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Storlogen Folkungaland
Inbjuder till Riksmästerskapet i golf för Druider
Lördagen den 31 juli på Vesterby GK

Vi spelar på Vesterby GK som är en del av Landeryds GK. Vesterby är uppbygd på ägorna till
en nedlagd Lantbruksskola. Spelform Slaggolf över 18 hål, Druiddamerna spelar 18 hål pB.
Restaurang, hotell och kansli ligger i den mycket fina huvudbyggnaden. Övernattningar finns i olika standard från
hotel i mycket hög klass till boende i flerbäddsrum.
För boende gäller följande priser:
I samtliga rum ingår frukost
Hotellrum 595:- /person i dubbelrum, 900:-enkelrum
Lodge 2400:- /6 bädds längor. 3200:- / 8 bädds längor.
Gäst längor 700:- /rum, 500:- enkelrum
Dessutom erbjudes plats för husvagn, utan kostnad.
Program
Fredag: Eventuellt inspel till ett pris av 200:- /person
Kl 18:00 Grill buffé 200:- /person exkl. dryck.
Anmälan ill buffén, direkt till Vesterby GK
Innan start en polett för uppvärmning.
Lördag: Innan start, kaffe med baguett 50:- / person
Kl 09:00 Start tävling
Efter 9 hål. I kiosken kaffe/dricka, bulle/ macka 30:- / person

Long driving, närmast hål, gäller för båda dam och herre.
Golfbilar finns att hyra.
STARTAVGIFT (inkl kostnader för priser) 400:-, greenfee ingår
Alla bokningar för boende, inspel och hyra bil görs till Vesterby GK 013 36 22 50 eller e-post: vesterby@landerydsgolf.se
Informera om att du tillhör Druiderna.
För anmälan och information om tävlingen, ring Sigurd Lövmo
0705 316 100 eller e-post: sigurd.lovmo@rohalla.nu.
Ange: Namn, klubb, loge, golf id och hcp. Senaste anmälningsdag den 23 juli.
Den stora lagtävlingen gäller RSL vandringspris av bästa 3-manna
lag från samma loge, laget behöver ej nomineras innan start.
Gå gärna in på landerydsgolf.se för mera information om
Vesterby.
Vi hoppas på ett stort deltagande med bröder med damer
från hela vårt land

Innan prisutdelning
Lunch. 95:- / person

VÄLKOMNA
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I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN

För snart sexhundra år sedan stod en man vid skrivpulpeten i
biskopsgården i Strängnäs. Det var en snålkall vår men mannen svettades med sin spretiga gåspenna. Mannen var biskopen själv, Thomas Simonsson, som författade en politisk visa,
en agitation mot de grupper som sökte stöd hos kung Erik
av Pommern och danskarna i deras kamp mot marsken Karl
Knutsson. Det gick knackigt för den gode biskopen att formulera sig men i sista versen spottade han upp sig och fick fram
de närmast odödliga orden:
Frihet är det bästa ting,
där sökas kan all världen omkring,
den frihet väl kan bära.
Frihet är alltså det bästa som finns men med en reservation,
med friheten följer ansvar, att väl kunna nyttja sin frihet. Men
vad är då frihet? Den fria viljan att göra vad man vill? Men på
1700-talet då man började diskutera frihetsbegreppet i samband med franska revolutionen konstaterade en tysk filosof
snart att varje individ då måste handla så att hans vilja alltid
skulle kunna gälla som princip för en allmän lagstiftning annars var det ingen riktig fri vilja. Den franska Deklarationen om de mänskliga rättigheterna konstaterade att “frihet
består i att kunna göra allt som inte skadar någon annan”.
Men friheten är mycket annat och omfattar ofta en valmöjlighet. Vi har frihet att välja regering i höst, vi är fria mellan att
gå på ett druidmöte eller inte, vi har friheten att uttrycka våra
synpunkter och åsikter. Vi är fria att välja mellan det onda
och det goda. Vår frihet omfattar mycket mera men den tas
också för given och det är först när den utsätts för inskränkningar och begränsningar som den diskuteras.
Vi måste våga vara stolta över att vara svenskar. Vi måste få vara stolta över att ha ett eget
kulturarv. Men det finns inte ett rätt sätt att
leva, en rätt värderingsgrund och inte heller
ett rätt moralsystem. Vi måste ha friheten
att kunna respektera varandras olikheter, det är också en frihet att väl
bära.
Henrik Enander
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Vem var Gustaf Smith
- vår Ordens grundare?

Inledning av Hans Johansson,
Logen Halör i Höllviken

En trotjänare som kartlägger historien
om Trelleborg AB och staden.

Det är en fråga som många av oss gärna ställer, men några fördjupade
kunskaper har egentligen inte funnits. I en återblick i en minnestidskrift
som skrevs i samband med Ordens 50-årsjubileum kan vi läsa följande:

Med jur. kand. i botten och tingstjänstgöring i Klippan började jag den 17
mars 1958 som bolagsjurist på Trelleborgs Gummifabriks AB (som dagens
Trelleborg AB då hette). Och där är jag fortfarande kvar! Officiellt slutade jag
i december 1998, men fortsatte av bara farten några år som konsult.

”Det är därför föga förvånande att just en medborgare i Trelleborg, som
ligger närmare Tyskland än någon annan svensk stad, skulle bli den,
som påtog sig det ansvarsfulla värvet att introducera Druid-Orden i
Norden. Och han namn, Gustaf
Smith är det namn, som först
skall sättas på pränt i den svenska Druid-Orden annaler. Konsul
Gustaf Smith i Trelleborg ägde
också alla de egenskaper, som
erfordrades för att genomföra
ett värv, som krävde både ideell livssyn och praktisk förmåga
att bemästra de administrativa
problemen. Framför allt ägde
han den pondus, både lekamlig
och andlig, som gjorde honom
till den självklara centralgestalten, var han gick fram. Sina
stora merkantila intressen förvaltade han efter gammaldags
patriarkaliska principer, vari
ingick att de underlydande behandlades med stränghet, men
med omutlig rättvisa. Men detta
innebar också, att de rönte god
omvårdnad, ty under den barska
ytan hos Gustaf Smith klappade
ett varmt hjärta, som icke tillät
någon behövande hjälpsökande
gå ohulpen ifrån honom. Lägg
därtill klok framsynthet och klar
blick för detaljer i förening med
verklig tro på kraften i det goda
hos människorna och man förstår att den unga Druid-Orden
i Gustaf Smith funnit den nära
nog idealiske ledaren genom de
första årens mångahanda problem”.
Så långt minnesskriften från 1954, men av en ren tillfällighet skulle
ovanstående både bekräftas och ytterligare öka kunskaperna om Gustaf Smith. Platsen var i Trelleborg där min Rotaryklubb har sina lunchmöten i den återuppbyggda salongen från tågfärjan Drottning Victoria
som trafikerade leden Trelleborg-Sassnitz. Färjan togs i bruk 1909, men
när det 1968 var dags att hugga upp den, räddades salongen till eftervärlden och byggdes upp på landbacken. Dagens föredrag i februari i
år hade rubriken ”Kvarteret Phylatterion” och föredragshållaren var
Carl Aspegren. Redan inledningen fick mig att spetsa öronen. Mannen
bakom företaget Phylatterion var ingen mindre än Gustaf Smith. När
Carl Aspegren talade var det nästan som om Gustaf Smith var närvarande i salongen och jag började titta mig omkring. Sannolikt har han
spenderat många timmar ombord på Drottning Victoria under sina
resor mellan Sverige och Tyskland. Carl Aspegren är inte Druidbroder,
men vi har fått tillgång till hela hans dokumentation, som nu publiceras i Druid-Tidningen. Men först får Carl presentera sig själv.

Efter det fick jag den stora förmånen at behålla mitt arbetsrum på huvudkontoret för att därifrån kunna fortsätta med mitt stora fritidsintresse, nämligen
industrihistoria och då i synnerhet
Trelleborg AB:s historia.
Under mina aktiva år i bolaget var juridiken hela tiden min
plattform, men periodvis har jag
också haft andra arbetsuppgifter. Bland annat var jag i drygt
30 år styrelsens sekreterare. På
1960-talet tjänstgjorde jag några
år som assistent till VD och var
därefter administrativ direktör med ansvar för personalavdelning, reklam, information,
kontorsrationalisering m.m. På
1970-talet och en tioårsperiod
framåt kombinerade jag jobbet
som chefsjurist med att också
vara bolagets informationschef
för att i mitten av 1980-talet och
framåt även ingå i koncernledningen. Av de åtta verkställande
direktörer som Trelleborg haft
sedan starten 1905 har jag tjänstgjort under inte mindre än sex!
På så sätt har jag under lång tid
fått mycket god inblick i bolaget
både inifrån och uppifrån. Det
har jag nu stor glädje av när jag
i olika former – film, böcker, artiklar och föredrag – söker teckna bolagets spännande historia
från en liten beskedlig gummiindustri på hemorten med knappt
100 anställda till dagens globala
företag med 120 fabriker i mer än 40 länder och 20 000 anställda av
vilka ca nittio procent är icke-svenskar.
Under 1950-talet expanderade Trelleborg AB våldsamt på hemorten. Det
gamla fabriksområdet var fullbyggt och 1955 köpte man därför stora delar av kvarteret Phylatterion i stadens nordvästra del från då nerlagda
AB Trelleborgs Linoleumindustri och flyttade dit delar av tillverkningen.
Sedan all industriell verksamhet i kvarteret upphört, pågår nu rivning
och sanering. Mitt intresse väcktes för de äldsta fallfärdiga byggnaderna,
som stod kvar och som visade sig ha uppförts så tidigt som 1889 av konsul Gustaf Smith.
Men vem var då denne man? I hemstaden Trelleborg fanns det utomordentligt lite dokumenterat om honom. Tack vare internet lyckades jag
spåra värdefullt material bl a på Kungliga Biblioteket i Stockholm och
Universitetsbiblioteket i Lund. Vida letade jag efter släktingar och lyckades hitta dels ett barnbarnsbarn i rakt nedstigande led från Gustaf Smith
och dels en sonsonson till Gustafs bror John. Av dem fick jag låna släkt-
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krönikor och annat intressant material.
Spåren ledde också vidare till Odd Fellow
och Druid-Orden. Och fram ur detta växte
bilden av en fantastisk man. En av de stora
entreprenörerna i det dåtida Trelleborg
och som enligt min mening fått alldeles
för lite uppmärksamhet och erkänsla för
sina insatser inom näringsliv, kulturliv
och ordensväsende m.m.
Carl Aspegren

Svensk Druid-Tidning
tag grep han med ena handen en strax intill stående träskovel och dängde
till opponenten tvärs över skalmejan. Utan ett ord damp denne ned i säden där han stod och stor blev Gustafs förskräckelse. Mannen lyftes upp
och bars hem med Gustaf i täten och doktor tillkallades snabbt. Dess
bättre var skadan icke allvarlig och plåster lades på såret med en lämplig
summa penningar. ’Men efter den dagen’, tillade farbror G., ’har jag icke
smakat en droppe sprit. Det hade nog inte hänt, det förstod jag, om inte
lunchen hade varit’. I detta beslut, som han såvitt jag vet alltid vidhöll,
hade Gustaf nog stärkts av sin vetskap om sin faders syn på dessa ting,
men det är ju anmärkningsvärt, med vilket allvar den unge mannen drog
konsekvenserna av sin insikt i orsakssammanhanget.

Startar egen firma och blir dansk konsul

Berättelsen
SVENSKA
DRUID-ORDEN

FGDO
om Gustaf
Smith

av Carl Aspegren
Föddes i apotekaregården.

Enligt släktkrönikan föddes Gustaf Smith, grundaren av AB Phylatterion,
i apotekaregården i Trelleborg den 31 oktober 1847. ”Det begav sig nämligen så, att hans mor, som varit i ärende inåt staden, på hemvägen till
Västerbro kände sig plötsligt illamående och måste tas om hand av apotekaren, utanför vars hus hon just befann sig och där kom Gustaf till världen, tre månader för tidigt, mera hastigt än lustigt. Det gick emellertid
lyckligt tack vare champagne och en kakelugnsnisch i vilken han stuvades in och fick champagne teskedsvis; han lär då har vägt ca 2 skålpund
eller ungefär 900 gram. Apoteket låg vid denna tid i östra hörnet av gästgivaregården vid Gamla Torget, sedermera hotell ”Tre Lejon” och flyttades först 1851 till Algatan 52. Den lille pysen skulle med tiden bli en stor
man, även i fråga om vikten, som slutligen lär ha uppgått till 210 kg”.

Redan som 13-åring med i affärslivet
Som 13-åring började Gustaf Smith sin affärsbana bakom disken i firma
Smith & Engström, som låg vid Västergatan 39, senare mer känt som
”Borgmans”. Firman sysslade med spannmåls- och diversehandel och
leddes av Gustafs far, Carl Smith. 1864 separerade Carl Smith från Engström och gav sig också in i skeppsmäkleribranschen. Samma år flyttade
familjen till ett hus på Algatan, som låg i korsningen med Landgårdsgränd, på vars östra sida familjen Malmros hade sina ägor. (Malmros
kom senare att bli en av Trelleborgs och Sveriges stora skeppsrederier).
Vid stranden uppförde Carl Smith ett stort magasin, där han hade ett litet
kontor för sin speditions- och rederirörelse. Här arbetade sonen Gustaf
fram till 1865, då han tog anställning på Landskronafirman O.F. Neess
avdelningskontor i Ystad för att utbilda sig vidare.

Jättekrafter ledde till nykterhetslöfte
I Ystad, där Gustaf Smith arbetade två år, tog han enligt släktkrönikan
en gång ”sina jättekrafter i användning på ett sätt, som han sedan aldrig
skulle glömma. Han sattes att övervaka arbetet i ett magasin, där några
mannar höll på att genom skyffling lufta den lagrade spannmålen. Efter
middagsrasten, vilken Gustaf använt till att tillsammans med ett par vänner intaga sin måltid på ett värdshus i närheten – varvid även ’konfonium’
förtärts – återtog han övervakningen av arbetet i magasinet och observerade då efter någon stund, att en av arbetarna ’maskade’, varför Gustaf
tillsade honom att hugga i lite bättre. Mannen tyckte väl att ynglingen var
för ’grön’ att lägga sig i den saken och sade honom detta också i mindre
väl valda ordalag. Men då rann sinnet över för Gustaf och med ett raskt

Efter återkomsten från Ystad fortsatte Gustaf ytterligare några år att arbeta
hos sin far, men sedan han sommaren 1873 gift sig med sin systers svägerska, Cecilia Stendahl, startade han den 28 juli 1879 en egen firma, som tog
över faderns speditions- och agenturverksamhet. Året därpå utsågs han vid
27 års ålder till dansk vicekonsul efter Jacob Ajgeldinger, som avlidit. Gustaf
kallades därefter allmänt ”konsul Smith” till skillnad från ”gamle konsuln”
dvs hans far Carl, som var konsul för både England, Holland, Tyskland och
Ryssland. Gustaf Smiths energi och företagsamhet gjorde honom i likhet med
den elva år äldre Frans Malmros och den nitton år yngre Johan Kock initiativtagare till en lång rad industrier i Trelleborg. Utöver firma Gustaf Smith
startade han själv AB Phylatterion. Dessutom var han engagerad i tillkomsten
av Sockerfabriken, Minnesbergs Tegelbruk, Bryggeriet, Stuveribolaget och ett
tjugotal andra bolag. Efter faderns död 1895 blev han VD för Minnesbergs Tegelbruk och Sockerfabriken. Han var också tillskyndare till Lund-Trelleborgs
järnväg och ångfärjeförbindelsen Trelleborg-Sassnitz.

Färgtillverkning och speditionsverksamhet
Vid giftermålet hade Gustaf flyttat in på andra våningen i det s.k. skeppshandlarhuset i omedelbar närhet av faderns nyuppförda kontors- och magasinsbyggnad vid Hamngatan 24 och på bottenvåningen hyrde han kontorslokaler
till sin nystartade handels- och speditionsfirma. Här påbörjade också Gustaf
Smith den industriella verksamhet, som han senare kom att helt ägna sig åt.
I en stallänga inne på gården anlades en färgfabrik för tillverkning av linoljefärger. 1904 ombildade Gustaf Smith sin firma till ett aktiebolag, G. Smiths
AB, med sina närmaste medarbetare som minioritetsdelägare. Tyvärr saknas
alla affärshandlingar från tiden före 1920 och man vet därför inte mycket
mer om verksamheten än vad som kan utläsas av diverse tidningsnotiser
och annonser. Speditionsverksamheten dominerade tydligen, men var mindre lönsam än Gustaf Smiths övriga verksamhetsgrenar. Efter världskrigets
slut likviderades bolaget men speditionsverksamheten återuppstod 1920. Då
övertogs den av Smiths mångåriga medarbetare Hjalmar Mörck, som tillsammans med Nils Flyckt bildade AB Skandiatransport, som snabbt växte till
landets största speditionsföretag.

Phylatterion bildas för att tillverka
karbolineum och andra produkter
Gustaf Smith hade under många år ”egnat sig åt import af träkonserveringsämnen och samtidigt träget studerat affärens alla grenar. Efter att hafva personligen i utlandet satt sig in i fabrikationens enskildheter, beslöt han anlägga
fabrik för tillverkning av Orignial Carbolineum i Sverige samt bildade Aktiebolaget Phylatterion”. Företaget bildades den 17 maj 1889, men varför detta
märkliga osvenska firmanamn? Slår man i äldre ordböcker hittar man det
grekiska ordet phylakterion (på senlatin phylacterium) som betyder utpost, vakt, amulett. Vad som gjorde att Gustaf Smith associerade detta till sitt
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svallande ordalag, medan Phylatterions över huvud taget inte nämndes.
Förmodligen fick detta den temperamentsfulle Gustaf Smith att gå i taket
och vägra att ta emot medaljen!

Gustaf Smith och ordensväsendet
nya bolag vet vi inte, men förmodligen tyckte han att det passade bra för ändamålet med produkten, nämligen att skydda mot röta. Möjligen kan han ha
hämtat namnet från ordensväsendet. Smith var en av stiftarna av Odd Fellow
logen nr 2 Veritas år 1887 och grundade ju också Druid-Orden i Norden.
Bolaget tog också upp andra produkter i tillverkningsprogrammet och i
en 76-sidig broschyr presenteras ”Phylatterion som fabrik för tillverkning
av förste klass produkter som Äkta Original Carbolineum, Bryggerihartzer, Maskinfett, Yppersta Vagnssmörjor, Friktionsfett, Medecinsk Vaselin,
Vaselinläder, Vapen- och Hoffett, Preferencefärger och Preferenceolja för

Gustaf Smith var inte bara en framstående affärs- och industriman. Redan på 1870-talet blev han medlem av Odd Fellow i tyska Kiel. Han var
som tidigare nämnts en av stiftarna av Sveriges näst äldsta Odd Fellowloge, Nr 2 Veritas, som grundades i Trelleborg 1887. I Kiel kom Gustaf Smith också i kontakt med Druid Orden. Han blev starkt intresserad
och arbetade aktivt för att etablera även denna Orden i Sverige. Efter
en omfattande korrespondens i början av 1903 grundades den 11 juni
1904 den första svenska logen, Ad Astra i Malmö, med Gustaf som högste
ämbetsman. Den 28 december 1906 stiftades den andra svenska logen,
Stella Polaris i Trelleborg – också med Gustaf som högste ämbetsman.
Samtidigt utsågs Gustaf Smith av den tyska Riksstorlogen att vara ”Edel
Gross Erz” i Sverige under den tyska ordens jurisdiktion.
Han gav också ut en egen tidning – ”G. Smiths Meddelanden”. Första numret
kom ut 1906 och avsikten var enligt en notis i tidningen ”att upplysa om förhållanden, som kunna gagna svensk industri och handel; att åvägabringa,
ömsesidigt fördelaktigt, samverkan på handelns och industrins områden”.

takpapp, trä, plåt etc.”. Senare utökas produktprogrammet ytterligare
med velocipedoljor, skomakarbeck, tvålar och parfymer (”likställda
med och delvis öfverträffande Fransyska, men ansenligt billigare”)
Fabriken byggdes ut 1894 och en ny 92-sidig broschyr gavs ut med den
ståtliga rubriken ”Analyser, Bevis och Attester öfver Bolaget Fabrikater
samt jemförande analyser av öfver en del konkurrenters produkter till Allmänhetens Tjenst.” Phylatterion konkurrerar med Skånska Ättikfabriken i
Perstorp och i broschyrer anklagar man varandra för att inte tillhandahålla ”äkta varor”. Gustaf Smith skriver i broschyren ”Ett dylikt sätt att angripa
en ärligt arbetande konkurrent och en af aktade män bestående prisnämnd
kan naturligtvis endast skada en – nämligen annonsören själf”.
Att delta i utställningar och erövra medaljer var ett viktigt led i den dåtida
marknadsföringen, något som också avspeglade sig i annonser, brevhuvuden och reklam. Phylatterion kunde tidigt stoltsera med tre guldmedaljer från utställningar i Göteborg, Malmö och Stockholm. Men i
Phylatterions brevhuvud angavs dessutom att man hade
refuserat en silvermedalj från utställningen
i Helsingborg. Värste konkurrenten på karbolineumsidan,
Skånska
Ättikfabriken,
belönades med guldmedalj, medan Phylatterion fick
nöja sig med silver. I den officiella berättelsen, som gavs
ut lite senare beskrevs Skånska
Ättikfabrikens produkter i över-

Ett årsabonnemang kostade 1 kr ”incl. Postaravodet”, men avsikten var
uppenbarligen att finansiera utgivningen med annonser. Det enda kända
exemplaret förvaras på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Stort kommunalt engagemang
Gustaf Smith var ledamot av stadsfullmäktige i två perioder, 1879-1898 och
1901-1912, men hans största intresse låg på hamnsidan. Som ledamot av
hamndirektionen under en lång följd av år, bl.a. som ordförande 18961900 verkade han för att utveckla hamnen och göra den till utgångspunkt
för färjeförbindelsen med Tyskland. Gustaf Smith satt även med i handels- och sjöfartsnämnden,
drätselkammaren,
bevillningsberedningen, stadsrevisionen, fattigvårdsstyrelsen
och
hälsovårdsnämnden.
Han stödde frikostigt den tidens många sjukkassor och
nykterhetsföreningar. Dessutom organiserade och medverkade han vid soaréer för
hjälp till behövande.
I ett extra ordenskapitel den
30 april 1897 utnämndes
ordförande i Trelleborgs Hamndirektion, vice konsuln Gustaf Smith till
riddare av Vasaorden, 1:sta klassen. Han blev också senare riddare av
Nordstjärneorden och hedrades förstås med den danska Dannebrogsorden i sin egenskap av dansk vicekonsul åren 1874-1913.
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Och ett stort musikintresse
Gustaf Smith var mycket intresserad av teater och musik. Enligt släktkrönikan var det framför allt musiken, som höll samman den Smithska familjen.
”Man hade en verklig familjeorkester, där varje familjemedlem trakterade
speciella instrument och även varandras”. Farfar Carl Smith spelade helst
cello, Gustaf och William fiol, John flöjt och Maria och Hilda piano, gärna
fyrhändigt, som kom väl till pass vid framförande av Haydns symfonier. ”Den
musikaliska underhållningen, som i det gamla köpmanshuset med jämna
mellanrum serverades husets gäster vid ofta förekommande bjudningar, talas det ännu om i äldre trelleborgsfamiljer och har nästan fått ett legendariskt
skimmer över sig”. Efter Carl Smiths död 1895 upplöstes familjekapellet för
en längre tid, men 1911 levde det upp igen. Då bildades Sällskapet för kammarmusik (S.F.K.) Det bestod av Gustaf Smith och hans hustrus syster Maria
Stendahl som med vänner, barn och anhöriga kom att bestå av inte mindre än
18 personer. Namnet till trots var inte Gustaf släkt med den kände violinisten
och barytonsångaren Salomon Smith. De kände varandra och ”var fostrade
av samma ömma moder, fru Musica” sa en gång Gustaf Smith.

DRUIDORDENS
SVENSKA
DRUIDORDEN
insamling F
förGbekämpandet
av
DO

Prostatacancer

Visste Du att:
Av alla pojkar som föds under året,
kommer ca 18% att drabbas av prostatacancer när de blir gamla nog.
En tredjedel av all manlig cancer är
prostatacaner
Vi arbetar på att samla in medel till den
kliniska forskningen, bl a när det gäller
vilka behandlingsformer som är effektivast i olika stadier.
Prostatacancer är sällsynt bland män
under 50 år.
Dra Ditt ”strå till stacken”.
Sätt in Ditt bidrag på Ordens bankgiro 7821911. Skriv ”Stipendiefonden” så hamnar
pengarna rätt.
Stipendiefonden

Gustaf Smith avlider på sin födelsedag

IGLD/SGLD

Han avled i sitt hem i Trelleborg den 31 oktober 1922 på dagen 75 år gammal. Makabert nog var i lokaltidningen samma dag införd en hyllningsartikel. Hans hustru Helene hade avlidit 1908 endast 56 år gammal. Paret fick
sammanlagt fem barn, Carl, Elin, Georg, Hedvig och Gunnar. Efter Helenes
död blev hennes ogifta syster Anna Stendahl den sammanhållande länken
i den stora Smithska familjen. Hon lämnade sitt yrke som lärarinna i förtid
och gick därmed miste om den största delen av en pension på 1200 kronor.
Men Gustaf Smith föreskrev i sitt testamente att 20 000 kronor skulle ”undansättas uti säker sparbank” till henne.

Skandinaviska Storlogen av IGLD
avhåller receptionsmöte i IGLD-graden

Lördagen den 25 september 2010, kl 14.30 i Skellefteå.
Sista anmälningsdag 10 september 2010
Lördagen den 16 oktober 2010 (kl 14.30) i Helsingborg.
Sista anmälningsdag 1 oktober 2010
Reception i denna internationella grad kan göras av broder i Kapitelgraden eller högre. Receptionsavgiften är 300 kronor vartill kommer
obligatorisk avgift för brödramåltid. Årsavgiften för IGLD-graden är
100 kronor och första årets avgift tillkommer receptionsavgiften (se
Ordenscirkulär 319).

Vad hände sen?
Efter faderns död blev äldste sonen Georg VD för Phylatterion Han tog
över som dansk vicekonsul och blev också engagerad i den kommunala
verksamheten men avled 1935 endast 52 år gammal. Hans yngre bror
Gunnar tog också aktiv del i företaget, som mer och mer kom att inrikta
sig på takpapp. Ytterligare dokumentation saknas om bolagets vidare
öden under 1920-talets senare hälft, men uppenbarligen drogs det med
i den ekonomiska kris, som drabbade världen efter den stora börskraschen i New York hösten 1929. I februari 1936 gick bolaget i konkurs.
Enligt Gustaf Smiths barnbarnsbarn, Aino Vastagh kan en bidragande
orsak vara att Gunnar Smiths sysslade med omfattande och dyrbara experiment och med sjunkande intäkter på den egentliga verksamheten
knäcktes slutligen företaget. Trelleborg AB blev så småningom ägare av
fabriks- och kontorslokalerna, som nu skall rivas. De gamla lokalerna är
i mycket dåligt skick och det finns inget av värde att bevara – dock med
ett undantag. Det är bolagets namn i färggrant Minnesbergstegel inmurat
i fasaden på den första byggnaden, som uppfördes av Gustaf Smith.

Klädsel: Mörk kostym, vit skjorta och enfärgad mörkblå,
svart eller silvergrå slips.
Anmälan till logens skrivare, som sedan har att vidarebefordra anmälningen till kansliet@druidorden.org. Anmälan skall innehålla broderns
matrikelnummer, grad och fullständiga adress. Personlig kallelse innehållande tid och lokal för receptionen till varje recipiend. Övriga medlemmar i IGLD, inbjudes att deltaga i detta receptionsmöte. Personlig
inbjudan innehållande tid och lokal för receptionen kommer sedan att
utsändas till varje besökande broder.

SVENSKA DRUID-ORDEN FGDO
Göran Lundgren
RSSkr
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Michael Saxell

Logen Halörs 35-årsjubileum
Om ”Himlen och Österlen” och ”När en flicka talar skånska” sjöng Michael
Saxell för oss närmare 90 bröder med damer som hade samlats i Druidvillan i Trelleborg för att firade logens 35-åriga tillvaro. Mikael var den ”himliga” gästen som dök upp vid elvasnåret och förgyllde kvällen med sina
vackra och stämningsfulla låtar som hyllade Skåne och våra sköna damer.
Och jag som trodde att det var Danne Stråhed som skrivit låtarna!
Men innan Michael Saxell dök upp hade vi fått uppleva en god och innehållsrik kväll. En buss tog de flesta bröderna med damer till Trelleborg
och redan kl. 16 var det dags för välkomstdrinkar och mingel. Bröder och
damer samlades i Lunden för att övervara högtidssammankomsten som
leddes av den gamla ämbetsmannakåren med OÄ Thommy Gransten som
ÄÄ. Vi fick höra utdrag från protokollet från det första mötet för 35 år sedan
varefter ROÄ Roland Boström gav en kort historik över de gångna åren.
Av de närvarande var han en av stiftarbröderna tillsammans med Bertil
Renhed och Christer Silfver. Storlogen Sunnanland överlämnade blommor
liksom ÄÄ Ingemar Granelli från Stella Polaris. Med bidrag till Svenska
Druid-Ordens Stipendiefond uppvaktade ÄÄ Hans-Göran Olsson, Selene
och likaledes sände Ad Astra gratulationer med bidrag till fonden.
ÄÄ Svend Erik Jeske från danska logen Excalibur gratulerade med ett
vackert glasfat med inristad Druidstjärna. I Lunden liksom senare på
kvällen vid middagen fick vi lyssna till fin musik framförd av ROÄ Kjell
Olsson och OÄ Milos Kalla.
FU hade lagt ner mycket arbete på planeringen och gjorde ett föredömligt
arbete, som bidrog till den trevliga kvällen och goda maten. Nåja, det var
kanske inte så lätt med spritlogistiken men det redde ut sig och vi fick

goda viner till Canapé Skagen, Oxfilé Provincale och Mandelpäron med
passerade jordgubbar/hallon.
OÄ Thommy Gransten hälsade välkommen till bords och utryckte sin
glädje över att så många ville delta i festligheterna. Talet till fosterlandet
hölls av OÄ Torsten Svensson som påminde om att vi sluppit katastrofer
även om vi också just nu drabbas av askmolnen från den isländska vulkanen. (Ett litet problem i sammanhanget var att två anmälda till festen
uteblev då de fastnat i Spanien)!
Svenska och danska nationalsångerna sjöngs gemensamt efter att vi skålat för respektive land. Undertecknad höll talet till Logen Halör och poängterade behovet av att vi värnar om varandra för att stärka Halörandan.
Talet till kvinnan blev spirituellt framfört av OÄ Zivko Korecic och därefter bildade OÄ Bertil Ahlqvist den stora manskören av samtliga bröder
som förärade damerna sången ”Min älskling du är som en ros”. Och inte
nog med det utan varje dam fick en röd ros att ta med sig hem.
Middagen avslutades med att SÄÄ Claes Nilsson tackade för den goda
måltiden och det fina arrangemanget. Enmansorkestern, som lät som
ett storband, spelade upp till flitig dans med avbrott för Michael Saxells
överraskande och mycket uppskattade framträdande.
När klockan på väggen i Druidvillan passerat midnatt smakade det utmärkt med varm korv och öl innan det var dags för hemfärden.
Hans Johansson
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Logen Taranis, Kalix
studiebesök på SSAB i Luleå

Broder Michael Nilsson hade inte varit med i logen många veckor när han
på ett Eubatmöte ställde frågan om det fanns intresse till ett studiebesök
på hans arbetsplats på SSAB i Luleå. Självklart fanns intresse och Michael
åtog sig att planera för ett sådant besök Lördagen den 10 april var det
dags, 14 bröder inklusive chauffören br. Johan Lidfeldt äntrade bussen
för att åka de 8 milen till Luleå, våran guide broder Michael hade åkt i
förväg för att ställa i ordning inför brödernas ankomst.
Michael mötte oss vid vakten på SSAB och välkomnade oss med kaffe och
smörgås som intogs medan vi såg en 15-minuters film som presenterade
företaget. Därefter berättade han om sin karriär i företaget från 1979 och
framåt. Broder Michael har jobbat nästan på alla ställen inom stålproduktionen fram till idag då han är underhållschef vid masugnen.
Vi började rundvandringen vid masugnen och följde råjärnet på dess väg
till färdiga slabs, som sedan de svalnat lastas på den s.k. stålpendeln för
transport till Borlänge resp. Oxelösund.
Riktigt alla ställen fick vi inte se p.g.a. säkerhetsföreskrifter och andra
praktiska omständigheter. Men vi fick i alla fall se mycket av tillverkningsprocessen och för de flesta av oss var det första besöket på detta
ställe så det var många nya intryck vi fick.

Det var imponerande att se när traversen fraktade skänken med flytande
råjärn som väger nästan 100 ton och sedan ljusskådespelet när skänkens
innehåll tippades in i LD-konverten. Avståndet från masugnen tills järnet
har blivit slabs är så långt att vi fick använda bussen för att snabbare
komma fram.
Efter denna professionella guidning av vår stålbroder så var det dags att
besöka SSAB:s fina VIP-loge som broder Michael bokat för oss där vi
under ett par timmar umgicks i form av bastubad (bastubad är ett sätt
att umgås för oss här uppe i nord) och intag av en superb lunch som vår
logevärd Roger Åkerström sett till att vi fått med oss hemifrån.
Det var ett gäng mycket nöjda bröder som anträdde bussen för resan
hemåt, dagen hade varit mycket trevlig och gemytlig. Under dagen så
kom det fram att broder Michael hade kontakter på isbrytarna också och
trodde att det skulle gå att ordna besök där under kommande säsong.
Till sist vill jag göra mig till talesman för övriga deltagare och sänder ett
stort tack till Michael för denna dag och vi ser fram emot isbrytarbesöket
nästa vår när dom har kommit tillbaka till hamnen efter vinterns tjänstgöring i vår farvatten.
Jan-Erik Gustavsson.

Logen Merkur
inbjuder till Öppna Nordanlandsmästerskapet i golf
fredagen den 20 augusti på Piteå Golfklubb
Tävlingsform Poängbogey med första start kl 14.00
Deltagare som inte är medlem i Piteå Golfklubb betalar greenfee 320:-.
Medlemmar i Skellefteå och Bodens GK har reducerad greenfee.
I anslutning till prisutdelning serveras brödrapytt i golfrestaurangen kl
19.00 till ett pris av 100:-.
Möjlighet till övernattning finns i Piteå GK:s hotell i anslutning till golfbanan, bokning via golfklubben 0911-14 990 eller via hemsidan.
Anmälan till golf och middag senast den 15 augusti, (ange golf-id) till:
Arne Grandin 070-675 01 01, e.post: arne.grandin@live.se
Torbjörn Adolfsson 070-673 21 04, torbjorn@pite.com

Välkomna!
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Storlogemöte i Östanland
Denna gång stod Logen Merlin i Karlskrona som värd, vilket de gjorde
med bravur.
Efter samlingen tidigt på morgonen, med kaffe och nybakade frallor, samt
givetvis trevlig brödrasamvaro, samlades bröderna till OÄ-gradgivningen.

OÄ-graden.
OÄ-församlingen öppnades ritualenligt av SÄÄ Ove Finnhult tillsammans med övriga SL-ämbetsmän. SÄÄ inledde med en dikt av Pelle Näver.
Mycket högtidligt och stämningsfullt i Lunden. Detta resulterade i 10 nya
OÄ:ar. Talet till dessa nya hölls av SOÄ Hans Assarsson, i vilket han poängterade vikten av att fortsätta på den druidiska trappan. Han manade speciellt till brödravård och omsorgen för vår ordenslag. Som OÄ har man större
ansvar och plikter och dessutom äger de nya bröderna rätt att besöka alla
Storlogens möten, samt de kommande Riksmötena. SOÄ avslutade talet med
att önska de nya OÄ:arna lycka till på den druidiska vandringen.
Talet från recipienderna hölls av Nils-Erik Persson, Logen Merlin, i vilket
han tackade för att de förlänats med denna höga grad.

Följande 10 bröder fick sin OÄ-grad: Karl-Erik Karlsson, Björn Landström, Dennis Nilsson, Logen Wirdar; Nils-Erik Persson, Logen Merlin; Sven-Åke Henriksson, Veine Sjödahl, Logen Ossian; Per-Åke Andersson, Anders Rendell, Logen
Värend; Alf Jältås, Logen Allbota samt Jan Isaksson, Logen Avalon.

Ringgraden.
Efter en god lunch kallades hela 19 kapitelbröder att hedras med Ringgraden. Denna grad är en hedersgrad inom vår Orden.
Ringsången framfördes av SMÄ Per Larsen ackompanjerad av SOrg Mats
Lundberg. Talet till de nya Ringbröderna hölls även av SMÄ Per Larsen i
vilket han talade om ordensringen och dess betydelse.
Som Ideellt inslag framförde SOrg Mats Lundberg Under Rönn och Syrén
av Herman Palm.

Nyblivne Ringbrodern Karl-Erik Anderson, Logen Merlin, höll talet från
de nya recipienderna. Han tackade för att de har hedrats med denna grad
och uppehöll sig vid ringens betydelse. Ordensringen är en fin symbol att
för sin omgivning visa att man tillhör Svenska Druid-orden.
Följande bröder blev upptagna i Ringbrödernas krets: Torbjörn Persson, Rickard Hägg, Logen Wirdar; Karl-Erik Andersson, Conny Ovesson,
Logen Merlin; Christer Hällefors, Alf Jansson, Leif Jonasson, Per-Gunnar
Andersson, Logen Stonehenge; Lars Magnusson, Frederik Olsson, Bror
Wiegandt, Logen Värend; Anders Bengtsson, Kenneth Svensson, Bengt
Stridh, Logen Allbota; Thomas Simonsson, Erland Gummesson, Lars Wastegren, Christer Blomqvist, Sven Jardevi, Logen Avalon.

Kapitelgraden.
Kapitelmötet öppnades ritualenligt av SÄÄ Ove Finnhult. Efter detta infördes 16 Druidbröder för upptagande i Kapitelgraden, och därmed bli nya
storlogebröder i den fjärde graden.

Till Kapitelbröder kallades följande Druidbröder: Bo Lindgren, Anders
Johnsson Logen Merlin; Ronny Nyberg, Daniel Hultner, Karl-Magnus
Rundberg, Alf Hansson Logen Stonehenge; Lars Melin, Jan-Åke Johannesson Logen Teutates; Jennö Balogh, Joachim Hultgren Logen Värend;
Mattias Johansson Logen Allbota; Stefan Spång, Sven Tall, Björn Hornestedt, Dan Walfridsson, Sven Björkman Logen Avalon.
SV Staffan Malmqvist höll talet till de nya Kapitelbröderna. Han manade
till strävan att öka kunskaperna. Kunskap är makt som det även står på
den gyllene triangeln.
Talet från de nya Kapitelbröderna hölls av Sven Tall, Logen Avalon. Han
framförde sitt och sina medbröders tack för att de blivit upptagna i Storlogen och dess Kapitelgrad.
SÄÄ Ove Finnhult beklädde OÄ Ronny Ragnarsson, Logen Ossian, med en
exregalie för hans tidigare uppdrag som SOrg, samt tackade honom för
det arbete han utfört.
Ideellt inslag framfördes av Anders Welltén, Logen Merlin. Han berättade
om Marinens musikkår, vilken består av 30 heltidsanställda musiker.
Denna musikkår har anor från 1680-talet. Vi fick bl.a lyssna till Pompa
och ståt (Merlins marsch) komponerad av Ulf Ottosson, Merlin-broder
som tidigare varit verksam i denna musikkår.
En fantastiskt välsmakande brödramåltid blev en trevlig och värdig avslutning på dagens möte, där de olika gradgivningarna ytterligare stärkt
brödernas tillhörighet till Druidorden. Under måltiden fick vi dessutom
lyssna till de olika Logernas egna snapsvisor.
Tack Logen Merlin för fint genomförande av Storlogemötet!
Text: Ulf Andersson. Foto: Filip Andersson
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SL Folkungaland
Den 20 mars så genomförde SL Folkungaland sitt ordinarie gradgivningsmöte i
de tre olika storlogegraderna. En förändring mot tidigare SL-möte var den nya
mötestiden som prövades för att, förhoppningsvis, ge fler bröder möjlighet att
närvara. Vi har tidigare börjat med en frivillig lunch och därefter OÄ-församling. Denna gång öppnades OÄ-församlingen redan kl. 10.00 med att SOÄ läste
dikten vårlåt av Erik Axel Karlfeldt, med efterföljande väl valt musikstycke av
SLOrg Vinter av Antonio Vivaldi. En för dagen perfekt kombination i den begynnande våren som dock inte vintern släppt sitt grepp om ännu.

OÄ-mötet. Under högtidliga former förlänades Ringbröderna Leif Edlundh,
Triton, Kjell Battaroff, Nerevs, John-Olov Källström, Pallas, Per Andersson
och Reihard Wagner, Capella med OÄ graden. De 50 ROÄ och OÄ tågade ut
till tonerna av Vivaldis Konsert för mandolin och orkester för en gemensam
lunch, en alltid lika välsmakande pytt i panna.

Under högtidliga former upptogs de kallade 15 druidbröderna Rolf Eklund, Peter Lindahl, Torkel Hammerby, Neptunus, Bertil Werkander,
Christer Johansson, Triton, Lars O Johansson, Christian Palm, Peter Höglund, Thesevs, Roger Törnfeldt, Roberto González-Cabezas, Peter Asklöv,
Kenenth Brandin, Mikael Rudensten, Roger Blücher Andreas Westergren,
Capella i Kapitelgraden. Efter gradgivningen genomförde SOÄ en högtidlig
parentation över, sedan föregående möte, avlidna bröder i SL Folkungaland. OÄ Gunnar Svensson, OÄ Lennart Pettersson, OÄ Erik Hagström och
R Ulf Samnegård. SOÄ avslutade med att läsa texten Det är vackrast när
det skymmer och SLOrg spelade Så går vi bort av Olle Adolfsson.
Under punkten ideellt läste SMÄ passande En vårdikt av Inger Sandberg
och SLOrg spelade Anthem ur Chess med Lasse Wellander som gitarrist.
Mötet avslutades med en ljusceremoni med av SLOrg mycket väl passande
Cello Consert av Vivaldi med inslag av en vårpigg koltrast.

Mötet i Ringgraden började kl. 13.00 med intåg i lunden under Concerto Op.
6 av Corelli och under SL ämbetsmännens intåg spelades passande Prästernas
intåg ur Trollflöjten av Mozart. Under värdiga och vackra former hedrades kapitelbröderna Mats Johansson, Ingvar Hörnsten och Peter Jansson, Neptunus,
Björn Kallerdahl, Thesevs och Bo Gustavsson, Capella med Ringgraden. OÄ
Kenneth Ljungberg talade till recipienderna och framhöll bl a ringen som ett
synligt tecken på medlemsskapet i Druid-Orden.
Vidare under mötet så delgav SMÄ att antalet medlemmar i Druidorden
var 4 969 bröder och i Storlogen Folkungaland 574 bröder. Ringmötet
avslutades och bröderna tågade ut till toner av Overtyr i C-dur ur Menuett
av Georg Philipp Teleman för en stunds gemenskap och kaffe.
Kapitelmötet öppnades kl. 14.30 och bröderna tågade in till Adagio ur
Serenad för 13 blåsare av Mozart. Efter brödernas intågande ledsagade
SM de närvarande tre ROÄ till deras hedersplatser. SL ämbetsmännen
intågade till tonerna av Bach Menuett och Badeniere och SOÄ läste Vindarnas sång av Göran Hansson.

I efterlogen samlades 68 bröder till en högtidlig brödramåltid i bankettsalen. Menyn för kvällen var toast med ägg och ättiksströmming,
Plommonspäckad helstekt kotlettrad med tillbehör och som dessert Tiramisu. Även om måltiden serverades några timmar tidigare än vanligt så
smakade den minst lika bra som vanligt. Talet till Orden och Logen hölls
av Hans Dahlström och talet till Fosterlandet hölls av OÄ Attila Földhazi.
Recipiendernas tacktal hölls av OÄ Leif Edlundh.
Ett stort tack till alla engagerade bakom kulisserna i köket, serveringen
och baren, SL ämbetsmäns respektive, medhjälpande bröder mfl. till
ännu en väl genomförd Storlogemöte.
Under hösten 2010 firar SL Folkungaland 40 år och det kommer särskilt
uppmärksammas på höstens SL möte 2010-10-30 med Logen Nerevs i Nyköping som värdloge.
Text: Niklas Larsson. Foto: Hans G von Wowern
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SL Sunnanland - vårmöte
”Vi som ofta vallfärdat till Kyrkoköpinge vid Storlogemötena, minns alltid
Druidernas hus i strålande solsken. Det är en viss magi över detta. Alltid
sol på Storlogemötena i Trelleborg. Eller minns jag fel?” skrev dåvarande
RSÄÄ Jan Peterzén i boken ”Druid-Orden i Sverige 100 år”. Denna gång
var det en blek sol, som lyste över snöfria vidder och för RSMÄ Dag Wikman som anlänt från Piteå med 80 cm snö var det befriande att kunna se
barmark. (Även om han kanske önskat att det varit en fairway). Dagens

möte, som besöktes av närmare 100-talet bröder, präglades av vemod för
dem som lämnade sina poster vid ämbetsmannainstallationen, men med
stark framtidstro bland såväl nyinstallerade ämbetsmän som bland de 26
bröder som recipierade i olika grader. Och alla kan blicka framåt med
tillförsikt när vi fått utmaningen att arrangera Riksmötet 2013. Men Broder Peterzén minns inte fel – inne i Druidvillan lyser alltid solen bland
bröderna, som fick uppleva ännu ett minnesrikt Storlogemöte.

Gransten och Rolf Persson från Halör, Jan Åberg, Carnac, Ingmar Gunnersand, Nemeton, Hans-Göran Olsson, Selene, Sven Olsson, Stella Polaris och
Martin Hovenberg, Amici som nu får bära den vackra OÄ-kedjan. Lunden
fylldes av musik och sång när OÄ John-Eric Olsson ackompanjerad av Organisten ROÄ Bengt Ekstrand sjöng Beethovens ”Guds lov i naturen”.

Möte i Ringgraden.

Efter att vi avnjutit en välsmakande ugnsbakad lax till lunch var det så dags att
åter samlas i Lunden för att högtidligen välkomna åtta bröder i Ringgraden
nämligen: Rolf Tillberg, Halör, Leif Andersson, Cernunnos, Bo Nilsson och CarlAxel Hansson, Stella Polaris, Anders Bjerehjelm, Amici, Jan Andréasson, Fredrik
Persson och Douglas Persson, Selene. OÄ John- Eric Olsson sjöng ”Ringsången”
och under ideellt framförde OÄ Elo Fasen ”Folkevisen om Merlin”.

Möte i Kapitelgraden med ämbetsmannainstallation

Möte i OÄ-Graden.
SÄÄ Börje Lindén öppnade mötet som vid tidigare tillfällen med en dikt
och denna gång naturligtvis tillägnad våren. ”Visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka” skrev en gång Karin Boye
och efter denna vinter föll hennes ord väl in i vad vi just nu kände. Men
med värme kunde SÄÄ hälsa såväl egna bröder som gäster hjärtligt välkomna. Speciellt vände han sig till RSMÄ Dag Wikman, RSSkr Göran
Lundgren, RSV Rolf Mattsson samt ROÄ Lars Grefmar, som senare under
dagen skulle agera vid ämbetsmannainstallationen.
Under högtidliga och väl genomförda rituella former hedrades och upphöjdes åtta Ringbröder till OÄ-graden. Det var Thomas Clapper, Thommy

Vid höstmötet hade SÄÄ:s nerskrivna välkomsthälsning kommit bort, vilket föranledde SÄÄ Börje Lindén att nu läsa ur Nils Ferlins Barfotabarn,
”Du har tappat bort ditt ord och din papperslapp....” Men det kan knappast säga att han tappat bort sina ord, varken då eller nu, när han åter
kunder hälsa egna och gästande bröder välkomna. Trogna och kära gäster är våra danska bröder från SL Selandia och Logen Excalibur. Naturligtvis fanns också bröder från SL Sydborgen på plats i Lunden. SÄÄ Börje
Lindén påpekade vid välkomnandet av Sydborgens SÄÄ Lars-Åke Sevborn
att här fanns en synnerligen unik situation. Båda som verkat som SÄÄ under ämbetsmannaperioden i Skåne kommer från samma lilla kommun
på Öland! Möjligheten att något sådant skulle kunna ske är densamma
som att köpa en lott och vinna högsta vinsten!
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Elva Druidbröder hade hörsammat kallelsen till att högtidligen upptas i
Storlogen genom att bli utsedda till Kapitelbröder. Bröderna var Christer
Johnsson, Christer Andersson, Roland Wilhelmsson, Christer Lindblad,
Håkan Emmertz, Fingal, Sven Westerlund, Sven-Erik Berglund, Halör,
Håkan Nilsson, Nemeton, Erik Andersson, Cernunnos, samt Klas Offerlind och Göran Bengtsson, Selene. Efter gradgivningen kom den stund vi
valt att med en tyst minut hedra de tre Bröder som lämnat oss sedan vi
sågs senast. SOÄ Roland Boström läste upp namnen och det var OÄ Harry
Nilsson, Fingal, OÄ Jan Lundgren, Stella Polaris och ROÄ Olle Könsberg,
Cernunnos. Broder Olle skulle ha fyllt 100 år i juli och kom med i DruidOrden 1946 och blev Jubelveteran 1997. Varje namn åtföljdes av en liten
tänkvärd dikt och efteråt fick vi höra ”Tonerna” av Sjöberg.

fosterlandet och framhöll att framför oss står den årstid då vi alla längtar till
Sverige. Den härliga naturen har bidragit till skapandet av sånger som handlar
om det svenska landskapet. Men han påpekade också att världen idag är gränslös och vi blir allt mer beroende av varandra. Vi måste tänka på miljön och
som vi har till låns och måste kunna lämna vidare till kommande generationer.
Följdriktigt sjöngs såväl de svenska som danska nationalsångerna. ROÄ Roland
Boström höll talet till recipienderna och framhöll vikten at broderskap och
människokärlek. Varje grad är viktig och som man skall vara stolt över, men
också innebär att man skall föregå med gott exempel och vägleda nya bröder.
OÄ Thommy Gransten talade för recipienderna och uttryckte den framtidstro
som finns bland bröderna med nya grader. För varje steg händer något nytt i
livet som bidrar till utveckling, men med kärlek, trohet och lydnad till Orden.

Så var det dags för representanterna för RSL att fullgöra sitt uppdrag med att
installera ämbetsmännen för perioden 2010-2014. RSMÄ Dag Wikman och övriga representanter för Riksstorlogen genomförde en stilfull och högtidlig ceremoni när följande ämbetsmän fick sina nya positioner i Sunnanland. SÄÄ Claes
Nilsson, Stella Polaris, SMÄ Ulf Liljegren, Halör, SSkr Bo-Arne Nilsson, Carnac,
SSkm Ivar Clementz, Nemeton, SM René Lindelöf, Stella Polaris, SV Rolf Nilsson, Amici och till Organist Bengt Ekstrand, Fingal. Som Riksstorlogens Förtroendeman installerades ROÄ Per-Arne Meijgren, Selene. Avgående SOÄ Roland
Boström avtackades med diplom och Börje Lindén som lämnat sin post som
SÄÄ fick ta emot Exregalie och tilldelades också Ordens Förtjänsttecken. Senare
utsågs till Handbarder OÄ Tommy Hägg, Cernunnos, OÄ Bernt Ahl, Selene, OÄ
Christer Persson, Amici och OÄ Jan Grundström, Fingal. SÄÄ Claes Nilsson tackade RSL representanter för ett fint genomförande av installationen och till sist
kunde den nytillträdde SSkr Bo-Arne Nilsson meddela att nästa möte i Sunnanland äger rum söndagen den 7 november i Trelleborg.

SÄÄ Claes Nilsson tackade i ett tal de tre som nu lämnat sina uppdrag i Sunnanland. Under 16 år har ROÄ Roland Boström innehaft olika poster och varit
ett stort stöd med sin kunskap och omtanke. Börje Lindén har varit verksam i
12 år i Storlogen och har med glimten i ögat verkat för en god och trevlig stämning. Även Lennart Harneman har verkat under samma tid och varit en pålitlig
hjälp som SÄÄ HB. Även om de nu kände att de tagit ett steg tillbaka har de utan
tvekan gjort stora fotavtryck i Sunnanland. Avslutningsvis tog RSMÄ Dag Wikman till orda och tackade för en fin dag i Druidvillan. SM René Lindelöf hade
hållit ihop dagen föredömligt och med levande musik och god mat blir behållningen mötet mellan människor och våra ritualer som binder oss samman.
Brödramåltidens höjdpunkt var när vi fick lyssna på kanske framtida stjärnor
inom sång och musik. Upp på estraden steg Joakim Bäckström, Trelleborgare
(och släkt med René Lindelöf) och sjöng med kraft ”Land du välsignade”.

Efterlogen
Inför den trevliga Brödramåltiden hade som vanligt FU lagt ner stor möda på
att alla skulle trivas och äta gott. De serverade västkustsallad, slottsstek och till
dessert frusen fruktglass med spunnet socker. SM René Lindelöf höll talet till

Vad månne det bliva av denna kommande operasångare, som nu studerar på sista året i Köpenhamn. Han ackompanjerades av Mikael Björk på
flygel och senare dragspel då de framförde Taubevisor. Ja, det blev en
fullödig dag med både traditioner och framtidsvisioner om nya Storlogemöten och ett Riksmöte 2013.
Hans E. Johansson

Logen Alir, Söderhamn

Familjedag och firandet av logens 40 år

Fanfarer av Per-Arne Gustavsson

Göstas pojkar
100 gäster infann sig till denna 40 årsfest, bröder och anhöriga. Mingel och olika tal av bröder blandades med sång av
”Göstas pojkar” och fanfarer av Per-Arne Gustavsson. I vimlet sågs många gästande bröder bl.a. SÄÄ från storlogen Järnbäraland. Två stiftar bröder Gösta Westin och Åke Lundberg
var närvarande och erhöll ur ÄÄ:s hand inramade foton från
stiftandet av logen Alir 1970. Familjedagen avslutades med ett
stand up inslag av SMÄ mågen Kadir.
Text & Foto, Torkel Nygren

Kadir standup

Gösta Westin, Åke Lundberg och ÄÄ Morgan Brodin

13

Svensk Druid-Tidning

Nr 5 maj 2010
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1 Logen Ad Astra, Malmö

3 Logen Mimer, Malmö

Stående fr v: YV Börje Wihlborg, IV Bo Nilsson, M Peter Busch, Org Milos Kalla, Lv Fredrik Björklund, Ark Kjell Jönsson. Sittande fr v: Skr Nils
Winberg, MÄ Uno Jönsson, ÄÄ Sten-Åke Ljung, TjOÄ Kerry Mattsson samt
Skm Lars Håkansson.

Stående från v: Yv Lars Andersson, Iv Anders Ranemyr, Lv Jesper
Berghult, Org Mats Svensson, Skm Mikael Lunga, M Robert Mattsson.
Sittande från v: Skr Rolf Lundmark, TJOÄ Leif Hansson, ÄÄ Kenneth
Svensson, MÄ Jan Mårtensson. Saknas på bild Ark Karsten Klintberg.

19 Logen Stonehenge, Hässleholm

Stående f.v. Iv Nils-Arne Andersson, Skm Gunnar Löfstrand, Yv Mikael Björklund. Sittande f.v. Skr Jan Andersson, MÄ Joakim Tillberg, TjOÄ Johnny Nilsson, ÄÄ Peter Lundh, M Ingemar Knutsson.

20 Logen Carnac, Helsingborg

Stående fr.v.: Yv Ulf Göransson, Iv Thomas Åkesson, M Ulf Swennergren, Skm Jan Åberg. Sittande fr.v.: Skr Rolf Sönne, ÄÄ Torgny Kihlén,
TjOÄ Kaj Bergström, MÄ Jan Eriksson

25 Logen Nennius, Boden

29 Logen Fingal Hörby

Stående från v: Yv Thomas Lindmark, Lv Mats Johansson, M Dennis
Wikstén, Org Tobias Hansson, Iv Joakim Lidberg. Sittande från v: Skr
Hans Andersson, TjOÄ Gunnar Wikberg, ÄÄ Per Sjöström, MÄ Per
Gånvall, Skm Anders Holmström

Stående från v. Org Bengt Ekstrand, Lv Christer Andersson, Yv Roland
Wilhelmsson, M Conny Ekström, Ark Håkan Dahlkvist, Iv Mikael Olsson. Sittande från v. Skm Thomas Stenlund, Skr Christer Lindblad, ÄÄ
Ola Lundh, MÄ Håkan Emmertz, TjOÄ Jan Grundström.
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N 2010 - 2012
30 Logen Orion, Umeå

31 Logen Merkur, Piteå

Stående från v: Yv Jan Selberg, Ark Stieg Svedberg, Org Johan Lennartsson, TjOÄ Frank Nylander, LV Pirré Sundqvist, Iv Kurt Johansson. Sittande från v: M Kjell-Arne Relk, MÄ Sven Röjestål, ÄÄ Sten
Rastberg, Skr Hans Holmdahl, Skm Rolf Rydstöm.

Stående från vänster: LV Jan Isaksson, M Kent Lundqvist, Yv Stewen
Karlsson, Iv Tony Nilsson, Org Esbjörn Häggström. Sittande från
vänster: Skm Benny Öhman, TjOÄ Tony Olovsson, ÄÄ Rolf Fahlman,
MÄ Mikael Jaldeby, Skr Anders Marklund

38 Logen Karlavagnen Sundsvall

43 Logen Grannos, Avesta

Stående från v: Org Anders Hjärtström, M Nils Persson, Iv Stefan Bergström, Lv Lars-Håkan Nilsson, Yv Per Melander. Sittande från v: Skm Guy
Johansson, MÄ Jimmy Fondelius, ÄÄ Lars Sellén, TjOÄ Lennart Broman,
Skr Rolf Granqvist

Stående från v: Org P-A Siljebäck, Skm Roland Ahlkvist, Skr Gösta Falk,
Lv Peder Rådberg. Sittande från v: M Rolf Kumlin, TjOÄ Johan Thomasson, ÄÄ Anders Thomson, MÄ Sören Rabb, Iv Mats Segerbäck.

46 Logen Belenos, Uppsala

48 Logen Lir Varberg

Sittande: MÄ Lars Jonneryd, ÄÄ Björn Malmberg, TjOÄ Kari Aarnivaara,
Skr Johan Lagerström. Stående: Org Roland Thalén, Lv Lars Göransson,
M Sven Hammar, IV Erland Pääjärvi, YV Anders Andrén.
Infälld bild: Skm Börje Ljungkvist.

Stående från vänster: Ingvar Ohlsson, Bertil Börjesson, Manne Engström, Åge Sintorn. Sittande från vänster: Lars Norrman, Dag Eliasson, Lars-Anders Kvint, Roland Jigenheim. Infällda: Skm Ingvar Persson och Org Conny Dedorsson
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2010 - 2012
52 Logen Sefir, Grebbestad

70 Logen Manannán, Falkenberg

ÄÄ Roger Olsson, MÄ Lars Wallin, Skr Alf Johansson, M Mattias
Brink, Skm Uno Carlsson, Iv Peter Ericson, Yv Kjell Axelsson, Org
Mats Ulmestrand, TjOÄ Lars Karlsson

Sittande från v: MÄ Leif Nilsson, ÄÄ Lars Anebreid, TjOÄ Esbjörn Sylegård,
Yv Christer Torstensson. Stående från v: Skm Bengt Gustavsson, Iv Åke
Jeppsson, M Kenneth Svensson och Skr Viggo Lyng.

78 Logen Avalon, Älmhult

79 Logen Excalibur, Borås

Infällda: Iv Lars Bohlin, Ark Erland Gummesson. Stående fr vänster:
Lv Christer Blomqvist, Yv Olle Ring, M Göran Dahlquist, Org BengtGöran Ohlsson. Sittande fr vänster: Skr Alf Carlsson, Skm Björn Hornestedt, TjOÄ Jan Nordström, ÄÄ Jan Isaksson, MÄ Tommy Almkvist.

ÄÄ Thomas Bergström, MÄ Mats Ljung, Skr Lennart Johansson, Skm
Petri Karhu, M Stefan Claesson, Iv Tomas Oscarsson, Yv Mats Ekman,
LV Lars-Gunnar Dahlin, Org Bo Mattsson, Ark Leif Johansson. TjOÄ
Veine Karlsson.

Juninumret är sista möjligheten
för presentationer!
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SL ÄMBETSMÄN
2010 - 2014
SL Boreland

SL Östanland

Stående från vänster SOrg Ingvar Ericsson, SV Rolf Jonsson, SM Leif Olsson, SSkr Peter Vahter och SSkm Staffan
Lindström. Sittande från vänster SMÄ Svante Mellberg, SÄÄ
Lennart Cederberg och SOÄ Hans-Erik Lindström.

Stående fr. v: Ers Ulf Andersson, SM Roland Lundström, SSkm
Kurt-Arne Nordström, SOrg Mats Lundberg, SV Staffan Malmqvist, Ers Rickard Jönsson. Sittande fr v: SSkr Peter Sunnanek,
SOÄ Hans Assarsson, SÄÄ Ove Finnhult, SMÄ Per Larsen.

SL Järnbäraland

SL Sydborgen

SOÄ Per Hedlund, SÄÄ Ingemar Ehn, SMÄ Lars Kjellgren, SSkr
Nils-Erik Falk, SSkm Ulf Höberg, SM Göran Strömbohm, SLorganist Bertil Nordin, SV Stefan Gauffin saknas på bilden.

Stående fr v: M Karsten Klinteberg, SV Ronny Holmgren, SSkr
Thomas Servin, SSkm Kjell-Arne Nilsson. Sittande fr v: SOÄ
Lars-Åke Sevborn, SÄÄ Anders Eriksson, SMÄ Mats Månsson

SL Sunnanland

SÄÄ Claes Nilsson, SMÄ Ulf
Liljegren, SSkr Bo-Arne Nilsson,
SSkm Ivar Clementz, SM René
Lindelöf, SV Rolf Nilsson, och
SOrg Bengt Ekstrand, SOÄ PerArne Meijgren
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SL Järnbäraland
SL-möte den 10 april med installation av nya ämbetsmän
64 bröder från våra fem grundloger hade samlats med SÄÄ Ingemar Gustafsson i spetsen. Gäster från Riks Storlogen var RSÄÄ Björn Cederberg, RSSkm
Sigurd Lövmo, RSOÄ Sven Holger Johansson med ROÄ Sverker Nilsson som
medhjälpare vid installationen av SL Järnbäralands nya Ämbetsmän.

Möte i Kapitelgraden
Efter en efterlängtad paus och en god lunch var det dags att samlas i
Lunden. Efter en värdig och stillsam öpnningsceremoni när bröder av
olika högre grader inträdde in i Lunden och presenterades öppnade SÄÄ
Ingemar Gustafsson Kapitelmötet och under punkten 12 i dagordningen
meddelades att ämbetsmännen ifrån RSL kommer att installera valda SLämbetsmän för kommande ämbetsperiod

Lördagen började redan vid nio-tiden ”denna lång lördag” då bröder
från olika hörn av SL Järnbäralands vidsträckta område anlände.

Mötet i OÄ-graden.
SÄÄ Ingemar Gustafsson öppnade OÄ mötet med att
hälsa gästande bröder hjärtligt välkomna och talade
sedan kort över dagens tema: Kom underfund med
dig själv och var dig själv.
Under högtidliga och ritualenliga former förlänades
Ringbröderna Magnus Vanberg, logen Temenos och
Per-Olov Persson, logen Alir, OÄ graden. SLOrg Bertil
Nordin lät oss höra Beethovens Kejsarkonsert.
Meddelades att nästa ordinarie SL-möte kommer att hållas lördagen den
16 april 2011 hos logen Grannos i Avesta. Gradgivningen avslutades med
att SSkm Johnny S Andersson höll talet till de nyvordna OÄ-arna

Möte i Ringgraden
Under stämningsfull musik, Beethoven: Adagio ur Vårsonaten, ledsagade
SM Göran Strömbohm, biträdd av SSkr Leif Nylund och SSkm Johnny S
Andersson, dagens recipiender in i Lunden.
Under en stilfullt genomförd ritual kunde bröderna Allan Kruukka, Anders Lindqvist, Per Sköld, Mats Gunnarsson, Torkel Nygren, Magnus Eriksson och Mats Hedman ta emot ordensringen.

SSkm Johnny S Andersson höll talet till de nyvordna bröderna. Även SÄÄ i
Bardaland, Bertil Svensson, talade till recipienderna. Broder Bertil läste
även en dikt och hälsade från bröderna i Bardaland.

Sju bröder hade hörsammat kallelsen till att bli upptagna i Storlogen
nämligen Peter Albinsson, Gunnar Bergenholm, Mats Segerbäck, CarlOlof Svensson, Arne Halvarsson, Jussi Trossmo och Thomas Sundqvist.
Då ordinarie SOÄ Gösta Andersson, på grund av hälsoskäl ej kunde närvara, tjänstgjorde ROÄ Per-Axel Siljebäck på denna post. Gradgivningen
inramades av musik ur Beethovens Månskensonaten.
ROÄ Per-Axel Siljebäck höll parentation över de bröder som under det
gångna Druidåret gått bort. Dessa var R-br Per-Bertil Schön samt K-br
Lars-Olov Hammergård båda från logen Alir. En dikt lästes för varje
bortgångne broder. Parentationen inramades av att organisten Bertil
Nordin sjöng Mikael Wiehes ”Skall nya röster sjunga” till eget ackompanjemang.

Installation av SL-ämbetsmän för tiden 2010-2014.
På SÄÄ hemställan genomförde RSÄÄ Björn Cederberg, RSSkm Sigurd
Lövmo och RSOÄ Sven-Holger Johansson med bistånd av ROÄ Sverker
Nilsson installation av SL Järnbäralands ämbetsmän.
Installerade blev som SOÄ Per Hedlund, Logen Grannos, SÄÄ Ingemar
Ehn, logen Temenos, SMÄ Lars Kjellgren, logen Alir, SSkr Nils-Erik Falk,
logen Temenos, SSkm Ulf Höberg, logen Alir, SM Göran Strömbohm, logen
Ogmion, SLOrg Bertil Nordin, logen Grannos. Vald SV Stefan Gauffin, var
frånvarande på grund av sjukdom och kommer att installeras vid ett senare tillfälle. RSÄÄ Björn Cederberg tackade de avgående ämbetsmännen och hälsade de nya välkomna på sina ämbeten, samt överlämnade till
den nye SMÄ Lars Kjellgren RSLs Diplom och bad denne till frånvarande,
avgående SOÄ Gösta Andersson vid lämplig tillfälle överlämna detsamma
med stort tack för hans goda insatser i SL Järnbäraland. Avgående SÄÄ
Ingemar Gustafsson bekläddes med Ordens Förtjänsttecken av RSÄÄ och
RSSkm.
Den nytillträdde SÄÄ Ingemar Ehn tackade RSL-ämbetsmännen för deras
utmärkta genomförda arbete och delade ut ex-regalier till de avgående
SL-ämbetsmännen och överlämnade samtidigt SL´s standar till dem. SOÄ
Per Hedlund delade ut ex-regalie till SÄÄ Ingemar Ehn för hans tid som
SMÄ. SÄÄ framförde ett stort tack till Logen Alir och dess bröder för
ett utmärkt värdskap. Efter denna ”långa lördag”, nio timmars intensivt
druidiskt arbete, var det dags för hemfärd. .
Text o bild: Johnny S Andersson
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SL Vänerland
I ett strålande soligt vårväder samlades bröder från SL Vänerlands 6 grundloger hos värdlogen Camulus i Skövde. Imponerande att bröder åker från
Arvika till Skövde, en resa på nästintill 23 mil! Återstår att se hur många
Taliesinbröder som åker 32 mil till höstens möte i Arvika den 23 oktober?
SÄÄ Dan Bergeld tillsammans med övriga SL-ämbetsmän hade förberett
dagens möten och allt flöt på perfekt. Redan vid frukosten fanns mer än
30 brr församlade och väntade på OÄ-mötets öppnande.

40-årsjubileum. Br Leif redogjorde under punkten ordet fritt för hur bildandet
av Camulus skedde samt läste även upp protokollet från instiftandet.
Nu var vi 66 närvarande bröder som deltog i gradgivningen av 11 druider som
fick sin Kapitelgrad. Dessa var Peter Andersson, Thord Olsson och Kennet
Lindgren från Altair, Kenneth Andersson och Jan-Erik Lundberg från Camulus,
Cynthusbröderna Rolf Johansen, Tobias Westman (vars stolte fader OÄ Arne

Väl i lunden kunde vi glädjas åt besök av RSSkm Sigurd Lövmo samt SOÄ
i SL Västanland, Håkan Ekman. Dessutom gästades vi av en f.d. Camulusbroder, numera Belisamabrodern ROÄ Owe Öberg. SOrg Göran Berg är en
tillgång och hans medhavda orgel användes flitigt. Under OÄ-mötet ideella
del fick vi lyssna till ett vackert stycke på trumpet. Som vanligt hade Br Göran satt samman dagens ideella inslag med eftertanke. Dagens ljusmästare
Lennart Johansson gav oss en stämningsfull lund under samtliga möten.

Westman fick lite fuktiga ögon när sonen blev Kapitelbroder) och Calle Johansson (som fick sin grads regalier överlämnad av sin far, SMÄ Håkan Johansson)
samt Bo Mattsson från Excalibur och slutligen Taliesinbröderna Joakim Jannerfeldt och Magnus Rönnberg. Som ideellt inslag fick vi höra Frank Sinatra
sjunga Summerwind. Vilken underbar röst denna man hade, gav ståpäls!

Vi var 26 brr som fick deltaga i tre bröders förlänande av OÄ-graden.
Dessa var Lars-Åke Palmqvist, Excalibur samt Henrik Lindström och
Jan-Patrik Ohlson, Altair. Vi fick uppleva en mycket fin ljusgård av Tomas Wenell, Camulus, Lars-Olof Andersson, Cynthus, Kjell Malm, Aquila,
Seppo Ronder, Taliesin, Kurt-Åke Eriksson, Camulus och Veine Karlsson,
Excalibur. Det var lätt att tro att dessa brr inte gjort annat.
Efter en kort paus inleddes Ringgradsmötet där 39 närvarande brr kunde övervara 10 bröders hedrande i Ringgraden. Dessa voro Curt Zetterquist, Anders
Johansson och Lars Rasmusson från Altair, Leif Westerberg och Rolf Ericsson,
Camulus, Sven-Olof Theander, Jan-Christer Johansson, Arne Hermansson och
Erik Andersson från Cynthus och Stefan Claesson från Excalibur.

En punkt på agendan hade flyttats till Kapitelmötet, logens utveckling. Vi
kunde glädjas åt en nettoökning av 12 nya brr under tiden från 1 april -09
till 31 mars -10. Som alltid går det upp och ner i medlemsantalet och två
loger kunde se en liten minskning av bröder medan övriga 4 loger hade
ökningar. Dock att de 2 loger som sett antalet minska kunde se fram emot
troliga nettoökningar innevarande logeår. Inom SL Vänerland är vi numera
429 brr. Är en rimlig målsättning att till nästa riksmöte vara 5500 brr? Det
känns kanske mycket att vara 10% fler men nedbrutet så handlar det inte
om fler än 2 nya bröder netto per loge och logeår.
Under ordet fritt framförde OÄ Seppo Ronder logen Taliesins OÄ-församlings
samlade funderingar på hur framtidens organisation inom vår Orden kunde
te sig. Det finns många förslag på hur man kan förbättra arbetet och omallokera uppgifter mellan ordensledningen och storlogerna, eventuellt ändra
storlogernas geografiska områden och därmed ingående grundloger. Detta
ger många möjligheter men även en hel del praktiska frågeställningar som
måste lösas. En väsentlig ståndpunkt är att RSL’s övergripande mål måste vara
att tydliggöra vår Orden i den allmänna världen. Vi druider står för något
speciellt och det känns angeläget att de män som delar vår syn på detta ges
möjlighet att ingå i vår brödragemenskap.
RSSkm Sigurd Lövmo läste en dikt som handlade om att vi bör ta hand om
varandra medan tid finns. Ibland händer sådant som gör att man mister möjligheten. Mycket tänkvärda ord som återspeglar vårt brödraskaps viktigaste
syfte, brödrakärleken. SÄÄ lät även meddela att nästa storlogemöte för Vänerland avhålls i logen Altairs lokaler i Arvika lördagen den 23 oktober 2010.

Lunch avnjöts i matsalen och RSSkm Sigurd Lövmo tackade LV Rolf Ericsson
och hans mannar för en god och närande måltid. Därefter var det dags för Kapitelmötet och till detta fick vi ytterligare en gäst, OÄ Leif Mogren, ÄÄ i logen Iris.
Denna dag firades inte bara SL Vänerlands 30-årsjubileum utan även Camulus

Avslutningsvis läste SMÄ upp namnen på de i lunden närvarande 77 bröderna. Allt avslutades med en snabbfika i matsalen för att bröderna skulle
kunna fräscha upp sig till aftonens bankett där logen Camulus och storlogen
Vänerlands gemensamma högtidsdagar skulle hyllas. Närmare 40 bröder
med respektive deltog i banketten som Ni kan läsa om i ett annat referat.
Sarre”
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Storlogen Sydborgen
Söndagen den 18 april. Moln över Europa. Island, detta lilla öland, med en
befolkning bara marginellt större än Malmös, har tidigare lyckats skaka de engelska och holländska ekonomierna; nu är flygtrafiken i Nordeuropa effektivt
lamslagen. Denna gång var det inte med hjälp av usla banker, utan med ett
enormt utsläpp av vulkanaska. Utanför Central-stationen var det åtskilliga resenärer som med glåmiga och uppgivna ansikten försökte få tiden att gå under
fåfäng väntan, att komma till sina respektive hem. Här och där skymtade dock
en annan typ av människor. Spänstiga välklädda herrar med fokuserad blick,
banade sig väg genom trängseln, alla med Druidborgen på Västergatan som
mål. Det var dags för Sydborgen att avhålla Storlogemöte.

OÄ-graden

band. Från orgelläktaren spelades ”Våren”, av Grieg. Talet till recipienderna framfördes av SM Mats Månsson.
SOÄ Christer Henriksson meddelade de församlade brr, att två uppskattade
bröder lämnat vår krets sedan föregående SL-möte, ROÄ Olle Könsberg logen
Cernunnos, riddaren av ”Den goda viljan” avled den 25 mars 2010. Ringbroder
Hans Jastrell Ad Astra, avled 11 januari 2010. De bortgångna bröderna hedrades med en tyst minut. Parentationen kompletterades med att Rune Rosell och
musikerna framförde Lydia Lithells vackra sång ”Flyttfåglarna”.

Kl. 11.00 inledde SOÄ Christer Henriksson dagens första möte, OÄ-graden.
Under värdiga former intågade storlogeämbetsmännen. SÄÄ Lars-Åke Sevborn
öppnade dagens möte och hälsade samtliga bröder varmt välkomna. Särskilt
vände han sig till gästande bröder från RSL med RSÄÄ Björn Cederberg i spetsen, danska RSL, SL Sunnanland, SL Selandia, logen Cernunnos och gästande
ROÄ. Även våra musiker, Rune Rosell och Milos Kalla, under ledning av ROÄ
Kjell Olsson välkomnades varmt. Därefter inträdde i Lunden dagens sex recipiender; Lars Håkansson och Kerry Mattsson från Ad Astra. Göran Svensson
och Ove Johansson från Mimer. Christer Hagström från Wales samt Gunnar
Edebrand från Hesperus. Efter den högtidliga ritualen kunde recipienderna
hälsas välkomna i de äldstes krets. Från orgelläktaren sjöng Rune Rosell ”När
det våras uti dalarna”. SMÄ Lars Grefmar höll talet till recipienderna.
SÄÄ redogjorde för SL Sydborgens ämbetsberättelse och framförde därefter
ett varmt tack till alla de brr. som underlättat hans arbete under denna,
hans sista, ämbetsperiod.

Ringgraden
Efter en lunch var det dags för reception i ringgraden. Inne i Lunden hälsade SÄÄ Lars-Åke
Sevborn nytillkomna bröder varmt välkomna
och strax efter ledsagade SM, dagens ende recipiend till den stundande gradgivningen. Kallad
var Jan Hermansson från Hesperus. Från orgelläktaren framförde musikerna, ”Only love”. SV
Ronny Holmgren höll talet till recipienden.

Kapitelgraden
Efter en kort paus infördes bröderna till möte i kapitelgraden. SÄÄ hälsade nytillkomna bröder varmt välkomna. Under stilla och vacker musik
inträdde i Lunden de sex recipienderna: Evert Andersson och Jonas Hildebrand från Vasa. Peter Jinert och Richard Singbrand från Wales. Rolf
Lundblad från Mimer och Eskil Göransson från Cernunnos. Efter gällande
ritual, erhöll de nya kapitelbröderna gradens gyllene triangel med dess blå

Våra danska vänner, Alex Niel- Avgående SOÄ,
sen och Kurt Lykke Nielsen, Christer Henriksdagens mottagare av Ordens son med Ordens
Stjärntecken
Diplom

RSÄÄ, Björn Cederberg
flankerad av RSSkr och
RSM, installerade sedan
storlogeämbetsmännen
under värdiga former.
Den kommande periodens storloge består av:
SÄÄ Anders Eriksson, SMÄ
Mats Månsson, SSkr Thomas Servin, SSkm KjellArne Nilsson, SM Karsten
Klinteberg och SV Ronny
Holmgren. Som SOÄ och
som RSL:s representant
installerades avgående
SÄÄ Lars-Åke Sevborn.
Tillsammans med avgående SMÄ Lars Grefmar,
fick Lars-Åke sedan
mottaga exregalier från
RSÄÄ:s hand. RSÄÄ, förärade dessutom avgående
SOÄ Christer Henriksson
ett skriftligt tack för sitt
arbete under många år.
Ordens förtjänsttecken
för druidisk gärning utdelades till Lars Grefmar,
Lars-Åke Sevborn och
till Curt Månsson, Wales.
Danska Riksstorlogens
Kurt Lykke Nielsen och
Storlogen Selandias, Alex
Lars-Åke Sevborn, Curt Månsson och Lars Grefmar Nielsen, fick till sin förmottagarna av Ordens Förtjänsttecken
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tjusning motta stjärntecknet som ett tack för många års flitigt deltagande i Sydborgens möten.
Under ”Ordet fritt”, framfördes hälsningar från gästande Riks- och Storlogerna och under punkten ”Ideellt” kunde brr lyssna till Milos och Kjell,
som framförde ”Tosellis serenata”.
Efter att delgivit de närvarande brr. tidpunkten för nästa storlogemöte, den
14 november, avslutades mötet. Närvarande i Lunden var 81 brr.!

Svensk Druid-Tidning
SOÄ höll talet till fosterlandet som på traditionellt vis förstärktes med danska och svenska nationalsångerna. Rune Rosell framförde därefter ”Sverige” av Stenhammar. Recipiendernas svarstal hölls av OÄ Göran Svensson.
Han kunde berätta, att det var Lucia som fått honom att bli druid. För att
inte låta brr. spekulera för länge i denna märkliga koppling förklarade han
att det var under ett besök i Petri kyrka, under Luciavespern, han fått idén
att närmare bekanta sig med Druidismen och på den vägen är det!
En lättnadens suck drogs av brr. när SM glatt kunde meddela att frackknappen hade återbördats till sin ägare, efter en mycket noggrann beskrivning!
(Kan den ha varit svart)?
De traditionella talen, tack från gäster, från teckenmottagare och från, av
stunden inspirerade brr., hölls alla i sann Druidisk anda, värdigt, glättigt
och/eller spirituellt.
En av de många talarna, Lars Grefmar, kunde berätta om, hur han som
ambitiös och ivrig medarbetare på Sydsvenskan, blivit nyfiken på en låda
som han blivit tillsagd att låta bli…!

Musikerna, OÄ Milos Kalla, OÄ Rune Rosell samt ROÄ Kjell Olsson
inspekterande från Lundens orgelläktare

Efterlogen
Lång dags färd mot efterloge, för att travestera författaren Eugen O´Neill, men
mycket arbete hade utförts. Efter en stunds minglande kunde Vasas logevärd, Mattias, bjuda till bords. Som förrätt serverades Skagenkanapé, åtföljd
av örtmarinerad ”Cotelette” Nytillträdde SÄÄ Anders Eriksson hälsade alla
välkomna till bords. Han tillät sig att känna en viss rörelse, dels för sitt nya
ämbete, men också för att se så många som 75 hungriga brr. vid bordet.
SM påkallade uppmärksamhet med hjälp av gonggongen, (med klang som en
tappad, korrugerad plåt). Han kunde högtidligt uppmärksamma de ätande brr,
att en frackknapp upphittats i Lunden och kunde återfås mot beskrivning.

Naturligtvis, kunde han inte låta bli. Med korsade fingrar och ett öga slutet,
gluttade han i lådan - Det var druidernas medlemsregister! Cheferna, som
strängt förbjudit honom att kolla lådan, var Stenmark och Haginder, båda
med ett förflutet som SÄÄ. Hans nyfikenhet fick dock en konsekvens – han
blev tillfrågad om ett inträde i Logen. Hans enda krav var, att det inte fick
finnas någon br. som var anställd på Sydsvenskan!
Efter att Milos framfört ”Ninutchka” av Heinz Binde, tackade RSÄÄ Björn
Cederberg för maten. Han vände sig särskilt till FU och serveringspersonalen och tackade för deras insatser. Nyvordne SÄÄ, delade även ut blommor
till förtjänta brr. - musikerna inte minst.
En innehållsrik dag, men det är bara ett halvår till nästa Storlogemöte, 14
november!
Bosse Månsson

Bowlingkampen Taliesin-Cynthus
Lördagen den 13 mars var Cynthusbröderna inbjudna att återigen kämpa
om vandringspriset. 19 förväntansfulla anlände i buss till Jönköping där
10 Taliesinbröder välkomnade.
Vi fick som vanligt ett mycket välregisserat spelschema av vår tävlingsgeneral Johan Söderström, för dagen förstärkt med sonen (2 år) som
älskade pommes på McD dit Johan lovat att ta honom efter matchen.
Vi fick oss tilldelat 6 banor, en av Cynthusbröderna och undertecknad
valde att enbart coacha sitt lag. Många var vi som förundrades över hur
lätt vissa har det och hur svårt några har det.
Matchen gick över 2 serier där det sammanräknade resultatet för respektive lag dividerades med antalet spelare i laget. På så vis blir det något
mer rättvist eftersom antalet spelare skiljer så mycket.
Vid den efterföljande ”måltiden” som bestod av en rejäl köttbullemacka
med både rödbetssallad och andra godsaker kunde Cynthusbröderna
återigen ta hem segern. Denna gång dock med betydligt större segermarginal än tidigare då det bara skiljt någon enstaka poäng.
Vi Taliesinbröder enades om att vi måste träna ännu mer för att överhuvudtaget ha en chans. Resultatmässigt var det dock ganska jämt i de individuella matcherna. OÄ Arne Westman från Cynthus vann över R-broder Stellan
Carlström från Taliesin. Båda förärades en Druidkeps för sina insatser.
Till hösten väntar tränings- och vänskapsmatchen i Ulricehamn så vi får
väl se hur mycket respektive lag tränat under våren och sommaren. Efter avslutad prisutdelning och återlämnande av vandringspriset lämnade
Cynthusbröderna oss och for åter mot Ulricehamn.
Sarre”
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LANDET RUNT
1 Ad Astra, Malmö
Efterlogeprotokoll 6 april.

SÄÄ Lars Sevborn skålande med ÄÄ
Sten-Åke Ljung

Denna afton var vi högtidsklädda
med anledning av att det var dags
för Ämbetsmannainstallation. Ny ÄÄ
blev Sten-Åke Ljung (tidigare MÄ)
och ny MÄ Uno Jönsson. Skr Nils
Winberg och Skm Lars Håkansson
fortsätter ytterligare en period. Vår
ganska nyvordne druid Peter Buch
blev M. Ny Iv är Bo Nilsson och Yv
Börje Wihlborg. Till den viktiga posten som Lv presenterades Fredrik
Björklund.
Det kändes trevligt att två av de
tre installerande Storlogeämbetsmännen kommer från vår egen
loge, SMÄ Lars Grefmar och SSkm
Kjell-Arne Nilsson samt SÄÄ LarsÅke Sevborn från Wales.

Avgående Lv, Thomas Egerstad instruerar vår nye Lv Fredrik Björklund

Kjell Olsson, Rune Rosell, Carry Persson och Milos Kalla

För musiken stod denna kväll våra populära proffsmusiker Kjell Olsson,
Milos Kalla och Rune Rosell.
Stående ovationer är normalt inte vanligt förekommande men denna
kväll pressades musikerna via stående ihållande applåder att framföra
extranummer. Det är ju tillåtet i efterlogen.

Talet till Fosterlandet hölls av
SSkm och talet till Ordens Bästa
av SMÄ, tackade för maten gjorde
SÄÄ.
Kjell Jönsson

Våra nyvordna Barder (i icke nämnd ordning) Carry Persson, Ulf Olsson, Jan
Fridsten från Stella Polaris Daniel Bengtsson, Arne Johansson Leif A Jönsson,
Alf Davidsson, Mikael Offerlind ochLars Kronqvist från Selene
Ny M, Peter Busch, mellan två fd M, Lasse Sjöstrand och
Björn Stigborg

2 Logen Stella Polaris, trelleborg
Den 8 februari Bardgradgivning med Logen Selene.
Inte mindre än nio Bröder välkomnades Bardgraden. En utlandsboende
Broder Carry Persson som bor i Schweiz passade på att besöka sin loge
Stella Polaris när han befann sig tillfälligt i Sverige.
Ett mycket fint inslag denna dag är Stella Polaris och Selenes eminent
framförda Bardaspel under ledning av Broder Musici Gösta Gahne.

Glatt återseende blev det också när nyvordne Bardbroder Carry Persson
återsåg några kolleger från sin ungdom. Broder Carry är operasångare
men arbetar nästan uteslutande på utländska scener. Richard Åström
(vald ÄÄ i Stella Polaris) fick som ett av sina sista uppdrag som MÄ överlämna varsin blomma till våra högt uppskattade musiker.
Talet till Fosterlandet framförde vår M Christian Nilsson på förträffligt
sätt. Vi blev påminda om vilket förmån det är att få växa upp och leva i ett
av de bästa länderna världen. Det skadar inte att någon gång per år att
påminnas om detta. Den efterföljande nationalsången blev extra kraftfull
denna kväll, men inte bara den svenska. Då vi har besök av våra danska
bröder från logen Excalibur sjunger bröderna även denna nästan lika
välljudande. En del bröder är i den åldern då man fick lära sig att sjunga
våra grannländers nationalsånger.
Text Ingemar Granelli, bilder Jan Fridsten
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8 Logen Wirdar; Ljungby
Druidgradgivning den 26 mars.
Fredagen den 26 mars samlades 39 druider för att under högtidliga former upphöja bröderna: Bo-Lennart Jonasson, Hans Carlsson, Magnus
Johansson och Anders Johansson till Druider. Som inledning hälsade ÄÄ
Kjell Pettersson samtliga välkomna denna vårlika fredagskväll. Sin vana

vår nye ÄÄ Michael Lundströms första reception, vilken han tillsammans
med ämbetsmännen och handbarderna gjorde till ett gott minne för oss
alla, inte minst för våra recipiender. Som ideellt inslag hade br. Henrik
hade önskat melodin ”I Still Haven’t Found What I’m Looking For” med
den irländska gruppen U2.

trogen framförde ÄÄ även en historisk berättelse som anknöt till dagens
datum och till druidordens höga ideal. Som ideellt inslag spelade organist Mats Lundberg: Så skimrande var aldrig havet av Evert Taube.
I vår matsal en trappa upp avnjöts en god brödramåltid med bl.a ett gott
rött vin från Italien.
Ett uppskattat tal till fosterlandet framfördes av broder Wiking Stensson
strax innan det var dags att avsluta kvällen i efterlogen med kaffe, kaka
och avec till de som så önskade.
Anders Sjöberg

Ämbetsmannainstallation den 16 april
Trots fredagskväll och fracktvång hade 40 bröder sökt sig till vårt Eumöte med ämbetsmannainstallation.
ÄÄ hälsade bröderna med en historisk återblick om årsdagen av slaget vid Cullodens hed i Skottland där Bonnie Prince Charles led ett förödande nederlag. Från
detta kunde ÄÄ anknyta till druidiska lärdomar för bröderna att betänka.
Nya och nygamla ämbetsmän installerades enligt högtidlig ritual av SÄÄ, SMÄ
och SM från SL Östanland. Efter detta förärades Wirdar-bröderna Ingvar Andersson och Olle Rydell Druid-Ordens Stjärntecken.
Under brödramåltiden tackade ÄÄ de avgående ämbetsmännen för gott
samarbete och lyckönskade
den nya kåren. SÄÄ tackade
och gratulerade de nyblivna
Stjärnteckenbröderna varefter Br Karl-Axel Westman höll
talet till fosterlandet. Slutligen
tackade SMÄ Per Larsen för
den välsmakande maten.
Anders F.

9 Logen Merlin, Karlskrona
Eu-möte med reception den 24 april
ÄÄ Michael Lundström kunde hälsa 33 bröder välkomna till kvällens eubatmöte. Stilfullt, värdigt och framförallt druidiskt blev bröderna Dragan
Medic och Henrik Skogersson invigda i vår ordens första grad. Detta var

Efter ceremonin samlades bröderna för förfriskningar under glatt samspråkande. Det är precis som det brukar vara när vår loge träffas. Vår
nyss tillträdda M Karl Eric Andersson såg dessutom till att traditionsenligt ringa riktigt rejält i matklockan när det så blev dags för kvällens
efterloge, varefter de mathugade bröderna började samlas i matsalen. FU
med Lv Weine Holmberg i spetsen hade dukat upp ett fantastiskt fint bord
med renköttsrulle som förrätt och en härlig laxfilé som huvudrätt.
Talet till Fosterlandet hölls av br. Carl Snaar. Han gjorde fina reflektioner över
vad som händer runt om i världen med bl.a. vulkanutbrott och landade sedan
i hur tryggt det ändå känns att bo här där vi gör i vårt vackra land. ÄÄ Michael
Lundström utbringade logen Merlins skål. I sitt tal till recipienderna berättade vår ÄÄ om otvungenheten och brödrakärleken som är en tydlig röd tråd
som löper genom våra träffar och betonade hur viktigt det var att få hamna
rätt som broder i vår loge. Tacktalet som br. Dragan Medic höll, var kort och
kärnfullt och beskrev tydligt den tacksamhet de båda kände inför sin kommande tid i logen. Vi andra instämde helt och fullt i båda talen.
Vår nye MÄ Dennis Larsson tog så fram den keltiska trädkalendern och det
visade sig att båda recipienderna var födda i april månad och därmed tillhörde
trädet al. Han berättade om vilka egenskaper som var utmärkande för detta
trädslag. Br. Nils Göran Jenvald höll ett tal till våra nya ämbetsmän som hade
gjort sin första eubatreception. Han försäkrade dem om deras förträfflighet och
att även om tonarten liksom var lite annorlunda, så kändes det precis som det
skulle vara dvs. tryggt och bra. Han lyckönskade dem på deras fortsatta färd.
SM Roland Lundström gav i sitt tal till ÄÄ Michael Lundström, uttryck
för sin glädje att det gått så bra med denna första ceremoni och lyckönskade slutligen med att framhålla br. Michael som en mycket värdig
ÄÄ för logen Merlin. Br. Michael uttryckte i sitt svarstal glädjen över att
så många Merlinbröder stadigvarande besöker mötena och att detta ger
en härlig kvalitet åt dessa. Han tackade br. Roland för de fina orden och
utbrast sedan i en skål för storlogen Östanland.
I sitt tacktal för maten kom MÄ Dennis Larsson på problematiken med att
lyckas få klädernas storlek att hålla tycks svårt med så god mat och reflekterade över att det måste vara det gemyt med vilken maten får njutas
och lade därefter skämtsamt fulla ansvaret på vår logevärd. Talet avslutades med skålen för FU.
M tillkännagav sedan att taffeln var bruten och att kaffe och kaka med
tillhörande avec stod framdukat i salongen. Kvällen fortsatte sedan under glädjens banér med många skratt och när sedan avsked togs mellan
bröderna, var det med löften om att ses vid nästa möte. Då är det Logen
Merlins 90 års jubileum och undertecknad kommer återigen att vara där.
-”Oj oj oj, va gott vi mår” (Merlins snapsvisa)
U.O.
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Kvällen hade blivit sen och alla bröder såg
fram emot den väntande måltiden med vår nye
Lv Bror Sjögren som kapten på skutan.
Talet till logen hölls av Br Thomas Nilsson
och talet till fosterlandet hölls av Br Daniel
Hultner. En av kvällens representanter från
SL, SMÄ Per Larsen uppmanade de avgående ämbetsmännen att fortsätta sitt aktiva
arbete i logens olika utskott.

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Den 23 mars. Aftonen inleddes med ett extra OÄ möte under ledning av
br Thomas Ahlqvist. Vid eubatmötet arbetade två ersättare, br Christer
Ström som MÄ och br Stig Nordlund som Org.
ÄÄ Pierre Ullmark hälsade gäster från Taliesin och egna brr välkomna
till detta första möte och gladde sig åt att se ut över en stor skara brr.
SL ämbetsmännen SSkr Alf Stenson och SM Håkan Johansson inträdde
för att installera TjOÄ Lars-Olof Andersson och arkivarie Tore Alsing.
Ett stort antal hälsningar från brr i när och fjärran framfördes. Br Douglas
Persson meddelade att logen Cynthus besegrat logen Taliesin i en bowlingskamp, med ganska övertygande siffror. Br Anders Regnell svarade rappt på
detta och lovade att det inte ska upprepas. Br Magnus Haglund påminde om
datum för Druidmarschen och anmälan till denna. Ett annat äventyr i druidisk anda är den MC tur som arrangeras i höst med Kungshamn som mål.
Som ideellt inslag presenterade br Stig Nordlund en nostalgisk tripp för
jazzälskare: Modern Jazz Quartet framförde Heart & Soul med vibrafon
som soloinstrument.
Vid MÄ:s uppräkning av närvarande bröder är vi vana vid att alla skrivit
in sig eller att någon enstaka missat detta. Denna kväll var det emellertid
sådan rusning till efteranmälan att ers MÄ hade svårt att ange antalet närvarande. Han utförde en snabb beräkning och kom fram till ca 71 brr.

Avgående Lv Jörgen Svensson tackade det avgående festlighetsutskottet för ett fantastiskt arbete
under hans period som logevärd. Ett stort tack
SMÄ Per Larsen
ville Br Jörgen också rikta till flickorna i vårt
kök, som alltid gjort att efterlogen blivit något extra för bröderna.
Timmen var nu sen och kvällen avslutades och de närvarande bröderna
styrde kosan hemåt efter ytterliggare en fantastisk logekväll.
Vid pennan, Mats Ericsson

20 Logen Carnac, Helsingborg
Eu GG fredag 26 mars
Ett logemöte med invigning av nya bröder känns väl alltid lite extra högtidligt, så också denna gång. I slutet av en ämbetsmannaperiod är det i
regel så att ämbetsmännen uppträder med större säkerhet vilket också
präglar högtidligheten.

Lotterikommitténs Lennart Alterby hjälper till att välja bland vinsterna

I efterlogen serverades påsktallrik och småvarmt och LV Sten-Åke Andersson hälsade alla hungriga bröder välkomna. Som vanligt vid påsk skulle
det sjungas allsång, så även denna kväll. Allsångsledarna Arne Westman
och Göran Juntorp fick bra fart på sina och brödernas röster och det förhöjde stämningen ytterligare.
Ytterligare en druidkväll led mot sitt slut och nöjda och belåtna bröder
började troppa av.
Leg

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Eu-möte med ämbetsmannainstallation den 26 mars
Trots en föraning om våren med 18-20°C under dagen hade 40 bröder
infunnit sig till installation av nya ämbetsmän. Broder Nils-Arne Andersson uppmärksammades för sina jämna 130 besök i logen.
Storlogens ämbetsmän intågade och invigde de nya ämbetsmännen i sina
nya ämbeten på ett högtidligt och förtjänstfullt sätt. Exregalier utdelades till
bröderna Johnny Nilsson, Jan Andesson och avgående Lv Jörgen Svensson.
Efter ett väl genomfört möte av de nya ämbetsmännen kan vi konstatera,
att framtiden även för kommande ämbetsmannaperiod, ser ljus ut för ett
fortsatt värdigt och stilfullt logearbete i logen Stonehenge.

De nyinvigda bröderna Anders Jansson och Tommy Hansson.

Det blev en högtidlig och värdig invigning av de två nya bröderna Tommy
Hansson och Anders Jansson under ÄÄ Kaj Bergströms säkra ledning. Fortsättningen av kvällen behöll sin högtidliga känsla även i efterlogen där ÄÄ
höll ett uppskattat tal till de två nyinvigda bröderna, där han bl a påpekade
vikten av att, speciellt under första tiden komma flitigt på logemöten för att
komma in i gemenskapen och lära känna bröderna.
Som vanligt såg Fu under broder Jan Erikssons ledning till att efterlogen
och kvällens meny fyllde
alla kriterier på en lyckad
efterloge. Med glädjen och
värmen i kroppen efter
samvaron med bröderna
kändes det lite kyligt att
komma ut i nattluften som
fortfarande hade lite vinter
i vårvindarna när vi skiljdes
för att var och en ta oss hem
efter en trevlig logekväll.
Nuvarande ÄÄ Kjell Bergström och
kommande ÄÄ Torgny Kihlén
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21 Logen Wales, Malmö
Efterloge till Eubatmöte den 5 mars
Denna afton var vi ovanligt många samlade till efterlogen. När ÄÄ Bertil Göransson hälsade oss välkomna efter det att vi, med hög stämning och under
hög ljudvolym, intagit en utsökt fiskgratäng, kunde han upplysa att ”om det är
någon som undrar så är det precis så här många vi är i Wales totalt, plus en”.
Nu var det dock långt ifrån bara Walesbröder som var samlade. Sammanlagt
hade vi tio gästande bröder (många från Mimer men även från Halör, SL Östanland och SL Bardaland), och dessutom ett par utomstående vänner.
Efter en kort sejour till Wales hörna för att fylla på glasen tog ÄÄ till orda igen.
Nu hade vi kommit till den punkten då vi skulle utröna varför vi var så många
samlade. Anledningen var så klart att ”den mest kända Walesaren, Gunnar”,
skulle hålla föredrag för oss. Br Gunnar Ekberg kontrade med att han kom
från en kultur där man ville vara den minst kända. Men så var ju inte fallet.
I höstas släppte Br Gunnar sin bok ”De ska ju ändå dö” som handlar om de
tio åren på 1960- till 70-talet då han var anställd inom svensk underrättelsetjänst och där han kom att bli huvudperson i den omtalade IB-affären. Br
Gunnar berättade om sin uppväxt i Malmö, i en tid där man ”levde i skuggan
av det gamla kriget och under hotet om det nya”. Det var hans dykarintresse,
en förlist sovjetisk trålare och slumpen som ledde till att han som nittonåring
utförde sitt första uppdrag för IB, eller Firman som han själv kallade den.
Så småningom kom han att infiltrera delar av Palestinarörelsen. Inträdesbiljetten till en inre krets var för honom att ringa och bombhota ett tyskt
passagerarplan, vilket ledde till att han till sist i Beirut kunde infiltrera terrororganisationen PFLP och dess ledare Wadie Haddad, som även var knuten
till KGB. Efter att ha varit med och förhindrat ett attentat och räddat hundratals människoliv, avslöjades han av Jan Guilliou och Peter Bratt och hela IBaffären rullades upp. Br Gunnar fick leva i exil ett tag i London, och redan då
ville man att han skulle skriva en bok om vad han varit med om. Sekretessen
hindrade honom, men nu är boken skriven och Br Gunnar Ekberg är med
i Sveriges Öga och Öra, en organisation med syfte att främja forskning och
studier om svensk underrättelse- och säkerhetstjänsts historia.
Det hade varit fantastiskt intressant att lyssna och många frågor följde innan ÄÄ
tackade från oss alla genom att överräcka två flaskor vin. SÄÄ Lars-Åke Sevborn
toppade med att Br Gunnar minsann skulle få rabatt i baren hela kvällen.
En bit efter 12 skildes vi i E F E.

Efterloge till Bardgradgivning den 19 mars
Detta referat vill jag börja med att rikta ett särskilt tack till vår Org Thomas
Blum, som än en gång tagit sig hela vägen till Malmö enkom för att förgylla
mötet i Lunden med musik och därefter bege sig hem igen, och därmed
missa festligheterna i Efterlogen. För festligt blev det denna afton, då vi haft
nöjet att få välkomna fem bröder i Bardgraden. Gästerna var många och
stämningen hög när vår Lv Ulf Nordblad hälsade oss välkomna till bords
med kvällens första skål. Vi hann bli serverade en murkelpaté innan ÄÄ
Bertil Göransson tog tillfället i akt och hälsade oss välkomna även han, och
utbringade en skål för broderskapet.
Efter förrätten höll, som sig bör, MÄ Per Kristiansson sitt tal till fosterlandet.
Han menade att det kanske kunde tyckas långsökt, men att det som de nyblivna bardbröderna fått uppleva ikväll kan liknas med hur det i stort fungerar i vårt samhälle. Som eubater hade de upplevt lugnet och tryggheten i en
upprepande procedur i Lunden under åtminstone ett år, men så idag hände
det: Något oväntat som de inte kunde förutse, en rad välregisserade händelser
som ledde till att de plötsligt var barder. På liknande sätt träder samhället in
och hjälper om man råkar ut för något oväntat och dramatiskt, så som sjukdom eller olycka. Sedan nämnde MÄ några sätt hur man kan hylla och hedra
fosterlandet, varav det sista var en skål och ett fyrfaldigt leve.
Därefter njöt vi av en vällagad Black & White, men innan vi bröt upp inför
pausen före kaffet ville ÄÄ hålla sitt tal barderna, vilka han lyckönskade

till den andra och näst sista graden i grundlogen. Anledningen till det
tidigarelagda talet var att en av dem, Br Gunnar Ekberg, hade ett plan att
passa och strax skulle bege sig. Just Br Gunnar var den av de nyblivna
barderna (Br Daniel Cedergren och Br Johan Nävelsö från Wales, Br CarlMagnus Eklund från Mimer och Br Per Råstedt från Ad Astra) som anförtrotts att hålla tacktalet. Han tackade så mycket och berättade att det
kändes bra att vara bard, men att mycket mer än så kunde han inte säga,
för om det skulle man vara tyst. Skål för broderskapet!
Till kaffet informerade Br Christer Hagström lite om konstklubbens
kommande resa och de båda bardaspelarna Jan Mårtensson (Mimer)
och Bengt Skoglund (Hesperus).
Nå’n gång mellan halv ett och ett skildes vi i E F E. Och med detta tackar
denne skrivaren för sig!
Fredrik Guvek

23 Henry Hurle 22/4
Lyrikafton.
Sedan flera år tillbaka har vårens näst sista eubatmöte rubriken Lyrikafton. Det innebär att några av logens bröder i efterlogen ger övriga en
inblick i den svenska diktskatten av både kända och okända poeter.
I år tjuvstartade det hela redan i lunden. TjOÄ, Göran Johansson, läste,
under punkten Ideellt, dikten Hedströmmen av Köpings ambulerande
korvförsäljare och amatörpoet Carl-Erik Jennelind.
Organisten hade som lämplig musik valt Gustaf Frödings Det är dans bort
i vägen med Sven-Ingvars. Dikten finns i Frödings första diktsamling Gitarr och Dragharmonika.
I efterlogen hade flera bröder anmält att de ville medverka. Först ut var broder
Thomas Kvarnström som
med empati läste Göran
Hanssons Vem är jag? ur
samlingen Själens spegel.
Broder Holger Nygren läste
både Karlfeldt, Fem farliga
f, och Boye, I rörelse. Han
var den enda brodern som
inte var manusbunden.
Helt och hållet by heart.
Broder Karl-Åke Jansson
är en trogen medverkande
under lyrikaftnarna. I år
blev det också lite prosa med ett stycke ur Uppslagsbok för cyniker med rubriken Brödraskap. Han svek inte traditionen utan det blev, som vanligt, lite Tage
Danielsson och lite Nils Ferlin. Sist ut den här gången var broder Bertil Svensson
med bland annat Nils Ferlins Vid diktens port.
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Som synes innehöll årets Lyrikafton ett brett spektra av svensk poesi.
Bröderna gillade det de fått höra. Det hördes ganska tydligt på de starka
applåderna. ÄÄ Gunnar Ek hade blivit så inspirerad av det han hört, att
han avslutade kvällen med en dikt av Anna-Maria Lenngren, nämligen
Broder Rusius.
När elden nyss kom lös på söder mitt i natten
Hos brodern Rusius, man anmärkt har därvid,
Att han för första gången uti sin levnadstid
Skrek efter vatten.
Bo Asp text och bild

Nr 5 maj 2010
som är ”funktioner av tid”. Innan tecken och värdigheter kan ges till
Bröder måste viss tid ha passerat. Vi talar ofta om tecknen och ordnarna
som ”det yttre tecknet” på just den egenskap som är aktuell.
Orion har nöjet att hälsa Veteranerna S-O Lindqvist, Stig Hadarsson och Folke
Andersson, tre färgklickar på Broderskapets palett. De har alla tre på olika
sätt förgyllt tjugofem år av broderligt umgänge. Deras profiler har sammantaget visat vikten av att vi alla behövs, och det faktum att vi fortfarande är
samlade är goda bevis för att vi även har klokheten att inse just detta, värdet
av att tillsammans sträva efter ”förverkligandet av våra principer”.
Stjärntecknen till Frank Nyhlander och Urban Nilsson är frukterna av
minst femton års insatser inom Orden, femton år av oegennyttiga ansträngningar för gemensam trivsel. Hur många timmar av arbete ryms i
en sjuuddig stjärna? Det vill tro och övertygelse till för att få räkenskaper
att gå ihop ibland!

29 Logen Fingal Hörby

Högstämda tal och underbar förplägnad, tacka FU för det, varav de vackraste orden är de som växlas i avskedets stund:” Vi ses nästa möte!”

Druidgradgivning 30 mars

ÄM-installation och Teckenutdelning

Med 31 närvarande brr genomfördes högtidligen druidgradgivning till de
fyra brr Christer Nilsson, Karl Gustav Lidström, Karl Erik Rispe och Anders
Månsson. Org Bengt Ekstrand läste: Visst gör det ont, av Karin Boye.

”Nya kvastar”! Javisst, men flera av de gamla blir kvar ännu en period. Orions
ÄM-kår blev uppdaterad. SL Birkenelands ÄM kunde glädjande konstatera att
alla sju kunde installeras i sina ämbeten, även Org, Ark, LV och ersättare.
Varma uppskattande ord till de avgående blandades av glada optimistiska ord till de som tar över. Vår nye M, Kjell-Arne Relk talade till avgående
ÄÄ Lennart Öström och TjOÄ Rolf Lindqvist och de fick motta var sin bok,
vars titlar gav vinkar om de ansträngningar som ligger bakom deras tid i
sina respektive ämbeten. Här måste jag tillåta mig att vara lika kryptisk
som Ingemar Stenmark, då han i sin karriärs början tillfrågades om vad
som låg bakom hans framgångar. ”De löns in´t att förklara för dem som
in´t begrip!” Tänk på det, alla ni som inte var där, en upplevelse är bäst
i original!

Nya druiderna Anders Månsson, Karl Gustav Lidström,
Karl Erik Rispe och Christer Nilsson

Vid den efterföljande brödramåltiden åt vi ägg- och sillsmörgås följt av
Skinkschnitzel med tillbehör. Efterlogens högtidlighet inramades av talet till
Fosterlandet som OÄ Gert Nilsson höll med betoningen på hur vi nu börjar känna av att vinterns hårda grepp sakteliga övergår till den efterlängtade underbara våren följt av skön sommar. ROÄ Bengt Ekstrand talade till logen och ÄÄ
Ola Lundh till recipienderna. - Nu har ni kommit så långt på er druidiska vandring att ni blivit valbara för ämbetsmannauppgifter. Ni har marscherat snabbast
möjligt till druidgraden vilket visar på bästa möjliga intresse och hjälp nu till att
föreslå nya brr gärna yngre vi behöver det. Brr Christer Nilsson och Karl Erik
Rispe tackade för den högtidliga receptionen.
ÄÄ gratulerade under kvällen br Christer Andersson som fyllt 50 år i Paris men nu undgick han inte brr lyckönskningar sång och
trumpetfanfar. Även grattis till våra nya snabbmarscherande brr Christer Johnsson, Christer
Andersson, Roland Wilhelmsson, Christer Lindblad och Håkan Emmertz som erhöll kapitelgraden vid SL mötet i Trelleborg den 28 mars.
Gert Nilsson

30 Logen Orion, Umeå
Veteran- och Stjärntecken
Nyligen hade vi i Orion tagit på oss högtidsdräkterna för att vara med om
Veteran- och Stjärnteckenutdelning. Tänk vad mycket vi har inom Orden

Stillsam i sin stol satt väl kvällens Hedersgäst, ROÄ, Riddaren av Gyllene vingen, Seth Hellman. Det har hunnit gå tolv år sen han överlämnade
sitt ämbete till SSkr Ulf Karlsson. Då Ulf tog över blev en av hans första
uppgifter att skriva en ansökan om att Seth skulle få motta Förtjänsttecknet, och han fick nu, i sitt ämbetes elfte timme, överlämna just
detta tecken till Seth. Kan men inte i Seth ana sinnebilden av stillsam
fördragsamhet och tålamod? Bakom detta tecken ryms inte bara timmar, det är år!
Tack för maten. Givetvis! Det var många som uttryckte detta. FU hade en
styv kväll, eftersom ”flickorna i köket” denna kväll hade förhinder. Men
så är det väl i livet. Någon gång måste vi i saknaden få en aning om vad vi
i vanliga fall tar för givet.
Orions arbetsordning är avslutad för detta år. Planera snarast då ni får
”det nya plånet” vilka datum ni bör vika för att vi ska ses under det nya
arbetsåret. Hur ska vi annars kunna ladda för nya tecken och testa de
nya kvastarna?
Tack för i år. Skön vår och sommar!
Bertil Carlsson

37 Logen Hesperus, Malmö
Eftersom vi den 30 mars hade besök av danskar från Quintus, hälsade Lv Jonas
Rasmusson välkommen både på svenska och klingande danska. Även bröder
från Halör och Excalibur bidrog till skaran av 49 bröder. Efter räkkanapé och
fläskfilé följde tal och tvenne nationalsånger. Som avslutning på kvällen hade
inbjudits Kristoffer Lindahl, trubadur från Musikhögskolan i Stockholm, specialist på Evert Taube. Han gav oss alla en fullödig upplevelse.
Två veckor senare, den 13 april, var det dags för ämbetsmannainstallation, från ÄÄ och TjOÄ till handbarder, summa 14 bröder. Dessutom
utdelades veterantecken, 25 år, till bröderna Björn Gerdhem, Roland
Stoltz och Eskil Jönsson. Efter denna massiva uppvaktning hann klockan
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bli mycket och jag är inte säker på
att alla brr uppskattade den som
vanligt superba supé som Lv serverade framåt natten. Men även om vi
inte får applådera underhållningen
i lunden, kände jag att hyllningar
till musikerna, brr Milos Kalla (t.v.)
och Kjell Olsson låg i luften.
Lasse Nordstedt

Från vänster, Lars Sellén ny ÄÄ, SÄÄ Lennart Cederberg,
SM Leif Ohlsson och SMÄ Svante Mellberg

I efterlogen fanns mycket att prata om, som t.ex höstens inledning med
kickoff i augusti.
Skr Rolf Granqvist

52 Logen Sefir, Grebbestad
Eu-möte med installation 24 mars
Så var det då dags för installation av nya ämbetsmän och 35 bröder hade
infunnit sig i Sefirgården för att deltaga i denna högtidsloge.

38 Logen Karlavagnen, Sundsvall
Ett välbesökt möte i Eubatgraden fredag den 9 april. Spänd förväntan vad som
skulle hända i efterlogen. Det var Eubaternas afton med hemligt tema.

SL Västanlands ämbetsmän med SÄÄ Göran Henriksson i spetsen genomförde den högtidliga ritualen på ett förtjänstfullt sätt varefter den nye
ÄÄ Roger Olsson äntrade stolen och tog över klubban och det saknades
inte uppgifter för den nye ÄÄ denna kväll. Veterantecken tilldelades OÄ
Lars Karlsson och Roland Broberg och två bröder förärades stjärntecken
nämligen bröderna Erik Peper och John-Erik Olsson därefter utdelades
ett antal exregalier till den avgående ämbetsmannakåren.
Br Göran Hansson hade nyligen passerat en bemärkelsedag och uppvaktades av ÄÄ med ett standar.
Klockan hann alltså bli ganska mycket innan det var dags för efterloge
men desto bättre smakade maten och samvaron var snabbt på topp.
Drygt tio tulpanbuketter i vårens vackra färger delade sedan ÄÄ ut bl a
till avgående ämbetsmän som tack för ett väl genomfört arbete under den
gångna ämbetsperioden.
TT

Efter brödramåltiden meddelades att det det blir whiskyprovning kopplat till frågesport. En tävling, där de olika sorterna skulle klassas samt
frågor med olika inriktningar. Efter långa diskussioner med olika smaker i strupen kunde en segrare utses. Ett populärt inslag som genomfördes
efter god planering av Magnus Larsson, Lars Wiklander, Reinerth Pettersson Kent Mattison.

Eu-möte med ämbetsmannainst. fredag 23 april.
Vid vårens sista möte i Sundsvall utfördes ämbetsmannainstallation.
Lennart Broman öppnade mötet för sista gången som ordinarie ÄÄ. Efter
sedvanlig inledning anlände ämbetsmännen från SL Boreland för att utföra installationen.
SÄÄ Lennart Cederberg, SMÄ Svante Mellberg och SM Leif Ohlson förrättade installationen högtidligt med stor säkerhet.
Efter avslutat möte samling för brödramåltiden, där framförallt logens
nya bröder fick tillfälle att bekanta sig med ämbetsmännen från Storlogen Boreland.

56 Logen Camulus, Skövde
Årsdag med teckenutdelning 12 april
Kvällens möte inleddes med att ÄÄ Owe Carlson hälsade gästande bröder från
Norge, SV Björn Walter Pedersen, SL Borgar och TjOÄ Thor Håkon Johnsen,
logen Uxello i Halden, samt från logen Taliesin, Jönköping, Anders Regnell + 40
egna bröder varmt välkomna till aftonens möte med bl.a. teckenutdelning.
TjOÄ, Michael Hallgren installerade br Bertil Kilander som Iv, p.g.a. att br
Bertil var bortrest vid ordinarie installation. Kvällens ersättare som MÄ,
Tomas Wenell, redogjorde för det gångna verksamhetsåret och logen har
71 bröder vid ingången av det nya året.
ÄÄ Owe Carlsson berättar lite om logens tillkomst och vad som hänt under de
gångna 40 åren. En stiftarbroder, OÄ Ronald Holmström, finns ännu kvar i
vår loge. TjOÄ berättat lite historik om Druidorden och uppmanar bröderna
under en stilla stund hedra minnet av våra hädangångna bröder.
På ÄÄ:s anmodan inträder, SÄÄ Dan Bergeld, SMÄ Christer Hardenberg
och SV Jan Andersson i ärende att till broder Stig-Åke Ahlm utdela veter-
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TjOÄ installerades Thommy Gransten. Till det högtidliga inslaget i Lunden var också utdelning av tecken. För 25 år i Druid-Orden hedrades
bröderna Lars Almqvist och Istvan Jerkovics med Ordens Veterantecken.
OÄ och avgående TjOÄ fick ta emot diplom och hedrades också med Ordens Stjärntecken. OÄ Kent Oldén har varit flitig i värvande av fem nya
bröder och fick ta emot Faddertecknet.

fr v. Michael Hallgren, Kurt-Åke Eriksson,
Stig-Åke Ahlm, Ove Skogfelt.

antecken och till bröderna Kurt-Åke Eriksson, Michael Hallgren och Ove
Skogfelt, utdela Ordens Stjärntecken.
En värdig ceremoni som avslutades med att SÄÄ hjärtligt gratulerade de
med tecken behängda bröderna. ÄÄ tackade för den högtidliga utdelningen och SL-ämbetsmännen tog plats i lunden.
OÄ Pär-Anders Sääf, nyss fyllda 70, fick mottaga logens gratulationer av
ÄÄ och SÄÄ uppvaktade från Riksstorlogen och Storlogen.
SV Björn W Pedersen tackar för ett stämningsfullt möte och hälsar från
storlogen Borgar. TjOÄ Thor H Johnsen tackar för ett väl genomfört möte
och hälsar oss välkomna till logen Uxellos ”Nyttår” den 4 maj.
I efterlogen var det som vanligt högt till tak och vår insamling till välgörenhet inbringade 1056 Skr och 5 Nkr. Kvällen avslutades i E F E och TjOÄ
såg till att våra norska bröder kom tillbaka till sitt hotell.
Ch

Vivaldis ”Våren” spelades under ideellt i Lunden och mer om våren blev
det också när MÄ Paul Ljungqvist i efterlogen höll talet till fosterlandet.
”Vår bästa tid är nu” sa han och det kunde vi bara instämma i när vi
samlats på restaurang Spanish Garden för att äta brödramåltiden bestående av Toast Skagen, Kalvfilé Oscar och avslutningsvis Panacotta. ÄÄ
Rolf Tillberg talade till de fyra som fått sina tecken tidigare under kvällen
och OÄ Torsten Svensson framförde tacket för utmärkelserna. Att delta i
logearbetet är som att vara med om en lång och intressant resa var OÄ
Thommy Granstens tema i sitt tal till logen Halör. Kvällens blommor överlämnades till de fyra bröder som mottagit sina tecken. Avslutningsvis
tackade logebrodern och SMÄ Ulf Liljegren för den goda måltiden och
vände sig speciellt till FU som sett till att allt flutit på under kvällen.

Eubatmöte och teckenutdelning den 22 april
Det var ett gott tecken för nytillträdde ÄÄ Rolf Tillberg att få dela ut närvarotecken till 11 bröder som tillsammans bevistat 3100 logemöten. Kvällen besöktes av 36 bröder och de nya ämbetsmännen genomförde sina uppgifter utmärkt trots en viss nervositet. Det var med varma och synnerligen personliga
kommentarer som ÄÄ överlämnade utmärkelserna för besök i egen loge. OÄ
Lennart Andersson fick guld med eklöv för imponerande 300 möten. OÄ Lennart Blomgren silver för 250 och fem bröder, OldÄrkarna Bertil Lindström,
Kent Oldén, Bertil Renhed, Thomas Clapper och Joakim Boström brons med
eklöv för 200 besök. Broder Conny Sjögren kan pryda sin frack för tecknet
för 50 besök. För besök i loger överhuvudtaget tilldelades c-märken till OÄ
Tore Thomasson för 600 möten, OldÄrkarna Göran Hirdbo och Sten Jacobsson 300, broder Nils-Ingvar Hermansson 200 och OÄ Thommy Gransten för
100 möten. ROÄ Bo Olsén, som medverkar i utformningen av tecknen för
besök i egenloge, gav en bra beskrivning av tankarna bakom dessa.

Logen 61 Halör, Höllviken
Eubatmöte den 25 mars
Vilket fantastiskt utbyte vi har med logen Excalibur i Köpenhamn! När
ÄÄ Thommy Gransten hälsade 39 bröder välkomna till kvällens möte var
inte mindre än 7 gäster från andra sidan sundet. Vi känner oss hemma
hos varandra eller för att använda ett av OÄ Elo Fasens uttryck. ”Det fina
med Öresundsbron är att åt vilket håll man än åker så åker man hem”.
Efter två år på sina platser har ämbetsmännen också känt sig som hemma, men detta var sista kvällen som de ledde ett logemöte. Nästa gång
lämnar de över till de bröder, som skall axla deras poster konstaterade
ÄÄ Thommy Gransten med visst vemod.

Eubatmöte den 8 april med ämbetsmannainstallation
och teckenutdelning.
”Två år går snabbt och jag var tvungen att titta i almanacken en extra gång
för att förstå att min ämbetsperiod som ÄÄ nu var till ända”, sa Thommy
Gransten när han hälsade 37 högtidsklädda bröder välkomna till kvällens möte med mycket innehåll. SL Sunnanlands ämbetsmän bestående
av SÄÄ Claes Nilsson, SMÄ Ulf Liljgren och SM René Lindelöf utförde föredömligt sitt arbete med den högtidliga installationen. När allt var över
hade följande intagit sina
nya platser i lunden: ÄÄ Rolf
Tillberg, MÄ Paul Ljungqvist,
Skr Sven-Erik Berglund, Skm
Christer Permfors, M Kenneth
Persson, Iv Magnus Berggren,
Yv Sven Westerlund, Lv Conny
Sjögren, Organist Gert Turesson och Arkivarie Gustaf
Wahlberg. Som av SL utsedd

För förra lördagens 35-årsjubileum framförde OÄ Bertil Renhed ett stort
och varmt tack för det lyckade arrangemanget. Ett annat tack kom längre
bort ifrån och det var vårt fadderbarn Maria Estella i Ecuador som i ett
brev med hennes handavtryck uttryckte sin glädje för penningbidraget. De
pengar vi lägger i bössan i baren kommer verkligen till dem som behöver.
I efterlogen talade ÄÄ Rolf Tillberg till teckenmottagarna och sina minnesvärda relationer till bröderna. OÄ Lennart Blomgren tackade på mottagarnas
vägnar och framhöll vikten av nätverket bröderna emellan och de ritualer
som bygger på etik och moral. Efter kvällens brödramåltid, som bestod av
bruna böner och fläsk, delades blommor ut. Ad Astra brodern Lars Fridell
borde enligt ÄÄ Rolf Tillberg också fått närvarotecken för sina flitiga besök
i vår loge, men blommorna kom väl till pass inför stundande högtidsdag. En
bukett fick ÄÄ Rolf Persson för sitt föredömliga arbete som Marskalk och en
bukett till undertecknad för flitigt skrivande i Druid-Tidningen!
Hans Johansson
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Som de flesta av bröderna
säkert vet så är Ria-center i
Jönköping en av de organisationer vi samlar och donerar pengar till. Till efterlogen
denna afton var Ria-centers
chef Rune Dahlquist inbjuden. Han höll ett intressant
föredrag om Ria.

63 Logen Aquila, Karlstad
Eu-möte 11 April.
Trettionio högtidsklädda bröder hade samlats till Eu-möte för att inviga en ny broder i vår loge. Det var första mötet för de nytillträdda ämbetsmännen. Trots premiärnerver genomfördes mötet på ett värdigt sätt
och Hans Andersson invigdes under sedvanliga ceremonier.

Ria, Råd I Alkoholfrågor, har varit igång sedan 1971. I Jönköping är de för
närvarande 11 anställda och ca 120 volontärer som driver centret. Centret
har dagsgäster och driver natthärbärge samt ett korttidsboende. Verksamheten är öppen för allmänheten och pågår dygnet runt året runt. De närvarande
bröderna fick även höra många fler intressanta berättelser om hur livet kan
te sig när allt inte går som man tänkt sig. Ria spelar en stor roll för många av
dessa olyckligt lottade. Föredraget avslutades sedan med en frågestund.
När så applåderna lagt sig stiger TjOÄ Seppo Ronder och ÄÄ Kenneth
Johansson fram till vår gäst och överlämnar högtidligt den största donationen, mig veterligen, i Taliesins historia.
10 000 kronor skänks till Rias verksamhet. Detta ledde till nya applåder och
kvällen avslutades sen allt eftersom bröderna vandrade hemåt i vårnatten.
Hoffa

Hans Andersson, nyinvigd Eubatbroder, tackar för inbjudan till logen

Vid efterföljande brödramåltid serverades Skagentoast till förrätt och till
varmrätt Wienersnitzel. ÄÄ Jonny Wijkander höll tal till Hans och önskade
honom välkommen till vår gemenskap. Hans tackade för orden och förklarade sig hedrad av att få deltaga i vår loge.
En av våra absolut trognaste bröder: Björn Larsson som sedan många år
är ljusmästare är nu även logevärd. En viktig uppgift som Björn skötte
med bravur!
Örjan Hultvall

65 logen Belisama, Vänersborg
12 april gästade SL-Västanland med SÄÄ, SMÄ och SOÄ och installerade
de nya ämbetsmän förutom ÄÄ som var bortrest. Denna installation kommer att göras vid majmötet av TjOÄ.
ÄÄ för kvällen tjänstgjorde jubelveteranen och tillika ROÄ br Ove Öberg
som trivdes och utförde ämbetet alldeles utmärkt.
Senare på kvällen delade Storlogens ämbetsmän ut ett veterantecken till
br Anders Ekberg. Br Anders bor sedan några år i Göteborg men har
föredragit att tillhöra Belisama i Vänersborg. Till kvällens möte hade 22
st bröder hörsammat kallelsen.
För referatet Håkan Ekman

73 Logen Värend, Växjö
Druidstämma och Eubatmöte 21 april
Värend Valde Våren!
Ett ”vanligt” möte utan ideella inslag låter kanske inte så upphetsande?
Aprilväder med snö och hagel dessutom, vilket överraskade oss som traskade i lågskor och utan rock!
Men, värmen i logen rådde snabbt bot på lokala lågtryck. Här förnams
våren - vilket fick oss att tänka på trolska, soldränkta vitsippemattor och
oskuldsfulla guldgrönskimrande bokskogar.
Dags att besöka lunden: ÄÄ Hans Eric Svenssons briljanta anförande,
kryddat med finstämd humor när han matchade Våren vs Vintern på ett
utomordentligt trevligt och spännande sätt. Det blev en dramatisk match
som gick till förlängning och slutade 4-3 till Våren i sudden death.
MÄ Lars Magnusson duellerade sedan med ÄÄ om Druidhistoriken och
logens stadgar. En härlig skjutjärnsutfrågning som samtidigt gav bröderna nyttiga lärdomar och uppfriskningar.
I efterlogen serverades läcker välsmakande svensk husmanskost, kåldolmar. Att döma av alla ombackningar så verkade det som att de flesta
bröderna hade haft slut på lunchkupongerna tidigare på dagen…
Vid kaffet med avec dryftades sedan de stora världsfrågorna. Ja, även lokala dito givetvis. Kommande sommarresplaner var också ett stort samtalsämne. Mängder av idéer och tips. Vad sägs om t.ex om att resa med
husbil till Nordkap?
Det dags att solcellsladda batterierna till hemliga utomhusmötet i slutet maj.
Hans Petersson

66 Logen Taliesin, Jönköping
Måndagen den 19 april var det både bardating och eubatmöte i lunden.
På bardatinget deltog 18 bröder och på det efterföljande eubatmötet sågs
24 närvarande bröder. Taliesins nya uppsättning med ämbetsmän går
från klarhet till klarhet och genomförde två trevliga möten denna afton.
I eferlogen intogs en god lammstek och otroligt nog var måltiden avslutad i
tid för vår traditionella skål för absend friends 21.21. När måltiden är avslutad brukar det i vanliga fall följas av kaffe på maten samt allmän förbrödring runt borden. Måndagen den 19:e hade dock bara kommit halvvägs.

74 Beltain, Östhammar
Eubatmöte med ämbetsmannainstallation
Östhammarslogen styrs nu av en ny ämbetsmannakår sedan ett par månader tillbaka. Tidigare M, Björn Rosencrantz har intagit ÄÄ-platsen och
ska nu de kommande två åren styra upp Östhammarsbrödernas drui-
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diska arbete. Nya på sina poster är också Skm Erik Tanskanen, M Carl
George Åhlström och Lv Stefan Marklund.
Kåren blev en mix av gammalt och nytt som borgar för god stabilitet.
Björn tillhör skaran med mycket hög närvaroprocent. MÄ Lennart Brolin
fortsätter ännu en period på samma ämbete liksom Skr Göran Tollin.
Erik Tanskanen tog steget från Lv till Skm, och sköter han det nya ämbetet
som han skött det gamla, är logens medel i gott förvar. På marsalks plats
återfinns ett ”nya-gammalt” namn i Carl Georg Åhlström, Carl George
var logens M vid logens bildande 1992 och visar nu att man även som OÄ
mycket väl kan ikläda sig ett ämbete. Iv och Yv är gamla beprövade namn
i Gunnar Jansson och Tom Pålsson liksom organisten Kalle Jansson och
ark Jan Österberg. Från logens något yngre bröder är nya Lv Stefan Marklund hämtad.

78 Logen Avalon Älmhult
Eubatmöte och Ämbetsmannainstallation 8 april
Detta Eubatmöte sparkades igång av de gamla Ämbetsmännen och avslutades av de nya. Så väldigt stor skillnad på de två gängen blev det inte.
ÄÄ Jan Isaksson inledde dock kvällen som vanligt med en trevlig dikt. Denna gång handlade den om det fortsatta livet efter påskens vedermödor. Han
hälsade också alla välkomna till mötet, inalles 47 bröder, och vände sig
speciellt till gästerna, som förutom de tjänstgörande SL-ämbetsmännen bestod av ROÄ Thor Johansson och Rolf Seger från Logen Ossian, Bo Kristoffersson från Logen Värend och Kenneth Andersson från Logen Camulus.
Som sig bör var installationen av de nya Ämbetsmännen en ytterligt högtidlig ceremoni. Denna genomfördes av SÄÄ Ove Finnhult, samt för kvällen tjänstgörande SMÄ Rickard Jönsson och SM Staffan Malmqvist. När
det hela var klart hade Logen Avalon en ny Ämbetsmannakår. Många av
ämbetsmännen där kändes igen från förra perioden, med undantag av
Ulf Andersson och Michael Håkansson. Dessa har nu dragit sig tillbaka
efter lång och trogen tjänst. Nytillkomna ansikten är Lars Bohlin som
Iv och Bengt-Göran Ohlsson som Org. Till ersättare för ämbetsmännen
utsågs Ulf Andersson, Inge Ståhl samt Jan-Erik Lindblom.

SOÄ Hans Rosengren omgärdad av de båda stjärnteckenmottagarna,
Juhani Kilpeläinen och Roland Lindgren.

Efter att ämbetsmännen installerats, kallades bröderna Roland Lindgren
och Juhani Kilpeläinen fram för att mottaga
Ordens Stjärntecken. SOÄ Hans Rosengren invigde på föreskrivet sett tecknet och fäste detsamma på de båda meriterade bröderna.

Efter genomförd installation vidarebefordrade ÄÄ en inbjudan från Logen
Stonehenge till Östanland Open i golf på Wittsjö Golfklubb den 5 september.
Som brukligt är hälsade våra gäster från sina respektive hemloger och
flera vackra buketter delades ut.
Lika brukligt är det med vackra tal en afton som denna. I takt med att vi avnjöt en mycket god måltid, fick vi lyssna till Jan Fagerbergs tal till Fosterlandet
där han speglade vår tillvaro i konungariket i ett årstidsperspektiv. SÄÄ Ove
Finnhult berättade historier och tackade Fu för utmärkta arrangemang.
ÄÄ uppvaktade den nylige 50-årsfirande Inge Ståhl samt den nyblivne pappan Simon, vår trogne
man i köket. Båda fick mottaga
var sitt ex av den exklusiva vinflaska som bara kommer ifråga
vid tillfällen som dessa.

Vid den nog så viktiga brödramåltiden var
stämningen extra hög denna kväll, och förgylldes ännu lite till, när Belenosbrodern
Åke Lagerström läste en monolog skriven av
”Calle Z”.

Druidgradgivning i april

Nyblivne 50-åringen Inge Ståhl (tv)
gratuleras av ÄÄ Jan Isaksson.

Efter detta var förbrödringen hjärtlig och total. Och med, efter hand,
stigande ljudnivå i efterlogen. Vem
hade väntat sig något annat?
Alf Carlsson

79 Logen Excalibur, Borås
Eubat-möte med Ämbetsmannainstallation 17 mars
Nya ÄÄ i Beltain Björn Rosencrantz ses här mellan de
nyblivna Druidbröderna Owe Vallin och Conny Nordin.

Knappt hade ämbetsmännen hunnit prova sina stolar innan man ”kastades
ur askan i elden” då man redan på mötet efter installationen fick genomföra
en gradgivning, då två av logens barder uppfyllt statuterna för att bli Druider.
Hela ceremonin genomfördes på ett värdigt och fint sett, och med tanke på
att det var första gången, så vi kan se framåt med tillförsikt. De nya Druidbröderna, Owe Vallin och Conny Nordin var stolta och nöjda med sina nya grader
och tackade för upphöjningen i samband med brödramåltiden.
Text & bild: Börje Eriksson

Denna gång var det dags för ”vaktavlösning” för logen Excalibur, som bildades för nästan tre år sedan. I närvaro av inalles 43 Bröder hälsade ÄÄ
Veine Karlsson för sista gången i sitt ämbete alla välkomna, varvid han särskilt vände sig till gästande Brr i logerna Camulus, Cynthus och Taliesin.
Inför installationen tackade ÄÄ för allt stöd som den nya logen fått under de
tre åren, framför allt naturligtvis från logen Cynthus, från vilken Excalibur
”avknoppats”. Därpå följde den högtidliga installationen av nya ämbetsbröder,
vilken med stor värdighet och erfarenhet genomfördes av storlogen Vänerlands
SSkr Alf Stensson, SSkm Lars-Åke Dahlström och SM Håkan Johansson.
Logens nya ämbetsmän för de närmaste två åren är: ÄÄ Thomas Bergström,
MÄ Mats Ljung, Skr Lennart Johansson, Skm Petri Karhu, M Stefan Claesson, Iv
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Tomas Oscarsson, Yv Mats Ekman, LV Lars-Gunnar Dahlin, Org Bo Mattsson,
Ark Leif Johansson. Veine Karlsson efterträder Lars-Åke Palmqvist som TjOÄ.
Under Ordet fritt framförde Br Anders Regnell hälsningar från Brr i
Taliesin, samt överlämnade en charmant blombukett. Br Pierre Ullmark
från Cynthus överlämnade, med hälsning från sina Brr i Ulricehamn, ett
kuvert med bidrag till stipendiefonden.
I efterlogen höll Br Mats Ljung talet till fosterlandet, med självklar tyngdpunkt på rikets verkliga medelpunkt och vagga, Västergötland.
Br Thomas Bergström anknöt i sitt tal till Merlins lärdomar och uttryckte
förhoppningen att han som ÄÄ skulle vara till gagn för druidismen, så
som druidismen var bra för honom.

ÄÄ Thomas Bergström såg i sitt tal vissa likheter mellan Excalibur och
andra treåringar. Och givetvis tackade han för de gåvor Excalibur förärats.
SSkr Alf Stensson konstaterade att treåringen nu kan stå på egna ben och
gratulerade Excalibur å storlogen Vänerlands vägnar.
Gåvan från logen Taliesin fick inte öppnas i Lunden, utan den avtäcktes
nu med varsamma händer av Brr Anders Regnell och Arne Pettersson.
Den visade sig vara en handstöpt sjuarmad ljuskrona som i botten hade
formen av Druidstjärnan, ett synnerligen vackert arbete. Men frågan är
när vi kan anse oss ha råd att tända den?

Den lekamliga spisen utgjordes av en förrätt som vad namnet beträffar
torde kunna ses som gastronomins motsvarighet till skvadern, nämligen Ugglelax med räkor och pepparrot. Varmrättens fyllda kycklingfilé
smekte gommen på ett sätt som vi blivit ack så bortskämda med.
Två Brr som nyligen firat jämna födelsedagar, Veine Karlsson och Torbjörn Sällfors, förärades varsin blombukett samt ett fyrfaldigt leve.
Slutligen åtskildes bröderna utan tillstymmelse till oenighet, ofrid eller
tvedräkt.

Eubat-möte med reception den 7 april
ÄÄ Thomas Bergström välkomnade de 24 bröderna till dagens möte, där vi
förstås särskilt gladdes åt besökarna från logerna Cynthus och Taliesin.
ÄÄ meddelade att alla lotter i lotteriet som finansierar vår stipendiefond
nu var slutsålda, och att behållningen kommer att utdelas till någon förtjänt mottagare.
Så var det dags för reception av en ny
broder, Ronny Uhlman. Beredande
broder var denna gång Anders Regnell från logen Taliesin, vilken tillsåg att recipienden fick ritualenlig
undervisning.
Brr Lars-Åke Dahlström från Cynthus
och Arne Pettersson från Taliesin
lyckönskade efter ceremonin den nyvordne brodern. Den senare överlämnade också en gåva från Taliesin till
Excalibur, vilken var ägnad att ytterligare förstärka logens stipendiefond.

Dragning förrättades så i stipendiefondslotteriet, där Br Lennart Johansson kammade hem förstapriset, följd av i tur och ordning Brr Bo Mattsson, Jörgen Nissen, Mats Ljung och Lars-Olof Pettersson.
Br Lars Forsman tackade för den goda maten - laxtoast, hjortstek och glass
med chokladsås - och förklarade att han inte ville ha detta ”o-hjort”.
Så småningom begav sig alla hem för att avlägga stärksakerna i väntan
på nästa högtidlighet.
Uno Axelsson

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

Vid efterlogens brödramåltid hade LV Lars-Gunnar Dahlin en väl genomtänkt
meny: sandwichen med ägg och sill erinrade om den nyss firade Påsken, och
slottssteken skulle givetvis föra tankarna till det stundande prinsessbröllopet.
MÄ Mats Ljung höll talet till fosterlandet, där innehållet liksom förra gången hade en lokal prägel, nämligen tranornas dans vid Hornborgasjön.

FRACK 1.595:-

Som vanligt avslutades kvällen på ett för alla angenämt sätt.

Komplett med alla tillbehör 2.250:-

Eubatmöte med stiftelsedag den 21 april

Svart kostym
1.150:Smoking + skjorta 1.600:Lackskor
500:-

Denna gång firade logen Excalibur sin treåriga tillvaro i närvaro av 30
brr och frånvaro av endast ett sjutal. I gengäld gästades vi av bröder
från ”vår moder”, nämligen logen Cynthus i Ulricehamn, samt från våra
grannloger Taliesin från Jönköping och Iris från Göteborg. Från storlogen Vänerland hade också SSkr Alf Stensson, SSkm Lars-Åke Dahlström
och SM Håkan Johansson hittat till Knallestaden.

Välkomna!

Under logemötet utdelades exregalier för förtjänstfullt arbete till förra
ämbetsperiodens ÄÄ, MÄ och Skm, nämligen Veine Karlsson, Thomas
Bergström och Mats Ljung. (Den senares frackbröst visade sig osedvanligt motståndskraftigt mot nålstick).

Annonsering i
Svensk Druid-Tidning
lönar sig alltid!

Logen Excalibur gratulerades på sin treårsdag genom hälsningar och gåvor från ovan nämnda loger.
Vid efterlogen höll MÄ Mats Ljung talet till fosterlandet, där han denna
gång uppehöll sig vid potatisen, dess härkomst, användning och betydelse för svenska folket, i vilken form den än avnjutes.
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Nu har några månader förflutit sedan den nya hemsidan, www.druidorden.
org lanserades. Fortfarande pågår en hel del uppdateringar på enskilda
grundlogers sidor, allt eftersom de inkommer med uppgifter, så som historik, logotyper och sin lokala välgörenhet.
Men, i övrigt är den publika hemsidan färdig. Här är lejonparten av informationen statisk och kommer alltså inte att, i någon större utsträckning behöva någon senare handpåläggning. Den publika delen är i första
hand inte tänkt för bröderna, utan för allmänheten i allmänhet och presumtiva bröder i synnerhet.
Sedan lanseringen av denna hemsida har vi haft mycket korrespondens
med många bröder i vårt avlånga land som haft frågor, synpunkter och
även beröm. Men det som många saknat, inte minst Ordensledningen, är
presentation med bilder, över ämbetsmän på olika nivåer.
Detta är något vi tagit till oss, och
tagit med i det fortsatta arbetet.
Vår tanke var från början att skapa en
publik hemsida för allmänheten samt
en intern sida med fokus på det administrativa arbetet inom vår Orden.
Denna tudelning av hemsidan har vi
insett inte är till fylles. Under de senaste månaderna har vi istället arbetat
fram en ”trehövdad” hemsida. Denna
trojka kommer att bestå av:

Efter genomgång av samtliga grundloger som har egna hemsidor har vi
kommit fram till att, med möjligtvis något undantag så har samtliga sidor
väldigt likartad information. Det är information som i många stycken
kan inrymmas på den publika delen; www.druidorden.org. Men det vi
upptäckt, och som inte riktigt har en naturlig plats på den publika sidan
är två saker som många grundloger presenterar; bilder på ämbetsmännen samt bilder och referat från möten. Vi arbetar just nu fram ett verktyg
som ska tillåta samtliga grundloger att ladda upp mötesreferat och bilder
på den lösenordsskyddade interna hemsidan. Mer information kommer
längre fram, antingen i SDT eller direkt till respektive grundloge.

Vi har flyttat fokus från den administrativa delen och istället fokuserat på
att få den interna delen färdig. Tyvärr har vår tidigare tidsplan fallit, då vi
när vi tänkte oss en lansering av den administrativa delen runt 1 maj inte
hade någon tanke på ”Intranätet”. Detta har medfört en hel del extra arbete
och därför har vi passerat 1 maj utan
Göran Lundgren Peter Sunnanek Lennart Landin Paul Ljungqvist
att ha något ytterligare att presentera. Men arbetet fortgår, minst lika
intensivt som tidigare, lita på det.

Den publika hemsidan (den
del som är i princip färdig och
har legat ute sedan mitten av
februari)
Den lösenordsskyddade administrativa delen (som idag består av matrikel och lite annat)
Samt den nyaste delen; ett intranät – riktad till samtliga
bröder.
Den första delen kommer att se ut som den gör idag, medan de två andra
delarna kommer att lösenordsskyddas. Information om lösenord kommer att gå ut till samtliga grundloger inför lanseringen.
Vårt fokus har varit den tredje delen; samma layoutmässiga miljö som
den publika sidan, men lösenordsskyddad. Här pågår arbetet med att
lägga upp bilder på ämbetsmän, just nu på RSL- och SL-nivå (liknande
det som fanns på www.fgdo.se / www.druidorden.se. Dessutom har vi
tänkt att arbetsordningen ska finnas, enkelt sökbar, på dessa sidor.

För att ändå nämna något om den
administrativa delen; Vi tänker oss
att skapa ett digitalt verktyg för det
administrativa arbetet. I första läget
kommer samtliga blanketter att finnas tillgängliga för nedladdning för
Skr och SSkr, men i förlängningen
arbetar vi med att man ska kunna
fylla i blanketterna direkt på Internet och sedan sköter verktyget
resten. Dessutom arbetar vi med att
förbättra matrikeln ytterligare. Vi
undersöker just nu möjligheten till
kortläsare som ska registrera bröders närvaro och automatiskt uppdatera besöksstatistiken i matrikeln
på Internet. Detta är endast några av
de många saker som vi arbetar med
när det gäller det administrativa verktyget. Men i huvudsak är det som
kommer i den administrativa delen tänkt att underlätta arbetet för Skr
och SSkr. Samtliga SSkr kommer att få en grundlig genomgång av detta
när de träffas i Linköping på i augusti.
Vi återkommer med mer information.
IT-gruppen
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Bröder!
Svensk Druid-Tidning
behöver fler annonsörer!
Kontakta:
Göran Lindgren, e-post sdt@druidorden.org

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
1/4-sida 0 90 x 128 mm 0.800:Modul
90 x 50 mm
400:Årsprenumeration, 10 nummer ./. 25%

Pris:
Halssmycke 100:- med kedja
Brosch/Pins 60:-/st

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
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VI GRATULERAR
60 år

92 år

70 år

Iris, HelgePersson 6 juni
				

Belenos, Arne Åberg 1 juni
Neptunus, Hans Gutenmark 4 juni
Orion, Bertil Lahti 9 juni
Stonehenge, Bo Nilsson 17 juni
Neptunus, Weine Johansson 17 juni
Ogmion, Bengt Andersson 21 juni
Neptunus, Bo Spalle 28 juni
Camulus, Per-Olof Pettersson 29 juni
Sefir, Stig Olausson 29 juni
Minera Ferrorum, Bertil Johansson 29 juni

85 år

Belenos, LennartNorlin 7 juni		
		

80 år
Aldebaran, Carl-Evert Lindelöf 2 juni
Belenos, Rolf Rönnö 4 juni
Lir, Bertil Johansson 8 juni
Amici, Bengt Hansson 8 juni
Ad Astra, Lars Håkansson 22 juni
				

Värend, Per-ErikSandebäck 1 juni
Amici, Bengt Albinsson 2 juni
Orion, Lennart Stenmark 2 juni
Alir, Lennart Hammarsten 5 juni
Morvin, Robert Ahlqvist 5 juni
Fingal, Lars Johansson 5 juni
Neptunus, Per-Olof Lindqvist 13 juni
Allbota, John Bjerker 20 juni
Sefir, Sune Karlsson 21 juni
				

50 år
Iris, Mikael Robinsson 2 juni
Orion, Peter Strand 4 juni
Nennius, Ove Söderlind 10 juni
Avalon, Jimmy Biesért 14 juni
Doru, Christer Holm 18 juni
Avalon, Bo Edvinsson 20 juni
Doru, Dan Kimblad 30 juni

75 år

Vasa, Sven Arne Rolfsmark 3 juni
Cynthus, Stig Nordlund 9 juni
Henry Hurle, Ingvar Grinneby 12 juni
Eos, Georg Lundberg 15 juni
Morvin, Karl-Henrik Eriksson 20 juni
Eos, Sven-Erik Forsberg 22 juni
				

BRUSTNA LÄNKAR
LOGEN ALIR, SÖDERHAMN

LOGEN LIR, VARBERG

LOGEN ARGO, ÅNGE

LOGEN MINERA FERRORUM, GÄLLIVARE

LOGEN CYNTHUS, ULRICEHAMN

LOGEN MORVIN, LULEÅ

LOGEN LIR, VARBERG

LOGEN NEPTUNUS, LINKÖPING

K-Br Lars-Olov Hammergård, Söderhamn
Invigd i Orden den 20 februari 1997
Avliden den 23 mars 2010
13 medlemsår
OÄ-Br Lars-Erik Helmersson, Ånge
Invigd i Orden den 23 november 1982
Avliden den 22 mars 2010
28 medlemsår
D-Br Carl-Alberth Johansson, Hökerum
Invigd i Orden den 23 september 2004
Avliden den 18 april 2010
6 medlemsår
ROÄ-Br Sam Rundberg, Varberg
Invigd i Orden den 8 juni 1963
Avliden den 7 april 2010
47 medlemsår
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K-Br Bertil Torbjörnsson, Varberg
Invigd i Orden den 8 januari 1987
Avliden den 27 mars 2010
23 medlemsår
OÄ-Br Holger Olofsson, Malmberget
Invigd i Orden den 31 oktober 1975
Avliden den 27 mars 2010
35 medlemsår
OÄ-Br Ragnar Lundman, Luleå
Invigd i Orden den 6 oktober 1967
Avliden den 26 februari 2010
43 medlemsår
OÄ-Br Erik Hagström, Linköping
Invigd i Orden den 14 november 1961
Avliden den 11 mars 2010
49 medlemsår

Nr 5 maj 2010

Svensk Druid-Tidning

VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
LOGEN VASA, MALMÖ

LOGEN HESPERUS, MALMÖ

LOGEN VÄREND, VÄXJÖ

Eu 10 03 11
Gustav Svedin
Katedralströmsgata 7, 129 54 Hägersten

Eu 10 03 16
Niklas Mårtensson
Mary Hemmings gata 13, 218 37 Bunkeflostrand

Eu 10 03 03
Joakim Brauer
Tjureda Björkdalen, 360 40 Rottne
Anders Brodell
Pär Lagerkvists väg 24, 352 43 Växjö
Ralf Frilund
Tycho Brahes väg 3, 352 64 Växjö
Lars Ohlsson

LOGEN POLSTJÄRNAN, KRAMFORS
Eu 10 03 21
Peter Hellström
Krammgatan 12, 872 31 Kramfors

Eu 10 03 20
Kent Mattison
Lejdarvägen 8, 871 00 Alnö
Axel Söderlund

LOGEN CARNAC, HELSINGBORG
Eu 10 03 26
Tommy Hansson
Kummelgatan 76, 253 60 Ramlösa
Anders Jansson
Nedre Holländaregatan 11, 252 26 Helsingborg

LOGEN FINGAL, HÖRBY
Eu 10 03 09
Jonas Andersson
Violgatan 10, 242 34 Hörby
Rikard Fondell
Kungsgatan 30, 242 30 Hörby

LOGEN ORION, UMEÅ
Eu 10 03 19
Jimmy Berggren
Storklyvan 36, 913 35 Holmsund
Ola Carlén
Ringvägen 16, 904 21 Umeå

ROÄ Olle
Könsberg
SVENSKA
DRUIDORDEN
FGDO

Riddaren av Den Goda Viljan

LOGEN KARLAVAGNEN, SUNDSVALL

Täljslätt 153, 864 92 Matfors

LOGEN CIRCIUS, LYCKSELE
Eu 10 03 23
Bo Holmqvist
Vilhelminavägen 24, 921 34 Lycksele

LOGEN SELENE, TRELLEBORG
Eu 10 03 25
Christer Hill
Ringduvegatan 6, 235 38 Vellinge
Lars Lindqvist
Gullviksgatan 33, 214 58 Malmö

LOGEN CERNUNNOS, HÖGANÄS
Eu 10 03 09
Lennart Magnusson
Sandormsvägen 8, 260 41 Nyhamnsläge

ROÄ Olle Könsberg, logen Cernunnos, har avlidit
i en ålder av 99 år. Han skulle ha fyllt 100 år, om
han hade fått leva till den 24 juli i år. Br. Olles
Druidiska bana blev lång, ja mycket lång. Han
recipierade i Eu graden den 16 april 1946 och
erhöll ROÄ kedjan 20 nov 1957.

Vingavägen 27, 352 63 Växjö LOGEN

BELTAIN, ÖSTHAMMAR

Eu 10 03 01
Gillis Eriksson
Klockaregatan 2, 742 34 Östhammar
Jan Nilsson
Fridhem Knutsbol 121, 747 91 Alunda
Mats-Ola Stigsson
Ed 113, 742 92 Östhammar
Kent Wahlgren
Högbergsgatan 21, 742 32 Östhammar

LOGEN ALLBOTA, KALMAR
Eu 10 03 26
Ola Davidsson
Vetevägen 15, 387 36 Borgholm
Peter Palm-Schwandt
Dunövägen 42 A, 394 77 Kalmar

get”, då RSL under 14 dagar instiftade 13 Norrlandsloger,
då dessa loger konventerade från ODO till FGDO. Någon
av dessa dagar stiftades också SL Norrland.

Br. Olle har sedan sin hustrus bortgång själv skött
sitt stora hus i Mölle, allt hushållsarbete samt trädgård. Dock flyttade Br. Olle i januari i år in på ett
Br. Olle invigdes i Logen Wales i Malmö, var stiftar- äldreboende utanför Höganäs. Åldern tog ut sin rätt
broder i logen Hesperus och hamnade så små- och Br. Olle tappade de sista månaderna livsgnistan
ningom via Amici i logen Cernunnos, efter flytt till och gick för alltid bort från oss den 25 mars.
Mölle. Det var många ämbeten i såväl Grundloge, Vi som hade turen att ha fått känna Br. Olle vet vilken
Storloge och Riksstorloge som han klarade av un- glädje han alltid spred kring sin person. Stor Druidisk
der sina många år i Druidorden. Här följer en del kunskap, massor av livserfarenhet och berättarvillig
av Br. Olles druidiska CV: Recipierade i EU graden om sitt rika liv. Det var bara för oss yngre bröder att
1943 i logen Hesperus. Stiftarbroder i logen Wales insupa all kunskap som strömmade ut från honom.
där han också blev dess förste MÄ, ÄÄ och TjOÄ,
1950-56, RSV 53-54, RSM 54-63. Förtjänsttecken Tomrummet efter Broder Olle blir stort men minnet
är ljust. Vila i frid!
och Veteran samma dag 22 okt. 1971.
Tommy Hägg, ÄÄ Cernunnos
Nämnas kan att under tiden Br. Olle var RSM gick det
Börje Lindén, ROÄ Carnac
som han sedermera kallade ”det stora Norrlandstå-
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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

En broder som kan hjälpa
ditt företag att växa!
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 Malmö och Tom Arnshed på BDO 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!
Ring 040-661 20 50 eller 0410-133 72 eller gå in på www.bdo.se!

