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En ny generation fönster
Kunskap och kvalitet i alla led har alltid varit starka ledord för oss och våra produkter.
Nu presenterar vi en ny generation fönster med uppdaterad och förbättrad teknik och
design. Den innehåller också en nyhet – Stabil – ett träfönster av allra högsta kvalitet.
Beställ vår nya katalog och läs mer om våra produkter på www.spfonster.se
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I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning

Finns det samhällsintelligens?
När jag, som jag började med förra sommaren, tog mig före att
motionera genom att traska på byvägarna i en runda på ca en
och en halv timme, så blev det naturligtvis tid till funderingar.

SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO
Västergatan 3A • 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81 • Fax 040 12 80 83
Bankgiro: 782-1911
Bank: Svenska Handelsbanken
Org.nr: 84 60 01-3454
E-post: kansliet@druidorden.org
Website: http://druidorden.org

Jag såg t ex att det fanns 30 myrstackar utefter en kilometer
av vägen. Trots att jag avskyr stackmyror är det ändå med en
slags hatkärlek jag iakttar dessa kryp som jag anser är ganska
korkade. Min egen personliga och högst ovetenskapliga åsikt
om detta grundar sig på att min far hade bisamhällen när jag
var liten. Bina, som jag anser vara högst intelligenta individer, kan bl a komma hem till kupan och visa för de andra var
de funnit honung. Hur långt bort och i vilken riktning. Jag
hade t o m förståelse för varför de ibland stack mig.

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

En myra, kan komma släpande på ett barr mot stacken, stöta på
ett grässtrå, släpa upp barret till toppen av strået och ner på andra
sidan och sedan släpa barret tillbaka samma väg hon kom(?). När
jag står och stirrar på myrors slit så ser jag ingen riktig målmedvetenhet i arbetet. På en myrväg där myror släpar barr och annat
fram och tillbaka, ser jag onekligen att de flesta går mot stacken.
Stacken växer oavsett att ett antal myror går åt fel håll. Vad det
beror på undrar jag. Inte verkar det vara den korkade myran som
bestämmer färdriktningen. Det är någon slags samhällsintelligens
som gör att merparten av barren hamnar rätt.

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

Nu hade jag kommit på något. Det är kanske därför vissa
samhällen överlever bättre än andra. Det finns inte alls så
många bisamhällen i skogarna. De är för stora individualister
så klart. Men jag tror att de har mycket roligare än den där
myran som släpade upp barret på grässtråt.

Caj Söderberg
Box 2101 • 750 02 Uppsala, Tel 018 10 60 05
E-post: caj.soderberg@accurat.se
Annonsansvarig - samt layout & original:
Göran Lindgren
Sallerupsgården • 212 91 Malmö
Tel. 040 49 33 94
E-post: g.k.lindgren@telia.com
sdt@druidorden.org

Hur är det med oss människor? Kan man dra likheter?
Det har ju funnits samhällen som under mycket långa perioder har slitit och släpat under en överhet, politisk eller religiös,
som de enskilda individerna aldrig har sett. Samhället har hållits
ihop, ibland några tiotals år, ibland i tusentals år, men så roligt hade det inte varit för undersåtarna och sällan utrymme för
några individuella krumsprång har det funnits. Till slut har allt
rasat. Det ser vi tydligt nu i de totalitära islamiska staterna.

Adressändringar
Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i
Malmö i samband med övrig rapportering.
Prenumeration inom Sverige: 100:-/år
Prenumeration utom Sverige: 400:-/år

I dag, som tidsmässigt bara är ett nålstick i historien, strävar
de flesta av världens människor efter mer frihet och möjlighet att göra egna val och egna små krumsprång.

Tryckeri: Jomagp, Ljungby
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända
manus.

Förhoppningsvis är vi lyckligare när vi själva kan
ha glädje av den intelligens vi har som individer
även om våra demokratiska samhällen ofta kan
vara kaotiska.

Nummer 4 utkommer den 20 april
• manusstopp den 25 mars
Nummer 5 utkommer den 20 maj
• manusstopp den 25 april

Vad kan jag lära av det här då? Inte ett dugg.

Upplaga: 5.200 ex
ISSN: 1650-8815

Men jag tycker själv att jag är lycklig för att
jag själv kan besluta att gå den här rundan för
att sedan känna mig behagligt trött efteråt.
Caj Söderberg

Caj Söderberg
Tel 018 10 60 05
E-post: caj.soderberg@accurat.se
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TÄNK PÅ

HELHETEN!
Vi befinner oss i en tid där vi tycker att tiden är för knappt tilltagen. Stress
och jäkt tillhör vardagen. Jag upplever att vi styrs av mobiltelefonens ringsignaler och sms. De s.k. sociala medierna har flyttat in i järnvägsvagnar
och flygplatser. Aldrig en lugn stund. Aldrig tid för avkoppling.
Finns det något som vi själva kan göra för att mildra verkningarna av
detta? Ja, inte har jag någon patentlösning men jag tror att vi måste hitta
tillfällen där vi kan bryta detta mönster.
En av druidskapets syften är just detta, att vi skall få tiden att dämpa
farten en stund när vi har våra möten.
Ett loge mötet består ju av tre delar förloge - rituella mötet - efterloge
med brödramåltid. Vi träffas i god tid före det rituella mötet, hälsar
på varandra och får tillfälle att utbyta tankar och funderingar. Sedan
vidtar den rituella delen och när den är klar så väntar brödramåltiden
med efterföljande fortsatta samtal. I samband med någon av dessa delar så kan det, med fördel, vara ett ideellt inslag av någon form. Alla
dessa delar är lika viktiga för att ett logemöte skall fylla sin avsedda
funktion.
Jag upplever ibland att det finns bröder som ser den rituella delen som något ”nödvändigt ont”. Det tycker att de mer glättjefulla delarna, som förloge och efterloge utgör, är det viktiga.
Det är där jag ser faran att ämbetsmännen, i sin strävan att
tillgodose dessa bröders åsikter, glömmer bort vad som håller oss samman ”De rituella delarna - De värden som vi
druider står för”.
Skulle vi bara vara en allmän diskussionsklubb så kunde vi ju träffas var som helst ett par gånger i månaden
för att pokulera. Det är under det rituella mötet vi
får den stillhet, avslappning, kontemplation som vi
så väl behöver, när vi lyssnar till ämbetsmännens agerande. Vi blir påminda om de starka löften som vi
avgivit i de olika graderna och som vi förhoppningsvis
gör allt vad vi kan för att kunna uppfylla. Ett rituellt
möte behöver inte vara långt och högtravande för att
det skall uppfylla kravet för ett bra möte, men som i
alla sammanhang är kvaliteten på det som utförs en
viktig faktor.
Bröder ämbetsmän glöm inte att det är ni som hjälper
oss, att genom ert sätt att ”hantera” den rituella delen
under logemötet, att varva ner och koppla av och på så
sätt orka med den dagliga stressen och hetsen.
Tänk på helheten i ett logemöte!
Dag Wikman. RSMÄ
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Den sjuuddiga stjärnan
av Per Hultberg

Sedan jag blev antagen till FGDO har jag alltid haft en nyfikenhet vad gäller den sjuuddiga stjärnan och tittar efter den
var jag kommer. Anledningen till min nyfikenhet är att det
inte är så vanligt med sju uddar i stärnsymboler, men då jag
en kväll satt och tittade på ”Antikrundan” från Sigtuna dök
plötsligt Steninge slott upp i rutan.

Druidismen och kommit fram till följande:
Musiken: Som vi kan koppla till vår verksamhet då vi sjunger
vår öppnings- och avslutssång, musiken är också kopplad till
bardernas färdigheter och deras bärare av kulturen. Vi har ju
också andra aktiviteter i lunden där musiken spelar stor roll.
Aritmetiken: Räkneläran, där vår verksamhet vilar på vår
skattmästares oförvitliga förmåga att hålla reda på kredit och
debet samt att barmästaren har förmåga att ta rätt betalt för
mat och övrigt tillhörande barverksamhet.

Varför var nu det så speciellt,? Jo där fanns en sjuuddig stjärna på slottsfasaden vilket födde min nyfikenhet för stället
och började söka efter kopplingar till Druidismen.
Det visade sig att symbolen kommer från ätten Gyllenstiernas släktvapen och härstammar från 1400 talet. Stjärnan används idag
utav de nya ägarna och en heraldisk strid har
blossat upp då vapnet är skyddat.

Geometrin: Det rumsliga sambandet där vi har vår lund och
dess utformning med strikta regler för placeringar av artefakter.
Astronomi: Vetenskapsläran om himlakroppar och universum.
Kommer vi inte närmre dessa föremål i vår lund än någon annan stans och bär vi inte stjärnan med högt huvud?

I sin marknadsföring i dagstidningar och på
Internet använder de nuvarande ägarna till Steninge slott en vapensköld. Det är en i blått fält sjuuddig stjärna,
och därunder årtalet 1705. Skölden är krönt med en grevlig krona.
”Mot vapnet kan två invändningar riktas. Först mot själva kompositionen. Ett årtal förekommer i vapnet, vilket strider mot den
heraldiska seden att i vapensköldar undvika bokstäver och siffror.
En långt allvarligare invändning är att det är ett immaterialrättsligt intrång i ätten Gyllenstiernas vapenrätt.

Grammatik: Regler för orddelar och satsbyggnader. Hur pratar
vi i lunden, med färdiga manuskript som vi följer, skrivna av
lärda män och förvaltade av oss idag.
Dialektik: Samtalskonst. Druidismen bygger på grundstenen att
ingen är för mer än någon annan och samtalet mellan bröderna
för förbrödringens och ökade kunskapers skull är av väsentlig
betydelse.
Retorik: Konsten att finna det som i varje situation är ämnat
att övertyga. Kunskap är makt och skall förvaltas med ödmjukhet men utan retoriken skulle inte makten finnas.

I svensk rätt och i den Europeiska rättstraditionen finns en princip, som säger att personliga kännetecken ska skyddas”. Detta är
hämtat från tidskriften (Vapenbilden nr 48 Av Martin Sunnqvist). Dock hittade jag ingen koppling till FGDO där men
det var intressant och jag fick lära mig något som jag inte
tidigare visste.

Jag stannar där i min betraktelse över den sjuuddiga stjärnan
som tillika som humanisterna i Lund, är vår gemensamma
symbol. Jag konstaterar också i min analys av de sju fria konsterna att en Druid är också en bärare av humanismen.

Vad jag däremot hittade om den sjuuddiga stjärnan gjorde
mig ännu mer intresserad och det var att den sjuuddiga stjärnan har en ännu äldre betydelse hämtad från antiken och
härstammar från humanismen, där har den sjuuddiga stjärnan betydelsen ”Septem-artes-liberale” och betyder de sju
fria konsterna, denna symbol har humanisterna vid Lunds
universitet anammat som symbol för sin fakultet. Jag har
gjort en egen tolkning utav de sju konsterna kopplade till

Humanisten och Iv i logen Nerevs
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Åldrande och visdom

text Bertil Carlsson, illustration Kari Katyr

Med några års perspektiv på pensioneringen måste jag tillstå att
jag emellanåt funderar över saker som inte angick mig speciellt
tidigare. Var börjar åldrandet och hur tar det sig uttryck? Kommer
det bara smygande utan att det märks, eller är det tydligt? Och
den eventuella visdom som åldrandet skulle kunna skänka, var tar
det sin början och hur ser det ut? Blir man bara en patetisk gammal besser-wisser, eller kan visdomen bli något vackrare?

och gjorde menande miner mellan varandra och njöt ohejdat åt
hur de kunde göra bort den äldre mannen. Publiken skrattade åt
tillställningen och njöt av hans plåga. Men när jag i minnet spelade upp den här sketchen kunde jag inte se ”gubben”. Han stod
i vägen och jag såg bara hans ryggtavla. Däremot såg jag de två
försäljarna i ansiktet och jag kände förtrytelse. Jag ville ge de där
två en knäpp på näsan, bara för att de betedde sig så dumt.

Nu måste jag göra läsaren besviken, eftersom jag tänker lämna de kroppsliga fenomenen helt. Då jag, en man på 160 cm,
upplever att jag får längre ner till golvet när jag knyter skorna
allt eftersom åren går, då förstår jag att den sidan av åldrandet
är oundviklig. Nej, jag vill koncentrera mig på själen.

I minnet hade jag bytt kameravinkel och min sympati låg hos
”gubben”. Och det är ganska naturligt. Försäljarna bröt uppenbart mot två av Merlins levnadsregler; ”Om du har makten, utöva
den med klokhet” och ”Lev så att du blir aktad av alla”. Jag hoppas att den eventuella visdomen inte berövar mig all humor, men
om den kan göra mig något mer sparsmakad kanske det bara är
nyttigt. Förr var det bara kungens narr som vågade säga kungen
sanningen, numera kan vi alla skoja med allt, bara för att det är
tillåtet. Kungens och hela kungahusets tillkortakommanden är en
outtömlig källa för diverse underhållningsprogram, men jag tillåter mig att ifrågasätta kvalitén på skämten! Jag är väl yrkesskadad!
Hur skulle jag som gammal lärare kunna skratta åt dyslexi i ena
stunden, för att i nästa stund ha full respekt för dem, av mina elever, med samma problematik? Om det är visdom får jag välkomna
den, är det ålderdom måste jag väl bara acceptera det hela.

Jag tänker och famlar i minnet efter tecken på de här två sakerna, åldern och visdomen. Jag erinrar mig att jag för några
år sedan i Västerbottens-Kuriren kunde se de tolv Luciakandidaterna och fick för mig att man gjorde narr av läsekretsen.
Jag trodde att det var samma flicka som porträtterats i något
olika vinklar, men det var helt tydligt, för mig att det var
samma flicka. Samma leende, samma frisyr och så vidare. Jag
förstår att de unga män som var förälskade i flickorna på
pricken kunde skilja dem åt, men för mig var det kört. Allihop såg likadana åt. Snacka om ålderdom!

Och därefter, som man säger i nyhetsprogram; över till något
helt annat! Kriminalserien ”Criminal minds” brukar börja och
avsluta med att vi ser jetplanet med kriminalarna flyga hem eller
bort medan en speakerröst läser ett citat. Det kan vara en filosof,
en statsman eller någon annan känd människa som vid något
tillfälle yttrat sig och citatet avses kunna kasta ljus på det mänskliga mörker som just skildrats i episoden. Nedan följer två, ett av
Tage Danielsson och ett annat som jag själv står för.

Det är ju samma sak med bilarna! Citroën kunde tidigare
sticka ut hakan och se annorlunda ut, men även de har blivit
bland de likriktade numera. Jag kan skilja en sedan från en
herrgårdsvagn, men inte mycket mer. Ålderdom?
Visdomen får jag söka efter mycket mer systematiskt, och jag vill
inte skryta med den. Jag såg ett program om humor och underhållning för någon vecka sedan. Monty Python kom på tal och jag
erinrade mig den klassiska sketchen med de två radiohandelbiträdena som brutalt gjorde bort en äldre kund som tänkte köpa en
musikanläggning, en förstärkare. Kunden hade inte någon inblick
i branschen. Anti-skating, rumble och Dolby var helt främmande
begrepp och försäljarna var grymma. De himlade med ögonen

”Utan tvivel är människan galen”, sa Tage Danielsson, varvid
han visade stor visdom, redan innan han blev gammal.
”Inget är så patetiskt som en människa som tar sig själv på för
stort allvar”, sa Bertil.
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Februariträff hos
”Druttorna” i Söderhamn

boliserar att hjälpen inte passerar några mellanhänder.
Detta borgar för att hjälpen hamnar på rätt ställe. Samarbetet med specialskolan för barn med olika funktionshinder har pågått i drygt 10 år och består av hjälpsändningar med bland annat kläder, sängkläder, mattor till
de kalla golven, köksredskap och maskiner, samt spel
och leksaker. I mån av möjlighet har föreningen, tack
vare bidrag, ibland kunnat bidra med hjälp till inköp
av tvättmaskiner, diskmaskiner och spisar. Medlemsavgiften i föreningen är 100: - per år och de pengarna går
oavkortat till frakt av hjälpsändningarna. Det mycket
intressanta föredraget illustrerades av bilder som visades
med bildkanon via en dator. Många av de deltagande
hade frågor att ställa och få svar på, t.ex. hur man kan
hjälpa till i detta angelägna arbete.

Som tidigare har berättats om här i tidningen finns i
Söderhamn det informella, men högst seriösa, sällskapet
”Druttorna”, som träffas regelbundet första onsdagen
varje månad. Så har skett sedan starten 2005. Det som
förenar damerna är att var och en av dem är anhörig till
en druidbroder i logen Alir.

Februari månads träff samlade dryga tjugotalet förväntansfulla damer, som undrade vad arrangerande grupp
hade hittat på. Det är praxis att arrangerande grupp håller
meny och program hemligt tills det är dags att träffas.
Kvällen startade med servering av hemlagad grönsakssoppa, hembakat bröd med smör och två sorters ost.
Till kaffet serverades en chokladkaka, även den egentillverkad. Till måltiden hade också två representanter för
kvällens programinslag inbjudits.

Som avslutning på kvällen kunde, tack vare givmilda
”druttor” och hemlagad måltid, ett ansenligt bidrag
lämnas till föreningen Hand i Hand.

Efter maten presenterade gästerna Eva Norin och Lilian Meijer verksamheten i solidaritetsföreningen Hand
i Hand, som stöttar barnhemmet/internatskolan Dzelzava-Madona i Lettland. Namnet Hand i Hand sym-

Text och foto: ”Druttan” Ing-Marie Lernholt
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När skånebönderna blev
förbannade i Ljungby
Av Henrik Enander, Illustration KariKatyr
Ljungby har aldrig fått någon plats i den svenska historien,
här har aldrig hänt någonting av historiskt intresse. I druidiska
sammanhang är dock Ljungby väl känt som hemvist för den
livaktiga logen nr 8 Wirdar. Men en gång var det på vippen
att Ljungby skrivits in i den svenska historien och det var när
skånebönderna här blev förbannade för nästan 300 år sedan.

nödmynt, allt obearbetat silver beslagtogs och all utrikes- och
inrikeshandel kontrollerades av upphandlingsdeputationen.
Äganderätten var skenbar då enskild egendom sattes i pant
för statsobligationer och då godtyckliga pålagor, tvångslån och
konfiskation hotade den enskilde. I september 1718 ålades rikets städer att upprätta statliga magasin med spannmål och
salt tillräckligt för åtminstone ett års behov. För att finansiera
dessa offentliga magasin skulle var och en betala en sjättedel av
alla utstående fordringar i guld, silver eller redbara penningar.

I december 1715 landsteg Karl XII på svensk jord i Skåne efter
femton års frånvaro. Det var med blandade känslor som svenska folket noterade kungens återkomst, i själva verket var det
svenska riket bragt till randen av undergång. Krig fördes med
Ryssland,Preussen, England-Hannover och Danmark-Norge.
Besittningarna utanför det egentliga Sverige var förlorade: Finland, Ingermanland, Estland, Livland, Pommern, Wismar, Bremen och Verden. Näringar och handel var lamslagna, befolkningen i de delar av riket som återstod levde i armod och nöd.

Denna omfattande tvångsekonomi var nödvändig för att
genomföra Karl XII:s planerade fälttåg. Utan större svårighet, eftersom det inte var brist på manskap, hade han reorganiserat och mobiliserat en ny armé som ersättning för den
som gått förlorad i Ryssland. Med huvuddelen av hären, c:a
50 000 man, tog kungen i oktober vägen över gränsen från
Bohuslän mot Norge. En mindre avdelning under general
Armfelt marscherade mot Trondheim i norr.

Med känd energi började nu Karl XII att efter eget huvud - han
var dock enväldig konung av Guds nåde - att ordna regering och
rikets affärer. Som ekonomisk och diplomatisk rådgivare hade
han den holsteinske friherren Georg von Görtz, som otvivelaktigt hade stor begåvning när det gällde att plocka fram resurser i
det krigströtta landet. På kungens befallning skulle han nu fiska
fram resurser till krigets utförande.

Men en armé måste försörjas och i november 1718 skulle 10
000 tunnor spannmål transporteras från Skåne över Ljungby
till Göteborg. Det var ingen liten transport som långsamt drog
fram genom södra Småland på senhösten, hela transportforan skulle ha varit över 30 kilometer lång och med tanke på
1700-talets usla vägar var foran förmodligen ännu längre.

Under Görtz’ ledning tillsattes en upphandlingsdeputation,
ursprungligen med uppgift att ombesörja lån på obligationer
men som snart kom att kontrollera hela statshushållningen.
Det redbara myntet på guld, silver eller koppar ersattes med

Det var heller ingen blygsam kvantitet spannmål som fraktades. Omräknat i moderna mått motsvarade de 10 000
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tunnorna något mer än 1 000 ton spannmål på väg till den
svenska armén i Norge. Men den kom aldrig fram, den 14
november 1718 nådde de första vagnarna Ljungby gästgivargård. Här blev skånebönderna förbannade, kanske av trötthet, av hunger, av missnöje eller av känslan av det meningslösa i att tvingas föra kronans spannmål till Norge.

och till deras avresa andra dagen om morgonen där liggande
under svins och bördernas egna hästars fötter...”.
Det är ett saftigt slagsmål på Ljungby gästgivargård som Wickenberg refererar med en nutida journalists detaljrikedom. Samtidigt ger han intryck av en passiv åskådare, av att han står vid
sidan och ser på detta säkerligen magnifika skådespel. Det är
helt klart att när en tålmodig skånsk bonde blir arg då blir han
förbannad. Åsynen av en kronobefallningsman ökade säkert
vreden mot överheten. Men när skåningarna slagits färdigt och
jagat kronans folk på flykten återvände de hem. Men enligt
Wickenberg så måste de ha hyst en alldeles särdeles agg mot
smålänningar för “...eljest hava de skånska kronoforobönderna
tillfogat detta härads inbyggare och allmoge en märkelig skada,
icke allenast därmed de alla vid landsvägen befintliga gärdesgårdar uppbränt utan därutinnan att de med våld på åtskilliga
ställen utan befallning borttaget allt deras vinterfoder...”

Landshövdingen i Växjö, Olof Törnflycht, fick den 20 november veta vad som nu hände: “ att 3 350 forevagnar som
efter Hans Kungliga Majestäts nådigaste befallning skolat
föra 10 000 tunnor spannemål till Göteborg, vid Ljungby
gästgivaregård, den de efter marcherouten bort gå förbi till
Ingelstad, egenwilligen och våldsamblingen, uti gästgivaregården och byen befintliga hus och stugor samt under bara
himmelen av- och nedlagt samma spannemål...”.
När nu landshövdingen fått denna rapport från kronobefallningsman Peter Wickenberg i Ljungby måste han ha tyckt att
han fått en jobspost. I sin rapport till Karl XII följande dag
skyndade han sig att redogöra för hur han som Konungens
befallningshavande handlat och skickade med en kopia av sina
instruktioner till Wickenberg. Denne beordrades att försöka
bärga och tillvarata all spannmål och med trovärdiga män noga
mäta upp spannmålen som skulle läggas på tork, väl ansas och
man skulle noga förteckna var de olika partierna förvarades.

Med den tidens postgång är det inte troligt att Karl XII i sitt
högkvarter fick möjlighet att läsa rapporterna om det stora
slagsmålet i Ljungby. På kvällen den 30 november 1718 stod
kungen i löpgraven 160 meter framför Fredriksstens fästning.
Plötsligt sjönk kungen ihop, en kula hade genomborrat tinningarna.Ett krigsråd under ledning av den blivande Fredrik
I fördelade krigskassan bland de högre officerarna, Görtz arresterades och avrättades, belägringen avbröts och den svenska armén marscherade hem med det kungliga liket.

Törnflycht hade sannerligen insett att det var en allvarlig situation som uppstått i Ljungby, hela svenska arméns försörjning var äventyrad och han begärde en utförlig redogörelse
från Wickenberg om vad som hade hänt. Denne skrev också
den samlade berättelsen om skåneböndernas uppförande den
18 november, hans och Törnflychts brev korsade varandra.

Karl XII:s syster Ulrika Eleonora blev svensk drottning, dock
utan broderns makt. Det kungliga enväldet avskaffades, frihetstiden började och högre officerare och tjänstemän skyndade till
Stockholm för att delta i de politiska intrigerna. Olof Törnflycht
var en av dem som begav sig till händelsernas centrum, han lämnade Växjö i början av 1719, blev landshövding i Stockholms
län samma år, blev riksråd 1727 och kansler för Uppsala universitet. Han gjorde en alls icke föraktlig karriär under den nya
regimen. De anonyma skånska slättboarna och göingarna slapp
något som helst straff för vad de ställt till med i Ljungby.

Enligt Wickenberg hade allt fungerat bra när de första vagnar
passerat Ljungby på väg till Ingelstad norr om Ljungby men
den 16:e på eftermiddagen kom folk från två socknar i Göinge
härad och krävde foder åt draghästarna. Wickenberg förklarade
att det fanns inget foder i Ljungby men väl i Ingelstad men de
skånska forbönderna envisades, hästarna var uttröttade, vagnarna hade gått sönder på de dåliga vägarna och därför hade de
beslutat att lämpa av spannmålssäckarna på gästgivargården.

En person saknas i alla redogörelser och rapporter, nämligen
Märta Ljungberg. 1718 var hon 62 år och änka sedan fyra år.
De båda sönerna var döda och hon skötte gästgiverirörelsen
ensam och med framgång, gästgivargården beskrevs som välbeställd med ett tiotal drängar och pigor. Men Märta Ljungberg finns inte med i Wickenbergs utförliga redogörelse. Vad
gjorde hon, som samtiden beskrev som ordningsam, när
skånebönderna fyllde gästgivargården, uthusen och planen
framför med tonvis av spannmål? Lämnande hon ut nycklarna till bönderna så att de skulle få in spannmålen under tak?
Och sedan - fick kronan någonsin tillbaka all sin spannmål
från fru Märta och bönderna i trakten?

Den här skånska envisheten lyckades Wickenberg inte bryta
trots hot om kungens vrede. Istället försökte han förhandla
med de irriterade skånebönderna och följande morgon hade
han skaffat fram hö som foder och dessutom 80 skjutsvagnar
men det hjälpte inte. Sedan ytterligare foror kommit fortsatte
bönderna sin avlastning i tingsbyggnadens stora sal, förstuga,
loften över bodarna och i bondstugorna i Ljungby by.
Man ser nästan framför sig hur den förtvivlade Wickenberg
inser att han kan inte hindra den naturkraft som nu visar sin
styrka. Han har hotat med framtida straff och den kungliga
vreden, han har skaffat fram hö och nya vagnar men ingenting
hjälpte. Tvärtom når krisen sin höjdpunkt enligt Wickenbergs
redogörelse:”...kommo sidst några sockner skånske slättboar
som även hos sig beslutat lägga sina foror här i Ljungby. När
de fingo se alla husen så i Ljungby byen som gästgivargården
vore uppfyllte och intet mera rum än själva gästgivarestugan
ledig, ville de i gästgivarestugan lägga sin spannemål, vilket då
ännu de kvarsittande skånska göingar sökte förmena, begyntes
ett slagsmål med käppar, stavar och skacklor dem emillan i
2 à 3 timmars tid, och som göingarna till slut behöll platsen,
kastade slättboarna en stor del sädessäckar på gästgivaregården
i största orenligheten och vätan så blevo säckarna över natten

Om Karl XII nu inte träffats av den dödande kulan och om, till
följd av händelserna i Ljungby, den svenska armén inte kunnat fortsätta det norska fälttåget - ja, då hade kanske det stora
slagsmålet i Ljungby fått ett omnämnande i historieboken.

Bröder Druider!
Annonsera i Svensk Druid-Tidning
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Avalon-OÄ

på Everest basecamp!
Text & foto: Staffan Käll

Mount Everest, Lhotse, Cho Oyo, Makalau, Nuptse, Ama Dablam,
Pumori och alla de andra vackra bergen är för alltid fastetsade i synfältet. Egentligen tror man inte det är sant när man står där mitt
bland dessa berg, på världens tak. Man nyper sig i armen och inser
att allt faktiskt är på riktigt.
Många vill människor vill göra det och en del människor gör det
också , vandra eller som det i outdoor-kretsar heter, ”trekka” upp
till EBC (Everest Base Camp) i Nepal. Jag, en oldärkbroder från
Logen Avalon i Älmhult och min hustru Stella var där nu den
gångna hösten. Vi deltog i en grupp med 10 svenskar. Ingen som
är där kommer hem besviken. Även om inte alla når sina olika
högt ställda uppställda fixmål vilka ofta handlar om ett visst antal
höjdmetrar, uppnår nog alla ett själsligt slags nirvana och sinnesfrid
bland dessa berg. Redan inflygningen till Lukla på 2800 meters
höjd och dess terrass-landningsbana får blodet att isa av välbehag.
Man flyger bokstavligen rakt in mot berget.

Namche Bazar
I Namche stannar nästan alla vandrare i två nätter. Det är för att
acklimatisera sig till den redan här tunna luften. I Namche finns
allt tänkbart att handla. Skulle man glömt någon viktig utrustning
eller ännu värre, att köpa choklad, är det sista stället att bunkra. En
liten intim mountaineers bar hittar den som söker också. En härlig
bar fulltapetserad av expeditions-tshirts från alla världens hörn (numera även svenska). Grymt! Det är också i Namche man ser första
blicken av giganterna Everest och Lhotse

Lukla airstip
I Himalaya-utposten Lukla slutar det som vi i vår moderna värld
betecknar som civilisation. Här tar bärandet och den andliga upplevelsen vid, (som om det vore skapat till oss druidbröder). Det
finns inga andra transportmedel än fötter. Inte ens cyklar eller ettriga små 4-hjuliga motorcyklar som annars finns överallt. Det är
befriande ”basic”. I Lukla blir man som trekking-vandrare också
presenterad för sina bärare vilka oftast inte stammar från Sherpafolket utan kommer från kringliggande dalgångar. Sherpas är bara de
som härstammar från ”the hidden valley”, Solo Khumbo. Sherpas
själva jobbar sällan som bärare utan är engagerade i övrig turistindustri som hotellägare eller som expedtionsmedlemmar för de
stora bergen.
En styv dags marsch från Lukla utmed den forsande floden Dodi
Kosi och efter en hård stigning kommer man till Sherpas huvudstad Namche Bazar. Namche är sägenomspunnet och redan vid
anslaget förstår man varför. Staden med 2000 invånare ligger på
3400 meters höjd i en skyddad gryta på alla sidor omgivna av berg
med evigt vita toppar upp mot 7000 meter.

Vy över Everest och Lhotse med handskriven sherpaskylt
Nästa etappmål är klostret Tengboche en bit in i dalen mot EBC.
Tengboche är ett vackert,säreget och betydelsefullt buddisttempel
som ligger högst upp på en 3900 meter hög ås. Invändigt fick man
nära på ”druidlundskänsla”. Här börjar dessutom höjden verkligen
kännas av. I vår grupp fick två personer känning av lungproblem
och tvingades att redan här att ”kasta in handduken” . Trots höjden
berättas det att många storheter besökt templet, bl.a. flera av Amerikas presidenter som exempelvis Jimmy Carter. Med lite tur blir
man också välsignad på sin höga väg av någon högt rankad SÄÄ,
förlåt buddistmunk. Det är stort.
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delen av Khumbodalens härlighet. Just här finns också den stora
”memorial site” för på berget förolyckade hjältar. Det som rejält tar
tag i en är minnesstenen över Scott Fischer med texten ”his spirit
lives on”. Fischer var en av de stora klättrarlegenderna som dog katastrofnatten på Everest den 11 maj 1996. Denna kan man kan läsa
om i bl.a. John Krakauers bok ”In to thin air”. Vi stannade till och
förärade honom ett böneflaggspel . Frid vare hans själ.
Nästa anhalt är Lobuche på 4950 meters höjd. En plats vilken en
överlevare från samma katastrof 1996, Beck Weathers, i sin bok,
”Left for dead” beskriver som ”Hell on earth”. Så farligt var det
inte men sover gott är det nog få som gör här uppe. Dessutom sägs
det att vattnet inte är av bästa kvalité. Kanske en förklaring till alla
magåkommor i Pheriche. Men dricka bör man. Här är man nu
nästan helt uppe och lukten av Everest riktigt känns i näsborren.
Två glada munkar!

Vandringen fortsätter sedan djupare in i Khumbodalen. Snart passeras trädgränsen vilken i här ligger på strax under 4000 meter. Det
är också den högsta nivån där Sherpas har fast bosättning . Högre
upp fanns ursprungligen bara boskapsfäbodar för sommarbruk.
Det är dessa gamla herdehärbergen som byggts om och ut till dagens ”treekingteahouse”. De högst belägna var förr byarna Dengboche på 4410 meter och Pheriche på 4320. På någon av dessa
platser tillbringar de flesta trekkinggrupper två nätter för acklimatisering. I Pheriche finns också sedan 1973 den av så många uppskattade höghöjdkliniken som drivs av ”Himalayan rescue association”.
Betjänas av proffesionella volontär läkarteam från framför allt från
England och USA. Vanligaste åkommorna är såklart AMS, altitude mountain sickness, men också magåkommor är ”populära”.
I vår grupp fick tre st. anledning att besöka kliniken. Utöver det
så drabbades en av deltagna i vår grupp under acklimatiseringen i
Dengboche av, s.k. Hype, dvs. begynnande lungödem pga. av syrebrist med helikopterevakuering till Katmandu som följd, huuva!

Några tunga kilometer och ytterligare ett par hundra meter upp och
man är framme i Ghorak Shep ,ofta beskrivet som ett ”råtthål” men
som visade sig vara en ganska anständig plats. Ghorak sheep ligger
precis vid foten av utsiktstoppen Kala Phattar på en höjd av 5140
meter. Härifrån är det en 2-3 timmar lång och tung vandring upp till
dess topp med höjdnoteringen 5550 meter . Till EBC är det ytterligare någon timma längre vandring . Det vanligast är, ( om man nu
överhuvudtaget har ork för någon av dem), att en av dessa ”attraktioner” väljs. ( Den starke tar såklart båda) Från Kala Patthars topp har
man full vy mot Everest toppkägla och dess isfall. Själva EBC är i oktober och november månad helt öde eftersom inga toppexpeditioner
företas denna tid. Kommer man i april-maj är läget förstås något helt
annat. Efter obligatorisk toppsnaps och foto är det snabb nedstigning de 1200 höjdmetrarna tillbaks till Pheriche och välkommen
syremättad luft.( förhoppningsvis utan besök på höghöjdskliniken).
Med syret åter tror man nästan att man blivit dopad.

Under acklimatiseringen i Dengboche är en höghöjdstur upp till
Chukhung på 4730 meters höjd ett bra ”deal”. Man står precis
nedanför planetens fjärde högsta bergstopp Lhotses imponerande
8500 meter höga southface. En vägg med 4000 meters fallhöjd,
inte lite mäktigt. Rakt framför en lockar ståtliga trekkingtoppen
”Island Peak”, 6189 möh, på ens uppmärksamhet.
Den som inte klagar på en smula huvudvärk här uppe är snarast mer
onormal än normal. Avfärd därefter vidare uppåt. Den gamla herdestationen Thokla passeras innan en rejäl stigning upp mot Khumboglaciärens ändmorän tar vid. Vid moränens topp väntar hela inre
Everest och isfallet
I stort sett går man samma väg tillbaks till Namche Bazar och vidare till Lukla. Dock med en helt annan vy . Över en tronar hela
vägen det mäktiga Ama Dablam, fast denna gång till vänster.
En liten kul kuriositet är att vi på återvägen bodde på samma
hotell, ”Himalayan lodge” i Namche som Göran Kropp gjorde
under sin soloexpedition
1996. Han hade rum nr
2, vi rum nr 3! Bara det
värt halva resan.
Väl hemma delades upplevelsen med bröderna
genom ett ideellt inslag i
Avalons storslagna lund.
Scott Fischer memorial
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Storlogen Östanland

kallar till gradgivningsmöte lördagen den 9 april 2011 i logen Värends ordenslokal, Norrgatan 17 i Växjö.
DAGORDNING
kl 10.00 OÄ-församling, GG.
kl 11.30 Lätt lunch.
kl 13.00 Ringgradsmöte, GG.
kl 14.15 Kapitelmöte, GG.
kl 17.00 Brödramåltid.
Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ bär riddardräkt. Obs! Regalier medtages.
Bröder som tidigare kallats till reception under de två senaste åren, men ej haft tillfälle att mottaga graden, kan recipiera vid detta
tillfälle, om anmälan görs i god tid till SSkr på:peter.sunnanek@yahoo.se dock senast 2011-03-28. Bindande anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid ska ske till SSkr Peter Sunnanek på: peter.sunnanek@yahoo.se dock senast 2011-03-28.

Broderligt välkomna i E F E
Ove Finnhult SÄÄ

Peter Sunnanek SSkr

Storlogen Folkungaland

kallar till ordinarie möte, med val av SL ämbetsmän, ersättare, medhjälpare samt utskott 2012 – 2016
Lördag 2011 04 02 Druidgården Eklövsgatan 5 i Linköping
10.00
11.30
13.00
14.00
14.45
17.00

OÄ-församlings möte
Lunch 70:Ringgradsmöte
Paus
Kapitelgradsmöte
Brödramåltid 180:-

Klädsel: Frack med svart väst, vit skjorta och vit fluga. Samtliga bröder, inklusive recipiender medför regalier. ÄÄ iklädda ämbetsregalier.
Bröder uppmanas infinna sig i god tid inför respektive gradmöten. Gäller speciellt för recipiender. Måltidsanmälan till SLVärd Krister
Alsén, vilken på telefon 013-24 58 79, alt. 0705-52 96 09 eller e-post:krister.alsen@comhem.se senast 2011 03 25.

Broderligt välkomna
Lars Kardfall SÄÄ

Carl-Göran Söderblom SSkr

Storlogen Järnbäraland

inbjuder till ordinarie vårmöte Lördagen den 16 april • Logen Grannos lokaler, Bergslagsvägen 67, Avesta
Dagordning
09.30 Samling med kaffe
10.00 OÄ-församling, GG
11.30 Ringgradsmöte, GG
13.00 Brödramåltid
14.30 Kapitelmöte, GG och installation av SV
Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. ROÄ ombedes bära riddardräkt. Regalier medtages. ÄÄ som ej har OÄ-graden skall bära ämbetsregalie.
Av logen vald representant som är förhindrad att närvara skall meddela sin ÄÄ. Önskar anmälan till brödramåltid, sker logevis
senast söndagen 10 april till LV Peder Rådberg, 0706788378 alt e-post till SV på stefan@gauffin.org

Välkomna i E F E
Ingemar Ehn SÄÄ

Nils Erik Falk SSkr
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Storlogen Sydborgen
Kallar härmed till ORDINARIE STORLOGEMÖTE söndagen den 17 april 2011
under värdskap av logen Hesperus i Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö.
Dagordning:
Samling kl 10.30
Old-Ärkgraden kl 11.00
Ringgraden kl 13.15
Kapitelgraden kl 14.15
Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ uppmanas bära riddardräkt.
Lunch och Brödramåltid

ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VÄLKOMNA I EFE
Tänk på, att viss närvaro vid storlogemöten krävs för erhållande av Ring- och Old-Ärk-graden!
Anders Eriksson SÄÄ Thomas Servin SSkr
Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid göres senast den 7 april 2011 till SM Karsten
Klinteberg,, tel bost 040-15 04 48, mobiltelefon 0707- 24 25 96, E-post: karstenk@spray.se

STORLOGEN VÄNERLAND
Kallar till STORLOGEMÖTE LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 HOS DRUIDLOGEN CYNTHUS
Logelokalen Nygatan 36, 523 30 ULRICEHAMN
Kl 09.30 Samling Kaffe
Kl 10.00 Old Ärk-graden med GG
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Ringgraden med GG
Kl 14.30 Kapitelgraden med GG
Kl 17.00 Brödramåltid
Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombeds bära riddardräkt.
SL-ombud, som är förhindrade att närvara, kallar vald ersättare. Anmälan om deltagande i brödramåltid, skall ske till: Skr i hemmalogen senast den 8 april.

Med broderliga välkomsthälsningar i E F E
Dan Bergeld SÄÄ

Alf Stenson SSkr

Jubelveteran Åke Skatt
logen Iris, Göteborg.
Onsdagen den 16 februari hedrades OÄ Åke Skatt med
Ordens Jubelveterantecken.
Vi var ett 10-tal brr som besökte br Åke i hans hem i
Angered. I själva ceremonin deltog RSM Bertil Svensson, SÄÄ Göran Henriksson, SOÄ Håkan Ekman samt
SM Jan Winroth. Övriga närvarande var Hedersdruid Bo
Caldegren, samt OÄ:a Ebbe Stanislaus, Bengt Slättmyr,
Josef Andersson. Bengt Svensson samt Oscar Beck.
Br Åke recipierade och blev eubat nästan på dagen för
50 år sedan, den 15 februari 1961. Den fina ceremonin
följdes av kaffe och tårta. Br Åke uppskattade mycket
vårt besök. För oss alla blev det några timmars god
druidisk gemenskap.
Text Bengt Svensson, bild Bertil Svensson
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IGLD/SGLD mötet
i Uppsala

Text Jan Gustafsson, logen Belenos,
foto Leif Schütz, logen Idris

Säga vad man vill
om Druidbröder,
fram skall de och
fram kom de….
När vi här i Uppsala fällde upp persiennerna kunde
vi bara konstatera
styv kuling över
Uppland, snön på
tvärsan och radion som meddelade snökaos över
södra Sverige. Det
är då man undra
om Kung Bore har missat det där med vårt
IGLD möte i morgon. Inga plogbilar så långt
öga når, inga bussar och TV´n som visar öde
gator och människor som lifter med varandra.
När man så, den 12:.e anländer till Belenos
logelokal, några minuter efter 12.00, möts av
ett löftesrikt sorl och kan bara konstatera att
minglandet i för förrummet hade tagit fart
och ljudnivån var på väg upp. Smörgåsar och
korvar börja slinka ner i tillresande bröder.
Så småningom är lokalen fyllde av förväntansfulla bröder från syd och från nord. Där en
skåning, där en norrlänning, en gute och en
Avestabroder. Glada återseenden, gemensamma erfarenheter ventileras alla ser ut att trivas.
Trots Kung Bores försök till inblandning
hade 70 bröder från Bardaland och Järnbärarland hörsammat kallelsen och anlänt till
årets första SGLD möte.
Presidiet bestod av Björn Cederberg som
President samt Dag Wikman som vice President, Storskrivare Göran Lundgren, Storskattmästare Sigvard Lövmo, Storceremonimästare Bertil Svensson, Stormarskalk Lars
Grefmar, Storvakt Rolf Mattsson, Riksstorbibliotikarie Gunnar Persson samt Stororganist Bertil Svensson. Allt under överinseende
av Old President Sven-Holger Johansson.
Att det även inom vår del av vårt avlånga
land finns ett stort intresse för IGLD/SGLD
visar väl antal recipiender, 37 stycken från
10 grundloger, vilka av Stormarskalk, fick
föras in i lunden i två omgångar.
Efter en väl genomförd reception där RSÄÄ
Björn Cederberg avslutade med att framföra
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sitt varma tack för logen Belenos välarrangerade värdskap, samlades bröderna åter i förrummet innan det var dags att runda av
dagen med en förträfflig måltid presenterad av Logen Belenos
rutinerade logevärd Lars Göransson.

Förbrödringen var total, skratten och sångerna avlöste varandra
innan broder Ingemar Ehn från logen Themenos kunde göra sig
hörd och tacka en fantastisk dag i gemensamhetens tecken.
Ta tillvara tillfället och besök nästa IGLD/SGLD möte om
du har möjlighet.

Kalenderlotteriet
Dragningen i är klar!

De lyckliga vinnarna har kalendernummer:
Jan/nr 1295 • Feb/nr 83 • Mars/nr 9 • April/nr 384 • Maj/nr 72 • Juni/nr 3
Juli/nr 24 • Aug/nr 456 • Sept/nr 1341 • Okt/nr 1832 • Nov/nr 824 • Dec/nr 67
Har du vunnit? Kontakta Svensk Druid-Tidning på
mail sdt@druidorden.org, så skickar vi vinsten

Kalenderförsäljningen har tillfört Stipendiefonden ca 115.000:-

Kampen fortsätter!
Mannens vanligaste cancersjukdom är prostatacancer.
Stipendiefonden behöver Ditt stöd i den kampen.
Sätt in Ditt bidrag på Ordens bankgiro 782 - 1911
Skriv ”Stipendiefonden” så kommer pengarna rätt
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Vårdagjämning,
Ostara

SL Boreland

Kallar till SL-möte och inbjuder till
Jubileumsbankett lördagen den 16 april hos
logen Derva, Rådhuset, Rådhusgatan 21, Östersund

		

Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 11.15
Kl. 12.30
Kl. 13.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Samling, kaffe, smörgås
Old-Ärk-församling med GG
Ringgradsmöte med GG
Lunch
Kapitelgraden med GG
Högtidsmöte med damer
Bankett

Text Johnny S Andersson
Vårdagjämningen är en av de fyra ”mindre” högtiderna, och infaller vid en av de två punkter på årshjulet då dag och natt är lika långa. Ett datum mellan 20 – 21 mars. I år äger den rum den 21 mars.
Mörker och ljus, vinter och sommar är lika starka,
men ljuset är på väg att bli starkare och sommarens
värme kommer gradvis att övervinna vinterns kyla.
Även om det fortfarande kan vara kallt och snöigt
märker man att det faktiskt börjar bli vår.

Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages. ROÄ ombeds bära riddardräkt.
Bröder som tidigare kallats till reception under de senaste
åren, men ej haft tillfälle att mottaga graden, kan recipiera vid detta tillfälle, om anmälan göres till SSkr senast
den 16 mars på tel. 063-43773 eller e-post: peter@
vather.se. SL-ombud, som är förhindrade att närvara,
kallar vald ersättare.

I det gamla jordbruksaamhället var detta den tid
då det åter började bli gott om ägg, och ägget kan
även ses som en symbol för det återvändande ljuset
och solen.

Med broderliga hälsningar i EFE
SÄÄ Lennart Cederberg

SSkr Peter Vahter

Naturen börjar vakna till liv och den unga Gudinnan
rör sig genom skogarna i form av Jungfrun. Ordet
”Jungfru” har i det här sammanhanget inte den betydelse av ”oskuld” som vi kanske är vana vid, utan betyder snarare ”ung och obunden kvinna”. Jungfrun är
en gudinna som gör sina egna val, som vandrar fri och
ännu inte har gett några löften.

Logen Derva, 60 år

som är värdloge inbjuder till Jubileumshögtid
med damer i logelokalen Rådhuset.
Frack med vit väst, damer valfri klädsel.
Bankett med damer på restaurang Lime.
Pris 495 kr/person inkluderar mat enl. meny

Det här är en tid för jämvikt, och högtidsritualen
kan inriktas just på jämvikten mellan ljus och mörker eller på ljuset som precis är på väg att vinna över
mörkret.

Anmälan om deltagande samt bankett inkl. betalning
som är bindande, senast 31/3 till:
Per-Åke Enarsson mail: peke@mbox303.swipnet.se
Bankgiro: 54 30-52 63. Ange loge, grad, namn på
samtliga deltagare.

Högtiden kallas även Ostara, ett namn som tros komma från den germanska Gudinnan Ostara/Eostre,
som möjligen också gett upphov till det engelska
namnet för Påsken, ”Easter”. Både hon och högtiden
som den firades bland germanerna omnämndes av
den anglosaxiska munken Beda på 700-talet, men
eftersom han är den enda källan är både namnet och
gudinnans existens omtvistade.

Brr. som önskar deltaga i brödramåltid-lunch anger detta
i anmälan och bifogar 70 kr/person.
För ytterligare information angående damprogram, mm
se Dervas hemsida www.derva.org
För övernattning rekommenderas:
STF Östersund Ledkrysset, Biblioteksgat. 25, 063-10 33 10,
Hotell Gamla Teatern, Thomeegränd 20, 063-511600.
Hotell Scandic Östersund City, Kyrkgatan 70, 063-57 57 00

Varmt välkomna
ÄÄ. Ulf Wredhammar

Skr Magnus Vestlund
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Storlogen Birkeneland
Inbjuder till ordinarie SL-möte med gradgivning
Lördagen den 9 april 2011 i Umeå.
Lokal: Druidgården, Storgatan 67, Umeå, Värdloge, Aldebaran
Dagordning:
Kl. 09:00 Samling (kaffe, the och smörgås. Pris: 25 kr. Betalas på
plats. 			
Anmälan till Lv senast 25/3).
Kl. 09:30 Old Ärk församling GG.
Kl. 11:30 Ringgradsmöte GG.
Kl. 12:30 Lunch (Pris 60 kr. Betalas på plats.
Anmälan till Lv senast 25/3).
Kl. 13:30 Kapitelgraden GG.
Bröder som tidigare kallats till Storlogegrader men ej haft möjlighet
att mottaga graden, kan nu recipiera efter anmälan senast den 15 mars
2011 till: SSkr, Robin Grubbström, 070-302 75 48. E-post: robin.grubbstrom@svevia.se.
Klädsel: Högtidsdräkt, svart väst. ROÄ:ar ombedes bära riddardräkt.
Besökande bröder medtager sin grads regalie.
Obligatorisk anmälan senast den 25 mars till: kaffe, the, smörgås &
lunch. Bankettsupén: 350 kr per kuvert. Erläggs inom Plusgiro: 314
69-0 senast den 25 mars. Glöm inte ange namn och loge.

Logen Aldebaran
Inbjuder bröder av alla grader med damer till logens
30-årsjubileumsbankett, lördagen den 9 april 2011, Kl 18:00,
Druidgården, Storgatan 67 i Umeå.
Det blir supé med musik och underhållning. Vi dansar till
”sexmannadansbandet” Attityd.
Pris: 350 kr/kuvert
Klädsel: Herrar högtidsdräkt, vit väst. Damer festfint.
Damer till bröder som deltar i SL-möte inbjuds kostnadsfritt till ett trevligt
museiprogram med efterföljande lunch på Rex. Samling Druidgården kl
11:00. Föranmälan är nödvändig till Lv.
Rekommenderat hotell: Clarion Collection Hotel Uman, Storgatan
52. Telefon: 090-127220. Uppge bokningskod: Druid-Orden. Pris
dubbelrum: 800 kr/natt. Enkelrum: 700 kr/natt.
Under hotellvistelsen ingår kostnadsfria omtänksamheter: kvällstidning,
eftermiddagskaffe med hembakat/våfflor, bastu/relaxavdelning och öl,
badrock, kvälls & frukostbuffé.

Bankettsupé:
Druidisk välkomstdrink
Förrätt: Toast Skagen (vin/öl).
Varmrätt: Potatis, grönsaker, ”Västerbottenknyte” oxfilé, rökt renstek,
Västerbottensost med kantarellsås (vin/öl).
Dessert: Glass, frukt och chokladsås.

Lv, Niklas Brinkfeldt. E-post: Lv@logenaldebaran.se
Mobil: 070-5755393. Går även bra att sms:a.
VÄLKOMMEN I E F E HÄLSAR
Storlogen Birkenelands Ämbetsmän
SÄÄ, Mikael Stenman & SSkr, Robin Grubbström

Anmälan senast den 25 mars till Bankettsupén, 350 kr per kuvert.
Erläggs inom Plusgiro: 314 69-0 senast den 25 mars. Glöm inte ange
namn och loge. Lv, Niklas Brinkfeldt. E-post: Lv@logenaldebaran.se
Mobil: 070-5755393. Går även bra att sms:a.

VÄLKOMMEN I E F E HÄLSAR
Logevärd, Niklas Brinkfeldt och Ämbetsmännen inom Aldebaran
gm: ÄÄ, Fredrik Lindberg & Skr, Pertti Ristiniemi
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LANDET RUNT
samtal i Druidisk anda. Men alla tog med sig denna gemenskap som vi kan
leva länge på långt framåt vårkanten och se framemot kommande möten.
Vid pennan: MÄ Holger Sverin Foto: Br Jan Fridsten

2 Stella Polaris, Trelleborg
Bierabendt den 10 februari

8 Logen Wirdar
Eu Åminnelsedagen 26 jan
Denna dag är då ordinarie ämbetsmän byts ut och äldre fd ämbetsmän
tjänstgör under mötet. Dagens ÄÄ Henrik Enander öppnade mötet och hälsade de 65 bröderna välkomna med att läsa en dikt av Lennart Helsing.
Under punkten ideellt höll Br.
Bo Asking en traditionsenlig och
stämningsfull betraktelse över de
bortgångna bröderna inom Logen
Wirdar.

Sextetten Blåsarna stod återigen traditionsenligt för underhållningen för
38:e året i rad i Druidvillan då Stella Polaris i Kyrkoköpinge, Trelleborg
anordnade Bierabendt.
Trots att vintern fortfarande höll sitt grepp om Skåne så känns det som
att startskottet för våren började. Det kändes som att vi fick toner från
sydligare breddgrader, och med stämningen på topp steg värmen från
brödragemenskapen. Till detta bidrog Sextetten Blåsarna som i Lederhosen höll stämningen på topp denna kväll med diverse allsånger.
Detta är ett gemensamt möte som vi har tillsammans med Logen Halör
i Höllviken. Denna tradition sprider sig allt längre norrut och vi fick för
andra året besök från bröder från Småland, nämligen från Logen Avalon
i Älmhult. Många loger och bröder trivs i denna brödragemenskap och vi
fick också besök från flera loger runt om i Skåne, Cernunnos i Höganäs,
Hesperus och Vasa från Malmö och vår dotterloge Selene i Trelleborg.
Vi brukar också få internationellt besök denna kväll. Så också i år, vår
vänloge Excalibur i Danmark var också på besök.
Man kan liksom ifjol använda slogan att de komma från Nord och väst
och söder, ja från alla håll. Många ville komma och i år blev vi 128 bröder som samlades, samt två gäster och sju från orkestern.
Under året har vi fått en ny kock och denna gång överraskades bröderna med
att den skånska grisaskanken var grillad mot att den tidigare år varit kokt.
Där rådde det säkert delade meningar mellan bröderna, då en del är vana
med att få det traditionsenligt medan andra uppskattade nymodigheterna. I
vilket fall som helst hade vi en gemytlig kväll med mycket god mat som sköljdes ner med tysk öl och snaps och som vanligt skallade ropen Ein Prosit.
FU bidrog till att höja stämningen med sitt stora engagemang och den
snabba och goda servicen. De förhöjde också stämningen med sina glada
tyrolerhattar.
Som alltid när man har trevligt i glada bröders lag så går tiden fort, så även
denna kväll. Till sist fick bröderna någon med buss, bryta upp för att ta
sig hemåt där de säkert kunde fortsätta sången och gemenskapen. Några
bröder stannade kvar efter att musiken lagt sig och fortsatte med trevliga

Resultatet från ett-öringslotteriet
redovisades. Antalet ettöringar var
3.350 st och vikten var 7.155 gram.
Närmast antal kom Stefan Roubert
Bo Asking samtalande med dagens
med 3.224 st. Närmast totalvikten
ÄÄ Henrik Enander.
kom Per-Åke Wiberg med 7.120
gram. Behållningen blev 1.080:- och Logen lade till lika mycket, som sedan skickades till Stipendiefonden. Lotteriet vid måndagskaffet inbringade
340:- som också gick Stipendiefonden.
Efter mötet serverades god middag med vin och därefter avslutades mötet
med kaffe och mingel.
YL

9 Logen Merlin, Karlskrona
Bardgradgivning, Eu-möte den 29 januari
Det är januari och det är kallt. I går var det också dagen då vi bröder
inom logen Merlin åter träffades för att dela glädje och förtroenden. Att
det dagen till ära, också var bardgradgivning, hjälpte sannerligen till att
höja känslan för dagen åtskilliga grader. Det var bröderna Thomas Lind,
Percy Holgersson och Kenneth Nestlén som skulle upphöjas till barder
och som alltid fick vi alla återigen vara med om en stilfullt genomförd
gradgivning som därefter följdes av ett lika behagligt eubatmöte. Alla tog
chansen att få gratulera våra nya barder till sin grad och välkomna dem
in i bardernas krets.
Vår logevärd Br. Weine Holmberg bjöd oss att sitta in till bardabanketten
som inleddes med en vackert kreerad entré med en röra på salladsbädd,
vars recept ännu är dolt i hemlighet för oss bröder. Br. Weines fru Annelie stod helt för dessa, men hemligt eller inte, smakade det förträffligt
och ackompanjerades av ett härligt vin av den vita sorten.
Till detta blev vi också serverade talet till fosterlandet, som i en härlig anrättning, komponerad av Br. Göran Mårtensson, handlade om vår national-

Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten. Bildtexter sist i referatet. Foto med god upplösning. Inga detaljer från Lunden.
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De nya barderna fr.v. Thomas Lind, Percy Holgersson och Kenneth Nestlén.

sång. Han berättade om dess resa och om de inspirationer som lett fram
till den sång vi känner idag och tillade, till i alla fall undertecknads stora
förvåning, att den otroligt nog inte är officiell. Åtminstone inte ännu.
När det så var dags för varmrätten, tog också ÄÄ Michael Lundström till orda
och gav oss i ett kort och kärnfullt tal, som hade en tydlig riktning mot en
fortsatt trevlig kväll, Merlins skål. Varmrätten bestod av ungsstekt kotlettrad,
marinerade och ugnsbakade grönsaker och en fantastiskt vitlöksdoftande,
gräddig potatisgratäng. En god Chiraz till detta fulländade upplevelsen och
det blev märkbart tystare runt bordet då vi bröder till fullo njöt av allt gott.
Nu var det åter dags för vår ÄÄ Michael att ta ordet. I sitt tal till recipienderna
berörde han den blå färgen, bardernas och sanningens färg. Han berättade
om bardernas speciella roll och slog samtidigt fast att det nog i vissa avseenden ändå var bättre förr. I dag får ju barden t.ex inga skattelättnader. Han
fortsatte vidare om att Merlins lärdomar aldrig slutar beröra och hur dessa
skänker ett djup åt vardagen och gratulerade slutligen våra nya barder all
lycka under ekens vandring uppåt mot nya lärdomar och djupare insikter.
Kort därefter svarade recipienderna genom Br Kenneth Nestlén, som också
berörde Merlins lärdomar och gav logen Merlins bröder och ämbetsmän deras gemensamma och hjärtliga tack, varefter Br. Thomas Lind spontant ville
utbringa en särskild skål för vår logevärd, vilken vi andra snabbt instämde i.
Kvällens bankett fortsatte under glädje och snart var det dags för ”dagens
dubbel”, som vår MÄ Dennis Larsson lite humoristiskt hade döpt sitt tal till.
Egentligen, berättade han, var det inte konstigare än så, än att hans tal innehöll två delar. Han berörde våra frånvarande bröder och vikten av att vi andra
på ett eller annat sätt hör av oss. Del två bestod i ett speciellt tack till vår
logevärd Br. Weine’s fru Annelie, för hennes förträffliga entrérätt. Den bestod
också av tacktalet till FU som än en gång lyckas överträffa sig själva. Vi reste
oss och höjde våra glas för FU i en välförtjänt, rungande skål. Kort därefter
meddelade så vår M Karl Eric Andersson att ”bordet” var brutet.
Det är bara att återigen konstatera: Det är lätt att vara nöjd och glad som
broder i logen Merlin och med magarna mätta av god mat, god dryckjom
och sinnena fulla med glädje och trivsel, tassade vi åter ut i ett januarimörker som nog ändå såg ut att vara lite ljusare än innan.
/Uffe Ottosson

Svensk Druid-Tidning

De nya barderna är från logen Excalibur Dan Andersson, Christian Aronsson, Tobias Martinsson, Jimmy Nordin, Sverker Ohlsson, Lars-Olof Pettersson, Christian Schaefer och Andreas Vaktel. Från logen Cynthus Per
Ericsson, Frederic Fagerström, Fredrik Ståhl, Johan Samuelsson, Micael
Dahlander, Peter Andersson, Morgan Målberg, Morgan Evaldsson, Stefan
Reinholdsson och Kay Strålin.
ÄÄ Thomas Berghström logen Excalibur tackade för gradgivningen och
överlämnade en gåva. SÄÄ Dan Bergeld gratulerade de nya barderna och
deras loger. Han meddelade att SL Vänerland för närvarande har 433
bröder och räknar med ett 15 tal nya i vår.
I efterlogen talade br Christer Ström till Fosterlandet och lät oss ta del av sin
forskning på orden foster, eller fosterland. Han konstaterade att vi i Sverige
är ensamma om att använda beteckningen fosterland i stället för det mer
vanliga fädernesland. Br Lars Olof Andersson talade till de nya barderna.
Den delikata måltiden som LV Andersson erbjöd avnjöts med stor glädje
av 62 bröder. SÄÄ tackade för maten genom att hänvisa till sin egen ”guide
Michelin” som han haft funderingar kring vid sina besök i grundlogerna.
Dagens ”restaurangbesök” skulle ha tilldelats snudd på tre stjärnor i
hans bok då han vägt in mat, miljö och betjäning.
Den nya lotterikommittén presenterade ett nytänkande avseende anskaffande
av vinster som föll i god jord. Efter att Hökerumsbröderna denna afton stått
för fem likvärdiga vinster är det nästa gång Gällstadsbrödernas tur.

Druidstämma den 10 februari
Dagens Druidstämma föregicks av ett OÄ möte som avlöpte snabbt och
smidigt. 54 bröder samlades till Druidstämman hälsades välkomna av
ÄÄ Pierre Ullmark som även kunde se ett par gäster ibland bröderna.
Ämbetsmannakåren kompletterades med ersättare OÄ Ulf Göthager. Br Skm
föredrog kassarapporten för den gångna tiden och den godkändes av stämman. Revisorerna hade fullföljt sitt uppdrag och Revisionsrapporten fördedrogs. Bröderna gav tillfälle att i efterlogen studera resultat- och balansräkningen för att se hur logens resurser tillkommer och används. Br Sune
Carlbohm föredrog en rapport från Logernas Hus AB:s styrelse med focus på
AB:s ekonomi och på det reparationsbehov som föreligger på fastigheten.
ÄÄ pålyste Storlogemötet i Ulricehamn den 16/4 och uppmanade bröderna
att närvara. Se annonsen på sidan 13. I efterlogen serverades ärtsoppa med
tillbehör och pannkakor med sylt, allt till stor belåtenhet för bröderna.
Leg

18 Cynthus Ulricehamn
Bardating med gradgivning
Ett Vänerlandsrekord skulle slås denna kväll, rekord i antal eubater att
uppgraderas till Barder, då 18 bröder väntade i förrummet när Bardatinget inleddes.

19 Stonehenge, Hässleholm

Ers. ÄÄ Lars Olof Andersson hälsade SÄÄ Dan Bergeld välkommen tillsammans med ”våra egna” SL ämbetsmän, gäster ifrån logerna Taliesin
och Excalibur och bröderna i logen Cynthus.

Redan vid ankomsten till logelokalen var förbrödringen total och det visade sig att inte mindre än 68 bröder hade infunnit sig till kvällens Bardating. För kvällen hade vi glädjen att hälsa bröder från logerna Fingal,

Bardating med reception fredagen den 11 februari

Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten. Bildtexter sist i referatet. Foto med god upplösning. Inga detaljer från Lunden.
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Denna kväll fick vi lyssna på ett föredrag om Jazzens historia och mycket
härlig musik. Vi fick följa Glen Grays historia från hans födelse år 1900 till
hans bortgång 1963. Hur han skapade orkestern Casa Loma Orchestra.
Vi fick lyssna på 10 musikaliska stycken komponerade av Glen Gray, allt
ifrån den oförglömliga Smoke Rings till hans sista musikaliska stycken..
Vi tackade Broder Bo med varma applåder och Broder Bo fick även en
flaska gott rött vin som tack. Vi fortsatte vårt umgänge en stund till för att
sedan skiljas i E F E vid 23.45.

Bardating samt Eubatmöte den 4 februari

De nya Bardbröderna fr v bakre raden: Crister Bengtsson, Teutates, Krister Persson,
Fingal, Lars-Erik Blank, Teutates, Per Tiliander, Teutates. Främre raden: Tord Westergren, Stonehenge, Rikard Fondell, Fingal, Bengt Emmertz, Fingal, Olle Karlsson,
Stonehenge, Jonas Andersson, Fingal, Mikael Jakobsson Ossian, ej med på bild.

Teutates och Ossian välkomna. Inte mindre än 11 recipiender skulle inträda i Bardernas krets denna kväll.
Efter mötets öppnande och att vår beredande broder, efter visst detektivarbete, hittats i logelokalens katakombermed kunde receptionen börja
och de blivande Barderna kunde inträda i lunden för kvällens speciella
ritual. Efter ett väl genomfört bardating med de 11 nya Barderna begav
sig bröderna till kvällens festmåltid.
Stämningen var hög redan vid den inledande laxen och våra fyra logers snapsvisor duggade redan tätt. Då kvällen redan var sen klingade M upp talarna
i rask följd under middagen. Alla tal för kvällen framfördes traditionsenligt
på bästa tänkbara sätt. Br Per Larsen från Teutates rapporterade att många
bröder lämnar logerna innan de nått till Druids grad och uppmanade oss till
att ta hand om de bröder som rekryteras för fortsatt kontiunitet.
I logen Stonehenges är det sed att dela ut logens standar till bröder, som fyller
jämt och uppnått minst Druids grad. Detta brukar normalt bli vi 50-års uppvaktningar. Kvällens jubilar ÄÄ Peter Lundh har gått ”mot strömmen” och inkasserar standaret redan vid 40. OÄ Jonny Nilsson överlämnade logens standar
och fram höll Br Peter, som ett bra exempel föredöme och god Druidbroder.

Denna kalla blåsiga fredag samlades vi i vår gemenskap på Västergatan i
Malmö. Vi tågade in i Lunden för att först avverka ett Bardating och senare
ett Eubatmöte allt stillsamt och värmande enligt ritualerna. Efter dessa båda
möten kallade Wales hörna och vi samlades där för att stilla vår törst.
Enligt gammal tradition steg stämningen snabbt och sorlet var högt. 20.15
var det dags för oss att bege oss in i matsalen.
LV Ulf Nordblad hälsade oss välkomna till bords. Broder Göran Lundgren
fick i vanlig ordning uppgiften att ta ton till snapsvisan, men innan vi
skulle till och sjunga gav Göran vår ÄÄ Per Kristiansson i uppgift att välja
vilken snapsvisa vi skulle börja med.
ÄÄ önskade oss varmt välkomna till vår efterloge. Han riktade sig speciellt till vår jubilar Curt Månsson och gratulerade till hans 500 gångers
tecken, vi är glada att vi har Curt Månsson som vår Broder.
ÄÄ tog ordet och bad oss alla ställa oss upp för att hedra vår Broder Curt
Månsson med ett äkta Druidiskt leve och vi tackade Curt ytterligare en
gång för hans flitighet som förärat oss med 503 besök i Logen.
Broder Thomas Blum spelade Mozarts sista sonat. Mozart dog tyvärr,
som bekant väldigt ung, han föddes den 26/1 1756 och dog den 5/12 1791
enbart 35 år. Denna afton skickade vi runt vår kista och den inbringade
800 svenska kronor.
Goa och glada skiljdes vi åt i E F E.
Med anteckningsblocket och penna, Peter Jinert

Klockan visade nu midnattstimmen och våra gästande bröder begav sig hemåt
och andra satt ytterligare en stund i djupa diskussioner och förbrödring.
Vid pennan Mats Ericsson

22 Logen Derva, Östersund
Reception 12 februari

21 Logen Wales Malmö

Reception är lika med en lång, lång lördag. Det börjar med druidmöte,
fortsätter med bardamöte och till sist Eubatmöte. Hoppsan, jag glömde visst
maten och efterlogen, det kommer ju sist på kvällen och framåt natten.

Referat till Efterlogen 21 januari 2011
Våra bröder och våra gäster från Logen Mimer och Logen Selene fick återigen
uppleva Lundens värme och Broderskapet vid vårt Eubatmöte denna afton.
Klockan 20.10 plingade vår LV Ulf Nordblad i klockan och meddelade
att det var dags att gå in i vår matsal, som denna dag var möblerad med
småbord. På vägen in till borden fick vi vars ett halvt spelkort, den andra
hälften av spelkortet skulle vi leta upp och därmed hitta vår bordplacering, mycket trevligt initiativ var vi alla överens om. Vår LV Ulf Nordblad
hälsade oss välkomna och hoppades att maten skulle smaka bra ikväll.
Platserna hade även försetts med ett blad med olika snapsvisor. Br. Göran
Lundgren tog ton och sången var igång. Efter vår förrätt hälsade ÄÄ Per
Kristiansson oss välkomna till bords, lite tidigare denna dag än förra
gången. Speciellt önskade ÄÄ välkommen till vår Broder Bo af Winklerfelt som kvällen till ära skulle hålla ett föredrag om Jazzens historia.
ÄÄ utbringade en skål för Wales och därefter ett äkta Druidiskt leve. Maten
denna afton bestod av en makalöst god fisksoppa med en klick aioli och gott
bröd därtill. 21.15 förde vi bak stolarna för att fylla våra glas i Wales hörna.
När vi kom in till kaffet hade det riggats upp för kvällens föreläsning.

Bröderna Peter Cedervall och Morgan Olsson upphöjdes till Druider. Tyvärr så försvann Morgan tidigt så det blev inget foto på honom. Bröderna
Mattias Jonsson och Anders Nilsson välkomnades som Barder och vår
nye broder Magnus Kilhage välkomnades och invigdes i Eubatgraden.
ÄÄ Ulf Wredhammar förärade vid en ceremoni i lunden förre ÄÄ Fredrik
Fagerholm med exregalie efter lång och trogen tjänst.

Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten. Bildtexter sist i referatet. Foto med god upplösning. Inga detaljer från Lunden.
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Det är lite synd att det är så dålig uppslutning bland bröderna vid en högtid
som en reception egentligen är, 28 bröder hade slutit upp denna kväll, vi
brukar kunna tangera 40-strecket. All heder till de som var med.
Kjell Wessén och Jimmy Skoglund agerade som logevärdar för kvällen, och
krögare Stefan Othberg med personal serverade en suverän middag.

26 Logen Teutates, Halmstad

Bosse Th

Druidstämma och Eubatmöte den 16. februari

23 Logen Henry Hurle, Köping
Årsdag 29/1
Logen Henry Hurle har firat sin femtionioåriga tillvaro med högtidsloge
och efterföljande årsfest. Högtidslogen genomfördes med sedvanlig värdighet där, förutom logens egna bröder, även RSÄÄ Björn Cederberg,
ämbetsmännen SÄÄ Bertil Svensson, SOÄ Hans Rosengren och SSkm Leif
Andersson från SL Bardaland samt besökande broder Oskar Söderqvist
från logen Capella fanns på plats.
Bardalands ämbetsmän hade det trevliga uppdraget att dela ut veteran- och
stjärntecken. Bröderna Hans Söderling, Harald Ordell och Kent Hahre erhöll veterantecknet medan broder Folke Arvidsson fick ett stjärntecken.
Logen Tetuates avhöll den 16. Februari årets första Druidstämma. Då undertecknad inte kommit tillräckligt långt i sin druidiska vandring och således
inte uppnått denna grad får jag utifrån hörsägen konstatera att Druidstämman genomfördes på ritualenligt sätt under ledning av ÄÄ Patrik Byhmer.
När tiden så var liden kom M Lars Melin och ledde oss övriga till kvällens Eubatmöte. Några av oss hade så sent som fem dagar tidigare erhållit
bardgraden vid reception hos logen Stonehenge. Detta första möte för oss
nya barder innebar ju en viss kraftansträngning då det gällde att välja
rätt regalie så att vi inte rutinmässigt skulle välja Eubatregalien.
Väl inne i lunden genomfördes även Eubatmötet ritualenligt av ÄÄ Patrik
Byhmer. Tyvärr var vi lite färre bröder än vanligt då många befann sig på
andra platser eller var förhindrade av andra skäl.
Efter Eubatmötet hade Br Lv Per-Olof Helgotsson som vanligt ordnat en
god måltid. I samband med måltiden genomförde Br Göran Larsson ett
intressant egoföredrag om sin tid i Getingekoncerenen och alla olika
länder och kulturer han upplevt under dessa år.

Dekorerade bröder med tjänstemännen. Från vänster R Hans Söderling, OÄ Kent
Hahre, OÄ Folke Arvidsson, SOÄ Hans Rosengren, SÄÄ Bertil Svensson, RSÄÄ
Björn Cederberg, SSkm Leif Andersson, OÄ Harald Ordell och ÄÄ Gunnar Ek.

Druidordens utveckling liksom logen Henry Hurles dito beskrevs. När det
gäller Henry Hurles historia är den intimt förknippad med fem lokalbyten,
eldvakter och logeutsmyckningar. Men detta har haft mycket gott med sig.
Uppoffringarna har skapat den numera så välkända Henry Hurleandan.

När så alla var nöjda drog bröderna ut i den kalla aftonen för att bege sig
hemåt efter en trivsam kväll i broderskapet tecken.
Lars-Erik Blank

Under punkten Ideellt, som helt gick i finländska tecken, läste TjOÄ Göran Johansson dikten Barden av Johan Ludvig Runeberg och org. Bo Asp
avslutade det ideella med att låta bröderna njuta av introduktionen på
Jean Sibelius Kareliasvit.

28 Logen Ossian, Olofström

Senare på kvällen var det dags för årsfesten som avhölls på Volvogården.
God mat, många spirituella tal och full fart på dansgolvet, precis som
det brukar vara. Festmiddagen bestod av Renstek med pepparrotsgrädde
och lingon på salladsbädd som förrätt. Varmrätten var Helstekt oxfilé
med persiljesmör, baconlindad sparris, grillad tomat och vitlöksdoftande potatisgratäng alternativt Pocherad laxfylld spättafilé med hummer
sås och pressad potatis. Middagen avslutades med hemgjord kladdkaka
med amarettogrädde samt kaffe.

Eubatmöte den 17:e februari, tema Italiensk afton.

Redan nu har en grupp bröder utsetts att planera nästa års årsdag. Henry
Hurle uppnår då den aktningsvärda åldern 60 år.
Text Bo Asp, Åke Dahlqvist foto

Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten. Bildtexter sist i referatet. Foto med god upplösning. Inga detaljer från Lunden.
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Hösten innehöll en möteskväll med temat Oktoberfest och en julfest i december. Dags nu för en ny festkväll med inriktning på Italien. Till mötet
kom 50 % av logens bröder vilket måste anses bra då sjukdomar härjade
bland bröderna, ortens ishockeylag spelade en avgörande match samt att
en isande nordanvind blåste genom märg och ben.
Vi samlades en timme före mötets öppnande runt ett italienskt delikatessbord. Där fanns ett dussintal rätter med korvar, skinka, ostar och röd
pesto för att nämna några. Att maten var uppskattad bevisas av att faten
var barskrapade när M Christer Davidsson kallade till möte.
Vid det ideella inslaget i lunden talade OÄ Gianfranco Isacchi om Italien och
italienaren. Historia och kultur. Romarrikets storhetstid var ca 100 f.kr till
400 e.kr. Därefter bildades en mängd stadsstater. År 1861 enades landet och
bildade staten Italien men med många olika dialekter. Först på 1950-1960-talet blev språket mer enhetligt efter en massiv utbildningsinsats av landets radioföretag RAI. Kvar finns även idag stora kulturella skillnader.
I efterlogen serverades mat från norra Italien. Huvudrätten var Spezzatino
d´agnello (ragu). Om rätten är korrekt stavad vet undertecknad inte men
det står så på vik LV Per Björkhems fusklapp. Till efterrätt serverades en
Panacotta med hallonsås. Allt smakade förträffligt inklusive vinet Copertino som serverades till huvudrätten. Modiga bröder smakade på grappan
till kaffet. Undertecknad överlevde genom att hälla grappan i kaffet.

Servin och Rolf Persson har monterat upp pumpen och br Håkan Emmertz har stått för elinstallationen. Nu väntas bara gaspåfyllningen på
systemet vill br Ola Lundh ansvarar för.
Br Berner Olofsson tog till orda under måltiden, vilket inte är helt ovanligt,
och kåserade med ordspråk som han hittat på nätet. Många kända ordspråk
men i en annan tappning. Ett trevligt och humoristiskt inslag. Tack br Berner!
Han framförde också ett stort tack och gav en eloge till br Lv Christer Andersson som han tycker gör ett fantastiskt arbete. Ja det är ju bara att instämma!
Kvällen föreläsare var Magnus Svensson LIONs club i Hörby pratade om det vattenprojekt som Lions i Hörby, Åhus och Höllviken har startat i Tanzania i Afrika.
Ett projekt som krävde att startkapital med 600.000:- och en beräknad totalkostnad med 7 miljoner. Hörbycluben har bidraget med 200.000:- under 3 år.
Projektet ”Rent vatten” är en tuff utmaning som inte är helt lätt, organisations- och språksvårigheter gör att arbetet fortskrider långsamt, men
med en positiv respons. Målsättningen är att efter tre år kunna förse 100
byar med rent vatten (30000 bybor per by).
Avslutningsvis tackade br Conny Ekström för en intressant föreläsning,
önskade lycka till med det fortsatta projektet överräckte en flaska vin.
Grytslanten inbringade 326 kr

Org. Per Björkhem hade sammanställt ett omfattande sånghäfte som bröderna tog sig igenom på såväl svenska som italienska. Om tjuvlyssnande
grannar fanns fick de nog en ”upplevelse” när bröderna sjöng Sankta
Lucia på italienska i mitten av februari.
En mycket lyckad kväll. Som vanligt hade flera bröder lagt ner ett tidsödande
arbete för andras trevnad. Här skall ingen speciellt nämnas men ett tack riktas
till Br. Pers maka Klara Björkhem som lagat en del av maten till bröderna.
Du Ossianbroder som inte besökt något möte på en tid - hör av Dig till MÄ
eller ÄÄ så att vi får veta hur det står till med Dig!
Rickard J text, Mikael Gustafsson bild

29 Logen Fingal, Hörby

11 febr åkte vi 13 Fingalbrr buss till Stonehenge i Hässleholm för att traditionellt få möjligheten att ge våra eubater en oförglömlig bardgradgivning.
Stonehenge brr är proffs på detta och förutom BGG var det en kväll helt i
druidisk anda och högtidsmåltid som än idag smakar. Våra nya barder är
Jonas Andersson, Rickard Fondell, Bengt Emmertz och Krister Persson

Eubatmötet den11 januari

Druidmöte och Eubatmöte 15 febr

Med 33 närvande brr, inleddes årets verksamhet. I lunden genomfördes parentation efter vår bortgångne br OÄ Kenth Andersson - född 7 mars 1953
och avled den 26 dec 2010. Br Kenth recipierade den 29 jan 1986 och blev OÄ
den 19 april 1998. Han tilldelades också stjärntecken 2008. Kent hade också
ämbetsmannauppdrag i form av innervakt i tre perioder.

Ballotering av fyra nya brr samt bokslut följt av Eubatmöte med 37 brr. Bokslutet för 2010 blev inte så positivt med bl.a. en otroligt hög elkostnad och lite
”förlorade” brr, men vi kämpar på och i efterlogen hyllade MÄ Håkan Emmertz vår TjOÄ Jan Grundström som hunnit bli 70+ från den 16 jan då han
ej var nåbar. En god flaska rött vin och hurra rop gick säkert bra det också.
Grytslanten inbringade 500 kr.

ÄÄ Ola Lund lät meddela en hälsning från SÄÄ Claes Nilsson som tyckte att reportagen i tidningen Skånska Dagbladet kring Druid-Orden var bra. En serie
artiklar som tidningen haft om olika mellanskånska ordenssällskap.
Lv Br Christer Andersson hälsade oss välkomna till kvällens efterloge. Kvällen
föreläsare var br Måns Söderberg som traditionellt höll sitt föredrag om ”Boken
har många sidor”. Han lotsade oss igenom en diger boklista med tips allt ifrån
deckare, biografier, barn, fakta och skönlitterära böcker. Ett hett tips var dikter
från vår Hörbykonstnär Christian Kruse. Han berättade också om vårt digitala
samhälle där faktiskt mobiltelefonen är vanligare än tandborsten.
Avslutningsvis tackade br Conny Ekström för en intressant och traditionell
föreläsning, där Måns alltid har något nytt och trevligt att delge oss och
hoppades han återkommer. Br Conny överräckte en flaska Martini som
tack för vår uppskattning. Grytslanten inbringade 372 kr
Eubatmöte 25 januari
35 närvarande brr var vi MÄ Håkan Emmertz informerade om att installation av värmepumpen till Logelokalen är i det närmaste klart. Brr Gert

Gert/Christer

30 Logen Orion, Umeå
EuRec
Visst! Vi är en Orden som vilar på principer och ideal med hundraåriga
traditioner, utformade så att de också kunde vara tusenåriga, men vad
vore vi om inte en tillräcklig föryngring sker? Jo, döende dronter som
bär traditionerna tills vi i likhet med just dronterna vore blott minnen
och parenteser i historien.
Desto roligare, då vi vid vår senaste Reception kunde hälsa en ny eubat,
Mats Fällman, till vår loge. Faddrarna Sten Rastberg och Sven Röjestål
fanns på plats för de traditionella tal som anstår en sådan kväll. Festlig-
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hetsutskottet också som kunde fresta med
en brödramåltid som borde borga för att
Mats kände sig välkommen i kretsen.

föringas, för en ”spottstyver” inmundigade vi en tre rätters måltid med vin i
alla rätter. Lagat med en känsla och kunskap som många restauranger saknar. Vi har vårt eget kök och egna matlag som fixar varje måltid.

Det är alltid spännande då en ”ny” broder
knyts till oss, speciellt om den nye är helt
obekant för de flesta. Det är så många frågor som dyker upp. Kommer den nye att bli
en flitig besökare? Finns det fler vattenringar
i den nyes bekantskapskrets, vilka kan ge en
välkommen spridning? Låt oss i korthet säga
att logens bröder är lika nyfikna och spända
varje gång då vi vinner en ny broder. Samma
spänning och nyfikenhet ska skapas hos de nya. Det är allas ansvar!

Det är kanske för denna förträfflighet jag trotsade kylan och for på mötet.
Eller är det för att vi har bröder som med sin goda kunskap inom slöjdandet höjer värdet av deltagande.

”Det är aldrig för sent att ge upp, men däremot ofta för tidigt!” Vi går
mot vårdagjämning och ljusare tider. Låt oss vika några kvällar under
vårterminen för att följa Mats på hans första säsong i logen.
Varmt välkommen, Mats! Det finns bara ett sätt att bli en gagnerik broder; lyd faddrarna och planera in möteskvällarna i agendan.

En broder skänker alster till ett lotteri för att vi tillsammans Logen Arcturus
och Logen Nennius ska på ett ännu bättre sätt kan bidraga till välgörenhet.
Att få köpa lott i ett sådant lotteri är ju vinst bara det. Frågorna kan säkert
ställas på många sätt. Som entydigt svar för alla bröder oavsett loge är
i alla fall glädjen i brödraskapet, värmen i lund och loge. Att det alltid
kommer något utöver det vanliga.
Slutligen ett varmt tack till alla som gjorde denna fina kväll för de bägge
logerna till vad den blev och inte minst mycket varmt välkomna alla nya
druider till logerna Arcturus och Nennius.
Gerry Axtelius

Bertil Carlsson

34 logen Polaris, Kiruna
25/32 Logerna Nennius och Arcturus, Boden
Druidgradgivning den 18 februari
Man kan undra vad det är som drar en logevän 15 mil enkel väg i vinterköld mellan -25 och -30 grader en fredag kväll. Man ges lite utrymme att
fundera när man sitter i bilen full av förväntan. Under hemresan blir det
tillfälle att summera aftonen. Mycket kan vara av vad jag nu berättar.
Det är onekligen spännande vid våra gradgivningar. Man minns tillbaka
på sina egna, konstaterar att det finns detaljer man glömt, men även de i
gott minne förankrat. Det är dessutom dubbelt så roligt hos oss i Boden,
detta då vi har förmånen att husera två loger nämligen Arcturus och Nennius. Samarbetet och besöken mellan logerna är rikt. Som logevärd och
MÄ vänster bard har jag all anledning att deltaga. Att dessutom vara aktiv
i en högtidlig och välgenomförd ritual med upphöjande av inte mindre än
nio Barder till Druider kittlar ännu mer.

Kvällens Druider, Staffan Wikström, Peter Berkfors, Ove Höglund, Lennart Carlsson, Niclas Gustafsson, Stig Gustafsson, Robert Nilsson,
Thomas Bergman, Magnus Jönsson.
Den broderlighet som finns mellan dessa loger ger en särskild aura dessa
högtids kvällar. Detta märktes extra väl denna bistra kväll när Nennius
och Arcturus samlades till gradgivning.

Eubatmöte fredag den 28 januari
Äntligen har dagen eller rättare sagt aftonen kommit då logen Minera
Ferrorums bröder från Gällivare traditionsenligt besöker vår loge, som
ju är deras moderloge. Vädrets makter stod på vår sida, denna gång fint
väder med endast -5 grader på termometern. Men slumpen ville annat, en
trafikolycka efter vägen såg till att de gästande bröderna blev ordentligt
försenade. Mötet som skulle ha börjat kl 19.00 fick skjutas till kl 19.50.
ÄÄ Stefan Salomonsson kunde till slut önska 40 bröder välkomna till
aftonens eubatmöte. Parentation över vår avlidne broder Sune Johansson
genomfördes på ett stilfullt och värdigt sätt.
Under punkten ideellt tog vår eminenta organist Mattias Tuoremaa fram
gitarren och spelade och sjöng låten Hallelujah, komponerad av Leonard
Cohen arrangerad av Jeff Buckley, mycket stämningsfullt och vackert. Efter att ÄÄ förklarat att mötet är avslutat, fick bröderna bege sig en trappa
ner till den väntande brödramåltiden, som alltid är av högsta kvalitet för
både gommen och ögat.

Lagom till kaffet började broder Jonny Siikavaara sitt föredrag om muntlig framställan, eller rättare sagt konsten att få åhörarna att lyssna och ta
till sig budskapet. Mycket intressant enligt den församlade brödraskaran.
Fu hade även ordnat ett fint lotteri med ädla drycker, där undertecknad
tog hem både första och tredje priset. Slutet gott allting gott.
Text Anders Salomonsson. Foto Kenneth Paulsson

Som vanligt har vi träffats i logen innan mötet för att sedan avsluta med en gemensam efterloge. Här får man uppleva kulinarisk kunskap, smaka de mest
utsökta rätter. De förberedelser som denna kväll låg bakom måltiden kan ej
Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten. Bildtexter sist i referatet. Foto med god upplösning. Inga detaljer från Lunden.
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36 Logen Iris, Göteborg

52 Logen Sefir Grebbestad

Till terminens första eubatmöte den 19 januari hade 26 br. hörsammat
kallelsen från ÄÄ. Något ganska ovanligt var planerat till denna kväll,
nämligen återinvigning av en f.d. broder. Den som fattat detta kloka beslut heter Åke Kronlid, f.d. Gustaf Smith-broder. Den fina cermonin utfördes av ÄÄ Leif Mogren.

Druidstämma 16 februari

Betr. nyrekryteringen till logen kan meddelas att tre presumtiva br “står
på kö”. Vår br OÄ Åke Skatt kommer att föräras jubelveterantecken den
16 feb. i Åkes hem. Br Åke upptogs i eubatgraden den 15 feb. 1961.
Hälsningar utväxlades bla. från OÄ:na Lennart Sjöberg och Ivan Ågren
som båda tningades vara hemma på grund av värk i sina ben.
Det ideella inslaget svarade OÄ Rolf Eriksson för. Ämnet var broderskap.
Detta begrepp är något av det mest fundamentala i vår orden. Från br
Rolfs föredrag vill jag återge: Med utgångspunkt från vår gemensamma
tillhörighet skall vi; Visa lojalitet mot varandra. Bry oss om varandra.
Acceptera att vi alla är jämlika. Tillämpa tankefrihet. Allt detta är med
br Rolfs egna ord en hörnsten i vårt livsrum. Anförandet avslutades med
deklamation av Hjalmar Gullbergs kända dikt Människors möte.
I efterlogen serverade br loge värd Peter Janhede en superb måltid. OÄ
Bengt Svensson läste ett stycke av Västgöta Bengtssson, som stämde till
eftertanke inför mänsklig svaghet.

30 bröder hade mött upp för att bl a ta del av de ekonomiska rapporter
som hör detta möte till.
Av skattmästarens rapport framkom att logens ekonomiska situation var
god men att elkonsumtionen på 14000 kwh under 2010 var alldeles för
hög. Rutinerna för hur uppvärmningen av lokalerna skall tillgå kommer
att ses över för att om möjligt nedbringa el-kostnaderna.
Broder Uno Carlsson och tillika skattmästare ansåg att det var på sin plats att
framföra en hyllning till den sedan flera år bortgångne tenoren Jussi Björlings ära. Br Uno lät oss därför efter en ingående presentation av storyn i
operan Norma lyssna till arian Castadiva framförd av Filippa Giordana.
I efterlogen bjöds det specialrullad strömming och till efterföljande kaffe
fick vi lyssna till skönsjungande norrmannen Erland Jengstad. En trubadur med känsla för sinnliga norska visor av bla Aage Alexandersson och
framförda på originalspråk.
Säga vad man vill om norrmän men de är duktiga på att snacka norsk.
Efter en kväll fylld av angenäma intryck halkade vi hem i den bistra vinternatten.
TT

Bengt Svensson

38 Karlavagnen Sundsvall.
OÄ-afton den 4 februari

57 Logen Alir, Söderhamn

Nya Barder med logerna Alir, Ogmion och Temenos
den 10:e februari.

Dags för den årliga traditionen, OÄ-afton. En kväll då de ordinarie ämbetsmännen kan koppla av och njuta av lundens stillhet, alla befattningar
ersätts av bröder i OÄ-graden.
Kvällens ÄÄ Bengt Ohlsson öppnade mötet och hälsade bröderna välkomna. Senare under mötet berättade tillfällige logevärden Lennart Broman
att till brödramåltiden serveras Skagenröra med vitt vin samt till varmrätt Filè Oscar och rött vin. Dessutom berättade Lennart att kvällens gäst
i efterlogen är den välkände trollkarlen Love Melander.

Åtta eubater hade kallats till kvällens gradgivning, från logen Alir: SvenErik Lindestam, Per Eriksson, Hans Weilefors och Per Andersson, från
logen Ogmion i Hudiksvall: Kjell Hagelin och Bo Lindgren, från logen
Temenos i Edsbyn: Jörgen Granberg och Kent Olsson.

Brödramåltiden var utsökt, vinet smakade bra. Stämningen var god och flera
bröder hade anmält att hålla tal. Efter måltiden när kaffe med avec serverades, började Love Melander sin föreställning. Borden hade placerats så
att alla hade god möjlighet att studera trollkarlens fingerfärdighet. Bröderna fick under en stund på nära avstånd bevittna ofattbara kortkonster. Även
andra förbryllande trick utfördes, men kortkonsterna var oförglömliga.

Trots en klass-två varning från meteorologerna på SMHI kom kvällens
möte, dock något försenat, igång. Efter att ÄÄ Morgan Brodin hälsat alla
56 Bröder välkomna, avhölls en mycket högtidlig och bra genomförd
gradgivning av logen Alirs ämbetsmän.
Då alla åtta Barder innerligt välkomnats i sin nya grad vidtog sedvanlig
brödramåltid där ÄÄ Morgan Brodin först tog till orda och talade till
recipienderna. Broder Morgan berömde dem alla för med vilken flit de
deltagit vid logens möten och önskade dem lycka till i deras fortsatta
vandring på den Druidiska vägen.

Text&Foto, Rolf Granqvist
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Broder Sven-Erik Lindestam, replikerade med sitt tacktal från recipienderna där han kåserade i sitt trägna sökande på Internet och hos bekanta
efter innebörden av titeln Bard. Broder Sven-Erik summerade sitt tal med
att han och hans gelikar vid honnörsbordet var i gott sällskap då han funnit att en viss Willian Shakespeare nämndes just, ”The Bard”.
Talet till Nationen levererades av Barden Per Eriksson som sökte definitionen av
just begreppet Nation. Broder Per konstaterar att rent historiskt är geografi av
underordnad betydelse då man definierar en nation, då tradition och samhörighet väger långt tyngre än gränslinjer på en karta. Efter sång om både snapsar
och Lingonben avrundades brödramåltiden med SÄÄ Ingemar Ehns tacktal.
Vi avslutade kvällen med efterloge, kaffe och trevligt samkväm för att
därefter bryta upp och ge oss ut i en isande kall snöstorm.

Svensk Druid-Tidning
Under logemötet hade FU lovat en extra god trerätters måltid. Alla kunde
efteråt intyga att detta var ett riktigt påstående då det bjöds på en delikat
lax med tillhörande såser samt förrätt och efterrätt.
Mätta och belåtna avslutades så småningom denna kväll i gemytets tecken.
/Curt Zetterquist

64 Logen Idris, Strängnäs
Druidstämma och Eubatmöte den 2 februari

Text & bild: informationsutskottet Thomas Persson och Torkel Nygren

62 Logen Minera Ferrorum Gällivare
Bardating med gradgivning 1/2
Så var det dags för bröderna att ikläda sig i fracken för första gången
denna termin. Kl. 19.30 meddelade br M att tiden för mötet var inne,
på kvällens dagordning stod gradgivning.Bröderna Mikael Johansson
och Mikael Martinsson var kallade för att ta ytterligare ett steg på den
druidiska trappstegen. De ordinarie ämbetsmännen skötte sina uppgifter
med glans och genomförde en högtidlig och värdig ritual.
Efter en stunds mingel i baren klingade br Logevärd i klockan och meddelade att det var dags att sätta sig till bords för att inmundiga en som
vanligt väl komponerad brödramåltid.

D-Stämma med gradgivning 15/2
Kylan fortsätter att plåga oss här uppe i norr, och när det var dags för bröderna
att bege sig till logegården för kvällens möte hade kvicksilvret återigen hunnit
passera -25 graders strecket, och kallare skulle det bli, när det var dags för
bröderna att bryta kvällens taffel visade termometern återigen -30. men som
jag tidigare nämnde så har vi den myggfria perioden nu...
Efter en väl genomförd ceremoni välkomnades br Jan-Christer Gärde i
Druidernas krets.
När så Logevärden klingat i klockan och fått vår uppmärksamhet bjöd
han oss till bords, där vi ånyo fick uppleva nya kulinariska läckerheter
(ett stort tack till ”Maggan” i köket).
När så tal och historier var avklarade begav sig bröderna hemåt i den allt
mer kylslagna natten,
Christer T

63 Logen Aquila, Karlstad
Druidstämma och eubatmöte 10 februari.
När vintern håller sitt järngrepp över Svedala kan det vara gott att i glada vänners lag tillbringa en kväll i lunden och i samspråk vid brödramåltiden. Denna afton hade 30 druider plus några i FU hörsammat kallelsen och samlats
för att hålla druidstämma med redovisning av 2010 års räkenskaper. Vår skm
Lars Rasmusson kunde presentera ett bokslut med ett mycket gott resultat.
Vid druidstämman företogs även val av ombud till SL Vänerland. Br Bo
Björkman och ÄÄ Jonny Wijkander valdes som Aquilas ombud.

Logen Idris höll årsmöte denna kväll och redovisade ett resultat som gav utrymme för ekonomisk välgörenhet. Beslut fattades att skänka ett ekonomiskt
bidrag till prostatacancerforskningen. Vid efterlogen var därför överläkare
Anders Kjellman, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, inbjuden.
Under högtidliga former och tal av ÄÄ Leif Schütz överlämnades en symbolisk check på 20 000.- kronor till sjukhusets forskning kring prostatacancer. ÄÄ framhöll logen Idris´uttryckliga vilja att aktivt delta i arbetet
mot målet att minska sjukligheten i denna sjukdom. Anders Kjellman berättade om deras forskning med främst inriktning på mekanismerna och
indikatorer för tidig upptäckt samt diagnostik av olika prostatacancerformer. Logen Idris har under senare år skänkt sammanlagt 85 000.- kronor,
vilket är ett gott stöd för forskningen. Anders Kjellman framförde sitt och
klinikens varma tack. Flera av bröderna ställde därpå frågor, som besvarades och utreddes av Anders Kjellman. Det var bl a frågor om screening,
behandlingsalternativ och sjukdomens effekt på potensen.
I efterlogen brukar korta anföranden hållas inom olika ämnen och Br Åke
Pehrsson berörde denna kväll logens välgörenhet under åren och lyfte
fram att välgörenhet är en av Ordens bärande principer. Logen har steg för
steg förbättrat möjligheterna för välgörenhet i takt med att antalet bröder i
logen ökat och verksamheten utvecklats. Tidigt, när inte ekonomisk välgörenhet var möjlig, satsade bröderna på personliga insatser som bistånd till
ett barnhem i Polen. Detta fortgick under tio år och så småningom kunde
även mindre penningstipendier utdelas t ex till ungdomar. Br Åke Pehrsson
tackade bröderna för deras generositet och betonade att det alltid finns
utrymme för välgörenhet i någon form inom vårt Ordensarbete.
Under måltiden i efterlogen underhöll Ronnie´s Song Quartet och br Donald Wedel tackade för maten och bröderna stämde upp i en varm applåd
för logevärden Conny Karlsson och hans alltid trogna medarbetare i köket och baren Pär Hultgren.
I kvällens vinlotteri tillföll högsta vinsten, en butelj Amarone, kvällens
gäst och tidigare Idrisbrodern Thor ”Sillahandlarn” Westerberg, Malmö.
Grattis Thor och tack för besöket!
Text: Åke Pehrsson. Bild: Leif Schütz

Vid det efterföljande eubatmötet, 37 brr närvarande, framförde ROÄ Dan
Bergeld hälsningar och lyckönskningar från RSL till stiftarbroder i logen
Aquila ROÄ Bo Björkman på hans 70-årsdag (25/1-11).

Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten. Bildtexter sist i referatet. Foto med god upplösning. Inga detaljer från Lunden.
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66 Logen Taliesin, Jönköping

73 Logen Värend, Växjö

Eubatmöte 14 februari.

Druidstämma 2 febr 2011

30 brr träffades i förlogen och fick möjlighet att hälsa på varandra och
samtala om ditt och datt. Efter att mötet inletts företogs återintagning av
br Magnus Daag. Han återfick sitt tidigare matrikelnummer och efter att
ha undertecknat vår ordenslag tog Magnus Daag åter plats i lunden.

”Om en bara får gau dit en vell - ja då ä väjen aldrig lång”.
Gamla småländska talesätt har onekligen sina poänger. När det är dags
att gå på en träff med Druidbröderna, ja då är väjen aldrig lång. Även
om den är lång. Broder Egon Andersson t.ex missar ytterst sällan något
möte. Han kör med ett glatt leende och lättad gaspedalsfot de cirka 5
milen från Lenhovda till Växjö.
Denna onsdag var det stor invasion från
grannstaden i väster. Ljungby. Samma
kväll som det hölls Druidstämma så var
det också hockeyderby mellan Växjö Lakers och Troja/Ljungby. Mängder av bilar
styrde kosan mot Växjös slitna hockeylada,
en bil avvek från mängden och svängde
vänster mot vår logelokal, nämligen fyra
glada bröder från logen Wirdar. De blev ett väbehövligt tillskott till den något
glesa brödraskaran denna kväll. Nåja, innalles var vi 28 bröder trots allt.

Eu Lars-Erik Nilsson, D Magnus Daag och Eu Johan Röklander

Efter att beredande br Ib Arberg inträtt i lunden företogs en mycket värdig reception av brr Johan Röklander och Lars-Erik Nilsson. Deras respektive ledsagande brr var br Magnus Kjellström, logen Värend i Växjö
samt Taliesinbroder Daniel Karlsson.
Br Roy Tengroth hälsade från ÄÄ i logen Värend och tackade för att fått
övervara en högtidlig invigning av nya brr. Br Roy framförde en särskild
beundran över vår vackra lund. Efter det ideella inslaget avslutades mötet
korrekt och vi fortsatte vår kväll in i matsalen där det vankades lammstek
med smörslungad kulpotatis, grönsaker och en mycket god gräddsås.
Br MÄ höll talet till fosterlandet varefter nationalsången ljöd. ÄÄ höll talet
till rec och tacktalet hölls av br Johan Röklander. Välgörenhetsskålen
gick som vanligt runt bland brr och ännu en generös summa landar på
välgörenhetsfondens bankkonto. Efter kaffe och goda kakor fortsatte brr
sina samtal och varefter kvällen led mot sen timme vandrade vi hem i
vinterkylan med mycket värme från kvällens möte.
Sarre

68 Logen Cernunnos
Årsdag 8 februari
Årsdagen inleddes med förkortad D-stämma och därefter följde Eubatmöte,
båda leddes av ÄÄ Tommy Hägg.
Kvällen var både en glädjens och sorgens kväll. Parentation hölls för vår
avlidne broder Arne Hansson som omkommit i en tragisk trafikolycka.
Glädjen var att vi kunde balutera in Magnus Alm boende i Arild som sökt
medlemsskap.Logen gästades av vår tidigare medlem Berner Olofsson
som numera tillhör Logen Fingal i Hörby.Han framförde hälsningar från
sin nuvarande log och fick ded samma med sig tillbaka.Druidstämman
såväl som Eubatmötet avslutades i E.F.E.
I Efterlogen var det som vanligt god stämmning. Årsdagen till ära hade
logvärden komponerat en fantastisk tre rätters meny till detta bjöds
passande drycker.
Kaj Jönsson.

”Rena” Druidstämmor förekommer inte så ofta. Ämbetsmän och handbarder var därför något nervösa inför kvällen. Men allt gick helt enligt
ritualerna. Det blev en finstämd och högtidlig stämma. Dessutom var det
ballotering. Sex nya kandidater godkändes med ackuratess.
I mars och april är det dags för resor till grannloger för de som så önskar: Druidgradgivning i mars, Logen Avalon i Älmhult och Eubatmöte i
april, Logen Wirdar i Ljungby
Vår organist, Anders Johansson, höll ett mycket uppskattat anförande
om vår världstenor Jussi Björling med anledning av hundraårsminnet av
hans födelsedag i år. Han gick bort redan år 1960. Avslutningsvis fick vi
njuta av Jussis klassiska, ”Till havs”.
Text Hans Petersson, Foto Filip Andersson

77 logen Allbota, Kalmar
D-stämma med GG samt efterföljande Eubatmöte
Så var det åter dags att försöka ta sig i högtidsdräkten och bege sig till
Hotell Skansen för en kväll i EFE. Det var 28 Druider som hörsammat kallelsen och som vanligt samlats i baren. Två Brr hade klätt upp sig i full
skotsk högtidsdräkt varför den vanliga vadslagningen om vad som finns
under kilten genast tog vid.
Br Magnus hade under en veckas tid tränat på att släta ut kjolen när han
satte sig och att hålla ihop knäna. Med tanke på ljudnivån verkade samtliga bröder lida av viss abstinens då det var nästan en månad sedan de
senast träffades. Glädjande nog hedrades vi ikväll också av ett besök från
vår Merlinvän RSV Broder Rolf Mattsson.
På utsatt tid kallades bröderna så till GG i Druidgraden. Ritualen utfördes
på ett mycket högtidligt sätt varefter vi kunde hälsa Brr Karl-Johan Dahlström, Micael R:son Boberg, Lars-Erik Johansson och Rickard Berglund
välkomna i Druidgraden.
På uppmaning av vår Marskalk Br Lars Strandberg kunde 40 Bröder värdigt
anträda lunden. Efter viss palaver vid avläggande av lösen öppnade ÄÄ mötet.
Under ideellt talade, inte oväntat, Brr Magnus Almér och Anders Tillborg om
whisky medan Br Mårten Lindström som är humanarbetare höll anförande
om livets gåta och skörhet. ÄÄ avslutade så ritualenligt vårt arbete i lunden.

Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten. Bildtexter sist i referatet. Foto med god upplösning. Inga detaljer från Lunden.
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visdomsord om hur en viking lämpligast
skall förhålla sig till omvärlden, framför
allt vid sina resor till främmande länder.
Br Nils-Åke Elheim gav oss smakprov på
dessa råd, och det var frapperande hur väl
den dåtida synen på anständigt umgänge
stämmer överens med våra uppförandekoder idag. Och med Merlins visdomsord.
Bilden av den vilde, skövlande, våldtagande och ihjälslående vikingen försvann i fjärran och istället framtonade en
smart och, vid besök i främmande länder, ytterst anpassningsbar affärsman. Det gällde då som idag – att ta seden dit man kommer.
ÄÄ Jan Isaksson tackade för ett mycket intressant inslag.

Nya Allbotadruider: Micael R:son Boberg, Karl-Johan Dahlström,
Rickard Berglund och Lars-Erik Johansson

Då ljudnivån nu antog orkanstyrka krävdes ett flertal försök med malmklockan innan Lv kunde bjuda alla Brr till efterloge.
Undertecknad fick påtala att jag vid de senaste två referaten till vår tidning
nödgats notera bristen på sångkapacitet. Detta tog Brr till sig och snart klingade 6 visor så starkt och vackert att en och annan tår syntes hos bröderna. Till
och med det ultimata testet med en kanon utfördes med bravur.
Broder Jan Carlén höll talet till fosterlandet där han poängterade att det
viktiga är inte den legala strukturen utan den enskilda personen och att
denne är en del av världen.
Sedan ett par vinvisor klingat färdigt knackade ÄÄ i glaset för sitt hälsningstal till nyblivna Druider. Han beskrev innebörden i graden och vikten av närvaro, då detta ger nya insikter.

Aftonens tema i matsalen var: ”Från havet”. En toast Skagen och en utmärkt fisksoppa uppfyllde definitivt förväntningarna och fyllde dessutom brödernas hungrande magsäckar.
Alf Carlsson

81 Logen Dair, Stockholm
Druidstämma och Eubatmöte den 21/2.
Vi var 34 bröder närvarande vid årets andra möte i vår förnämliga logelokal,
så centralt man kan komma i Stockholm. Bland våra gäster fanns också tre
bröder från den lilla staden Ljungby med den stora logen Wirdar, som lär vara
den näst största druidlogen i Sverige. Det lär nog dröja ett tag innan logen Dair
kommer upp i samma storlek, men vi ska göra vårt bästa.

Br Micael R.son Boberg tackade för graden som han menade, i sitt enskilda fall, närmast var att betrakta som en gåva. Han noterade även lundens stillhet som inbjuder till reflektion. Vinlotteriet inbringade 680 kr
och vanns av Br Magnus Almér och inte som brukligt av Br Ulf Ericsson.
Möjligen hade denne arrangerat det hela så för att, med tanke på sin
yrkesutövning, inte anklagas för oegentligheter.

Broder Härje Möller, ursprungligen från logen Wirdar men i dag Dairbroder, erhöll utmärkelsen för 100-möten av ÄÄ.

Så avslutades, som alltid, en härlig brödramåltid i Logen Allbota. Väl ute
noterade jag suset i träden och smältvattnets dropp och kom att tänka på:
vilken underbar tid vi har framför oss.

Under efterlogen fick vi höra överstelöjtnanten i Flygvapnet, Arne Ullberg, presentera Flygvapnet i går, i dag, i morgon. Ett mycket intressant
och uppskattat föredrag. Slutligen förrättades dragning i Dairs stora lotteri, där högsta vinsten utgjordes av en helikopterfärd över Stockholm.
Dragningen övervakades av Dairs egen självutnämnde notarius publicus, MÄ Anders Engström. Stolt och glad vinnare av helikopterfärden
blev broder Gunnar Lindberg från vår egen loge.

Referat CG Hagelberg

ÄÄ Ingvar Nyström berättade initierat om logelokalens historia, inredning och konst och att vi håller till i de omtalade Klarakvarteren, där
klarabohemernas förgrundsgestalt Nils Ferlin står staty bara något
hundratal meter från vår logelokal.

78 Logen Avalon Älmhult
Eubatmöte 17 februari
När februarikvällen tenderar att vara arktisk med vindar kalla som flygande isbitar, finns det tillflyktsorter med värme. Druidgården var en
sådan denna torsdagskväll, och 39 bröder hade förstått detta.
För den som inte blir värmd av Logen Avalons broderliga gemenskap och
Druidgårdens välsorterade bar återstår endast penicillin. Vissa utbrott av
influensa lär ha drabbat några bröder, och för dessa torde kanske detta
botemedel vara av nöden. Tills de är på benen igen.
En dikt av Jonas Gardell blev ÄÄ Jan Isakssons inledning på vår afton. Några ämbetsmän var ersatta av reserver, och som Skm återfanns Per Dackander, som M Ulf Andersson och som TjOÄ veteranen Bengt Adolfsson.
Vår senior, broder Gunnar Ihrén, hade skickat en hälsning vari framgick
att han nu är på bättringsvägen efter en jobbig sjukperiod.
Nils-Åke Elheim hade tagit sig an kvällens ideella inslag och berättade
initierat om vikingarna och framför allt om deras affärsmoral för så
där 800 år sedan. Det finns skrifter från den tiden med nedtecknade

ÄÄ Ingvar Nyström, ROÄ Bertil Jönsson, R Härje Möller och ROÄ Thor-Inge Svensson

Tiden går fort när man har trevligt och efter hand märktes det att aftonen var så långt framskriden att det var dags att ge sig ut i mörkret och
vinterkylan och åka hem

Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten. Bildtexter sist i referatet. Foto med god upplösning. Inga detaljer från Lunden.
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Riksmästerskap

Värd det bästa!

golf 2011

Välkommen till
Sveriges största
butik för fest,
bal och bröllop!

Lördagen den 13 augusti inbjuder
Logen Idris till RM på Strängnäs Gk.
18 hål slaggolf med kanonstart.
Även damtävling.

Fotograf: Johan Lindvall www.johanlindvall.se

Lås dagen redan nu i Din almanacka.
Mer information kommer i aprilnumret.
Stig Orrberg
Logen Idris

www.ateljemb.se
044-859 95

En broder som hjälper 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.
De auktoriserade revisorerna, bröderna Kenneth Olsson och Stein Karlsen samt godkända revisorn Johnny Persson på
Baker Tilly Malmö kan hjälpa dig med redovisning, skattefrågor och revision.

Baker Tilly är en rikstäckande organisation av självständigt ägda revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom revision, skatt, redovisning, affärsrådgivning, finansiella
tjänster och verksamhetskonsultation. I Malmö är vi drygt 40 medarbetare och i hela
landet ungefär 300 personer fördelat på ca 20 orter. Vi hjälper företag att växa!
Ring 040-661 20 50 eller gå in på www.bakertillymalmoe.se
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The Real America

Sten & Roger Logen Orion i Umeå

Amerikas höjdpunkter

Västra Amerika
Vår nya efterfrågade resa som innehåller bl a Scottsdale Sedona - Grand Canyon - Monument Valley - Las Vegas
- Sequoia - San Francisco - Hwy1 - Solvang - Beverly Hills
- Santa Monica - Universal Studios och som Grand final, Sea
World i San Diego.
Avresa från Stockholm den 19 september. Totalt 18 dagar.
Pris: 35.900 per person del i dubbelrum
Information och bokning: 090 - 18 90 10 info@guldkustens-resor.se

Succé resan 2010 återkommer med en hel del nyheter i år som
bl a mer Chicago, 2 nätter i Buffalo Bills stad Cody, Wyoming,
Country festival i Medora samt Arches National Park.
Avresa från Stockholm den 29 augusti. Totalt 18 dagar.
Pris: 37.900 per pers. del i dubbelrum

IGLD Golf Trophy

NYHETER

fredagen den 15 juli 2011
på Golfclub Club Erlen (Schweiz)

Välkomna är alla bröder av IGLD, liksom gäster
(män och kvinnor)
Ytterligare information följer
För mer information kontakta
broder Daniel Sommer (LGS)
e-mail: lgs@sdo.ch

ÖLANDSSEMESTER

www.stugofiske.se

Finns hos din skrivare

Carlgren´s Herr

Husbyvägen 15 • Borensberg
tel: 0141 414 14
www.frackshop.se

stefhan bogren logen allbota

FRACK 1.595:-

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

VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
LOGEN CARNAC, HELSINGBORG
Intagna 11 01 01
Tommy Bilefalk
Ramlösavägen 98, 256 56 Helsingborg
Rolf Bjurestig
Timotejgatan 3, 256 55 Helsingborg
Leif Hagerman
Aprilgatan 8, 256 61 Helsingborg

LOGEN ORION, UMEÅ
Eu 11 01 28
Mats Fällman
Olof Palmes Gata 11, 903 23 Umeå

LOGEN CAMULUS, SKÖVDE
Eu 11 01 24
Bengt Berg
Körsbärsvägen 40 A, 541 47 Skövde
Anders Gröndahl
Storekullen 1, 532 73 Varnhem
Henric Nilsson
Skaraborgsgatan 17 B, 541 50 Skövde
Ulf Sahlén
Vasagatan 18, 541 50 Skövde

LOGEN MANANNÁN, FALKENBERG
Eu 11 01 19
Karl Byström
Pluringvägen 21 B, 311 38 Falkenberg

97 år
Amici, Birger Christensson, 15 apr

95 år
Vasa, Börje Edenhed, 16 apr

92 år
Aldebaran, Gösta Rehnman, 18 apr
Thesevs, Sune Sjölund, 24 apr

90 år
Iris, Josef Andersson, 2 apr
Beltain, Gillis Eriksson, 27 apr

85 år
Vasa, Jan Forsberg, 21 apr

80 år
Taliesin, Lars Gerhardsson, 5 apr
Eos, Sten Svennberg, 23 apr

75 år
Cynthus, Göran Juntorp, 5 apr
Vasa, Gert Sköld, 6 apr
Wirdar, Karl-Erik Karlsson, 9 apr
Grannos, Olavi Ranta, 10 apr
Karlavagnen, John Lindgren, 10 apr
Merkur, Hans Bergström, 22 apr

70 år
Cynthus, Bero Andersson, 1 apr
Wirdar, Lars Oscarson, 5 apr
Belenos, Karl G Fredriksson, 11 apr
Beltain, Göran Tollin, 13 apr
Halör, Kai Kampf, 14 apr
Alir, Leif Nylund, 14 apr
Belenos, Sven-Åke Fogelberg, 17 apr
Stella Polaris, Folke Dubell, 20 apr
Carnac, Göte Ekstrand, 21 apr
Idris, Sune Johansson, 21 apr
Ad Astra, Bo Nilsson, 23 apr
Polstjärnan, Ulf Häggqvist, 25 apr
Minera Ferrorum,
Inge Bohman, 27 apr
Temenos, Leif Blad, 28 apr
Carnac, Bengt Andersson, 28 apr
Fingal, Börje Andersson, 30 apr

Vi närmar oss!
I dag 4.969 bröder
30

60 år
Aquila, Håkan Wahlén, 1 apr
Sefir, Stefan Sundström, 3 apr
Nerthus, Hans Ekholm, 5 apr
Temenos, Gunnar Östergårds, 6 apr
Cynthus, Rolf Johansen, 7 apr
Stella Polaris, Hans Knutsson, 18 apr
Neptunus, Roger Larsson, 25 apr
Minera Ferrorum,
Kjell Hansson, 25 apr
Stonehenge, Kenny Schylander, 26 apr
Avalon, Per-Åke Hjerth, 27 apr
Nerthus, Bengt Johansson, 28 apr
Iris, Bengt Göran Hammarberg, 29 apr

50 år
Arcturus, Boris Lindberg, 1 apr
Teutates, Anders Helgotsson, 4 apr
Nemeton, Ulf Steimer, 4 apr
Merkur, Curt Marklund, 20 apr
Nemeton, Jan Frykman, 22 apr
Stonehenge, Robert Badics, 26 apr
Allbota, Martin Holm, 29 apr

40 år
Stonehenge, Joakim Borg, 3 apr
Cynthus, Fredrik Samuelsson, 5 apr
Stonehenge, Martin Palme, 21 apr

30 år
Iris, Per Pettersson, 5 apr
Merlin, Carl Snaar, 6 apr

Nr 3 mars 2011

Svensk Druid-Tidning

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

skribenter &
FOTOGRAFER

HJÄLP

Allt material till tidningen
skickas till:

sdt@druidorden.org
Deadline är den 25:e och tidningen kommer
den 20:e i månaden efter.
I ämnesrutan på mailet
skriver Du logens nummer och namn.
På dokumentet
logens nummer, namn och datum.
Referatet
Börja med logens nummer, namn och placering i landet. Kolla gärna i tidningen!
Referaten skall vara kortfattade och handla
om vad som händer och sker i efterlogen samt
hylla de bröder som fått olika utmärkelser
och grader. Undvik hälsningar. Beskrivningar
av Lunden eller våra ritualers innehåll är inte
lämpligt. Referaten skall vara aktuella!

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

BRUSTNA LÄNKAR

Korrekturläs
De flesta datorprogram har bra rättstavningsprogram, kolla gärna igenom texten innan den
skickas.

LOGEN STELLA POLARIS, TRELLEBORG
R-Br Helmer Eriksson, Anderslöv
Invigd i Orden den 30 januari 1964
Avliden den 25 januari 2011
47 medlemsår

Foton
Skall ha bra upplösning/storlek! Inga beskärningar eller annan bearbetningar av fbilden.

LOGEN HESPERUS, MALMÖ
OÄ-Br Lennart Hansson, Limhamn
Invigd i Orden den 9 november 1982
Avliden den 26 januari 2011
29 medlemsår

En ren optik skapar bra bilder! Skriv ev bildtexter och annan information sist i manuset
- inte i mailet eller på bilderna!

LOGEN CERNUNNOS, HÖGANÄS

Hjälper Du till med detta - underlättar Du arbetet!

OÄ-Br Arne Hansson, Höganäs
Invigd i Orden den 12 april 1983
Avliden den 4 februari 2011
28 medlemsår

31

B

POSTTIDNING

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

R
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50-År

s Jub

ileum

Bröder av alla grader med damer inbjudes härmed att delta i vår jubileumsbankett
lördagen den 16 april 2011 i den anrika Rikssalen på Varbergs Fästning.

PROGRAM:
16:00 Bröderna samlas i Logen Lirs lokaler
17:00 Högtidsloge (medan damerna bjuds på musik)
19:00 Samling i Rikssalen för Jubileumsfirande
med fördrink, 3-rätters middag och dans till
levande musik i en oförglömlig miljö
Anmälan görs till Lv Bertil Börjesson
Tel: 0340-62 00 16
Email: info@logenlir.se
Med anmälan insändes kuvertavgift
på 590 kr/person till Bankgiro: 5970-7372
Sista anmälningsdag: 23:e Mars 2011
Klädsel: Högtidsdräkt (frack med vit väst)
Boende: besök www.visitvarberg.se
Ytterligare information kommer finnas på
vår hemsida. www.logenlir.se

VARMT VÄLKOMNA
www.logenlir.se

