom, SSkr

Skr Sten Mattsson
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Storlogen Västanland
kallar till ordinarie möte lördagen den 27 mars 2010,
i logen Mannanáns lokaler, Sandgatan 14, Falkenberg.
Dagordning:
Kl 11.00 Lunch
Kl. 12.00 OÄ-möte med reception
Kl. 15.00 K-möte med reception
Kl. 13.30 Kaffe. 			
Kl. 17.00 Brödramåltid
Kl. 14.00 R-möte med reception.
Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombedes bära riddardräkt.
Skr i varje grundloge skall senast den 17 mars 2010, skriftligen på bif. anmälningsblankett, till logen Mannanáns Skr, Viggo
Lyng, Stafsinge 620, 311 94 Falkenberg, tel. 0707-474106, anmäla det antal Brr från egna logen, som skall deltaga i lunch
resp. Brödramåltid. Anmälan är bindande enligt tidigare beslut.

Med broderlig välkomsthälsning i E F E
Göran Henriksson
SÄÄ

Roger Strömblad
SSkr

SL JÄRNBÄRALAND

SL BARDALAND

inbjuder till ordinarie vårmöte lördagen den 10 april 2010
i Logen Alirs logelokal, Rådhusgatan 3 i Söderhamn.

inbjuder till gradgivningsmöte med GL-representation
lördag den 13 mars 2010
i Logen Henry Hurles (tillfälliga) lokaler med adress
Theodor Dahls gata 3, Köping. (Karlbergsskolan)

Dagordning
09.30 Samling med kaffe
10.00 OÄ-församling, GG
11.30 Ringgradsmöte, GG
13.00 Brödramåltid
14.30 Kapitelmöte, GG och inst. SL-ämbetsmän
Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst.
ROÄ ombedes bära riddardräkt. OBS! Regalier medtages. OBS!
Av logen vald representant som är förhindrad att närvara skall
meddela sin ÄÄ. Önskar ÄÄ som ej innehar OÄ-graden deltaga,
skall han medföra sin ämbetsregalie.
Broder som tidigare kallats till reception under de två senaste
åren, men ej haft tillfälle mottaga graden, kan efter anmälan i
god tid till Skr, fvb till SSkr, nu recipiera.
Anmälan till brödramåltid sker logevis senast
söndagen den 4 april, till logevärd Pär Sköld,
tel 0270-28 50 77,070-398 42 76 eller e-post: lv@logenalir.se
Broderligt välkomna i EFE
Ingemar Gustafsson
Leif Nylund
SÄÄ
SSkr

Dagordning
Kl. 09.00 Samling med kaffe.
Kl. 09.30 OÄ-församling, GG.
Kl. 11.00 Ringgradsmöte, GG.
Kl. 12.15 Brödramåltid i logelokalen, Åkerbovägen 1 E, Köping
Kl. 13.30 Kapitelmöte, GG och SL-ämbetsmannainstallation.
Efter Kapitelmötet samling till kaffe med dopp.
Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. ROÄ ombedes bära riddardräkt.
Regalier medtages
Önskar ÄÄ som ej innehar OÄ-graden deltaga, skall han medföra
sin ämbetsregalie.
Bröder som under tiden 2008-2009 kallats till rec. men haft förhinder, kan rec. i OÄ-, Ring- eller Kapitelgraden om anmälan görs
till SSkr Lennart Landin, tel. 0498-501 55. För OÄ och Kapitelgrad
anmälan senast den 16 februari 2010. Bröder som varit kallade till rec. före hösten 2008 och som önskar rec. skall anmäla
detta till sin ÄÄ före ovan angivna datum.
Skriftlig anmälan och betalning (senast 9/3 2010) till
lunch och kaffe göres till Logen Henry Hurle. Pg 41 30
66-2 eller Bg 5878-9314.
Lv Leif Gimberger tel. 0221-103 37, e-post:leifgimberger@msn.com
Alt. Rolf Råberg tel. 0221-15 512, e-post: baldersro@koping.net
Broderligt Välkomna i E F E
Hans Rosengren SÄÄ
Lennart Landin SSkr
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SL Sunnanland
kallar till ordinariemöte med ämbetsmannainstallation
söndagen den 28 mars i Druidvillan, Kyrkoköpinge, Trelleborg.

Dagordning
Samling kl 10.30 • OÄ-graden kl 11.00 • Lunch kl 12.15
Ringgaden 13.15 • Kapitelgraden kl 14.15 • Brödramåltid
Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ uppmanas bära Riddardräkt. Regalier medtages.
Broder som under de senaste två åren kallats till reception, och inte recipierat ännu, kan nu göra detta, anmälan
till SSkr Ulf Liljegren.
Det poängteras särskilt, att bindande anmälan om deltagande i lunchen och brödramåltiden senast den 20 mars
till:
SM René Lindelöf, tel 0410-41 583, E-post: sm@sunnanland.se

ALLA STORLOGEBRÖDER
HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA I E F E
Börje Lindén, SÄÄ

Ulf Liljegren, SSkr

a
y
n

Svenska Druid-Ordens Hemsida
www.druidorden.org
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Stella Polaris 103 år
den 28 december

Mitt under klimatmötet i Köpenhamn där man pratade om den hotande
uppvärmningen kom det värsta snöovädret på länge, julen blev vit, och
Al Gores uppbyggda isbjörn smälte inte ner utan frös till is. Folk forsätter
att äta julskinka som aldrig förr. På julaftons morgon då folk kikar in på
kylskåpets frestelser och nästan hör de rättrognas lynchrop då kommer
ett nytt julevangelium från 3 vise män i England som förkunnar att man
blir inte fet av att äta fett.
Sverige är ett litet land som lever i en stor värld. Vi sätter ändå vårt namn
på kartan och inger respekt. Vi har genom ordförandeskapet i EU kunnat
träffa världens ledare och kunnat spela en aktivare roll i fredsskapande
och klimatpådrivande frågor.

Stella Polaris 103:a årsdag med 84 närvarande bröder blev precis så högtidlig som det anstår en loge med 103-åriga traditioner.
Vi kunde glädja oss åt att sju nya bröder önskat inträde i vår gemenskap. Vi
fick också hedra fyra nyvordna veteran- och en stjärnteckenmottagare.

En kväll som innehöll många
inslag och vi fick också lära
oss att Vår ledstjärna är inte
våld utan kunskap. Kunskap är
makt. Inte bara Merlins lärdomar lär oss detta. Genom kunskap lär vi känna inte bara oss
själva utan kanske det viktigaste, vi lär känna annan kultur,
våra medmänniskor och världen i stort.
Vi lär oss empati och tolerans.
Och aldrig har väl behovet av
visdom varit större än idag när
vår natur lever under hot. ”slutcitat
Talet finns i sin helhet på stellapolaris.se hemsida.
SÄÄ Börje Linden ärade oss med
sin närvaro och tackade för den
fina maten och tackade vårt väldrillade FU under ledning av vår
reslige logevärd Ulf Ingvarsson.

OÄ och Org Gösta Gahne höll ett fosterlandstal som sin vana trogen var
kärnfullt välbalanserat och citeras nedan.
Citat” Ett år med finanskris utan motstycke, klimathot, svininfluensan
slog till, och det värsta var förlusten mot Danmark i fotboll. Ett år av
plågor både för grisar och människor. Inte ens barnen slapp undan. I
julkalendern tog man skrattet från barnen. Årets julklapp blev en spikmatta. Är detta Sverige?

Det anstår också en 103-ring att
celebrera sin årsdag med musikinslag av högsta klass.
MÄ Richard Åström framförde
logens tack till ROÄ Kjell Olsson
och OÄ Milos Kalla för deras ljuvliga toner se ovanstående bilder.
Bild: Jan Fridsten och Ingemar Granelli, text: Holger Sverin

Logen Belenos 50-årsjubileum 15 maj.
Upplev våren i Uppsala och boka in randet redan nu!
Högtidsloge på eftermiddagen och stor bankett på kvällen
Utförlig annons kommer i nästa nummer av Svensk Druid-Tidning
Bindande anmälan snarast till logevarden.belenos@yahoo.se
Antalet gäster i lokalen är begränsat. Med anmälan sändes 500 kr/person till plusgiro 57 65 47-4
Annons nns också på sid 2 i nummer 1-2010 av Svensk Druid-Tidning
Övrig information caj.soderberg@accurat.se, tel 0705 70 60 05
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Teckenutdelning Julgransplundring
hos Logen Merlin hos Logen Taliesin
RSOÄ, Sven-Holger Johansson hade det höga nöjet att genomföra utdelning
av vår Ordens Förtjänsttecken till en välförtjänt broder i Logen Merlin.

med stipendieutdelning

OÄ, Rune Assarsson tilldelades sitt förtjänsttecken efter lång och trogen
Druidisk gärning inom vår loge.

Denna dag stod inga formella ritualer på schemat. Istället var brödernas
familjer inbjudna.
Eftermiddagen började med en samling i sällskapsrummet där alla fick
en chans att hälsa på varandra. Därefter hälsade ÄÄ Kenneth Johansson
alla välkomna till eftermiddagens festligheter.
Först på dagordningen stod en förevisning av lunden (utan dukning).
Förevisningen innehöll flera delar, Broder Ib Ahrberg var först ut. Han
berättade lite om Druid-Orderns historik och våra anhöriga fick då en
liten inblick i vad det innebär att vara druid.

Från vänster: Tommy Anbrand, Sven-Holger Johansson, Rolf Mattsson,
sittande: Rune Assarsson, Hans Assarsson, Kurt Olsson, Roland Lundström.

Br Rune har varit logevärd under många år i logen och sett till att alla
bröder har trivts och undfägnats både i efterlogen och vid resor till andra
loger och storlogemöten, han har alltid ställt upp vid uppvaktning på bemärkelsedagar med sitt dragspel och förgyllt tillfället samt även stått för
underhållning vid trivselaftnar, lille jul och storlogemöten.
Br Rune har varit en flitig besökare under alla år och har representerat logen
vid ett flertal IGLD-kongresser, som längst bort kan vi nämna Australien.
Br Rune tillhör en unik fadderskara som har tagit in många bröder som
har varit både flitiga besökare och gagnerika inom vår orden.
Då br Rune är lite krasslig genomfördes utdelningen i hemmet tillsammans med bröder ur logen.
Vi bröder i Logen Merlin gratulerar dig, Rune till ditt nya tecken som
pryder sin plats på bröstet.
Michael Lundström, MÄ

Del två i lunden var en
av vinterns höjdpunkter.
Broder Seppo Ronder presenterade årets stipendiat
Emelie Axelsson och förärade henne med blommor och ett diplom. Som
tack för stipendiet spelade
Emelie två vackra stycken
för oss på sin tvärflöjt.
Broder Stig Svensson var
sen inte sen att läsa upp en
dikt speciellt skriven till
stipendiaten. Därpå följde
ett par dikter till av samma poet.
Stunden i lunden avrundades sen med att vår organist spelade stämningsfull musik och visade vad lunden förmår i form av ljuseffekter. När vi sen
lämnat lunden och gått en trappa ner var det dags för en bit att äta. För de
vuxna vankades smörgåstårta och barnen fick varmkorv. Logevärdarna
hade mycket att göra denna dag då vi var cirka 60 personer till bords. Till
påtåren/backningen så startades en musikalisk frågesport.
Under ledning av broder Dan Schelin fick vi svara på diverse mer eller mindre kluriga frågor om tonsättare filmmusik och mycket annat.
De yngsta i sällskapet hade nu suttit stilla och bunkrat upp lite spring i
benen. Det var hög tid för ett par lekar med stim och stoj ledda av undertecknad.
Som avslutning kom Tomten med sin säck och delad ut godispåsar till
alla barn stora som små.
Hoffa

Svensk Druid-Tidning
Annonsprislista

1/1-sida 185 x 260 mm 2.500:1/2-sida 185 x 128 mm 1.500:1/2-sida 0 90 x 260 mm 1.500:1/3-sida 90 x 170 mm 1.000:-/stående
1/3-sida 185 x 88 mm 1.000:-/liggande
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400:Årsprenumeration, 10 nummer ./. 25%
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LANDET RUNT
1 Logen Ad Astra, Malmö
Eubatmöte den 26 januari med efterloge i swingens
tecken.
Denna isande kalla vinterkväll hade 64 bröder samlats på Västergatan. Det
stora antalet hade sin förklaring. Vi hade denna kväll 26 gästande bröder.
Huvuddelen av gästerna kom från logen Selene, men även bröder från logerna Wales, Mimer och Hesperus hade kommit till detta årets första möte.
Kvällens möte i lunden innehöll parentation över vår avhållne Br Hans
Jastrell som lämnat oss.
Efter det väl genomförda mötet och en stunds mingel i baren kunde Lv
Thomas Egerstad med ovanligt hög röst bjuda in Brr till den uppdukade
matsalen.
När Brr funnit sina platser i den välfyllda matsalen kunde ÄÄ Kerry Mattsson hälsa välkommen och utbringa en skål för Druidismen. På menyn
denna kväll stod Portergryta med potatis och saltgurka, och i takt med
att tallrikar och glas tömdes steg sorlet till högre nivåer. ROÄ Kjell-Arne
Nilsson lyckades i alla fall göra sig hörd för att genomföra ett 20-kronorslotteri innan musiken tog vid.
Och vilken musik! ROÄ Kjell Olsson hade lämnat över pianot till Sune Ekberg och bakom trummorna fanns Jonny Mårtenssons. Basen hanterades
av Hesperusbrodern Sten Söderqvist. Med pianot besatt kunde alltså Br
Kjell ta fram sin klarinett som vi får höra allt för sällan. Det blev ett axplock av Benny Goodman, Toots Thielemans, Stan Getz med flera.
I en paus i musiken blev det så dragning på lotteriet och 5 Br kunde
konstatera att middagen blev billig. MÄ Sten-Åke Ljung utnyttjade också
pausen genom att i efterskott gratulera Br Sven Andersson som gömt sig
på sin 80 årsdag.
Sedan var musiken tillbaka och inledde med sin version av Desafinado
som Stan Getz själv inte hade gjort bättre. Därefter briljerade Br Kjell med
sin klarinett som gav från sig underbara toner oavsett om han använde en
hand eller två eller ingen alls. Imponerande. Det blev ytterligare några
låtar innan Br Kjell till allas besvikelse talade om att han hade en buss att
passa. Men så är det ju, underbart är kort.
När väl MÄ Sten-Åke Ljung hade tackat musikerna med varsin blombukett
hade kvällen blivit sen och Brr började dra sig hemåt. Och med den fina
musiken fortfarande i öronen kändes kvällen på något sätt varmare.
Vid pennan, Uno Jönsson

2 Logen Stella Polaris, Trelleborg
Torsdagen den 14 januari berättade vår broder OÄ Göran Jeppsson om sitt arbetsliv ett ovanligt sådant. Han startade sin karriär på Vägverket 1956. Han fick
till uppdrag att mäta samtliga vägar från kors till kors. Närorter och lokalorter
skulle tas fram för vägvisningen och skriva beställningar på alla skyltar. En
leveranskontroll skulle utföras tillsammans med en duktig förman som han
skulle utse och som i sin tur skall ta ut fyra duktiga ”gubbar” för kommande

monteringsarbeten. Men först blev det en tiodagarskurs i Moheda. Det fanns
inga instrument monterade i bilen vid mätningarna av vägarna utan man hade
ett mäthjul med vanligt cykeldäck vars lufttryck skulle kollas var femte mil. Ett
hjul som man fick hålla med nedvevad ruta. Vid mätningarna fick man inte
avvika från sitt läge på vägen som skulle vara en meter från mittlinjen. Då man
kom till ett vägskäl fick man stanna för att läsa av och skriva protokoll.
På den tiden hade Vägförvaltningens fordon två blinkande trianglar som bara
syntes då det var mörkt. Man behövde varningsljus på bilen. Länsstyrelsen
beslutade å efter önskemål från Polisen att få föra gult roterande varningsljus,
samma som polisen hade. Man behövde också en skylt fram och bak med
”Mätning”. Arbetet utfördes i c:a 20 km hastighet och det fanns hela tiden
mc-polis eller polis i helikopter som hjälpte till och var snabbt framme om
det blev långa köer.
Synpunkterna har varit många på avstånden mellan två orter. Om man bara
ser på skyltarna vid infarterna från och till så kan de vara olika. Det viktiga
är att veta var nollpunkten finns i varje ort. Vid gamla Posthuset hittar man
nollpunkten i Trelleborg och i Malmö vid milstolpen utanför Savoy hotell.
Att utbyta vågvisare från gula till blå alltså sköttes totalt av 26 personer.
Det var viktigt att tala med samtliga markägare för då blev där inga stämningar och där blev överskott i budgeten i Skåne.
Då fyra femtedelar av alla skyltar var på plats kom beslutet om högertrafiken.
Nu blev det till att tänka omvänt och åka ut till de större trafikplatserna för
att se på trafiken. Nya orienteringstavlor skulle beställas och sättas upp och
övertäckas. En repövning var viktigare och Göran fick inte anstånd, men det
hade nog sin mening då han
träffade sin tillkommande.
Ett nytt uppdrag blev att
byta linjemarkeringsfärgen
preliminärt från gult till vitt
efter det att det gamla gula.
I dag har man många fordon ute så går arbetet lättare, men då hade man inga
radioapparater eller mobiltelefoner i fordonen alltså
sju enheter utan radiokontakt. Den 3 september kom
och man hade varit ute los-
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sat alla skruvar och rören till orienteringstavlorna var halvt genomsågade veckan före.
Detta uppdrag tog drygt sex år innan det var helt klart. Ett uppdrag som
ingen varken före eller efter någonsin kommer att få som Göran och hans
kolleger hade dessa år

serades på dagens ideella
inslag - ”Hamburgare” som
vi fick avnjuta på annorlunda
vis, skänkt och regisserad av
Kjell Tillborg.

Nämnas kan också oktoberstormen den 17 oktober 1967 som glömts
bort när man nu talar om Gudrun. Denna var dock för oss här i Skåne
betydlig värre än Gudrun. Man fick ut och såga träden på mitten och fösa
ut stammarna på sidorna med plogen.

Det var som vanligt hög stämning runt borden och kvällen
avslutades på sedvanligt sätt
med kaffe och kaka.

Brr Per Åke Wiberg och Bo-Erick Nilsson

Bild: Ingemar Granelli Text: Holger Sverin

8 Logen Wirdar, Ljungby
Eubatmöte den 13 januari

Vid pennan: Mikael Johansson   

14 Logen Morvin, Luleå
Reception med Stjärntecken utdelning
Fredagen 22:a januari 2010 var inte vilken möteskväll som helst på Logen
Morvin. Vi avhöll reception för inte mindre än fyra nya Bröder, tre Morvinbröder och en Merkurbroder.
41 bröder hörsammade kallelsen och mötte upp. Till ÄÄ’s förtjusning
kunde han notera en viss trängsel bland bänkarna, och det är vi inte
”bortskämda” med i Logen Morvin.
SL Nordanland närvarade med tre Ämbetsmän för aftonens stjärnteckenutdelning; SÄÄ Anders Wiksten, SSkr Håkan Nilsson samt SSkm Leif
Jaldeby spred sin glans över kvällen.
Vi förärades även av besök från Logen Merkur, kanske med anledning av
att en av de Br som recipierades tillhör just Merkur. Bland Merkur bröderna kunde även RSMÄ Dag Wikman skymtas. En pampig inramning för
de nya Bröderna! Nåväl, en väl repeterad och triggad ämbetsmannakår
genomförde en i TjOÄs ögon perfekt reception. Alla gav vi väl lite extra
en kväll som denna.

Fr. vänster: Föredragshållare Kjell Tillborg, Lv Jan-Eric Svensson samt Br Curt Ekman

Vad blir det för mat!
Onsdagen 13 januari samlades 68 bröder för ett sedvanligt Eu-möte där
ÄÄ Kjell Pettersson hälsade alla välkomna med en historisk berättelse om
Wyatt Earp´s öde denna dag, år 1881.

Efter att de nya Eubaterna invigts och utsmyckats i sina regalier var vi så
framme vid en av kvällens höjdpunkter nämligen utdelning av Stjärntecken till Br Lennart Björk.
Br Lennart är en av våra ”Logemotorer” som jobbat hårt inom vårt FU, inte
minst med den livsviktiga funktionen som Barmästare. Så det är väl bara
att hålla med SÄÄ, att Br Lennart är en välmeriterad teckenmottagare.

Efter mötet samlades bröderna i matsalen för att ta del av det ideella inslaget som idag hölls av Kjell Tillborg på temat ”Vad blir det för mat”. Kjell, till
vardags jobbande i livsmedelsbranschen, föreläste och lärde oss en hel del
saker inom området snabbmat och i synnerhet om hamburgare. Det onyttiga finns i ingredienserna vi har till, och inte själva hamburgaren. Visste ni
att för att få kallas Hamburgare måste den innehålla minst 80% nötkött!

Men vad är väl en Logekväll utan en efterloge? Hungriga samlades Bröderna i festlokalen som snabbt fylldes av glada stämmor med varma
hälsningar och gratulationer till de nya Bröderna Andreas Widgren,
Birger Carlsson, Jan-Oskar Carlsson (Morvin) och Dennis Jacobsson (Merkur) samt vår Sjärnteckenbroder Lennart Björk.

Fr. vänster: Brr Ulf Bondesson, Helge Nilsson och Mårten Sandin

Vi fick sedan avnjuta en trerättersmeny. En förrätt baserad på en mycket god sill som var skänkt av Broder Håkan Johnsson. Varmrätten ba-

När vinet serverats i våra glas höll Morvins MÄ Börje Eriksson talet till
Fosterlandet, och när ”Du Gamla Du Fria” klingat ut och Fosterlandets
skål utbringats kände man en varm känsla inombords och man vet att
denna kväll inte är som alla andra logekvällar.
Till kaffet höll ÄÄ Mikael Larsson talet till recipienderna och välkomnade
dem in i vårt Ordenssamfund och Logen Morvin. ÄÄ gratulerade även
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20 Logen Carnac, Helsingborg
Äldre Bröders afton, fredag 22 januari
Institutionen ”Veteranafton” var nu omdöpt till ”Äldre Bröders Afton”,
man gör ju så numera att man döper om företeelser för att de skall ge
sken av att vara något nytt. Carnacbröder har väl egentligen alltid tyckt att
det var trevligt med Veteranafton, men det är kanske så att benämningen
”Äldre Bröders afton” stämmer bättre med vad det är.
Lennart Björk som välförtjänt fått motta Ordens Stjärntecken. RSMÄ Dag
Wikman som fått den strategiska placeringen till höger om ÄÄ tackade
för maten och sade några väl valda ord med assistans av sina ”fusklappar” som fanns i antal i innerfickan på fracken.
En underbar kväll på Logen Morvin som avslutades in på småtimmarna,
fattas bara annat en kväll som denna!
Vid pennan, ÄÄ Mikael Larsson. Fotograf, Kristoffer Hedgren

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Eumöte den 14 januari
Till dagens eubatmöte kunde ÄÄ Lars Olof Andersson hälsa 64 bröder
välkomna. ÄÄ var glad över det stora antalet bröder som kommit till vårterminens första möte. Välkommen gäst var br Kenneth Persson logen
Taliesin. Ersättare i ämbetsmannakåren var br Stig Nordlund.

Pierre Ullmark och Lars Olof Andersson
diskuterar fortsatta uppdrag i logen

Under inledningen av våra möten
har ju br M en del att göra enligt
ritualen och det är hög tid att belysa det fina arbete som vår egen
br M utför. Br Pierre Ullmark är
inne på sitt åttonde år som M och
visst har det gett honom vana och
rutin i uppdraget, men har utför
det så säkert och förtroendeingivande att det är en fröjd att se
honom arbeta i Lunden. Nu går
han såväl som hela ämbetsmannakåren in på ”upploppet” av
den senaste 2-års perioden, endast tre hela möten återstår.
Fyra namn på sökande till
vår loge offentliggjordes av br
TjOÄ Thomas Ahlqvist.

ÄÄ framförde ett stort tack till
br Gösta Johansson som på
sin 98:e födelsedag trakterade ett antal Cynthusbröder med en egenhändigt tillagad trerätters måltid med sjötunga Walewska som höjdpunkt.

Det var vi ”f.d. ämbetsmän” som försökte visa att vi inte var ringrostiga.

13 Wirdarbröder hade aviserat att de kom tidigt på dagen för att hinna med någon form av studiebesök, och det var en glädjande utmaning
för Carnacbröderna. Resultatet blev en guidad visning av Helsingborgs
hamn samt dessutom ett besök på Grafiska Museet, det blev en uppskattad eftermiddagen som anfördes av vår ordinarie ÄÄ Kaj Bergström. Eftermiddagens begivenheter avrundades sedan med kaffe och event. avec
i logelokalerna.
Under tiden som detta pågick hade dagens Logevärd
Stefan Alfonsi samt medhjälparen Henrik Toft Knudsen fullt upp i köket med
att förbereda efterlogens
meny, Soppa på Blåmusslor
och Selleri samt Ugnsbakad
Torskrygg med Senapssås.
Logekvällen förgylldes ytterligare med närvaro av 6
Cernunnosbröder, allt som
allt blev det 53 logebröder
som fick uppleva väl genomförda möten i Lunden anförda av OÄ Aldo
Morberg som med hjälp av f d ämbetsmän visade att de inte hade glömt
betydelsen av ett värdigt genomförande.
Tv: Henrik Knudsen, Carnacs yngsta broder hjälper till
med musselsoppan och Stefan Alfonsi lägger en van hand
över styrningen av köksregionerna.

Lv Sivert Germo och Iv Lars-Ola Segerkvist

Efterlogen präglades av en verklig förbrödring
där vår logebroder, SÄÄ Börje Lindén, hade ansträngt sig för att placeringarna runt bordet skulle borga för att det inte blev några kotterier, utan
meningen var att vi skulle lära känna varandra
över logegränserna, resultatet blev också att alla
tyckte det var en mycket lyckad logedag/kväll.

Innan det var dags för ideellt framförde ÄÄ sitt tack till alla som engagerat sig
i logens traditionella barnfest. Det ideella inslaget bestod av en trumpetduett
”Bugler´s Holiday”. I efterlogen gratulerades br Benny Tryggson, som på sig
högtidsdag befann sig på annan ort. Han hedrades även för sin grad ROÄ.
Namnet på dagens rätt i efterlogen var ”trasig 5-öring” och den smakade
alldeles utmärkt och var värd en hel styver.
En vanlig logekväll var till ända och som vanligt trivdes vi bröder i allra
högsta grad oavsett vilken sådan vi råkar inneha.
Leg

SÄÄ Ove Finnfult berättade hur Logen Wirdar
arbetade
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Nu gäller det att vi Carnacbröder göra vårt yttersta för att återgälda den trevliga visiten från
Wirdarbröderna, inte att förglömma Cernunnosbröderna, men dem har vi ett ganska regelbundet utbyte med som alltid är uppskattade
och givande.
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Tiden går fort när man är i goda bröders lag och så även denna gång, det
blev till att önska de besökande bröderna en lyckosam färd hem och på
återseende.

sad kredit (max 10-15 000), ha flera kort och ha inte kreditkorten kopplade till
lönekontot. En god nyhet fick vi också: det är ganska säkert att använda kortet
på Internet. Ja, om nu inte sajten i sig är bedräglig…

Minnesanteckningar av Kjell Håkansson

ÄÄ tackade så mycket. Det hade varit trevligt, fast egentligen ganska
otrevligt. Och så överräckte han en flaska vin, inköpt med kontanter.
Vid tolvsnåret skildes vi i E F E.
Fredrik Guvek

21 Logen Wales, Malmö
Efterloge till Eubatmöte 27 november 2009
Denna afton nöjde sig vår Lv Ulf Nordblad med att hälsa oss välkomna till Efterlogen med en liten smutt. Ingen snapsvisa?! Men stämningen var god redan från
början och strax blev vi serverade ärtsoppa med fläsk och så klart den härligt
värmda punschen. Så enkelt och så gott! Och just när man trodde att man inte
klarade mer så avrundades middagen med pannkakor, sylt och grädde.
Så hälsade ÄÄ Bertil Göransson oss välkomna och bad oss skänka en tanke
till FU som sponsrat middagen med en rejäl slant, men han lovade att vi inte
skulle komma undan billigt för det: Strax stundade paketauktionen.

23 Logen Henry Hurle, Köping
Veteranafton
Vid senaste eubatmötet var det återigen dags för logens veteraner att ta
över ansvaret för mötets genomförande. I vanlig ordning hade teamleader broder Pekka Raninen trummat ihop en namnkunnig tjänstemannakår att leda mötet.

Tj M för kvällen, Br Christer Hagström, berättade att Konstklubben haft
dragning och att vinstordningen fanns i trapphuset och alsterna för beskådan i salongen.
Sedan skickade ÄÄ ut oss för att fylla på glasen innan vi samlades för kaffe
och kaka. Först skulle en del listor om julbord, SL-möte och barnjulfest
skickas runt, men därefter var det dags för aftonens begivenhet: Den årliga
paketauktionen. ÄÄ själv höll i klubban, och gjorde det med den äran. Både
tempo och humör hölls på topp. Det började med en burk honung och sedan
följde vin. Auktionsbordet dignade av paket och gåvor, och buden haglade. De
trissades och höjdes gång på gång. Det fanns till och med de brr som envisades med att bjuda över sig själva. När det slutligen var över hade en skön peng
samlats till den kommande Barnjulfesten. Var det rent av rekord?
Strax före 12 skildes vi i E F E.

Efterloge till Eubatmöte 8 januari 2010
Denna afton var det inte sig riktigt likt i efterlogen. Dels var vi ovanligt
många och dels var ett flertal av det motsatta könet. Inga nya bekantskaper
dock. Det var brödernas bättre halvor som var medbjudna, då vi skulle
komma att få höra ett föredrag senare. Men först skulle vi äta, och så fort
vår Lv Ulf Nordblad hälsat oss alla välkomna och utbringat kvällens första
skål, blev vi serverade stekt kyckling med dragonsås och nyårspotatis.
Mycket prat och skratt kring borden och som vanligt smakade maten utsökt. När middagen nalkades sitt slut reste sig ÄÄ Bertil Göransson och
hälsade även han välkomna. Det var trevligt att ha med damerna tyckte
han, men tillade lite skämtsamt att nu var det den andra gången i rad så sen
behöver vi nog en liten paus. Han hoppades på en trevlig kväll då vi skulle
få lyssna på ett föredrag om hur man gör för att inte bli av med pengarna
ofrivilligt. ”Men jag förstår inte hur det ska gå till om man är gift…”
Efter att vi fyllt på våra glas i Wales hörna introducerade Br Per-Eric Sjöbeck kvällens föredragshållare, kriminalinspektör Magnus Fornell. Efter att träffat och lyssnat på honom första gången sade sig nu Br Per-Eric
vara mer rädd för kortbedrägerier än för svininfluensan.
Hur säkert är ditt kreditkort? hette föredraget som Magnus Fornell, som fram
till nyligen ingått i Bedrägeri- och Skimminggruppen i Malmö, höll. Det visade
sig att det inte alls var särskilt säkert. Visserligen förordade han användandet av
kreditkort/bankkort över kontanter, men det var en dyster bild av verkligheten
han gav. Att skydda sin kod och vara uppmärksam på monterad utrustning på
bankomater räcker inte på långa vägar. De kriminella är så proffsiga och ligger
alltid steget före. Han önskade att man i större utsträckning använt chipet på
kortet. Till skillnad från magnetremsan så är det näst intill omöjligt att kopiera.
Och så önskade han att man i butiker gjorde liknande kontroller med kort
som man gör med sedlar av större valörer (UV-ljus etc.). Då hade man kunnat avslöja ca 90 % av de falsktillverkade. Några konkreta tips på hur vi kan
skydda oss fick vi: lämna aldrig ifrån dig kortet, skydda PIN-koden, ha begrän-

bakre ledet från vänster Leif Alestrand, Erik Holmberg, Holger Nygren, Jan-Erik
Malmgren, Erik AndrénChrister Englund och Karl-Åke Jansson. Främre raden
Björn Cederberg, Harald Ordell, Pekka Raninen, Anders Norestig, Ove Eriksson
och Bertil Svensson. Saknas gör Claes-Håkan Östergren.

Tyvärr drabbades mötet av ett force majeure då tillförordnade ÄÄ broder
Claes-Håkan Östergren en bit in i mötet drabbades av akut sjukdom, vilket medförde ajournering av mötet, ringande på ambulans och transport
av broder Claes-Håkan till lasarettet. Men efter ett dygn för observation
fick vår broder åka hem helt återställd.
Efter avbrottet upptogs mötet igen, men med ett par förändringar i tjänstemannakåren. Bland annat fick ordinarie M rycka in på sin vanliga post.
TjOÄ, RSÄÄ Björn Cederberg, tog under punkten ideellt upp betydelsen av att
följa ritualerna. I efterlogen hade tf logevärd Karl-Åke Jansson fixat till god lax
med potatis och tillhörande legymer. Till kaffet serverades äppelkaka.
Broder Ove Eriksson underhöll med ett par mindre skabrösa visor av
Stefan Demert till eget gitarrackompanjemang.
SSkr Lennart Landin tackade för maten och därefter öppnades, som vanligt, Åkes hörna för de bröder som ville lösa världens problem.
BO ASP

26 Logen Teutates, Halmstad
Eubatmöte med julloge den 16 december.
ÄÄ Håkan Håkansson hälsade välkommen till kvällens eubatmöte med
julloge och vände sig speciellt till våra inbjudna damer, som nu fick en
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liten inblick i vad ett logemöte består av och kanske en aning förståelse
för brödernas intresse för logen.
ÄÄ hade den smärtsamma uppgiften att meddela logens bröder att sedan senaste mötet så har en länk brustit i vår brödrakedja och det är
vår Iv. Gunnar Ekman som vid golfspel drabbades av en hjärtattack som
ryckte bort vår djupt avhållne och nu innerligt saknade broder. Under
sin alltför korta tid i logen delgav broder Gunnar med sin trevliga och
underhållande förmåga om sina upplevelser som pilot vid flygvapnet.
En storslagen sådan var när han avpatrullerade gränsen mot Norge längs
med den gemensamma bergskedjan och en annan dramatisk händelse
var när bränsleproblem uppstod och nödlandning med lycklig utgång
genomfördes på lämplig plats i det Halländska landskapet.

Logen 34 Polaris, Kiruna
Eubatmöte med reception den 13 januari
ÄÄ Stefan Salomonsson öppnade även detta Eu möte där vi hade det stora
nöjet att välkomna fyra nya bröder till vår brödrakrets. Kan det nya året
börja så mycket bättre?

Mötet genomfördes med stämningsfull parentation över Br Gunnar Ekman och i övrigt med en för tillfället förenklad och anpassad ritual.
I efterlogen bjöd Lv. Per-Ove Helgotsson på ett välsmakande julbord som
tillretts under hustru Mariannes ledning och som innehöll de flesta rätter
som traditionen bjuder. Den halländska grönkålen fanns med som alltid,
ett måste för många men som vi inflyttade närmar oss med skepsis.
En trevlig kväll började lida mot sitt slut och nog kunde man ana ett begynnande intresse bland damerna för en egen loge och det skulle i så fall bli
den första damlogen utmed landets västra kust, närstående Druid -Orden.

Bardating och Eubatmöte den 13 januari.
Rikligt med snö och bister kyla omgav annalkande bröder, som säkert såg
och avnjöt all vacker belysning som speglades i Nissan. Stadens eleganta bibliotek sträcker här också sin spetsiga näsa högfärdigt ut över vattnet. Den nivån når inte 08:an upp till, vårt senaste underverk till flytande utsmyckning.
21 bröder hade hörsammat kallelsen till årets första möte, ett Bardating.
ÄÄ Håkan Håkansson hälsade bröderna välkomna med några värmande
ord samt gladde sig åt att så många bröder hade mött upp så att logen åter
kunde genomföra ett oavkortat Bardating.

Dessutom har Polaris bröder och givetvis Kirunas innevånare fått se solen
för första gången på en hel månad. Receptionen av bröderna Kalle
Hollström, Niklas Naalisvaara, Ulf Aldenlöv och Mats Spett gick
som på räls med värdighet och högtidlighet som rättesnöre.
På efterlogen hade vår egen matmor Lillemor lyckats igen, bröderna åt
allt som serverades och lite till. Kvällen led mot sitt slut och belåtna drog
sig bröderna hemåt i vintermörkret efter en afton i EFE. Nästa gång vi
träffas blir hos logen Minera Ferrorum I Gällivare en nätt liten resa på
12 mil enkel resa.

Efter kort paus kallade M Lars Melin på sedvanligt korrekt sätt åter bröderna
in i lunden för kvällens eubatmöte. ÄÄ hälsade de 4 tillslutande eubaterna välkomna till kvällens möte och hade en förhoppning om att bröderna, med bästa
förmåga skall bidra till fortsatt utveckling av logen. En del av detta är att utse
och ta in nya bröder och vi i Teutates har redan nu glädjen att välkomna fyra
nya bröder under våren. Detta ger oss snart så många aktiva bröder att vi får
möjlighet att ha handbarder på mötena och en lund välbesatt av bröder.

Text. Anders Salomonsson. Foto. Kenneth Paulsson

ÄÄ med stöd av Bröderna Per Larsen och Hans Loh framförde till bröderna att
man närvarat vid Br Gunnar Ekmans jordfästning i Steninge kyrka. Ett vackert
avsked som speglade broder Gunnars ödmjuka sätt att förhålla sig livet.

Druidgradgivning

Det ideella inslaget för kvällen framfördes av Br Ebbe Jansson och handlade om Hertz Minne en byggnad i Söndrums kyrkby, Halmstad som stod
klar 1916 som ålderdomshem. Bröderna August och Fredrik Hertz donerade 20.000 kr till minne av sin far Andreas Hertz på hans 100 årsdag.
Byggnaden som uppfördes på familjen Hertz ägor innehöll förutom ålderdomshemmet även sammanträdeslokaler som vid behov värmdes upp
med brasa i öppen spis. Under 40 och 50-talet användes byggnaden för
olika kommunala verksamheter och de sista åren fram till 1962 var hela
Söndrums kommunalförvaltning inrymd i Hertz Minne. Vid kommunsamman-slagningen 1974 bildades en stiftelse som tog över ägandet och i
dag används de välrenoverade lokalerna för sammankomster, fester och
bröllop. Som inramning spelade Org Göran Backe ett stycke spröd Keltisk musik som stämningsfullt avnjöts av bröderna.
En trappa ner stod vackert dukade bord och Logvärd Per-Ove Helgotsson
med gott stöd av hustru Marianne bjöd på ostgratinerad kasslergratäng
med mangosås, potatis och härlig grönsallad. Drycker av bästa märke
och till allas belåtenhet serverades och avnjöts till lämpliga visor som
Br Per Larsen anförde på sitt charmanta sätt. Vid kaffet serverades en
chokladdoppad havrekaka och till detta njöts en och annan avec. Innan
uppbrott för kvällen berättades några mer eller mindre sanna historier
och efter flera goda skratt vände bröderna nöjda hemåt.

42 Logen Ogmion i Glada Hudik.
Under ledning av Logen Ogmions ämbetsmän med ÄÄ Lars Molin i spetsen genomfördes en högtidlig Druidgradgivning där fyra bröder upphöjdes till Druider.

Våra nya Druider; Joakim Ahlbom, Roger Nordqvist, Tore Tjärnberg, Rickard Thulin.

En angenäm avslutning av året 2009.
Text, Gösta Stark. Foto, Gunnar Ahlbom, Alir Söderhamn.

Vid pennan Ö. H.
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barnvisor till Björneborgarnas marsch. Dom flesta av låtarna kunde brr
identifiera! Br Hans skänkte också, med anledning av hans 70-årsdag, en
flaska McMyra-whisky till baren. Br Munskänk, Anders Graner, tyckte att
intäkterna som kommer in för centilitrarna oavkortat ska gå till br Horn.

43 Logen Grannos, Avesta.
Eubatmöte med reception den 23 november 2009.
24 bröder samlades till detta möte i logen Grannos en mörk novemberkväll.
ÄÄ Stefan Gauffin hade glädjen hälsa ett stort antal bröder välkomna till
kvällens möte med reception.
Beredande br OÄ Åke Johansson, meddelade att dagens recipient, Stefan Elmertoft var förberedd på att invigas i vår brödrakrets. M. Tommy
Engström förde med hjälp av ledsagande broder, dagens recipient, in i
Lunden. Under ritualenliga högtidliga former invigdes så vår nya broder
i vår Orden och loge.

En lång och givande kväll var till ända och brr sökte sig hemåt i den bistra vinternatten.
Den 25 januari. Denna kväll dök ett nytt ansikte upp. En trevlig druidbroder, Lennart Hellman, från Kalix sökte upp oss i samband med att han besökte sin dotter i Uppsala. Han framförde hälsningar från sin loge Taranis.
Kvällen började med Druidstämma då en ny broder, Fredrik Östling, balloterades.
Broder Horn var denna
kväll riktad till Haitikatastofen och inbringade
över 2 600 kr. Logen
mötte med samma summa varvid vi kunde sända 5 250 kr till Läkare
utan gränser.

Kvällens matvärdar presenterades av TjOÄ Jan-Erik Lundqvist. Ett flertal hälsningar från frånvarande bröder framfördes. En väderrapport från vinterfirande OÄ Bengt Kumlin fick vi som vanligt av hans son br. Rolf Kumlin.
ROÄ Per-Axel har besökt Malmö där vår RSÄÄ Björn Cederberg hälsar till
logen och tackar för ett fint agerande vid utdelandet jubelveterantecken
till ROÄ Göte Boberg. ÄÄ har hälsningar från Br Göte som tackar logen
för det fina arrangemang runt sin teckenutdelning. TjOÄ Jan-Erik Lundqvist tackade logens bröder för den empati och omtänksamhet de visat
under hans svåra sjukdomstid.
Mötet avslutas ritualenligt. Vid den efterföljande måltiden hålls bl.a.
tal till recipienden och vår nya broder Stefan Elmertoft replikerar med
att tack för förmånen att få bli medlem i denna härliga brödrakrets.

I Efterlogen bjöd Fu på
mycket god kräftinbaNestorn Arne Werlevik flankeras på sin högra sida av br kad kolja och stämningOlle Lunevåg och på den vänstra av br Leif Cassinger
en var mycket trivsam.
Br Leif Alpsjö höll ett mycket uppskattat inlägg om att heta ”Leif”. Det
finns ju ett antal i logen.

Tack för en fin kväll i vår loge Grannos och tack för den goda maten.

Br Lars Jonneryd berättade (med glimten i ögat), som fd pitebo, en hejdlöst rolig historia om sävliga kalixbor med anledning av vår gästs härkomst.

/P-A.S.

Ytterligare en mycket lyckad kväll var tillända. 52 bröder var närvarande
Text Kari/Caj. Foto Johan Beijer.

		

46 Logen Belenos, Uppsala
Den 11 januari trotsade 47 bröder Kung Bore och vinterns förkylningar och gladdes år att träffa varandra igen efter juluppehållet. Det var
ett traditionellt Eubatmöte som genomfördes utan att det märktes någon
ringrostighet.
I Efterlogen bjöd Fu på
Karibisk kyckling. Kanske en försmak av den
annalkande värmen som
förhoppningsvis når oss
om några månader.

Två av Belenos Nestorer Arne Werlevik och Rolf Johansson.

Vi hade haft information
och br Fredrik Östling
som sökt inträde i vår
gemenskap presenterade sig på ett trevligt sätt.

Br Hans Lidberg överraskade med ett inslag om vad ett medlemskap bl
a har inneburit för honom. Att han vid 69 års ålder fick en dröm att gå
i uppfyllelse. Att lära sig
spela munspel.

Kvällens specialöl granskas kritiskt vid baren.

Detta tack vare att han i
logen träffade br Anders
Söderbergs (32 år) och
fick hans professionella
handledning i grunderna för hur man hanterar
ett munspel. Br Hans illustrerade sin utveckling
med att spela allt från

52 Logen Sefir, Grebbestad
Eu-möte med reception 13 januari
Trots eller kanske tack vare vinterkylan infann sig 34 bröder i Sefirgårdens värme för att bl a inviga nya bröder. De fyra bröder som blev invigda i brödraskapet
med en väl genomförd ritual heter Bo Jansson, Måns Ellmark, Jan Sporrong,
Jan-Erik Olsson. Logen Sefir kan därmed räkna in totalt 77 bröder.
ÄÄ Mats Rosenbielke hälsade recipienterna välkomna med förhoppningen
att de skall känna gemenskap och trivas med bröderna och logen Sefir. Recipiendernas tal framfördes av Måns Ellmark som tackade för förtroendet
och såg fram emot att få ta del av det druidiska broderskapet.
Br Magnus Karlsson som under flera perioder varit Logevärd dekorerades av ÄÄ med ex-regalie för denna insats. Br Niklas Nordholm gratulerades till Bardgraden som han välkomnats i av logen Belisama. Br Krister
Jansson som haft högtidsdag uppvaktades med Logen Sefirs standar.
Efter ett nästan två timmar långt möte samlades bröderna till efterloge.
Tyvärr hade allas vår Gudrun insjuknat, men allas vår Lv Lars hade
fixat skålar med mängder med färska räkor. Såväl räkskålar som andra
skålar tömdes innan klockan sent vi skildes åt i E F E.
TT

Bröder Druider!
Annonsera i Svensk Druid-Tidning
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56 Logen Camulus Skövde
Eubatmöte med reception den 18 januari.
Det är alltid något speciellt att se fram emot när det drar ihop sig till reception. Denna dag hos logen Camulus var inget undantag. Bröder strömmade in från när och fjärran och sorlet i förlogen var som vanligt glatt.
Kvällens ämbetsmän hade som sig bör haft en rejäl genomgång av ritualen före
själva mötet så den delen gick som på ett snöre. Fyra, kanske lite spända, herrar,
fick förskansa sig i recipiendrummet tillsammans med beredande broder.
ÄÄ Michael Hallgren öppnade mötet ritualenligt och hälsade gästande bröder, RSSkm Sigge Lövmo, SÄÄ Dan Bergeld, SSkm Lars-Åke Dahlström samt
ROÄ:arna Benny Tryggson och Göran Juntorp och givetvis logen Camulus
egna bröder varmt välkomna till dagens eubatmöte med reception.

Så blev det åter julstämning med tända stearinljus. Men maten smakade
bra även om det blev kallskuret fläsk och ljummen punsch till den trots allt
varma ärtsoppan. Kvällens blommor delades ut till bröderna Ulf Liljegren,
Sven Westerlund och Nils-Ingvar Hermansson som sett till att problemen med
luftkonditioneringen blivit lösta, samtidigt som de också rensat upp skräp
här och där. Ja, de världsliga problemen måste lösas för att de lekamliga och
andliga ska få sitt!
Hans Johansson

63 Logen Aquila, Karlstad
De nya bröderna, Morgan Jalmelin, Jan-Olof Svärd, Pontus Wedin
och Bo Åsenhielm var efteråt imponerade av vad de hade fått uppleva.
I efterlogen läste MÄ Owe Carlson en dikt till fosterlandets ära, därefter
ett fyrfaldigt leve och vår nationalsång. Talet till recipienderna och överlämning av recipiendpaket låg som vanligt på vår ÄÄ Michael. Tacktalet
från recipienderna hölls av br Jan-Olof Svärd.
SÄÄ Dan Bergeld gratulerade logen till de nya bröderna och utbringade en
skål för brödraskapet. RSSkm Sigge Lövmo tyckte inte att man ska tacka för
maten för den har vi ju betalt, men han kallade in personalen som serverat
oss under kvällen och vi tackade dem med en rungande applåd. Kvällens
insamlade medel, drygt 1300: - beslöts att skänka till jordbävningsoffren
på Haiti.

Visst är det trevligt med extra ledighet och Jul- o Nyårsfirande tillsammans med släkt o vänner! De flesta tycker nog också det är skönt när
normala veckor börjar igen. Vi som är med i Druid-Orden har dessutom
våra möten med trevligt umgänge att se fram emot!
I Aquila har vi nästan alltid två möten varje sammankomst. Vi hyr in oss i
ODD-Fellows lokaler. Varje logekväll kostar ganska mycket i hyra. Lokalen är dessutom väldigt uppbokad av bla. olika ODD-Fellowloger.
Med lindrigt våld och med indragen mage fick jag på mej fracken även
detta år för att gå på årets första logemöte.!

Ch

61 Logen Halör, Höllviken
Eubatmöte den 14 januari.
Vintern håller sitt grepp även över Skånes sydliga nejder, men det hindrade inte 37 bröder att sluta upp till terminens första möte. ÄÄ Thommy
Gransten kunde bland bröderna även hälsa gästerna Lars Fridell och
Tommy Persson välkomna från logerna Ad Astra respektive Selene.

Kvällen började med Bardating. Tre bröder fick mottaga Bardgraden. Vid
ett kort Eubatmöte påmindes vi bla. om Logen Nordstiernans jubileum.
Ett antal Aquilabröder har när detta läses varit i Oslo och deltagit i denna
högtid!

OÄ Lennart Andersson rapporterade att vi fått julhälsningar från våra tre
fadderbarn. De har det bra och skolgången fungerar utmärkt. ÄÄ uppmanade bröderna att i kalendern notera vårens stora begivenhet, vårt
35-årsjubileum den 17 april. Festligheten är förlagd till Druidvillan i
Trelleborg och våra damer är också inbjudna, vilket innebär vit väst.
Efter helguppehållet blev efterlogen en samlingspunkt för samtal mellan bröderna om vad som hänt och skall hända.

I efterlogen hade vi celebert besök! TjOÄ Gunnar Höjer, fd landslagsman
i spjut, hade lyckats engagera sin vän friidrottslandslagets förbundskapten Stefan Olsson. Stefan berättade roliga episoder från sitt ledarskap.
Tidigare har vår loge även haft besök av Bergström, och Ulf Karlsson,
framgångsrika företrädare till Stefan. Även ishockeylandslagets fd förbundskpaten Conny Evensson har varit hos oss och berättat! Vi kan vara
stolta över våra famgångsrika ”Värmlandspöjker”!

Kvällens måltid bestod av ärtor, fläsk och pannkakstårta men innan den
skulle serveras gick proppen! Dessvärre fanns den inlåst i våningen inunder.

Örjan H
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64 Logen Idris, Strängnäs
Druidstämma med gradgivning 8 januari
Inför kvällens logemöte hade jag packat min ränsel med kameraväska,
reflektorduk, skarvsladd, digital fotoram, USB-minne och placeringslistor inför brödramåltiden. Mitt uppdrag var att föreviga mötet digitalt
samtidigt som jag visade tidigare dokumenterade möten.
Jag klev ut i den iskalla natten, -210C där varje steg lämnade kvar ett knarrande avtryck, vägledd av månen på det snöböljande landskapet gick jag
till logen. Under vandringen gick tankarna till lundens ljus och värme.
Druidstämmans höjdpunkt var receptionen av tre nya Druidbröder som därmed ges möjlighet till att ta del av alla verksamheter i logen. De nyvordna
Druidröderna är Bengt Petersson, Hans Rudberg och Harry Holmudd.

Svensk Druid-Tidning

65 Logen Belisama, Vänersborg
Bardating med efterföljande Eu-möte.
Måndagen den 11 januari samlades bröderna i logelokalen för att avvara
en reception för 8 Eubater, varav en Eubat från logen Sefir, att välkomnas
i Bardgraden. Ämbetsmännen och de bröder som agerade genomförde
en synnerligen högtidlig ceremoni. Efter tingets avslut var det många av
recipiendernas som uttryckte sin förvåning att det fanns sådana talanger
i Belisama.
Eubatmötet.
ÄÄ hälsade de nyanlända Eubaterna välkomna till kvällens Eu-möte samt
uttryckte sin beundran över Eubaternas tålamod som fått vänta utanför
lunden. Under “Ordet fritt” påtalade SOÄ Håkan Ekman vikten av att
Belisama snarast bör försöka åstadkomma en hemsida.
Till Eu-mötet samlades 33 bröder.
I efterlogen bjöd Lv på en brödramåltid som bestod av; förrätt, gravad lax
med hovmästarsås, varmrätt, oxfile torneodo med pepparsås och råstekt
potatis, dessert, vaniljglass med kolasås
Vid sen timma bröt bröderna upp och åkte hem till sig.
För referatet, Håkan Ekman

Druidbröderna Harry Holmudd, Bengt Petersson och Hans Ruderg

När jag nu beskrivit glädjen över tre nya Druiderbröder väljer jag även att redovisa även det tråkiga beslutet som innebar uteslutning av en som inte fullgjort
sina plikter. Det är inget trevligt beslut men dock nödvändigt i vissa lägen.
TjOÄ Peter Lagerquist överraskade ÄÄ Stig Orrberg med att till honom
överlämna närvarotecknet för 100 möten.
Druidbroder Harry Holmudd håller tacktalet för den högtidliga gradgivningen
och lovar att de skall följa de goda råd som de erhållit. Br. Hans Rudberg hade
förberett sedan tidigare ett tacktal som han läste upp vid brödramåltiden.

73 Logen Värend, Växjö
Bardating och Eubatmöte 13 januari
Äntligen! Årets första möte, årtiondes första möte! För inte så länge sedan
var ju millenniumskiftet den ultimata framtiden, år 2000.
När vi nu skriver 2010 har vi då egentligen passerat framtiden och befinner oss i en bana som kanske skall kallas, främre framtiden? Nåja, säga
vad man vill om tiden, går gör den i alla fall!
Bar-Dating: vad är detta för amerikanskt påfund tänkte jag tidigare som helt
nybliven medlem i vår Orden. Nåväl, jag blev snart varse vad det handlar om.
Vår ÄÄ, Hans Eric Svensson, hälsade alla varmt välkomna till mötet i lunden.
Han berättade med stor inlevelse om barndomens allra första decenniumskifte, när man plötsligt började skriva 1960 i stället för 195.. En
epokgörande upptäckt av bröderna Svensson på sin tid.
Klimatmötet i Köpenhamn gav synnerligen snabb effekt, enligt Hans Eric.
Så lång sammanhängande vinter har vi inte upplevt på länge. Sannolikt
bäst att avvakta en tid till nästa klimatmöte, då risken annars är uppenbar att vi kanske nalkas en ny istid.
I efterlogen bjöds vi på ett riktigt gott italienskt vin. Det var broder Kenneth Fagerberg som på detta sätt tackade för brödernas uppmärksamhet
på 60-årsdagen. Blomsterbukett och tacktal av ÄÄ.
Minns ni helikopterolyckan i det lilla Kronobergska samhället Ryd för några år sedan?
Vår speciella gäst i efterlogen, Dan Fjällström, major i Hemvärnskåren, fick oss
alla att uppleva de dramatiska timmarna
med synnerligen stor intensitet. Dan blev
nämligen, av en tillfällighet, operationsledare. Det handlade om nyfikna åskådare,
polis, militär, hemvärn etc och givetvis media i form av radio, TV och tidningar. Först
efter 6-7 timmar fick han avlösning!

Brödramåltiden hade i kallelsen till Druidstämman presenterats som en
druidisk trerätters måltid. Det visade sig vara:
Kapiteltoast, motivet till detta var att Druiderna skulle kittlas med att gå
vidare till nästa grad, därefter Schützlax, efter recept från en OÄ broder,
med kall sås smaksatt med riven färsk ingefära, samt saffransparfait med
stötta pepparkakor. Kompositör Lv. Mats I Eriksson, Idris och bitr. Lv. Pär
Hultgren.
Leif Schütz, text och foto
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Under andlös tystnad lyssnade vi på Dans beskrivning av händelseförloppet. Vi som minns Hans Villius från radio/TV, återkopplades till den
tidens anda dock med den skillnaden att Dan själv fanns i centrum . Briefingen blev därför lika dramatisk som en actionthriller. Dan tilldelades
flera förnäma förtjänstmedaljer för sin insats.
Informationen om dagens hemvärn som Dan presenterade före sin berättelse om helikopterolyckan, var mycket intressant. Hemvärnet idag
är långt ifrån 30-talets pilsnerfilmer! Effektivt, modernt och är på plats
såväl i fredstid (ex Gudrun) som orostider.
Och plötsligt var klockan 23.05. Dags för en stilla sorti i det ljusa vintermörkret.
Text: Hans Petersson. Foto: Filip Andersson

74 Logen Beltain, Östhammar
Eubatmöte 2010-01-18
Beltainbröderna i Östhammar började det nya året med utdelning av logens välgörenhetsutmärkelse för 2009. Mottagare, dragspels virtuosen
Lill-Bength Erixon, en ”ortens son” som bemästrat dragspelet sedan
barnsben och nu på ”ålderns höst” bland annat åker runt och förnöjer
människorna på äldreboenden.
Som så många av sina brödraloger försöker bröderna
att utdela ett välgörenhetspris till någon person som
utfört något speciellt inom
kommunen. 2009-års pris
bestående av en penningsumma, diplom och blommor tilldelades Lill-Bength
Erixon. Lill-Bength är,
uppväxt i en by några kiloÄÄ Lennart Owenius överlämnar Förtjänstutmär- metrar från Östhammars
tätort.
kelse för år 2009 till Lill-Bength Erixon
Dragspelet kom tidigt in i Lill-Bengths liv, och han berättade i samband
med brödramåltiden att han i mycket unga år satte häftstift i en planka
som sedan fick bli hans leksaksspel.
Trots att de växte upp under enkla förhållanden lyckades han få ett riktigt
spel i tidig ålder och det kom sedan att bli hans stora passion i livet.
Land och rike runt har
han åkt med sitt dragspel,
och han har även varit på
fem USA-turner. Han är i
dag fyllda 77 år och gästspelar fortfarande både
här och där. Något som
blivit mycket uppskattat inom kommunen, är
hans framträdanden på
de olika äldreboendena.
Detta tillsammans med
att han bevarat den Uppländska musikkulturen var de främsta argumenten för att han fick utmärkelsen.
Det var en rörd och mycket tacksam prismottagare som tackade bröderna, för vilka det var den sjunde gången man delade ut priset.
Som avslutning på kvällen gav Lill-Bength bröderna att önska vilka låtar man
ville, en uppgift som han inte hade några som helst problem att uppfylla.
Börje Eriksson

77 Logen Allbota, Kalmar
12 januari 2010
Så hade både julen och nyåret svischat förbi, julgranarna var i de flesta fall
redan utkastade och årets köldknäpp med ner mot 15 minusgrader, något
ganska ovanligt i detta hörn av landet, hade precis givit med sig. Det hade
blivit dags för att på nytt samlas i vår logelokal på Öland. Temperaturen låg
ett par grader under nollan och dimman började så sakta lägga sig över
Kalmarsund. Som vanligt var det en varm och gemytlig stämning då bröderna strålade samman och diskuterade händelserna sedan förra mötet.
Trots arbetsdag kommande dag passade en och annan broder på att prova
månadens whisky, Ardbeg Uigdail. Det dröjde dock inte länge förrän Yv
annonserade att kvällens första möte, druidstämman, skulle börja.
Druidstämman öppnades med 32 brr närvarande. Mötet kom att handla
om ballotering av sex tänkbara nya bröder. Därefter presenterade Förtroendeutskottet sitt förslag på nya ämbetsmän för nästa period. Förslaget bifölls utan
reservation. Skm redogjorde för logens mycket goda ekonomi så efter den rapporten passade ÄÄ på att be bröderna godkänna anskaffningen av en ny ek.
Den gamla har hunnit bli lite moloken och vissen med åren och då ekonomin
är god bifölls även detta av druidstämman innan möte avslutades.
I baren väntade några eubater på att få ansluta till sällskapet. Då flera bröder
önskat att det inte skulle bli så sent denna kväll blev det endast en kort stund för
social samvaro innan det var dags för uppställning inför kvällens eubatmöte.
Eubatmöte. Efter att de närvarande 42 brr bänkat sig i Lunden öppnade
ÄÄ mötet. Då logens jubilarer presenterades tilldelade ÄÄ brr Peter Sunnanek och Håkan Nilsson var sitt märke att fästas på kavajslaget som bevis på att de hade bevistat 100 möten var. ÄÄ fortsatte med att rapportera
att tre av logens frivilliga utskott, Anskaffningsutskottet, Information och
Webbutskottet samt Festlighetsutskottet, skulle läggas vilande tills vidare
eftersom verksamheten ändå fungerade bra utan dessa utskott. Efter att
de vanliga punkterna med bl a hälsningar från frånvarande brr hade
avhandlats avslutades mötet och processionen lämnade lunden.
Efterlogen. I väntan på att få sätta sig till bords var volymen på pratet
från de närvarande brr som vanligt ganska hög tills dess Lv klingade i
klockan och kungjorde kvällens meny bestående av: Rundrökt Ål med
Äggröra till förrätt, följt av Urbenad Hjortsadel med messmörssås och
gelé till huvudrätt. Under lågmält samtal intog bröderna sina platser runt
bordet och lät sig sedan väl smaka det bjudna.
Br Karl-Johan Dahlström stod för det ideella denna kväll med sitt tal på
3-minuter.
Som vanligt var stämningen varm och trivsam när det var dags för uppbrott efter ännu en trivsam logekväll på Öland.
Anders Möller

78 Logen Avalon, Älmhult
Eubatmöte 21 januari
Vad skulle ÄÄ Jan Isakssons traditionella inledningsdikt handla om
vid detta års första möte om inte just årsskiftet? Självklart startade han
Eubatmötet med ”Nyår” av Dan Andersson. Vackert så det förslog tyckte
alla de 47 närvarande bröderna. Att kvällen var speciell berodde även på
att samtliga ämbetsmän befann sig på sina poster, vilket inte händer varje
gång, samt att alla stiftarbröderna lär ha varit på plats.
Framåt våren, närmare bestämt den 10 april, stundar SL-möte hos Logen
Merlin i Karlskrona. Ett avsevärt antal av Logen Avalons bröder skall då i
elden och erhålla graduppflyttning. Därtill uppmanade ÄÄ de som idag
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har Kapitelgraden att följa med till Karlskrona för att ”samla möten” inför
kommande uppflyttningar. Bör bli en trevlig gruppresa söderut till våren.
ÄÄ återgav ett skriftligt tack från Bröstcancerföreningen Victoria för den penninggåva som blev resultatet av vår viltafton förliden höst. Som bekant avstod
Jan-Åke Johannesson och Per Andersen från ersättning för råvaror och arbete
och donerade därmed hela kvällens middagsintäkter till nämnda förening.
För kvällens ideella inslag hade broder
Greger Jansson rekryterat sin dotter
Frida, som på ett mycket trevligt och
initierat sätt berättade om sin hobby;
biodling. Med bilder, skyddskläder
och diverse utrustningsdetaljer åskådliggjorde hon vad det hela handlar om.
Det var egentligen bara själva bina som
saknades på plats, vilket vi kanske
skall vara tacksamma för.
Frida Jansson berättar om biodling Mycket intressant var det att få veta
resultaten av hennes egen forskning, bland annat om bi-giftets eventuella läkande effekter. Det finns flera personer i Älmhult, även en logebroder, som
bestämt hävdar att kroniska besvär har botats genom frivilliga bistick.

Och hur många visste att en bidrottning lägger 2.000 ägg, om dagen!, under
sommarsäsongen, och att drönarna bara har en enda uppgift: att befrukta
drottning. Sedan är det goodbye för dem. En rolig stund, och sedan döden.

Bröder!

Slutprodukten honung, är naturligtvis det som det hela handlar om. En
verklig nyttig produkt om man skall tro Frida, och det gör man absolut
efter hennes framträdande.

Svensk Druid-Tidning
behöver hjälp med
att komma i kontakt
med annonsörer!

Frida och pappa Greger hade även donerat tre innehållsrika ”honungsgodispaket”, vilka lottades ut under kvällen och inbringade inte mindre
än Kr 2.000 till Avalonkassan!
ÄÄ Jan Isaksson tackade Frida Jansson med vackra blommor, och passade även på att överräcka vår traditionella, och ytterst exklusiva, vinflaska till broder Hans R Johansson som passat på att fylla jämna 50 år
under vårt juluppehåll.
47 män och en tjej i matsalen är inte en fördelning vi är vana vid. Dock
lät sig Frida inte avskräckas av detta, utan kvällens måltid med intag av
strömmingsmacka och köttgryta blev precis så välsmakande och trevlig
för oss alla som man kunde önska sig.

Kontakta:
Göran Lindgren, g.k.lindgren@telia.com
ÄÄ Jan Isaksson gratulerar 50-åringen Hans R Johansson

Alf Carlsson

Carlgren´s Herr
Husbyvägen 15 • Borensberg
tel: 0141 414 14
www.frackshop.se

FRACK 1.595:-

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

Till förmån för utbildning, forskning
och social hjälpverksamhet
Alla bidrag är varmt välkomna
Bankgiro 782-1911

En broder som vet vart ditt företag är på väg!
Att leda ett företag är en utmaning. En bra revisor, som känner dig som företagare och som person,
fungerar som ett viktigt bollplank i beslutssituationer och hjälper till att hitta rätt väg för dig och ditt
företag. Bröderna Kenneth Olsson, Stein Karlsen och Johnny Persson på BDO Nordic Malmö och Tom Arnshed
på BDO i Trelleborg kan hjälpa dig med redovisning, skattefrågor och revision.

BDO är en världsomspännande organisation med över 44 000 medarbetare fördelade
på 1095 kontor i 110 länder. Hos oss på BDO får du det bästa av två världar servicekänsla och personligt engagemang kombinerat med kraften från det starka
internationella BDO-nätverket. Vi hjälper ditt företag att växa!
BDO Nordic Malmö
Ring 040-661 20 50 eller 0410-133 72 eller gå in på www.bdo.se!
Auktoriserade revisorer
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Pris:
Halssmycke 100:- med kedja
Brosch/Pins 60:-/st
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Damklubb
Märket
Beställes hos:
Monica Cederholm, Norra Skolgatan 8
274 35 Skurup, 0411-403 51
mobil 0706 58 03 51,
E-post jonssons.begravningsbyra@telia.com

Våra senaste loger
att besöka!
Nr 79
LOGEN EXCALIBUR,
Borås
Besöksadress
Odd Fellow Orden, Nygatan 5, Borås

Eu inst BM* 17 mars
D, ball, Eu
7 april

Logevärd Lars-Gunnar Dahlin,
033-25 73 05 • 0709-37 89 92

Nr 80
LOGEN ALTAIR,
Arvika
Besöksadress
Östra Esplanaden 26, Arvika

 


















Eu inst BM* 19 mars
Eu GG
16 april



Logevärd Jörgen Andersson,
0570-323 33









Nr 81
LOGEN DAIR,
Stockholm
Besöksadress
Klara Östra Kyrkogata 8,

D, Eu, Ekonomi, 24 febr                                                
B GG *
24 mars





Logevärd Christer Cardestrand,
08-673 68 60 • 0705-69 88 22
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VI GRATULERAR
90 år
Neptunus, Olsson, Georg, 26 mars

85 år
Stella Polaris, Persson, Arne, 9 mars
Orion, Lind, Bertil, 12 mars
Alir, Johansson, Evert, 18 mars
Cernunnos, Runinge, Mats, 23 mars
Stella Polaris, Hansson, Carl, 27 mars

80 år
Minera Ferrorum, Rönnqvist, Rolf, 2 mars
Arcturus, Rönnbäck, Bengt, 6 mars
Neptunus, Kjellberg, Arne, 9 mars
Merkur, Wuolikainen, Karl, 23 mars
Nerevs, Twinge, Stig, 24 mars
Mimer, Lindsjö, Ebbe, 29 mars

75 år
Excalibur, Karlsson, Veine, 8 mars
Camulus, Fredsberg, Curt, 20 mars
Hesperus, Andersson, Bengt-Åke, 21 mars
Nerevs, Berg, Jan-Erik, 21 mars

70 år
Circius, Franklin, Erik, 6 mars
Cynthus, Alsing, Tore, 11 mars
Doru, Skillmo, Göran, 11 mars

Arcturus, Eriksson, Bengt, 12 mars
Vasa, Blom, Elov, 17 mars
Henry Hurle, Malmgren, Jan-Erik, 21 mars
Rigel, Arthursson, Roland, 22 mars
Camulus, Sääf, Pär-Anders, 23 mars
Aldebaran, Lundgren, Stig, 25 mars
Triton, Åström, Jan, 25 mars
Stonehenge, Lewin, Leif, 27 mars
Triton, Tollén, Gunnar, 27 mars
Stella Polaris, Arfvidsson, Benny, 28 mars
Thesevs, Hellstrand, Urban, 28 mars
Idris, Holmudd, Harry, 28 mars
Thesevs, Svensson, Jan, 28 mars
Nemeton, Nilsson, Bertil, 30 mars

60 år
Orion, Sundelin, Dick, 11 mars
Karlavagnen, Westin, Kenth, 11 mars
Circius, Lindblad, Christer, 12 mars
Stonehenge, Wallenius, Per, 13 mars
Triton, Petterson, Bo, 17 mars
Sefir, Hansson, Göran, 19 mars
Nerevs, Petersson, Per-Arne, 20 mars
Guta, Carlsson, Torkel, 21 mars
Aquila, Ehrefjord, Kjell-Arne, 23 mars
Selene, Nilsson, Bengt-Åke, 26 mars
Manannán, Jönsson, Ingemar, 27 mars

50 år
Excalibur, Sällfors, Torbjörn, 10 mars
Cynthus, Segerkvist, Dan-Ove, 15 mars
Avalon, Ståhl, Inge, 15 mars
Beltain, Fredriksson, Håkan, 16 mars
Idris, Larsson, Per, 16 mars
Belisama, Thörnkvist, Ove, 17 mars
Fingal, Andersson, Christer, 20 mars
Excalibur, Andersson, Lars, 21 mars
Derva, Svalhede, Ove, 31 mars

40 år
Merkur, Lindbäck, Hans, 3 mars
Wales, Andersson, Christian, 9 mars
Aldebaran, Hellman, Anders, 11 mars
Taranis, Rönnkvist, Axel, 12 mars
Ogmion, Ahlbom, Joakim, 16 mars
Idris, Önnestig, Magnus, 16 mars
Halör, Johansson, Paul, 21 mars
Vasa, Serneke, Måns, 25 mars

30 år
Excalibur, Vaktel, Andreas, 27 mars

BRUSTNA LÄNKAR
LOGEN AD ASTRA, MALMÖ

LOGEN MORVIN, LULEÅ

LOGEN KARLAVAGNEN, SUNDSVALL

R-Br Hans Jastrell, Svedala
Invigd i Orden den 7 mars 1989
Avliden den 11 januari 2010
21 medlemsår

OÄ-Br Carl Hammar, Luleå
Invigd i Orden den 6 oktober 1972
Avliden den 25 december 2009
37 medlemsår

OÄ-Br Lars Tungström, Sundsvall
Invigd i Orden den 20 oktober 1989
Avliden den 26 januari 2010
21 medlemsår

LOGEN NENNIUS, BODEN

LOGEN DORU, TÄBY

LOGEN WIRDAR, LJUNGBY
OÄ-Br Henry Johansson, Ljungby
Invigd i Orden den 3 november 1961
Avliden den 19 december 2009
48 medlemsår

OÄ-Br Leif Lindgren, Boden
Invigd i Orden den 30 november 1984
Avliden den 14 december 2009
25 medlemsår

OÄ-Br Gunnar Sjögren, Täby
Invigd i Orden den 7 oktober 1963
Avliden den 31 december 2009
46 medlemsår

LOGEN OSSIAN, OLOFSTRÖM

LOGEN ALDEBARAN, UMEÅ

B-Br Sten Sandström, Karlshamn
Invigd i Orden den 15 mars 1984
Avliden den 2 december 2009
25 medlemsår

LOGEN IRIS, GÖTEBORG
OÄ-Br Erik Centerwall, Göteborg
Invigd i Orden den 12 november 1988
Avliden den 10 december 2009
21 medlemsår

OÄ-Br Oscar Adolphson, Umeå
Invigd i Orden den 9 januari 1968
Avliden den 21 december 2009
41 medlemsår
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VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
LOGEN STELLA POLARIS, TRELLEBORG

LOGEN IRIS, GÖTEBORG

Eu 09 12 28
Håkan Bjerke
Möllemadsvägen 44 C, 239 42 Falsterbo
Folke Dubell
Marbäcksgatan 36, 233 34 Svedala
Bertil Hansson
Svanetorpsvägen 45, 232 53 Åkarp
Fredrik Kjellsson
Östergatan 23, 235 33 Vellinge
Hans Knutsson
Östervångsvägen 34
231 55 Trelleborg
Conny Larsson
Halörsvägen 223, 236 91 Höllviken
Lars Nilsson
Söderslättsgatan 51, 231 53 Trelleborg

LOGEN BELISAMA, VÄNERSBORG

LOGEN STONEHENGE, HÄSSLEHOLM
Eu 09 12 11
Jonas Engmarker
Hantverkaregatan 8 D, 281 48 Hässleholm
Olle Karlsson
Hörjavägen 18, 282 34 Tyringe
Tord Westergren
Notarievägen 7, 281 37 Hässleholm

CD-skiva med
KELTISK MUSIK

Beställes hos Grundlogens Skm eller
Ordens Kansliet 040 12 80 81

Eu 09 12 16
Ulf Begát
Smyckegatan 59, 426 50 Västra Frölunda
Andreas Johansson
Norra Ågatan 1, 416 49 Göteborg
Per Pettersson
Syster Estrids gata 7, 413 25 Göteborg

Eu 09 12 07
Petteri Junttila
Granåsvägen 18 E, 468 33 Vargön
Åke Jimmy Karlsson
Lantbruksgatan 16, 463 40 Vänersborg
Tommy Olsson
Hasselbackevägen 77, 444 44 Stenungsund
Jan Schrevelius
Trastvägen 5, 468 30 Vargön
Göran Wigbring
Getingvägen 5, 444 46 Stenungsund

Bröder skrivare.
För att alla uppgifter skall vara korrekta i
matrikel och Druid-Tidning är det viktigt att
månadsrapporterna skickas in i rätt tid.
Adressändringar, information om nya bröder
och avlidna bröder skall alltid gå via Ordens
Kansli!

B

POSTTIDNING

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

DRUIDRESAN

VÄGEN VÄSTERUT

Avresedatum: 6 September - 24 September 2010
Reseledarna på denna resa
är Logebröderna Roger &
Sten, Logen Orion Umeå,
som tillsammans har över
sextio års erfarenhet på
rundresor i USA.
Platserna i programmet är
noga utvalda för oförglömliga upplevelser, ett minne
för livet.

En resa under 18 dagar där vi besöker regioner med en majestätiskt vacker natur, fascinerande
historiska platser och uppleva äkta Cowboy och Indian kultur.
Vi färdas 15 timmar med tåg över och genom Klippiga Bergen där scenerierna är så fascinerande att varje minut är som att åka genom ett vykort. Oavsett, om man är intresserad av
stora städer, historia, vilda djur eller vacker natur så har man det i dessa regioner under resan
genom de nio ovanstående delstaterna.

Pris: 35.900:- per person, del i dubbelrum.
Reservation för valutaförändringar. Priset är baserat på 35 deltagare.
För dagsprogram, information och bokning, tel: 090-189010 eller info@guldkustens-resor.se
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