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Julefrid för Druid
Tiden går fort. Det är nu åter dags att summera en termin.
Hösten har präglats av många intagningar i våra loger och entusiasmen
sprudlar på sina håll.
Vad gäller det internationella arbetet så har vi hållit
ett SGLD-möte med gradgivning i Östersund och vi
har varit i Köpenhamn och tillsammans med våra
Danska och Norska vänner genomfört dels ett ÄK
med Ordensledningarna dels ett gradgivningsmöte i
IGLD.
Vår insamling till stipendiefonden fortlöper med gott
resultat och marknadsföringen av vår Orden går också
framåt, även om jag tycker vi kanske kunde vara bättre
att visa upp vår Orden med flaggor, tröjor, bildekaler
mm. Vi bör synas mer i samhället!
Vad har vi att se fram emot?
Nästa år är det byte av ämbetsmän i de flesta
grundloger och i fyra storloger. Tänk på när Ni åtar
Er ett ämbete att det största arbetet nedlägges
mellan mötena. Det är fullt tillåtet att tacka nej till
ett erbjudande, men tackar man ja förväntas man
sköta ämbetet tillfyllest.
I månadsskiftet maj-juni är det världskongress i
Köpenhamn och under maj fyller Orden i Schweiz
100 år. Vi lär väl inte få uppleva en världskongress
så nära inom överskådlig tid.
Vi går nu att fira jul och jag skulle vilja passa på att tacka alla ämbetsmän i
grundloger, storloger och Riksstorlogen samt medlemmar i kommitteer och utskott
samt inte minst tidningsredaktionen för ett förtjänstfullt arbete under det gångna året.
Jag riktar mig till alla med ett budskap.
Tänk på:
Era nära och kära
Brödravården
Vad kan jag göra för Orden
Med hopp om en fridfull tid tillönskar jag och min hustru Margoth Er alla En
God Jul och Ett Gott Nytt 2012
Björn Cederberg
RSÄÄ
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I huvudet
på en redaktör
Traditioner.

Försök att ta in ordet i ditt huvud och tänk efter vad det innebär för dig.
Somliga är rädda för traditionerna, då de kan verka gammalmodiga och
tecken på bristande originalitet. Andra kan i traditionerna känna en trygghet, de blir som en fetvadd att linda in sig i, då valen och besluten kan verka
svåra. De flesta förhåller sig väl mitt mellan ytterligheterna.
Många yngre struntar i traditionerna lättare än de äldre, av naturliga skäl.
De har inte levt med traditionerna lika länge som de äldre, helt enkelt. 50och 60-talsungdomarna i västvärlden revolterade, men formades i regel till
mogna människor, om de överlevde revolten. De seglade in i hamnarna och
började till och med använda fendrar, då de förtöjde.
Traditioner. Först måste det ju betyda att något är så pass värdefullt att det
blir, just en tradition. Något som inte bara försvinner i likhet med så
mycket annat. En modedans blir sällan klassiker och de finns till och med
de som hävdar att Flygande Jakob smakar 70-tal!
Kultur är tradition. Mat också. Vissa årstider förknippas lika mycket med
vad som äts vid dessa tidpunkter som vilket väder som råder just då. Att
kräftor och surströmming får rättvisa på hösten är väl lika självklart som
att en jul utan skinka känns tom.
Visst kan det se ut som om jag hamnade vid julen av en tillfällighet, men
det kan läsaren glömma. Jag hade siktat in mig på den hela tiden.
Våra två stora helger under året är ju påsk och jul. Glöm då påsken ett tag
och koncentrera dig på julen. Vad är julen och vad skulle den kunna vara?
Om den inte känns bra, vill säga? Vi köper en massa julklappar, även om vi
varje år säger att nästa år ska innebära en begränsning på det området. Barn
och barnbarn har så stora förväntningar! Vi har ju råd!
Vi köper en massa mat, även om vi vet att vår personvåg kommer att protestera efter helgen. Det är ju så gott! Vi har alltid haft det och det på bordet.
Blir då julhelgen mest en excess i konsumtion? Känns det tomt efter julbordet, Kalle Anka och drivor av julklappspapper? Eller omvänt; skulle
det kunna bli något annat än en grad av tomhet?
Vad skulle vi då kunna göra i stället? Kvalitet framför kvantitet! Visst kan det
kännas bättre att bli fadder för ett barn i ett fattigt land? Att få känslan av en
annan närhet, då du kan se ett kort av just det barn som är föremålet för ditt
engagemang! Eller, köp några Druidkalendrar och ge bort i julklapp! Inte en
krona försvinner i administration, utan hela hundralappen hamnar i forskningen mot prostatacancer. Mitt exempel att bli fadder kan förverkligas via
smärre organisationer, i vilka man har en bättre insyn än i de stora. Druidkalendern kan du få tag på genom din skattmästare. Kalendern är nu inne på sitt
andra år och den skulle kunna bli en av ny jultradition.
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Trots att tiden kommer gratis varje morgon, utrustad med otaliga moderna prylar som ska göra den
drygare är den fortfarande en bristvara. Vi är inte mer
rädda om tiden än de pengar för vilka vi köper en massa
onödiga prylar till julen.

Låt önskelistan bli kort och julhelgen lång.

SVENSKA DRUID-ORDEN

Tryckeri: Jomagp, Ljungby

Julgåvan behöver inte kosta mycket. Låt julkortet bli ett brev.
Någon vän eller släkting som kommit i utkanten av umgänget skulle säkert uppskatta att bli ihågkommen. I en tid då
väggbonader inte längre är så vanliga kan jag erinra mig
en ovan sängen hos mina morföräldrar: Det bästa du
kan ge din vän, näst kärlek, är tid!

Är det dags för oss att revoltera? Blir det bättre revolter om de görs av vuxna?

Svensk
Druid-Tidning

Upplaga: 5.200 ex
ISSN: 1650-8815

Bertil Carlsson
Tel 090 12 64 80
E-post bertil.carlsson@rodang.se
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Lär dig rädda liv!

Nu när julen och högtiderna med mycket ljus och värme närmar sig är
det nästan fel att prata om tråkiga saker som hjärtproblem och sjukdom. Ämnet är dock så viktigt att det inte går att bortse från det. Varje
år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I dagsläget överlever ca 400 av dessa. Denna siffra kunde
vara betydligt högre om man i tidigt skede påbörjade Hjärt-lungräddning och har tillgång till en hjärtstartare.

nen genom att kontrollera medvetande, andning och puls. Larma omedelbart ambulans.
Både nationella och internationella riktlinjer rekommenderar att hjärtlungräddning påbörjas inom en minut efter hjärtstoppet och att hjärtstartare (defibrillator) sätts in inom fem minuter. Om dessa kriterier
uppfylls kan mellan 50 och 75 procent av de drabbade räddas till livet.
Dagens hjärtstartare är mycket säkra och enkla att använda. Tydlig
röst som talar om hur man ska göra, blinkande lampor på instruktionsbilder samtidigt som inbyggd säkerhets mekanism gör att man
kan inte ge felaktig chock till personer som inte behöver det. Personligen kan jag inte se någon anledning till att de olika logerna i landet
inte skaffar en hjärtstartare och lär sig grundläggande HLR. Nästa liv
som räddas kan vara ditt.

Det handlar inte om en enda bakomliggande hjärtsjukdom och det går
inte att ringa in en enda riskgrupp. Många som drabbas är till synes helt
friska, aktiva människor som inte har några symptom. Majoriteten är
medelålders eller äldre något som känns igen i våra loger, men även
unga samt fysiskt aktiva och vältränade elitidrottare kan drabbas.
Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan
livstecken.

Vill din loge ha hjälp med HLR eller hjärtstartare så är ni välkomna
att kontakta broder Mattias Christensson, Ad Astra. mattias.christensson@servicia.se

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två helt olika tillstånd. Vid en hjärtinfarkt drabbas en del av hjärtmuskeln av akut syrebrist vilket kan leda till
svår smärta och nedsatt pumpförmåga.

Delar av texten är hämtad från Hjärt och Lungfondens temaskrift.

Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt,
övergår hjärtats normala rytm i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera. Detta
är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med
10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är
med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter
igång hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulansen.
Hjärt-lungräddning ges för att ”hålla igång hjärtat” inför defibrillering
(hjärtstartare). Det gäller att snabbt undersöka den medvetslösa perso-
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Studiebesök på
ambulansstationen
i Karlstad

Ett 15-tal logebröder från Aquila hade anammat en inbjudan att ta del
av ambulansverksamheten i Karlstad en novemberkväll. Stationschef
Morgan Olsson berättade om dess organisation, men orienterade
även om hur den är uppbyggd i övriga Värmland. Slutsats, vi kan känna oss trygga när vi är i behov av ambulanstransport, inte bara för oss
som bor i Karlstad utan även befolkningen i andra delar av länet.
Text och foto Arkivarie Ulf Widén

Hjärtefrågan
Företagsbesök
Druidstämma
Eubatmöte

Alla har vi väl någon gång fått en antydan, en gliring, att logelivet tagit väl
mycket i anspråk av vår tid, en tid som alltså borde ha kunnat ägnas åt
något annat. Och det är givet, om vi accepterar ett ämbete, eller av andra
orsaker engagerar oss i logelivet utöver själva logemötena är det ju lätt att
engagemanget krockar med tid som kunde ha varit gemensam för något
annat. Har vi dessutom glömt någon bemärkelsedag, men kommit ihåg
vad vi ska göra för vår loge, då kan vi ju med lätthet förstå kritiken.

Logen Excaliburs möte började för några av oss med ett uppskattat
besök på skjortfabriken Eton i Gånghester, där ekipering av den
övre kroppshalvan kunde ske till ej alltför avskräckande kostnad.
Dagens druidstämma behagade ballotera tvenne kandidater som
önskar inträde i vår loge. Dessa kommer att högtidligen recipieras
den 16 november. Till eubatmötet inräknades 31 brr, däribland två
från den tämligen fjärran belägna logen Hesperus (hur många kan
på rak arm säga var denna loge återfinnes?)

”Logen har blivit en hjärtefråga för dig!”, har vi måhända fått höra,
med den vass biton i rösten.
I Umeå vill vi höja ribban ytterligare! Vi vill till och med göra logelivet till en fråga som gäller hjärtat. Genom Civilförsvaret har vi inskaffat en hjärtstartare, med vars hjälp vi ska kunna göra hjärt- och
lungräddning, om en sådan akut situation skulle inträffa.

ÄÄ Thomas Bergström tackade de bröder som ”offrat” en lördag,
eller åtminstone en del av den, för att vara funktionärer vid det nyligen timade storlogemötet. Detta hade, efter vad det verkade, avlöpt till allas belåtenhet.

Fastighetsbolaget gör inköpet och sedan kan logens bröder gå in och
sponsra med de belopp de önskar och förmår. Snart kommer sponsorernas namn att pryda en skylt i mässing i vår entré, en skylt som träffande nog skulle kunna säga vara ”det yttre tecknet” på logebroderns
omsorg för medmänniskan, eftersom vi ju vet att en broder hjälper.

Vid efterlogen var höjdpunkten utdelningen av logens stipendium,
vilket denna gång gick till organisationen Hjärnkraft i Borås/Sjuhärad. Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med
förvärvad hjärnskada och för deras närstående, vilken verkar för en
effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

Önskeläget är naturligtvis att apparaturen får hänga oanvänd. Vi tecknar
inte försäkringar för att något ska hända! Vi tecknar dessa för den händelse att något skulle inträffa! En gång i tiden hade Folksam en devis som
med tre ord på klingande svenska gav oss all undervisning, gällande försiktighet för framtiden. ”Tänk efter före!”, sa de i en stor kampanj.

Hjärnkraft företräddes av Ulf Carlsson, som efter mottagandet av
den obligatoriska, men numera obsoleta, checken gav oss en intressant redogörelse för organisationens verksamhet.
Och sedan: Kaffe, lotteri, djuplodande diskussioner i bekväma fåtöljer, ädla drycker i glasen, vad kan man mer begära av en logekväll? Och ute – en ljummen afton att bege sig hem i.

Om något händer ska vi vara beredda. Vi ska få en kurs genom Civilförsvaret som gör oss rustade att agera rätt för att, om möjligt,
rädda livet på den som drabbats av hjärtstopp. Då har logelivet blivit både hjärtefråga och en fråga om hjärtat.

Uno Axelsson

Bertil Carlsson, Orion
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Måndagsklubben
på slottsvandring

Text K. Aarnivaara Foto Tommy Lindgren
Måndagen 24 oktober hade logen Belenos
möte med ”Måndagsklubben”.
Klubben möts på måndagar, då inget logemöte genomförs. Denna dag skulle Uppsala
slott besökas. Detta passade bra eftersom
denna dag är FN-dagen och Dag Hammarskjöld växte ju upp på slottet och bodde där
till 1930. Logens marskalk, Br Sven Hammar svarade för visningen och Br Lennart
Moen svarade för kommendanturen i form
av lås och larm. 22 bröder samlades i caféet
vid Carolina Rediviva för att sedan gå upp
till slottet. Även kvinnlig fägring bjöds i
form av tre förväntansfulla damer.
Första besöksobjektet blev Bastion Styrbiskop, en fästning byggd på 1500-talet för
försvar av slottet. Nere i dessa valv, som normalt inte får besökas av allmänheten, kunde
vi se hur byggherren Gustav Eriksson Vasa,
låtit skapa en för den tiden modern försvarsanordning. Sedan 1600-talet har inga moderniseringar gjorts mer än förstärkningsarbeten.
Bastionen är fortfarande en rafflande miljö
fylld av anordningar för att stoppa dansken,
vår arvfiende!
Därefter stretade vi uppför slottsbacken till
borggården, vars utveckling beskrevs av guiden. Så gick vi vidare ner i slottskällaren för
att beskåda den gamla värmecentralen och
de tillvaratagna resterna av altartavlan från
den gamla slottskyrkan, den en gång största i
riket med en takhöjd på 30 meter. Uppsala
domkyrka har ”bara” 27 m högt i tak!
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Så fortsatte visningen med Rikssalsvåningen. Den kanske förnämligaste platsen i riket
för fest och högtidligheter. Broder Sven
Hammar berättade om Dag Hammarskjöld
uppväxttid och hans senare livsgärning. Hur
han lärde sig cykla och skjuta pilbåge i de
rymliga salarna.
Så blev det mycket om slottets utveckling
och Vasafamiljens leverne på slottet. Nu började det bli mycket om byggnadsutveckling,
Tizians målningar och inte minst om den
prinsessa, Cecilia, som man fortfarande kan
möta på slottet, särskilt sena vinterkvällar.
Cecilia blev en femme fatale efter ett amoröst äventyr på Vadstena slott i mitten av
1500-talet. Pappa Gustav tillät henne inte
visa sig vid högtidligheter. Därför har hon
inte fått någon ro.
Så fick vi stifta bekantskap med drottning
Kristina, som bodde på slottet långa perioder.
Denna Nordens Minerva lämnade ju slottet
efter sin abdikation 1654. Denna händelse beskrevs med inlevelse. Stormakten skakade när
Gustav II Adolfs dotter lämnade tronen för att
senare konvertera till katolicismen. Axel
Oxenstierna lämnade rikssalen gråtande inför denna katastrof för stormakten i Norden.
Sturemorden, som blev Erik XIV fall, beskrevs ingående inte minst för att de tre mördade Sturarnas kläder fortfarande finns
bevarade. Dessa är de enda kläder som finns
från mitten av 1500-talet. Kopior förekommer fortfarande på diverse Hollywoodhjältar.

Nr 10 december 2011

Svensk Druid-Tidning

Alla de som kan ge med
”varma händer”

Druidlogerna i Umeå har ett café, där vi kan träffas varje onsdag mellan ett
och tre. De överskott som kan bildas när kostnader täckts skänker vi till olika
former av välgörenhet, mycket beroende på hur våra samtal löper under våra
träffar. Nu i onsdags hade vi inbjudit Medmänniska Bakfickan. Larsan kom
för att motta en penninggåva som ska användas i deras verksamhet.

Som avslutning berättade Br Sven om diverse konstverk ingående i universitetets konstsamling kryddade med några
hårresande skrönor om övernaturliga händelser på slottet.
Flera av oss rev sig i nacken när Br Sven berättade om de
enorma textilierna från 1600-talet, som hänger i Rikssalen.
Dessa var i – hör och häpna – den siste baronen Münchhausens ägo tills han stupade i Andra världskrigets slutskede.
1957 hade de grävts upp i baronens slottspark i Schlesien
och såldes då till svenska staten av DDR. Dessa kunde nu
avnjutas i den enorma salen, festsalen för 750 personer.
Fyllda av intryck och kunskaper om slott och kungar lämnade
vi slottet. Måndagsklubben har nu besökt konserthuset, domkyrkan, Helga Trefaldighetskyrkan, Universitetshuset, Carolina Rediviva, Gamla kyrkogården m m allt under Br Svens
ledning och bara sett undanskymda delar, som normalt inte
visas. Nya utmaningar väntar!

Det är så lätt i ett sådant sammanhang att blint se på det egna initiativet och
glömma vilken otrolig verksamhet som sker hos mottagarna. När Larsan berättar om medmänniskornas insatser och deras kamp för att leva drogfritt kan man
inte annat än imponeras. Han kan berätta om de som lyckas, men även antyda
att många lämnar arenan, långt tidigare än de skulle ha behövt göra, om inte
drogerna hade kommit i deras väg.
Men inte bara det! Enskilda företagare och representanter för näringslivet och
givetvis alla som har sociala uppgifter ger exempel på medmänsklig värme och
generositet. Nätverk har byggts upp med kontakter med företag som dagligen
skänker förnödenheter till Bakfickans verksamhet. Det verkar som om det är så
mycket lättare att etablera kontakter på lokal nivå. Om givarna känner att gåvorna kommer till full användning känns det mer naturligt att vara generös. Ingenting går förlorat på vägen, utan allt som skänks kommer till direkt nytta.
I en tid som präglas av sådan storskalighet är det skönt att se hur människor
kan bedriva verksamhet med humaniteten som ledstjärna. Det här är långt
från den värld där kvartalsrapporter avlöser varandra i en ständig strävan att
berika sig.
Ett tips till alla: Gå in på deras hemsida:bakfickanumea.se. Ta reda på deras
öppettider. Gör ett besök i deras lokal, gamla Björkstacaféet i Ordenshuset.
Där finns många fördomar att kasta och ett fika eller en bit mat kan säkert
också ordnas.

Broder

Bertil Carlsson, Druiderna

Du vet väl att det finns
mycket information på vår hemsida.

Bröder Druider!

Gör gärna ett besök.

Annonsera i Svensk Druid-Tidning
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Neutrala Sverige
lagrade stridsflygplan
åt Finland under Kalla Kriget
Text Caj Söderberg

Jag har tidigare skrivit i SDT om de svenska flyginsatserna mot de
sovjetiska angreppen i norra Finland under kriget.

Åland skulle försvaras. Finland fruktade att Sovjet skulle ta Helsingfors med ett överraskningsanfall. Det var därför viktigt att även
Sverige förberedde sig för att försvara Åland i händelse av krig. Planeringen sköttes av Milostab Öst i Strängnäs.

Att något sådant skulle kunna ske igen har väl gemene man inte
kunna tro under efterkrigstiden.
Den svenske journalisten Mikael Holmström har avslöjat en rad intressanta fakta om Finlands och Sveriges försvarssamarbete under det Kalla
Kriget i sin bok om Sveriges dolda Nato-förbindelser. Upprinnelsen till
nedanstående rader beror på att jag vid ett storlogemöte i Täby i min hand
fick en sida ur Huvudstadsbladet av en broder från logen Kronos. Där
hade Markus West skrivit ett kort sammandrag från boken.

Ermei Kanninen, som var chef för huvudstaben 1978-1982, berättar att Finland hade en brigad färdig och ett ganska starkt artilleri
som var avsett att sändas till Åland.

Finland var efter kriget strategiskt förbundet med Sovjet. Det handlade bl. a. om att Finland skulle stå först vid ett Natoangrepp mot
Sovjet över Finskt territorium. Samtidigt förberedde sig Finland att
möta ett Sovjetiskt anfall. Svenska och finska politiker och militärer
träffades under den här tiden regelbundet för att utbyta information.

Pältsasstugan, en svensk fjällstuga,
blev i början av 80-talet ett riktigt
centrum för de finsk-svenska försvarssamtalen. Såväl statsministrar
som försvarsledningar lade informella möten där. Besöken skedde i
civila kläder, man fiskade, umgicks
och samtalade. Några operativa
planer utväxlades inte. Ändå hände
det att kartorna togs fram. Mauno
Koivisto, dåvarande statsminister,
hade studerat terrängen i Norra Finland noggrant och tvivlade på att det
skulle gå att stå emot ett Sovjetiskt anfall i östra finska Lappland. - Jag
ansåg att det skulle vara klokare om vi var starkare i Västlappland. Då
kunde vi kanske förena krafterna med svenskarna, säger Koivisto i boken. 1961 hade svenska militärer i hemlighet förberett sig för ett motsvarande scenario. Retirerande finska förband skulle tas emot i norra Sverige
och sättas in i striderna om ryssarna gick över Torne älv.

-Jag har aldrig berättat det, men det presenterades för mig hur
många bataljoner Sverige också hade färdiga att sändas över till
Åland, säger Kanninen.

Enligt Parisfreden fick Finland endast ha 60 stridsflygplan. På 1970
och 1980-talen hade Finland 36 svenska Drakenplan och 24 ryska
MiG-21. Denna lilla styrka skulle inte kunna möta ett anfall från
öst särskilt många timmar.
Situationen löstes så att Sverige
lagrade ett stort antal Drakenplan som annars skulle ha gått
till skrotning och Finland utbildade långt fler stridspiloter än
vad det fanns flyplan för i Finland. -Vi tänkte att vi i en krissituation kunde vi köpa dessa
svenska stridsplan. I en sådan situation stod Sverige fortfarande
neutralt och vi hade så goda förbindelser att vi kunde få hjälp på det
viset, säger Jaakko Valtanen, tidigare kommendör för finska försvarsmakten. –Nog kommer jag ihåg att jag diskuterade detta med
Bengt Gustafsson och kanske också med Lennart Ljung. Därför utbildade vi fler piloter än vad vi hade användning för.
På samma sätt förberedde sig både Sverige och Finland för hur
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Bardalands SL- möte i Västerås
Lördagen den 29 oktober hände det Storlogemöte hos logen Arosia
i tillfälliga lokaler Odd-Fellowhuset i Västerås. Vacker höst lördag
solen sken och 73 bröder hade uppmärksammat kallelsen.
SÄÄ Bertil Svensson hälsade alla bröder välkomna och läste några
dikter före varje grads möte. Temat blev Nobel pristagaren i litteratur Tomas Tranströmer som har varit Västeråsare i 35 år.
Till detta möte kom RSÄÄ Björn Cederberg från Köping och OÄ
Roland Ahlkvist från logen Grannos i Avesta och dessa bröder var
varmt välkomna.

OÄ – Graden
De var två bröder som recipierade i OÄ- graden Gunnar Ek
logen Henry Hurle och Michael
Hårte Logen Dair som förlänades denna grads fina kedja.

Vår S-org. Roland Ulfberg bjöd hela dagen på stämningsfull musik
i Lunden och avslutade med ett bildspel plus musik som kallades
Sommaren är kort.
Som värdar för ett SL-möte måste vara ett ärofylld och trevligt uppdrag. Logen Arosia har nyss invigt en ny logelokal Mikaeligården som
hyrs av Svenska Kyrkan och var ej van vid att det hade kommit in hyresgäster så denna dag var det barndop som gick före ett SL-möte. Men
bröder från Odd Fellow räddade oss och det ger vi ett varm tack för.

Ringgraden
Tre bröder recipierade
i ringgraden; Bernth
Samuelsson Logen Doru,
Leif Svensson och Bo
Jacobson Logen Guta.
Dessa bröder hedrades
i denna grad till sin
Ordensring.

Ett antal bröder tjänstgjorde under dagen som handräckning i köket.
Broder logevärd Bengt Andersson med fru Barbro hade lagt ner ett
gott arbete för att få det att fungera under SL-mötet. Alla bröder som
gästade detta SL-möte mottogs av bröderna Christer Thenselius och
Anton Wandin som prickade av gästerna med god säkerhet.
Vi som arbetade med att genomföra SL-möte hade en trevlig dag
och jag vet att även de bröder som var handräckning i köket hade en
trevlig dag.

Kapitelgraden
14 bröder recipierade i kapitelgraden; Lars-Ove Persson Logen Henry
Hurle, Erik Tanskanen Logen Beltain, Yngve Tapper Logen Dair. Peter
Beijer, Alf Bandgren, Erik Fahlgren, Tord Lagerlöf alla från Logen
Arosia. Lars Ellebring, Jan Olsson, Jan Calderon, Anders Söderlund
från Logen Guta. Bill Hagberg, Kjell Rosenkvist samt Sture Hägglund
Logen Idris. Och som sig bör i denna grad blev dessa bröder behängda med den vackra gyllene triangeln. Alla närvarande bröder gratulerade dessa bröder till sin nya grad.

Ett varm tack till alla bröder som besökte detta SL-möte i E F E och
avslutar med några rader av Tomas Tranströmers Storm:
Plötsligt möter vandraren här den gamla jätteeken, lik en förstenad älg
med milsvid krona framför septemberhavets svartgröna fästning.
Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärsklasar mognar. Varken i
mörkret hör man stjärnbilderna stampa i sina spiltor högt över trädet.
Vid pennan Ingvar Borg, ÄÄ i Logen Arosia

Visa att Du är med i
Orden!

Finns till beskådan hos Din Skm!
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Independent Order of Vikings
Text och bild: Alf Carlsson • Idé och research: Erland Gummesson
let och allt tyder på att han var en logebroder i Independent Order of Vikings
– I.O.V. Boken som Erland fann var just
nämnda Konstitution för denna Loge.
Gömd och glömd sedan länge.
Logen stiftades år 1890 i Chicago av
elva unga svenska utvandrade män.
Redan efter ett år var man uppe i över
200 medlemmar, och 1892 såg den
första Storlogen dagens ljus. De närmaste åren etablerades flera nya
grundloger och bröderna deltog
framgångsrikt i många projekt i
Chicagotrakten.
Konstitution för I.O.V är en intressant läsning och i § 2, Ändamål,
kan man läsa:
”Ordens ändamål skall vara:

Logen Avalon hittar en svenskättad Orden i
USA
”Medlem, som blivit sinnesrubbad eller
vansinnig, skall ej vara berättigad till sjukhjälp om han vistas på fri vårdanstalt. Men
om en sådan medlem har familj eller anhöriga som vid sjukdomens inträffande äro
beroende på hans arbetsförtjänst för sitt
uppehälle, skall logen till sådan familj eller
anhöriga utbetala sjukhjälp enligt samma
regler som gälla för vanliga sjukdomsfall.”
Så lyder § 51 M) Sjukhjälp i ”Konstitution
för Independent Order of Vikings”. Gällande från och med den 1 juli 1923.
Det finns många ordenssällskap i världen.
Förmodligen har många av dessa snarliknande regler, bestämmelser och ritualer av
den enkla anledningen att de är besläktade
med varandra eller kopierade från någon förebild. Under århundraden har ordenssällskapen varit samlingspunkter för människor
med gemensamma mål eller annan tillhörighet. Och de finns, som bekant, även i vår moderna tid, dock kanske med mer modifierade
regelverk än ovanstående exempel.
När Avalonbrodern Erland Gummesson en
höstdag gjorde en djupdykning i sin numera bortgångne svärfaders undanstoppade tillhörigheter, gjorde han ett intressant fynd.
Uppe på vinden i det vackra rödmålade torpet fanns en liten bok som väckte hans intresse. Under sina yngre dagar hade
svärfadern vistats en tid i det förlovade landet i väster, och uppenbarligen hade han då
varit medlem i ett ordenssällskap. Arvid,
som han hette, var verksam i Illinois på 20-ta-

Att till gemensamt broderskap förena
män av svensk börd, god hälsa och
karaktär, mellan en ålder av 16 och
50 år, för att genom enighet och samverkan vinna styrka i moraliskt, intellektuellt
och ekonomiskt hänseende”.
Uppenbarligen fungerade Orden som något
av en försäkrings- och arbetslöskassa, för
under samma rubrik fortsätter det:
Att genom de underordnade logerna föranstalta om utbetalandet av sjukhjälp till Ordens medlemmar, då de genom sjukdom eller
oförmåga att arbeta äro oförmögna att fullgöra sina dagliga värv.
Att upprätta och underhålla ett hem för sjuka och
åldersdigna medlemmar.”
För att bli medlem måste vissa krav uppfyllas. Under § 37 Villkor för erhållande av
medlemskap kan man läsa:
Logen skall uteslutande bestå av manliga medlemmar. Varje man av svensk börd, som ej är
under 16 år och ej över 50 år gammal, är berättigad till inträde i densamma; dock måste han
hava god karaktär, vara fullkomligt fri från
ärvtliga och obotliga sjukdomar, samt vara arbetsam och villig att genom hederlig sysselsättning försörja sig. Han måste dessutom förete
intyg om sitt hälsotillstånd från någon av logen
antagen och storlogen godkänd läkare.”
Sedan kommer några knepiga villkor:
Personer som äro innehavare av eller sysselsatta i affär för tillverkning eller försäljning av
spirituösa drycker, kunna endast vinna medlemskap av assuransfonden i klass A $100.”
Jobbar man med alkohol hamnade man
alltså i lägsta försäkringsklassen. Man undrar varför.
Det finns faktiskt mycket i Konstitution för
Independent Order of Vikings vilket påminner om vårt eget regelverk, en del är nästan

10

identiskt. Nummer ett i en Loge kallas för
Hövding, sedan kommer Vice Hövding, Protokollsekreterare, Finanssekreterare, Skattmästare och tre Trustees. De senare verkar
motsvara vår Logevärd med Fu. De skall ”anskaffa tingslokal, ävensom ljus och värme för
densamma”. Det framgår att alla i styrelsen
skall deponera en borgenssumma, något
som förmodligen gjorde att uppgifterna togs
på stort allvar. Annars var det risk att borgenssumman förbrukades.
Även Härold samt Inre och Yttre vakt var i
tjänst vid logemöte, eller ting som det kallades. Kravet var två reguljära ting varje månad och att förhandlingarna skulle föras på
svenska språket. Några politiska eller religiösa diskussioner fick inte förekomma och det
var inte heller tillåtet att på något sätt förklena någon annans broders karaktär. Skulle
detta förekomma blev den skyldige kallad till
tystnad och förbjuden att tala vid tinget.
Independent Order of Vikings var uppenbarligen mycket framgångsrika redan från starten beträffande medlemstillväxten. Snart startade
diskussioner om en motsvarighet för kvinnor.
Redan 1892 fanns en kommitté som jobbade
med frågan, men först 12 år senare såg ”Valkyrian” - den första I.O.V-logen för kvinnor - dagens
ljus. Dessvärre har vi inte tillgång till regelverket
för damerna, vilket hade varit intressant som en
spegel av den tidens värderingar.
År 1929, nästan 40 år efter stiftandet, fanns i
USA 95 grundloger i 19 stater med en total
summa medlemmar på nästan 15.000. Independent Order of Vikings lever och mår bra
fortfarande over there. En viss tillbakagång
har noterats och numera finns 27 grundloger i
9 stater med ett antal av 7.300 medlemmar.
Dock är nu mycket av verksamheten ”amerikaniserad”, av självklara skäl, och medlemmarna
inte bara av svenskt ursprung, även om Skandinavien fortfarande är ett aktat begrepp.
Titta gärna in på I.O.V:s webbsida: iovikings.
org där man kan läsa om deras nuvarande verksamhet och även få en noggrann historiebeskrivning. Man kan läsa ”Viking Journal” och
se att ”Viking of the Year 2011” är en finländare! Även ”stichtingargus.nl/vritmetselarij/
iov_r. kan vara av intresse.
I.O.V:s öppningssång vid tinget när 1900-talet tog sin början är mäktig. Dock är melodin okänd:
I söner af Skandias åldriga bygd,
Välkomma till Vikingars gille!
I Vinland skall spörjas vår nordmannadygd,
Vår kraft, vårt mod, vår ära och vårt snille.
Välkomma att slå för det rätta ett slag,
När lagbalkar kränkas och brytas!
Ett ädelt, ett fornnordiskt fostbrödralag
På Viking-sed skall här i afton knytas.
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Storlogen Sunnanland
Druidvillan Trelleborg
SL Sunnanland kallade denna ljumma söndag till höstmötedär
SÄÄ Claes Nilsson öppnade mötet och riktade ett speciellt välkommen RSSkr Göran Lundgren och RSV Rolf Mattsson samt SL-ämbetsmännen från Sydborgen och Östanland.

Ove Finnhult Östanland nämnde i sitt tal att sydliga Trelleborg har
alldeles förträffliga logelokaler med Lunden och den fina matsalen
men påminde om att Sunnanlands förträffliga FU i kombination
med den goda skånska maten gör Trelleborgsbesöket till en härlig
totalupplevelse.

OÄ-graden

SL Sunnanlands stiliga FU sträcker på sig efter allt beröm

Under sedvanligt högtidliga former förlänades följande bröder OÄgraden: Bengt Åke Nilsson och Kenneth Pettersson från logen Selene,
Sven Larsson logen Halör, Åke Centerlöf logen Stella Polaris och Nils
Johansson logen Amici.

Ring-graden
I det uppskattade talet från nyvordne OÄ Bengt Åke Nilsson utsedd talesbroder för dagens recipiender berördes också detta i ett
tal som var formulerat i versform.
Talet till Fosterlandet överlämnade SM René Lindelöf till sig själv.
Han talade om våra årstider, den unika allemansrätten, vår i europeisk jämförelse goda ekonomi samt hur vi bör uppskatta vårt välordnade jämlika land.
Tack för maten framfördes av RSSkr Göran Lundgren, i sitt tal berörde han också i generella termer mäns utveckling från yngre
till äldre i 10 års intervaller.
Mycket intressant men som sagts
det gäller inte alla män.

Under Ring-gradsmötet hedrades och mottog dessa bröder den gyllene Ordensringen: Magnus Ahlström, Christer Hoffrén, Bo Sjöström
logen Stella Polaris samt Kenneth Persson logen Halör

För musiken i efterlogen svarade
operasångare Lars Gunnar Dahl
ackompanjerad av sin hustru
Gunbritt. Han ursäktade att han
inte bar frack då denna visade sig
ha krymt i garderoben. Repertoaren allt från Edward Persson till
kända musikaler och operetter. Denna musik framfördes med ackuratess vilket fick till följd att bröderna ville höra mer och extranummer klappades fram.

Kapitel-graden

SL Sunnanlands möte i Trelleborg är välbesökta, välarrangerande,
högtidliga och underhållande från början till slut mycket tack vare
duktiga SL-ämbetsmän men inte minst ett välorganiserat sammantrimmat eget FU med Carl Axel Hansson och Kenneth Pettersson i spetsen.
Text och bild Ingemar Granelli
Till Kapitel-graden kallades följande bröder: Kjell Nilsson, Sven-Ingvar Hallgren, Magnus Dahlberg från logen Stella Polaris Kenneth Aarenstrup från logen Cernunnos samt Leif Hagerman från logen Carnac
Vid den följande högtidliga brödramåltiden fick vi ”möen mad å go
mad” vilket också uppmärksammades i en del av kvällen tal. SÄÄ
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SL-Folkungaland,
gradgivningsmöte i Norrköping

Vi styrde kosan mot Norrköping en dimmig lördagsmorgon, ja så
disig och dimmig att vi missade 1:a motorvägsavfarten och fick oss
en extra sightseeing genom staden. Vårt mål var Norrköpingslogernas nya praktfulla och väl utsmyckade druidlokaler, för att delta i
SL-Folkungalands gradgivningsmöte.
Väl framme såg vi att bröder från alla loger i Folkungaland hade
börjat anlända och stämningen var uppsluppen och hjärtlig när
bröder som inte setts på ett tag träffade varandra. Vi minglade och
fann oss väl tillrätta innan det blev tid för OÄ-mötet.
Vi började med förmiddagens
gradgivningsmöte i OÄ-graden.
Bröderna Christer Ekström logen
Neptunus och Peter Morén logen
Pallas, förlänades den höga OÄgraden. OÄ Åke Ehrnst logen
Nerevs höll talet till recipienderna.
Vid Ringgrads-mötet hedrades
broder Christer Peterson med ringgraden. OÄ Leif Stjärnberg logen
Neptunus höll talet till recipienden.
Efter en kort paus var det dags att återigen tåga in i den magnifika
lunden, ledsagade av vår alltid mycket pålästa SM Anders Källberg.

kallats till kapitelgradgivning och bekläddes med kapiteltriangeln av
SOÄ Lennart Karlsson. Talade till recipienderna gjorde MÄ Andreas
Westergren logen Capella.
Efter uttåg ur lunden blev det tid att gratulera de nya OÄ, Ring och
Kapitelbröderna samt att låta kvällens fotograf OÄ Anders Grey
logen Pallas föreviga de nyinvigda bröderna.
När det blev dags för
brödramåltiden välkomnades vi till bords
av vår SLv Krister
Alsén. Triton bröderna
Hans Andersson, Leif
Edlundh och Kenneth
Ljungberg i köket hade
tillagat maten som
duktiga medhjälpare
snabbt och effektivt
serverade oss. Till
denna läckra måltid serverades vi ett välsmakande rött vin, öl och i
vissa fall snaps.
Talet till Fosterlandet hölls av ROÄ Lars Johansson som skall ha en
extra eloge för att han utan förvarning tackade ja till att hålla talet och
dessutom gjorde det med bravur! OÄ Per Andersson höll även han ett
inlevelsefullt tal till Orden och Logen som vi alla kunde ta till oss.
Nyblivne OÄ Peter Morén gjorde sig till tolk för samtliga recipiender och tackade för de stilfulla ceremonierna i lunden.
Till sist tackade RSSkm Sigurd Lövmo för maten och den förnämliga serveringen, samtidigt som han påpassligt noterade att servetterna gick i Norrköpings färger (Vitt o Blått).
Efter att vi tagit avsked av varandra med orden: ”vi ses snart igen” så
var det dags att påbörja resan hem, dimman hade
lättat lite så vi missade inte motorvägsavfarten i
Linköping.

Druidbröderna Siegfrid Dzikus logen Thesevs, Johan Tegnér logen Pal�las, Dennis Eriksson logen Capella och Richard Helander Triton hade
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Storlogen Sydborgens höstmöte
OÄ-graden

SÄÄ öppnade dagens möte och hälsade samtliga bröder varmt välkomna. Särskilt vände han sig till gästerna från de svenska och danska RSL.
Ett varmt välkomnande fick även de gästande Storlogerna Sunnanland
och Selandia, gästande danska brr, samt ROÄ. och dagens musiker.
Därefter inträdde i Lunden dagens två recipiender för att föräras med OÄ-graden: Atle
Monsen och Sten Söderqvist, båda
från Hesperus. Efter den högtidliga ritualen höll SV Ronny
Holmgren talet till recipienderna. Från läktaren framfördes
”Jag väntar vid vägarna” av
Rune Rosell och Kjell Olsson.

Ringgraden

Lunchen serverades av Lena och Jeanette som noggrant portionerade ut maten till de hungriga brr, alla skulle få så de blev mätta. Trevligt, att återse Jeanette i gammal god form, efter sitt olycksaliga fall.
Efter lunchen var
det dags för reception i ringgraden.
SÄÄ hälsade nytillkomna bröder välkomna och strax
efter ledsagade SM
in dagens tre Ringgrads-recipienter:
Percy Kling och Stein
Karlsen från Vasa
och Christer Permfors från Halör. Talet till de nya Ringbröderna hölls av
SSkr Thomas Servin. Från läktaren framförde Kjell Olsson, på cembalo och Milos Kalla på violin, ”Adagio” av Tartini.

Kapitelgraden

de när det gäller rekrytering av presumtiva brr. Närvarande i Lunden
var 67 brr. Totalt i Sverige är vi 4.967 brr.

Efterlogen

SÄÄ hälsade samtliga Brr. välkomna och framförde sin förhoppning,
att efterlogen skulle bli lika trevlig som vanligt. Nyblivne Kapitelbroder, Fredrik Björklund som dels var recipiend och dels Ad Astras Logevärd, informerade om maten.
Ett ljud, som från en krackelerande porslinskopp, hördes från SM Karstens plats. Det var inget som tappats, det var en generad SM som förgäves försökte få uppmärksamhet genom att desperat få ljud i något som
hade en svag likhet med en gonggong. Men, i den häpna tystnaden som
uppstod, passade Karsten på att ge SMÄ Mats Månsson ordet och låta
honom framföra talet till Fosterlandet. Mats gav en historisk vinkling,
hur vi genom arv och ett ökande samarbetet med Danmark, fått vår
nuvarande livskvalité. Efter de både nationalsångerna, sjöng Rune
Rosell Stenhammars ”Sverige”.
Ad Astras ÄÄ, Sten-Åke Ljung, ville att SM skulle ringa i sin, nu utbytta,
klocka!. Han hade med benägen hjälp av Lars Grefmar fått byta till Ad
Astras mässingsklocka. SM Karsten koncentrerade sig och mycket fokuserad började han rycka i snöret. En enda – mycket spröd - ton fick han
fram! Klockan och Karsten hade olika uppfattning om vilken takt, (och
ton), som gällde. Med en överseende min tog Lars Grefmar hand om problemet och ÄÄ Sten-Åke kunde äntligen få ordet.
Sten-Åke påpekade vikten av, att trohet mot den egna Logen, genererar i sin tur trohet mot andra Loger och dess brr.
SM Karsten fick liv i klockan, med flyhänt hjälp av ridderlige Riddare
Grefmar. Han gav ordet till nyblivne OÄ Atle Monsen, som höll svarstalet från recipienderna. Br. Atle tyckte sig fått en ny känsla av delaktighet i Logen på ett sätt, som även gav honom en glädje i det fortsatta
logearbetet. Han gratulerade sina medrecipiender och avslutade med
en skål för Logerna.
SM reste sig och klingade i ännu en, oprövad gonggong, denna gång införskaffad med hjälp av Lv Fredrik. Lars Grefmar fick ordet och pekade
uppfordrande på Ad Astras stubbe, (sparbössa). Lars konstaterade att
Sydborgen låg på framkant gentemot övriga Storloger, när det gäller insamling för prostatacancerforskningen. Han påpekade hjälpsamt, att det
enklaste var, att lyfta överdelen och stoppa i sedlar, eftersom myntfacket
var pyttelitet och kolossalt trångt. Dessutom underlättade han motivationen för brr genom att stänga kassan, ingen kunde betala och lämna
salen förrän stubben gått runt. Kvällens insamling resulterade i 2 321:kronor, inberäknat värdet av diverse, danska, sedlar.
Blomsterkvastar delades traditionsenligt ut av SÄÄ Anders Eriksson. Mottagarna var naturligtvis musikerna, Kjell Olsson, Milos
Kalla och Rune Rosell. Även en av de trogna danska gästerna Alex
Nielsen fick en blomma. En gemensam bukett gick till Ad Astras
ÄÄ, Logevärd och FU, som en uppskattning för dagens värdskap.

Efter en kort paus samlades åter bröderna för möte i kapitelgraden.
Kallade var, Fredrik Björklund, Peter Buch och Mikael Johansson från Ad
Astra, samt Richard Elmqvist från Vasa. Talet till de nyvordna Kapitelbröderna, hölls av SSkm Kjell-Arne Nilsson.
Parentation hölls för två bröder som lämnat oss: Kjell-Åke Nilsson, Ad
Astra och Gert Persson från Wales. Brödernas minne högtidlighölls
med en tyst stund. Från orgelläktaren framförde Rune Rosell och Kjell
Olsson; ”Jag skall gå genom dystra skogar”, av Dan Andersson.

RSSkr Göran Lundgren tackade för väl genomfört värdskap. Servispersonalen fick också en välförtjänt applåd för sitt arbete. När det
gällde musikernas insats, påstod han sig, ha haft svårt att hitta orden.
Superlativen hade tagit slut. Men till sist hade han funnit ett oanvänt
sådant - Superbt!! Stående utbringade brr. en skål för Broderskapet.
Nästa gång vi ses under samma omständigheter är Storlogemötet
den 22 april 2012
Text och foto, Bosse Månsson

Under punkten Ideellt, sjöng br. Rune Rosell, ”Saa tag mitt hjerte”,
med Kjell Olsson på piano. SMÄ Mats Månsson kommer framledes,
att informera logerna om den s.k. Halmstadmodellen, ett nytänkan-
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SL-MÖTE I VÄNERLAND

Logen Excalibur i Borås stod som värd för SL Vänerlands gradgivningsmöte den 29 oktober. Innan dagens första möte så bjöds det på
kaffe och smörgås vilket var mycket uppskattat av bröderna från Altair och Aquila som varit uppe i ottan, men även bröder från logerna
Camulus, Cynthus och Taliesin lät sig smakas av en kopp kaffe.
SÄÄ Dan Bergeld
öppnade OÄ
mötet och hälsade
alla varmt välkomna med ett
speciellt välkomnade till RSM
Bertil Svensson
och ROÄ Bo
Caldegren från
logen Lir samt
SM Jan Winroth från logen Manannán. Fyra bröder förärades OÄgraden och dessa var: Jonny Wijkander, Aquila, Jörgen Ryman, Altair,
Kent Brändström, Taliesin och Lennart Johansson, Excalibur. Tal till
recipienderna hölls av OÄ Tomas Wendell
Under Ideellt lät vår organist ROÄ Göran Berg oss lyssna till ”Mad
about the boys” framförd av jazzsångerskan Dinah Washington.
SÄÄ öppnade
ringgradsmötet
och Mats Ljung,
Excalibur, Kjell
Dagälv, Camulus
och Olle Andersson,
Cynthus hedrades
och bekläddes
med Ordensringen. OÄ Anders
Regnell höll talet
till recipienderna. Det Ideella inslaget bestod av ”Autumn Leaves”
med Natalie Cole.
Inte mindre än 16 bröder hade hörsammat kallelsen till gradgivning i kapitelgarden. Dessa var Lars Andersson, Lars-Gunnar Dahlin, Leif Johansson från logen Excalibur, Christer Ström och Mats
Lundh från logen Cynthus, Jonas Ericsson, Peter Jansson, Bengt Axelsson, Thor Ottar Johansson, Leif Karlsson och Björn Forsell från logen

Camulus, Peter Larsson från logen Altair samt Henrik Thor, Arne Pettersson, Daniel Karlsson och Magnus Hackenschimdt från logen
Taliesin. OÄ Pierre Ullmark höll talet till recipienderna.

En stämningsfull parentation hölls av SOÄ Johnny Borgström över
OÄ Olav Sörbu, logen Aquila, Kapitelbroder Lennart Pettersson
logen Altair och Kapitelbroder Bengt Nord logen Cynthus.
Under mötet presenterades ett förslag rubricerat ”Tankar om Storlogernas framtid” som utarbetats av en arbetsgrupp i logen Taliesin.
Många bröder framförde ett stort tack till logen Taliesin för det arbete som lagt ner på att ta fram materialet och förslaget diskuterades.
SÄÄ uppmanade övriga loger att komma in med ytterligare förslag.
Återigen var det dags för broder Göran Berg som nu lät oss lyssna
till Diana Krall och ”Narrow Daylight”. SÄÄ Dan Bergeld avslutade mötet med att tacka alla medhjälpare samt för den goda uppslutningen och ut tågade 75 bröder.
ÄÄ Thomas Bergström i logen Excalibur hälsade alla välkomna till
brödramåltiden. Under middagen höll SÄÄ tal till recipienderna och
detta återgäldades med tacktal från representanter för de nya OÄ, ringoch kapitelbröderna. RSM Bertil Svensson tackade för den utsökta maten och logen Excalibur med sitt FU för en förtjänstfull insats.
Trots trevnaden och gemenskapen med bröderna led kvällen mot
sitt slut och det var dags för hemfärd. Där ute rådde höstmörker
men ljuset och värmen från vårt storlogemöte tog vi med oss för att
verka i vardagen som goda medmänniskor för alla.
Vid tangentbordet, Jonny Wijkander
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Druid-Orden gratulerar
broder Gösta på
100-årsdagen
Vi träffar broder Gösta inför ett möte i logen Cynthus en helt vanlig
torsdag i november 2011 och ber honom berätta om sig själv och om
sitt möte med Druid-Orden. Broder Gösta Johansson fyller 100 år
den 16 december 2011.
Gösta är redan omklädd och slår sig ner i favorithörnan i sin fina
trerummare. Här har han hållit till sedan 1975 då han flyttade tvärs
över gatan, Allégatan, som varit hans gata sedan 1937. Han föddes i
en arbetarebostad på andra sidan kyrkogården, som gränsar till
kvarteren vid Allégatan. Göstas rötter i Ulricehamn är väl förankrade i och omkring dessa kvarter.

verades. När Logevärd Conrad Nyqvist skulle slå på
stort kunde det bli potatismos och korv. Även un- der
tiden på Kurhotellet var det lagad mat endast vid stora möten. Jag
minns en gång när vi hade möte en Skärtorsdag och vi hade stadens
präst på besök. Vid måltiden bjöds det på snaps och kyrkoherden tackade bestämt nej till erbjudandet om en Skåne. - Nej, det är alldeles för
stark för mig, sa han. - Men, en svartavinbärs då? – Ja det kan jag ta, sa
prästen.

Som lillebror i garvarefamiljen, 9 år yngre än sin yngsta syster, sov
han tillsammans med sin bror i utdragssoffan i köket i den lilla tvårummaren. I lägenheten fanns ingen el eller något rinnande vatten
och bekvämligheten fanns på gården.

Medlemsavgiften var ca 23-24 kronor per kvartal, har jag för mig, den som
minns bättre får väl kontrollera mina uppgifter. Jag kan berätta att man
hade verklig respekt för ämbetsmännen. Jag tror att jag blev Beredande broder nån gång 1969-70 och höll på med det tills för en kort tid sedan.

Gösta var sjuklig i unga år men klarade upp sina problem, även om
han var liten till växten, och började skolan under första världskrigets
sista dagar. Det var hårda tider i småskolan, läraren var sträng och
kontrollerade så att det var rent bakom öronen, och skolkamraterna
var inte snälla vid den lille Gösta. Men som han säger ”jag klarade mig
tack vare att jag var liten och snabb och kvick i fötterna”.

Jag trivdes bra i sällskapet och det kändes annorlunda emot den grå vardagen och jag blev väl omhändertagen. Jag har haft mycket glädje av
logen och jag har aldrig ångrat mitt beslut att vara med”.

Gösta berättar
”Under 1954 fick vi nya grannar vid sommarstugan och frampå höstkanten kom mannen i grannhuset över och undrade som inte DruidOrden kunde vara något för mig. Jag funderade ett tag och i december
samma år blev jag intagen i logen Cynthus. Vid receptionen var det
frack, jag hade en pikéfluga och lös krage med knapp både fram och
bak, svarta skor, hatt och rock och vit sidenhalsduk. Kravet på hatt,
rock och sidenhalsduk kom sig av att vi marscherade genom stan ifrån
IOGT lokalen till Stadshotellet för brödramåltiden och då skulle vi se
representativa ut.
Jag hamnade i utskottsarbete nästan med en gång bl a i det ideella utskottet och vi hade som uppgift att spika ett program över hela säsongen. Det var bl a reseföredrag med bildvisning, egoföredrag och vi hade
kommungubbar på besök som berättade om kommunala angelägenheter. Jag blev senare Yttre vakt och efter det blev jag utsedd till Skattmästare. När jag tog över det uppdraget fanns det en hel del att reda ut,
minns jag.
Bröderna Gunnar Hultén och Händel Andersson var mina faddrar och
vad jag minns var vi 20-30 bröder i logen vid den tiden. Vid vanliga
möten hade vi ingen lagad mat utan det var smörgås och kaffe som ser-

Sture Andersson hälsar på br Gösta

Br Gösta kryddar sin berättelse med allehanda anekdoter om sin tid
i logen. Bl a berättar han att logevärden erbjöd bröderna att köpa en
”Johansson special” i baren. Den bestod av 4 cl whiskey och 2 cl kakaolikör. Gösta var även ombud till SL Västanland, som logen
Cynthus tillhörde vid den tiden, och minns Storlogemöten t ex i
Grebbestad, då man hade brödramåltiden i Kungshamn tillsammans med damer. Damerna var alltid med vid dessa tillfällen.
Br Pierre Ullmark är br
Göstas 23:e ÄÄ och br
Gösta har varit närvarande vid en bra bit över 900
möten. Så det var en man
med god vana att byta den
nu för tiden något ensamma vardagen mot ett möte
med bröderna i logen
Cynthus, vi hade äran att
besöka denna mörka novemberkväll.
Ett hjärtligt tack till br
Göran Juntorp för stor
hjälp med att få till detta
lilla referat.
Leg

I förrummet med br Håkan Johansson
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Br Gösta redo för logebesöket

I samspråk med Einar Claesson och Anders Regnell
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RIDDARMÖTET I
MALMÖ
Reidar Syversen, Sven-Holger Jahansson och
Finn Egil Johannessen

Måltiden, såväl som den sociala samvaron,
var på topp. Vi blev hälsade välkomna till
bords och det utbringades skålar till bl a
Fosterlandet. Nationalsångerna sjöngs, även
den norska då vi hade celebert besök av två
norska bröder, RSOÄ Reidar Syversen från
RSL i Norge samt ROÄ Finn Egil Johannessen. Broder Reidar var den som fick det hedersamma uppdraget att tacka för maten
och detta gjorde han med bravur och gick bl
a tillbaka till vår invigningsgrad och flätade
sedan samman tänkvärda ord där vår Eugrad kom att bli det centrala graden i vår
verksamhet.

I mitten av november var det åter dags för
sammankomst i Riddargraden. Som sig bör
vid höstmötet startade det en dag tidigare
för de som önskade. Är man i Skåne i november då är det gås som gäller och ett 40tal bröder samlades och bänkade sig runt
de vackert dukade borden, för att inmundiga den läckert tillagade skånska symbolen. Ett måste vid ett Gåsagille är också de
visor som handlar om gåsen.
Christer Nilsson, Riddaren av Stabiliteten, Stig
Lindgren, Riddaren av långseende ögat samt
Bertil Carlsson, Riddaren av Bloddroppen.

Efter ett välförättat värv kunde var och en
förflytta sig hem till hotell eller andra boställen. Sömn behövs dagen före den stora
begivenheten, Riddarmötet!
På lördagen var det samling vid 18-tiden.
Mingelstunden före den rituella delen är ett
måste. Många av oss har inte setts på ett
halvår så det är mycket skvaller som utbytas.

Strax före 19 hade drygt 60 riddare från när
och fjärran samlats och skrudat sig i den
vita veckrika kappan med dess violetta
cape. En anslående syn!

Vid det mycket välregiserade mötet var det
Talmanen Sven-Holger Johansson som höll i
den druidiska klubban. Efter de obligatoriska punkterna på dagordningen var det dags
att dubba tre nya bröder i Riddargraden. I tur
och ordning inkallades bröderna Stig Lindgren, SL Nordanland, Christer Nilsson, SL
Sunnanland samt Bertil Carlsson, SL Birkeneland för att bli
dubbade till sina respektive riddarnamn. RSSkr
Göran Lundgren fick
mottaga Ordens Förtjänsttecken ur Ordenschefens hand.
Under det ideella inslaget fick vi lyssna till
ROÄ Mikael Stenman som berättade initierat om ”suptallar”, eller den tall, utmed en
färdväg manförr brukade rasta vid och då
samtidigt passade på att ta sig en lille en.
Suptallen fungerade även som ett formärke
och var ofta en äldre och grov tall med ett
lite säraktigt utseende. Idag är de skyddade
som naturminnesmärken.
Den rituella delen avslutades med ett vackert musikstycke, varefter riddarna åter
samlades i förrummet för att invänta intåget i matsalen och kvällens gästabud.
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Men före tacket för maten brukar en av kvällens höjdpunkter infalla och så även i kväll. De
nya riddarna skall beskriva och berätta om
varför de just valt detta namn på sina sköldemärken. Spridningen på beröringspunkter
var stor, som det brukar vara, från flygvapnet
via betong till bloddroppar.
Kvällen förflöt på ett brukligt sätt. Kaffe
med avec serverades en och annan sågs inhandla en liten grogg. Inget riddarmöte
utan ett framträdande av vår relativt nybildade sångkör, Riddarnas Kör, visa vad de
går för. Det går bättre och bättre för var
gång eller sång.

Aftonen avslutades i samma goda anda som
det hela startade. Nu väntar vi bara på att det
ska bli den 5 maj 2012 - då träffas vi i Uppsala.
Riddaren av Ordet och Bilden,
Göran Lindgren
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SGLD-mötet i Köpenhamn
17 nya IGLD-bröder, varav 13 svenska och 4 danska.

Danmark generalrepeterade
med svensk dominans

Till denna kan teoretiskt 921 svenska, 935
norska och 119 danska bröder anmäla sitt
deltagande, eftersom det nu finns så många
Skandinaviska bröder med IGLD-graden.
Dessförinnan hade Rikstorlogerna från
Danmark, Norge och Sverige ett möte, där
det förutom rapportering om tillståndet i
respektive land, framför allt diskuterades
kring brödraskap och rekrytering. Väsentliga frågor inte minst för våra danska bröder, som har uppenbara problem att hålla
sin loge- och medlemsnumerär.

Det blir sannolikt en omstridd fråga på världskongressens dagordning också nästa år…
tippar Lars Grefmar, tf SGLD-bard
Foto: ROÄ Willy Post, Danmark

29 maj - 3 juni 2012

Det var något av en generalrepetition för
våra danska vänner inför Världskongressen
29 maj - 2 juni 2012.

Kay Hagbyn, Norge; Dieter Hennecke, Tyskland; Barry Wood, England och Mogens Petersson, Danmark.

IGLD Världskongress
i Köpenhamn

Ett höstvänligt Köpenhamn välkomnade
oss till SGLD-mötet den 8 oktober. 13 svenska bröder från 8 skånska loger recipierade.
Eftersom värdnationen endast bidrog med
fyra kunde den Skandinaviska ämbetsmannakåren genomföra intagningsceremonin i
en följd. Mötet ägde rum i Odd Fellows pampiga 1700-talspalats strax intill de kungliga
bostäderna. Totalt deltog dryga 60-talet
bröder i mötet, inräknat den danske världspresidenten och representanter från Tyskland, Schweiz och England.

Ett informellt executive-möte följde sedan,
där skandinaviska representanter tillsammans med motsvarande från Tyskland,
Schweiz och England – en form av Europeiskt executive-möte - framför allt diskuterade hur IGLD skall se ut i framtiden.
Verksamheterna i Nya Zeeland, Australien
och USA går inte på högvarv precis och den
ekonomiska kostnaden för en världsomspännande organisation måste beaktas.

För mer information - kontakta Kansliet på tel. 040 12 80 81 • e-mail: kansliet@druidorden.org
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Svenska
Druid-Ordens Stipendiefond
...tackar för alla generösa bidrag från loger och enskilda bröder!

God Jul & Gott Nytt År

Svenska
Birgitta-Riksstorlogen
önskar alla Druidbröder med familjer

God Jul & Gott Nytt År

i FSG
Christina Hyttfors
Mona Holmström
Hst L O S
Hst L S Sekr
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EN FRIDEFULL JULHELG &
ETT LYCKOSAMT 2012
tillönskas RSL i Danmark och Norge,
Svenska Birgitta-Riksstorlogen
samt alla druidbröder med familjer
Ordenslednngen

19

Nr 10 december 2011

Svensk Druid-Tidning

Logen Taranis, Kalix

SL Nordanland

ÄÄ Bertil Blomdahl • Skr Jan-Erik Gustavsson

Logen Polaris, Kiruna

ÄÄ Stefan Salomonsson • Skr Anders Salomonsson

önskar alla En God Jul & Ett Gott Nytt År

Logen Morvin, Luleå

SÄÄ Anders Wikstén • SSkr Håkan Nilsson

ÄÄ Börje Eriksson • Skr Mats Wallström

Logen Arcturus, Boden

Logen Nennius, Boden

ÄÄ Jan Gustafsson • Skr Mikael Ståhl

ÄÄ Per Sjöström • Skr Hans Andersson

Logen Merkur, Piteå

Logen Minera Ferrorum, Kiruna

ÄÄ Harry Karlsson • Skr Niklas Johansson

Anders Eriksson • Skr Anders Marklund

Logen Derva, Östersund

ÄÄ Ulf Wredhammar Skr Magnus Vestlund

SL Boreland

Logen Karlavagnen, Sundsvall
ÄÄ Lars Sellén Skr Rolf Granqvist

Logen Argo, Ånge

Önskar en God Jul och Gott Nytt År.
SÄÄ Lennart Cederberg SSkr Peter Vahter

ÄÄ Anders Nilsson Skr Anders Lögdahl

Logen Polstjärnan, Kramfors

Logen Venus, Fränsta

ÄÄ Folke Wiklund Skr Kurt Löfgren

ÄÄ Lars Mikaelsson Skr Sten Mattsson

Logen Guta, Visby

Björn L Andersson ÄÄ, Christer Pettersson Skr

SL Bardaland

Logen Arosia, Västerås

Ingvar Borg ÄÄ, Tord Lagerlöf Skr

Logen Idris, Strängnäs

önskar alla En Fridefull Jul och Ett Gott Nytt år
Bertil Svensson SÄÄ, Lennart Landin SSkr

Leif Schütz ÄÄ, Håkan Askelöf Skr

Logen Henry Hurle, Köping

Logen Beltain, Östhammar

Björn Rosencrantz ÄÄ, Göran Tollin Skr

Gunnar Ek ÄÄ, Paul Söderlund Skr

Logen Kronos, Helsingfors

Logen Belenos, Uppsala

Björn Malmberg ÄÄ, Johan Lagerström Skr

Petri Lindgren ÄÄ, Pekka Siirilä Skr

Logen Doru, Täby

Logen Dair, Stockholm
Ingvar Nyström ÄÄ, Bengt Ullberg tf Skr

Dan Kimblad ÄÄ, Hans Olof Hägglund Skr
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Logen Lir, Varberg

ÄÄ Lars-Anders Kvint • Skr Roland Jigenheim

SL Västanland

Logen Sefir, Grebbestad

ÄÄ Roger Olsson • Skr Alf Johansson

Logen Belisama, Vänersborg

önskar alla En Fridefull Jul och Ett Gott Nytt år
SÄÄ Göran Henriksson • SSkr Roger Strömblad

ÄÄ Per-Olof Johansson • Skr Bertil Ohlsson

Logen Manannan, Falkenberg

Logen Iris Göteborg

ÄÄ Lars Anebreid • Skr Viggo Lyng

t.f. ÄÄ, MÄ Oskar Beck • Skr Denny Ericsson

Logen Stonehenge, Hässleholm
ÄÄ Peter Lundh • Skr Jan Andersson

Logen Teutates, Halmstad

ÄÄ Patrik Byhmer • Skr Ebbe Jansson

SL Östanland

ÄÄ Rolf Seger • Skr Thomas Andersson

önskar God jul och Gott Nytt år.
SÄÄ Ove Finnhult • SSkr Peter Sunnanek

ÄÄ Hans Eric Svensson • Skr Arne Lundgren

Logen Wirdar, Ljungby

Logen Allbota, Kalmar/Färjestaden

Logen Ossian, Olofström
Logen Värend, Växjö

ÄÄ Arne Henricsson • Skr Peter Malmberg

ÄÄ Kjell Petersson • Skr Anders Forserud

Logen Avalon, Älmhult

Logen Merlin, Karlskrona

ÄÄ Jan Isaksson • Skr Alf Carlsson

ÄÄ Michael Lundström • Skr Magnus Hansson

Logen Cernunnos, Höganäs
Tommy Hägg ÄÄ • Kjell Ljunggren Skr

Logen Fingal, Hörby

Ola Lundh ÄÄ • Christer Lindblad Skr

SL Sunnanland

Rolf Tillberg ÄÄ • Sven Erik Berglund Skr

önskar alla God Jul och ett Gott Nytt År
SÄÄ Claes Nilsson • SSkr Bo Arne Nilsson

Christer Persson ÄÄ • Hans Walter Skr

Logen Amici, Landskrona

Logen Selene, Trelleborg

Logen Halör, Höllviken
Logen Nemeton, Lund

Christer Persson ÄÄ Arvo Jääskeläinen Skr

Douglas Persson ÄÄ • Jan Lagerwall Skr

Logen Carnac, Helsingborg

Logen Stella Polaris, Trelleborg

Torgny Kihlén ÄÄ    Rolf Sönne Skr

Richard Åström ÄÄ • Finn Hultman Skr

21

Nr 10 december 2011

Svensk Druid-Tidning

Logen Nerevs, Nyköping

SL Folkungaland

ÄÄ Åke Ehrnst. • Skr Rolf Svensson

Logen Thesevs, Linköping

ÄÄ Conny Carlsson. • Skr Torbjörn Johansson

önskar God Jul och Gott Nytt År.
SÄÄ Lars Kardfall SSkr • Carl-Göran Söderblom

ÄÄ Peter Morén • Skr Niklas Gelfgren

Logen Neptunus, Linköping

Logen Nerthus, Västervik

Logen Pallas, Norrköping

ÄÄ Leif Stjärnberg. • Skr Ingvar Hörnsten

ÄÄ Göran Forsberg • Skr Olle Björk

Logen Triton, Norrköping

Logen Capella, Linköping

ÄÄ Ingemar Hultman • Skr Kenneth Brandin

ÄÄ Stefan Ström, • Skr Christer Peterson

Logen Grannos, Avesta

Anders Thomson ÄÄ • Gösta Falk Skr

SL Järnbäraland

Thomas Lindgren ÄÄ • Ulf Eriksson Skr

önskar God Jul och Gott Nytt År.
SÄÄ Ingemar Ehn • SSkr Nils Erik Falk

Lars Molin ÄÄ • Roger Nordqvist Skr

Logen Temenos, Edsbyn

Logen Alir, Söderhamn

Logen Borvo, Gävle

Logen Ogmion, Hudiksvall

Magnus Vanberg ÄÄ • Urban Sigfridsson Skr

Morgan Brodin ÄÄ • Olov Landén Skr

Logen Circius Lycksele

Dennis Frohm ÄÄ • Lars Ackemo Skr

SL Birkeneland

Logen Eos Skellefteå

Arly Andersen ÄÄ • Anders Burström Skr

önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År
SÄÄ Mikael Stenman • SSkr Robin Grubbström

Logen Aldebaran Umeå

Fredrik Lindberg ÄÄ • Pertti Ristiniemi Skr

Logen Rigel Örnsköldsvik

Logen Orion Umeå

Leif Näslund ÄÄ • Ulf Hörnfeldt Skr

Sten Rastberg ÄÄ • Hans Holmdahl Skr
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Logen Mimer, Malmö

Kenneth Svensson ÄÄ • Rolf Lundmark Skr

SL Sydborgen

Logen Vasa, Malmö

Ebbe Jönsson ÄÄ • Kjell Clarin Skr

Logen Wales, Malmö

önskar God Jul och Gott Nytt År
Anders Eriksson SÄÄ • Thomas Servin SSkr

Per Kristiansson ÄÄ Peter Jinert Skr

Logen AdAstra, Malmö

Logen Hesperus, Malmö

Sten-Åke Ljung ÄÄ • Nils Winberg Skr

Atle Monsen ÄÄ Torbjörn Andersson Skr

SL Vänerland

Jonny Wijkander ÄÄ Curt Zetterquist Skr

önskar God Jul och Gott Nytt År
SÄÄ Dan Bergeld SSkr Alf Stenson

Kennet Johansson ÄÄ Daniel Karlsson Skr

Logen Aquila, Karlstad

Logen Taliesin, Jönköping
Logen Excalibur, Borås

Logen Cynthus, Ulricehamn

Thomas Bergström ÄÄ Lennart Johansson Skr

Pierre Ullmark ÄÄ Jan-Christer Johansson Skr

Logen Altair, Arvika

Logen Camulus, Skövde

Jörgen Ryman ÄÄ Peter Andersson Skr

Owe Carlsson ÄÄ Alex Nyman Skr

Redaktionen för Svensk Druid-Tidning
Göran Lindgren Johnny S Andersson Bertil Carlsson Henrik Enander Caj Söderberg

önskar alla annonsörer, skribenter,
fotografer samt alla bröder med familjer

EN AVKOPPLANDE JUL- & NYÅRSHELG
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JUBELVETERANER

Logen

Stella Polaris

Logen

Belenos

Jubelveteranen Alf Hanslöf flankeras till vänster av
SOÄ Hans Rosengren och SÄÄ Bertil Svensson och till höger av
RSÄÄ Björn Cederberg och SSkm Leif Andersson.

Jubelveteranen ROÄ Sven Burheim
flankerad av ÄÄ Richard Åström.
Ännu en gång hade Logen Stella Polaris glädjen att få hedra en broder med jubelvetrantecknen. Vår broder ROÄ Sven Burheim som
nu uppnått ett 50-årigt medlemskap. ROÄ Sven har besökt sin egen
loge 729 gånger och minst 16 gånger i annan loge, men han har också besökt andra loger fler gånger utan att det har blivit registrerat.
Ett flitigt besökande som många bröder får svårt att uppnå. Hans
matrikelkort har nu blivit fullt då ROÄ Sven tidigare också blivit
Hedersdruid 2005.
Tidigare har han varit Redaktör för Svensk Druidtidning under 30 år.
Är vår broder den förste som har fyllt matrikelkortet med alla tecken.
Det var roligt att se broder Sven i logen igen och vi bröder som var där
vill Gratulera till den nya utmärkelsen.

sången O Sole Mio.

Kvällen till ära
blev vi underhållna av operettsångaren
Lars-Gunnar
Dahl med sin
ljuva stämma
ackompanjerad
av sin hustru
Gun-Britt på
flygel. De avslutade med
ljuva toner med

Vid pennan: MÄ Holger Sverin. Foto: Br Jan Fridsten

28/11 Årsdag med teckenutdelning. ÄÄ Björn Malmberg hälsade 55 stiliga bröder välkomna i Lunden. Bröderna var kvällen till ära klädda i sina
finaste högtidskläder. Särskilt välkomnades kvällens hedersgäst OÄ Alf
Hanslöf som i år varit Svenska Druid-Orden trogen i 50 år och har därmed förtjänat att bli hedrad som Jubelveteran. Särskilt välkomnades även
kvällens gäster från Logen Borvo i Gävle, OÄ Ulf Eriksson, OÄ Lars-Åke
Åsell, Kapitelbroder Lars Ström och Eubatbroder Mats Lind.
Kvällen var även Logen Belenos årsdag. Logen stiftades nämligen den
20 november 1960 och har därmed fyllt 51 år i år. Kvällens höjdpunkt i
Lunden var den högtidliga teckenutdelningen, där Br Alf Hanslöf hedrades med Jubelveterantecknet. Teckenutdelningen genomfördes
mycket stämningsfullt och värdigt av RSÄÄ Björn Cederberg tillsammans med SL Bardalands SÄÄ Bertil Svensson, SOÄ Hans Rosengren,
SSkm Leif Andersson samt Logen Belenos egen M Sven Hammar.
Efter teckenutdelningen fortsatte logens Eu-möte. Våra gäster från
Logen Borvo överlämnade sju röda rosor till Logen Belenos. ÄÄ
Björn Malmberg tackade alla medverkande för en fint genomförd
teckenutdelning. ÄÄ meddelade vidare att Logens anonyma ekonomiska donator beslutat att förlänga sitt ekonomiska bidrag till
Logen Belenos ytterligare ett år. Den 1 december kommer Logen
Belenos att överlämna 10.000 kronor samt tidigare insamlade kläder till Grottan, som är en värmestuga i Uppsala för hemlösa, dit de
kan komma för att värma sig och få en bit mat.
I efterlogen berättade Br Alf om sina 50 år i Druid-Orden. Br Alf invigdes år 1961 i Logen Elvin på hotell Malmen i Stockholm. Han var
med och instiftade Logen Guta i Visby år 1964 samt Logen Nerevs i
Nyköping år 1968 där han även var ÄÄ åren 1968-1969. OÄ Hans
Rosengren höll ett fint tal till Br Alf. RSÄÄ Björn Cederberg läste en
höstdikt och tackade Logens FU för maten. Br Björn Cederberg informerade också om hur unikt det är att bli jubelveteran i Druid-Orden. Endast ca. 12 personer per år uppnår denna unika ålder. De
flesta av bröderna kunde avslutningsvis konstatera att det nog inte är
att räkna med att bli Jubelveteran i Svenska Druid-Orden.
Leif Cassinger
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LANDET RUNT
3 Logen Mimer, Malmö

9 Logen Merlin, Karlskrona

Kvällens eubatmöte sköttes av ideella utskottet. Det vill säga det var
äldre bröder som satt som ämbetsmän. Dessa skötte naturligtvis uppdragen på ett bra sätt. Det märktes att ränderna inte går ur så lätt. Kvällens kamratmåltid bestod kvällen till ära av ärtsoppa med pannkakor.
Jadå naturligtvis ingick punschen. Efter maten berättade SSkr Thomas Servin om gängkriminaliteten och då främst den MC-relaterade.

I den milda och blåsiga novemberkvällen kunde ÄÄ Michael Lundström hälsa 36 bröder välkomna till Lundens ljus och värme. Vid en
mycket fin och stämningsfull ceremoni blev bröderna Monnie Sjöberg, Kenth Birkestedt, Johnny Storberg och Henrik Stenmark
upptagna som Eubater i logen Merlin. Som vanligt inramades receptionen med vacker och njutbar musik.

2 november

Eubatmöte med Reception den 26 november

Eubatmöte med gradgivning 16 november
Denna kväll var det vår årsdag (98 år). Stiligt iklädda frackar tågade
bröderna in i lunden. Denna kväll invigdes Peter Diorell till eubat i
vår Orden. Storlogen med SÄÄ i spetsen tilldelade OÄ Gert Frostander Veterantecken. Ove Johansson och Tommy Wihlborg tilldelades
Stjärntecken.
Dagen till ära avnjöt vi en kamratmåltid bestående av svartsoppa,
kalkon och äpplekaka.
Rolf

7 Logen Vasa, Malmö.

Återintagning och Bardgradgivning den 27 oktober.
Under rituella former återintogs Br Kjell Ekholm i logen efter att
för c:a 10 år sedan sökt avgångsbrev. Han tilldelades sin ursprungliga OÄ-regalie av TjOÄ Göran Längby.
En Eubat från Stella Polaris, en från Wales och fyra från Vasa hade
undervisats av Beredande Broder Jesper von Wowern och de sex
Eubaterna välkomnades i Bardgraden under högtidliga former.
Efter mötet gratulerades de nya Barderna och Lv Jonas Hildebrand
bjöd in i festsalen till en gourmetmåltid. Bröderna fann snabbt sina
platser och måltiden kunde börja efter det att ÄÄ Ebbe Jönsson hälsat
alla välkomna. Som sig bör hölls ett stort antal tal. TjOÄ Göran Längby berättade om hus Sverige geografiskt hade förändrats de senaste
4500 åren. MÄ sade sig inte kunna ha det bättre än nu med representanter från RSL, SL, sju loger, sex nya Barder och en återinvigd Broder.
ÄÄ hälsade vår återinvigde Broder Kjell välkommen och återlämnade de utmärkelser han lämnat från sig för c:a 10 år sedan, hälsade
Barderna välkomna och avslutade med att överlämna blommor till
Br Kjell och recipienderna.
Br Anders Grahn tackade på recipiendernas vägnar för den fina receptionen och spånade i ämnet mänsklig vänskap och utbringade ett leve
för Mänskligheten. Skr tackade våra musici Brr Kjell Olsson och Milos
Kalla för deras musik i den högre skolan i både Lunden och Efterlogen.
Det sägs, att har man trevligt, går tiden fort. En ny dag hade infunnit sig,
när bröderna i E F E lämnade Västergatan 3 efter en minnevärd kväll.
Kjell Clarin, Pennförare

Stjärnteckenmottagaren br. Claes Heimfors i mitten, omgiven av de nya eubaterna i logen
Merlin fr.v. Monnie Sjöberg, Kenth Birkestedt, Henrik Stenmark och Johnny Storberg.

Därefter var det dags för SM Roland Lundström, SOÄ Hans Assarsson och OÄ Mikael Wirbrand att agera. Det var br. Claes Heimfors
som under högtidliga former fick ta emot Ordens Stjärntecken.
Efterlogen inleddes med att Br. Anders Johnsson höll tal till Fosterlandet. Han talade om årstiderna höst och vinter för att slutligen
komma fram till vår härliga svenska sommar. Därefter var det dags
för ÄÄ Michael Lundström att tala till kvällens nyblivna eubater.
Han hälsade dem välkomna i brödragemenskapen och hoppades
att de skulle bli flitiga besökare i logen. För recipienderna talade br.
Monnie Sjöberg och han uttryckte stor tacksamhet över att de hade
blivit invalda i logen Merlin och att det hade varit en fin ceremoni
de hade fått vara med om.
SOÄ Hans Assarsson talade till kvällens stjärnteckenmottagare
och berörde bland annat hur det hade gått till när han kom med i
logen Merlin för 15 år sedan. Br. Claes Heimfors tackade för sin utmärkelse och tyckte att det för honom hade varit mycket givande år.
ÄÄ passade också på att till br. Claes dela ut märket för 100 genomförda möten, han gjorde sitt 101:a ikväll.
MÄ Dennis Larsson tackade för maten och vände sig förutom till
Logevärden och Fu till de fyra damer från logen Capella som på ett
utsökt sätt hjälpte till med serveringen.
Efter att M K-E Andersson brutit taffeln fortsatte samvaron vid kaffeborden innan det var dags att bege sig hemåt i den mörka och fortfarande blåsiga novembernatten.
KEA
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18 Logen Cynthus, Ulricehamn

Logen Cynthus firade sin stiftelsedag och till aftonens eubatmöte
hade 58 högtidsklädda infunnit sig. Ämbetsmannakåren var komplett. Dagen till ära och med uppgift att dela ut Stjärntecken, hade
storlogeämbetsmän samlats i förrummet. SÄÄ Dan Bergeld, SSkr
Alf Stenson, SSkm Lars-Åke Dahlström och SM Håkan Johansson
inträdde efter de vanliga preludierna.

Thomas Ahlqvist, Pierre Ullmark, Ulf Göthager och
Henrik Madar belönades med Stjärntecken.

Brr Thomas Ahlström, Pierre Ullmark, Ulf Göthager
och Henrik Madar
förärades Stjärntecknet. SÄÄ uttryckte
sin glädje och tillfredsställelse över att
logen har sådana
bröder i sin krets.

ÄÄ Pierre Ullmark
delade ut närvarotecken till brr Benny
Tryggson för 400
möten, Bo Wickström och Lars-Åke
Dahlström för 600
möten. ÄÄ sade sig
vara tillfreds med att
Närvarotecken tilldelades Benny Tryggson, Bo
bröder som varit
Wickström och Lars-Åke Dahlström
med länge fortsätter
att besöka logen. Då uppnår vi den fina mix av äldre, erfarna och
yngre bröder som kan behöva lite vägledning.

Bröder som arbetade under ersättarmötet.

Br Per Nelander meddelade att diverse rekvisita såsom slipsar, nålar, knappar mm fanns att köpa i efterlogen.
Under ideellt fick vi en redogörelse av br Håkan Johansson om hur förvärv och förvandling av fastigheten vi nu sitter i gick till. Logernas Hus
invigdes till sitt nuvarande ändamål i september 1991 efter en förvandling från att ha varit en ganska nedgången lokal för en frikyrkoförsamling
till att bli ett hus för loger i Ulricehamn. En förvandling som krävde
mycket arbete, många frivilliga arbetstimmar och en hel del huvudbry
för arbetsledningen. Resultatet blev en ändamålsenlig och modern lokal.
Tidens tand tär emellertid på huset och i dagarna har en omfattande
omläggning av taket genomförts, därav behovet av att samla in medel.
Br logevärd Sten-Åke Andersson och arbetsutskottet bjöd till bords
i efterlogen och bröderna lät sig väl smaka av köttfärslimpa med
smakfulla tillbehör. Br Per Eriksson uppvaktades då han firat jämna år, med blommor, hurrarop och jubel.
Lotteripriserna var denna kväll skänkta av br Kenneth Henningsson
och de flesta bröderna tittade avundsjukt på när vinsterna försvann.
Leg

ÄÄ nämnde att reception kommer att ske den 23/2 2012 och att
namn på presumtiva bröder ska vara inlämnade den 21/12.
Våra dotterloger gratulerade på stiftelsedagen, logen Taliesin personligen genom br Arne Pettersson och logen Excalibur genom en
hälsning framförd av br Bo Wickström. SÄÄ Dan Bergeld berättade
om logen Aquilas lunchmöten och hälsade ifrån dessa bröder.
MÄ Rolf Johansen föredrog viktiga punkter i logen Cynthus historia och under ideellt lät br musicerare Hans Byström, oss lyssna till
Hans Christian Lumbyes Champagnegaloppen.
I efterlogen talade MÄ till Fosterlandet och sedvanlig sång och leve
följde. SÄÄ Dan Bergeld berörde i sitt tacktal, arbetet med att ta
fram kandidater till valbara poster, ämbetsmän att leda logen i
framtiden. Han betonade att de bröder som blir tillfrågade om att ta
sig an ett ämbete redan är väl prövade och att man då inte avböjer.
Till sist framförde han sitt och brödernas varma tack för den utomordentliga förplägnaden.

10 november, Eu, sorgloge
Dagens möte inleddes med Sorgloge för br Bengt Nord som varit
medlem i vår loge i 30 år. Ämbetsmannakåren genomförde denna
sorgloge med stor värdighet.
Kl 19.40 vidtog eubatmötet och då hade ersättarna tagit plats på
ämbetsmannaplatserna. Som ÄÄ arbetade br Rolf Johansen, som
MÄ br Christer Ström, som Skr br Magnus Haglund och som Skm
br Calle Johansson. Ersättande ÄÄ hälsade bröderna med gäster
från logen Taliesin hjärtlig välkomna och gladde sig åt att ett stort
antal bröder slutit upp.
Br Calle Johansson redogjorde för sponsorgruppens arbete med att
samla in medel till reparationskostnaden på Logernas Hus. En bit på
vägen har man kommit, men mycket återstår ännu för att nå målet.

20 Logen Carnac, Helsingborg

Eubatmöte med reception den 28 oktober
ÄÄ Torgny Kihlén hälsade 33 bröder välkomna till
dagens Eubatmöte med reception av två nya bröder.
Efter recipiendernas vandring och sedan de tagit del
av Druidiska lärdomar
kunde vi hälsa Martin
Idar och Rikard Hellsten
välkomna som Eubatbröder in i vår gemenskap.
Under Eubatmötet hölls parentation för vår bortgångne broder
Göte Ekstrand.
I efterlogen var det som vanligt Lv Sten Keve som tillsammans med
Fu-bröderna såg till att vi fick en god måltid och att stämningen
hölls på topp hela kvällen.
Talet till Fosterlandet hölls av broder Henrik Toft Knudsen som fick
oss alla att inse att vårt fosterland är ett fantastiskt land. ÄÄ Torgny
Kihlén höll talet till recipienderna och framhöll vikten av att besöka
logen så ofta som möjligt för att komma in i gemenskapen. Tacktalet
från recipienderna hölls av Rikard Hellsten som var lite omtumlad av
stundens allvar och det han och Martin Idar fått uppleva i Lunden.
Efter ännu en trevlig kväll i logen, som gick fantastiskt fort, var det
dags att bege sig ut i höstmörkret för hemfärd.
Text: Rolf Sönne, Foto: Jan Åberg
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23 Logen Henry Hurle, Köping
Veteranafton 24/11 2011.

Logen Henry Hurles veteranafton mönstrade en välmeriterad ämbetsmannakår med OÄ Harald Ordell som ÄÄ och med RSÄÄ Björn Cederberg som TjOÄ. Eubatmöte avklarades med både elegans och finess.
I efterlogen bjöds det som seden numera bjuder på SÄÄ Bertil
Svenssons berömda kantarellsoppa. Denna gång toppades den med
knaperstekt bacon. Som tillbehör serverades bröd och Västerbottenost. Kaffe och sockerkaka avslutade den delikata måltiden.
Våra nya bröder, övre raden: Gunnar Eriksson, Mattias Henriksson,
Fredrik Bäcklund, undre raden: Tommy Eriksson, Johan Häggström

get så vi fick känna av den broderliga värmen i vår inte allt för stor
lund. Hela mötet sköttes med bravur av våra ämbetsmän. RSÄÄ Björn
Cederberg besökte oss för att tilldela veterantecken till broder RSMÄ
Dag Wikman, bröderna Signar Marklund och Sven Sandborg. Stjärntecken tilldelades bröderna Bo Lindroth och Per Grapensson. Logen
Merkur gästades även av fyra bröder från logen Aldebaran Umeå samt
två bröder från logen Morvin Luleå.
Efter en trevlig stund i lunden så fortsatte firandet i efterlogen med
god mat och dryck.
Text och foto Lorenz Ökvist
Delikat täcker inte på långa vägar smaken av soppan. Smaken går
inte att beskriva i ord. Den måste upplevas. Som kökshjälp hade
Bertil Svensson OÄ Karl-Åke Jansson.
Måltiden åts av 41 bröder och
två damer. Och inte vilka damer som helst. På plats fanns
Karin Risberg med sonhustru
Helena Nyberg. Varför, frågar
vän av ordning? Jo, Karin har
under många år tagit hand om
logens efterlämnade disk och
dessutom svarat för att ordning och reda råder i skåp och
lådor. Nu drar hon sig tillbaka men successionsordningen är tryggad genom att Helena övertar arbetet. Helena har pryat hos Karin
varför hon vet vad hon ger sig in på.
De båda damerna avtackades och välkomnades med blommor och
presenter av logevärd Leif Gimberger och tal av ÄÄ Gunnar Ek.
Som avslutning på efterlogen kåserade Bertil Svensson och KarlÅke Jansson om Lennart Plank, även kallad Hälsingeskogarnas Picasso. Lennart Plank var en träsnidare av hög dignitet, vilket
besökare till hans ensliga stuga kan vidimera. Om de hittar dit.
Men en trevlig afton tar även den slut, men för de bröder som ville
stanna kvar ännu en stund, öppnades Åkes Hörna.
Bo Asp, text och foto

31 Logen Merkur Piteå

Reception samt utdelning veteran och stjärntecken.
Torsdagen den 10 november var det åter dags för Merkurbröderna
att välkomna fem nya bröder till vår loge. 85 bröder bevistade inta-

36 Logen Iiris Göteborg

En kylslagen kväll onsdag den 16 nov möttes 24 bröder i Druidgården för ett eubatmöte kompletterat med åminnelsedag för att hedra
våra ”fallna Löv”.
ÄÄ, som för dagen var Oskar Beck, genomförde med bravur en ritualenlig högtidsstund av åminnelse assisterad av övriga ämbetsmän.
Åminnelseakten ger en känsla av verklig saknad, när varje bortgångens broders namn, som man själv kommer ihåg, nämnes och
fullvärdigas när ett ljus tändes. Efter denna stilla stund fylld med
mycken eftertanke om att livet är förgängligt fortsatte sedan
Eubatmötet ritualenligt och avslutades i E F E .
Lv Peter Janhede med medarbetare bjöd på en utsökt middag i efterlogen och bröderna lät sig väl smaka. Under tiden kaffe och bakelse dukades upp fick vi så höra vår Jubelveteran OÄ Ebbe
Stanislaus berätta om hur han mindes
uppväxttiden och sin väg till sin första
anställning i hans långa verksamma yrkesbana. Detta inslag med berättelse om
sitt eget liv och erfarenheter gav upphov
till flera skratt bland bröderna när Ebbe
drog till med en del historier som inte
skulle platsa i arbetslivet idag.
Efter detta mycket uppskattade inslag,
(ja, varför inte fler av denna sort, alla har
säkert något att berätta) var det dags att
ge sig ut i förvinternatten och var och en
skyndade sig hem, fortfarande reflekterande över de kända bortgångna bröderna. Ytterligare en minnesrik kväll i brödernas trevliga gemenskap är dock tillända.
Med vänlig hälsning, OB/de 7 haven
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Logen 37, Hesperus, Malmö

Den 22 november, fick Christer Andersson och Roland Olsson Druidordens utmärkelse för 15-årigt troget medlemskap i logen Hesperus. Stämningen i lunden var mycket högtidlig och 29 bröder från Hesperus, tre
från logen Halör och tre från logen Quintus (Danmark) deltog i firandet.
I efterlogen hölls stämningen vid liv med de svenska och danska nationalsångerna, tal, leven och skålar, gubbröra och kyckling gjorde sitt till.
Vid 11-tiden drog vi oss hemåt genom höstrusket och såg fram emot
julbordet den 30 november..
Lasse Nordstedt

Nya druider Olle Rapp, Ingvar Magnusson, Mårten Arrefjäll, Lennart Waldemarsson.

			

38 Karlavagnen Sundsvall

Lördagen 29 oktober var det åter dags
för en så kallad ”långlördag” för logen
Karlavagnen i Sundsvall.
Dagen inleddes med Druidmöte med
reception, Sven Olof Edin upphöjdes till
Druidgraden. Därefter Bardating, tyvärr
ingen denna dag som kunde välkomnas i
Bardgraden. Sista mötet för dagen var i
Eubatgraden med reception, fem nya
bröder invigdes i Eubatgraden.
Ett välbesökt möte där vi åter inom

47 Logen Doru, Täby
Eubatmöten med efterloge

Aldrig har en höst varit så varm som denna i södra Roslagen om
man får tro SMHI:s mätningar. Blomkrukorna står fortfarande i
slutet av november praktfullt blommande och gräsmattan utanför
logelokalen är saftigt grön.
Senhöstens möten har haft normal uppslutning, de trognaste besökarna utgörs som hos de flesta loger av de äldre bröderna.
Nya bröder. Stående från vänster: Patrik Lindholm, Mattias Hansson.
Sittande från vänster: Arne Kappinen, Hans Berggren, Anders Kamf

Karlavagnen har nöjet och äran att inviga nya bröder. Efter mötet
sedvanlig samling till måltid där de nya bröderna hälsades
välkomna till logen Karlavagnen.
Text/Foto Rolf Granqvist

Vid de senaste mötena har ett föredrag om restaureringen av en 100
årig bogserbåt samt dess historia genomförts av undertecknad. Båtens namn är Dynäs II och är en lokal kändis på Ångermanälven.
Det var ju en befälhavare upp på bogserbåten han på Ångermanälven som Leppe Sundevall sjöng om på 1960-talet. För att bröderna
skulle komma i rätt stämning upplästes under ideellt, novellen
”Harjakten” skriven av den Ångermanländske författaren Birger
Norman. Uppläsningen fördelades på två möten för att inte inslagen skulle bli för långa och omfattande.
Novellen handlar om en liten bogserbåt och
dess besättning som i oktober, mycket sent
en lördagskväll när de var inställda på ledighet och hade konsumerat två liter Kron från
Bolaget, utan förvarning får ett uppdrag att
hämta Konsuln (brukspatron) vid tåget i
Härnösand. Han skulle jaga hare på
Åbordsön. Till saken hör att det var tät dimma och den enda navigationsutrustningen
på den tiden var kompassen.

40 Logen Venus, Fränsta

Druidstämma med reception 6 November.
Till denna stämma hade fyra barder kallats att upphöjas till druider. Under högtidliga former genomfördes ceremonin av ÄÄ Lars
Mikaelsson och övriga ämbetsmän.
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Broder Lars Gonzalez Carlson svarade för uppläsningen på ett mycket
trovärdigt sätt. Han läste med myndig stämma när kapten Selberg yttrade sig, något lugnare när maskinisten Karlén och eldaren Lindahl tog
till orda. Till och med ”trissan” Cecilia Berghammar från Vägnön fick
rätt karaktär men hon var å andra sidan den enda som var nykter ombord. ”Trissan” eller restauratrisen var den som stod för mathållningen
och därför en mycket viktig person. Trissor kallades de nog för att de
rätt fort blev runda om baken på grund av den goda maten och det
mycket begränsade utrymmet i kabyssen som de hade att röra sig på.

Medelst en för kvällen specialkomponerad ritual genomförde ämbetsmännen i dialogform en historisk beskrivning av Druidorden
och förtydligande av en del uttryck och namn. Br Rune Nordholm
läste en dikt som skildrade hans första intryck av mötet med Lunden och som avslutning presenterade vår organist br Mats Ulmestrand ett potpurri av stämningsfull musik, inramat av en
ljuskavalkad.

Bogserbåten Dynäs II numera med sin fyrcylindriga kultändare var
Konsuln John Ekmans ögonsten. Den är idag renoverad till ett
skick som liknar det den hade under 1900-talets första hälft som var
storhetstiden för timmerbogserare. Båten har en salong avsedd endast för Konsuln med gäster och för tankarna till en kupé i orientexpressen med en inredning i mahogny och mörkröd sammet. Läs
mer om båten under www.dynäsii.se.

Historier och skildringar ur det verkliga livet avlöste varandra hela
kvällen och när vi skildes åt frampå nattkvisten hade vi ytterligare
ett glatt minne att arkivera i hjärnvinklingarna.

I efterlogen var stämningen på toppen och en mycket god trerätters
måltid sordinerade sannerligen inte umgänget.

Druidstämma med GG 23 nov

Om någon undrar hur besättningen klarade sitt uppdrag så finns
denna trevliga läsning i boken ”Sista natten på Nordstjärnan” av
Birger Norman (ISBN 91-7448-383-8).
Vid pennan Bengt-Olof Näslund, Ark

51 Logen Guta, Visby
Bardating den 19 oktober

31 bröder var
samlade till bardating med bardaspel. Tråkigt nog
var ingen kallad
till reception.
Enligt äldre bröder var det första
gången i logens
historia som det
hölls bardating
utan gradgivning.
Br Iwan Wöldern, en glad köpare av almanackan, och en lika
glad Skm Hans Klintbom för bidrag till stipendiefonden

ÄÄ Olof Bäckström hälsade
välkommen och därefter var det dags för de närvarande bröderna att
ta del av kvällens höjdpunkt, bardaspelet, under ledning av br Leif
Svensson.
Även denna kväll fanns almanackan att köpa, eller som Skm uttryckt
det: Skänk 100 kronor så får du almanackan. Många bröder lyssnade
på uppmaningen och bidrog med en slant till Stipendiefonden.
Text och foto: Jan-Erik Wessman

I konkurrens med fotboll och höstsemestrar kunde kvällens tf ÄÄ
Lars Wallin tyvärr endast räkna in 19 bröder, men det hindrade inte
att kvällen fick en mycket trivsam inramning.
Fokus sattes naturligtvis på våra tre bardbröder Niklas Nordholm,
Lars Morin och Gillis Henstedt som upphöjdes till Druidgraden.
Gradgivningen genomfördes av TjOÄ Lars Karlsson .
Sedan Br Wallin återtagit befälet fick vi genom Skm höra att logens
ekonomi är god - en nog så viktig och glädjande information.
I efterlogen kunde vi sedan avsmaka gulaschsoppa med tillbehör
och därefter kunde ordinarie ÄÄ Roger Olsson som kvällen till ära
tagit ledigt från sitt ämbete ge oss en ingående beskrivning över hur
det är att vistas i Laos.
Tre druidbröder rikare kunde vi så småning vandra hem i den sena
och kylslagna novemberkvällen.
TT

56 Logen Camulus, Skövde

Druidstämma och Eu-möte den 14 november

52 Logen Sefir, Grebbestad
Årsdag med damer 12 nov

Till aftonens möte med damer kunde Lv Sigvard Johansson räkna in 12
bröder med damer. Och efter välkomstdrink och mingel ledsagade så
broder Piva med sedvanlig värdighet in såväl damer som herrar i Lunden,
som nu blivit specialpreparerad för att ej avslöja eventuella hemligheter.
ÄÄ för kvällen br Lars Wallin hälsade välkommen och riktade sig
speciellt då till de damer som förgyllde vår samvaro denna kväll och
hoppades att vi skulle få möjlighet att sprida lite information och
druidisk stämning.

Före kvällens båda möten var logens OÄ:ar kallade till ett möte.
TjOÄ Michael Hallgren redovisade arbetet som ägt rum inom förtroendeutskottet och läste upp namnen på de föreslagna bröderna till
nästa ämbetsperiod.
ÄÄ Owe Carlsson hälsade bröderna välkomna till kvällens druidstämma och drog i korthet vad som ska behandlas. Ballotering ägde
rum för tre sökande och utföll positivt, reception blir den 13 januari 2012. Välgörenhetsutskottets förslag ställdes mot OÄ-församlingens. OÄ Pär-Anders Sääf berättade om Sällskapet Jultomtarna,
hur de arbetar och vad de utför. Valet utföll så att insamlade medel
oavkortat går till Jultomtarna. Skm Kenneth Andersson drog en
kort redogörelse om logens ekonomiska läge vilket i dagens läge är
stabilt. Ingen höjning av medlemsavgiften är aktuell.
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Till kvällens eubatmöte anslöt ytterligare bröder. En tanke sändes till
vår Skr Alex Nyman som fick kasta in handduken under dagen, en
krånglande rygg var anledningen.
Efterlogen präglades som vanligt av hög stämning och när måltiden hade
intagit sin plats i magen inträdde på arenan Stig Dahlstrand, till vardags
fotograf på vår lokaltidning, men också en riktig ballongflygentusiast. I
drygt 30 år har han flugit och hade därmed mycket att berätta.
Det blev en blandning av både lite allvarliga men också många roliga episoder som hänt under åren. Vi fick en stor inblick i hur vanskligt med
tanke på vindar det är att flyga ballong. MÄ Kjell Dagälv tackade Stig för
ett givande föredrag och överlämnade en present. Dags att avsluta kvällen som blev lite sen men alla tyckte nog att det varit en givande afton.
//Ch

57 Logen Alir, Söderhamn

Rec. i Eu-graden torsdagen den 3:e november.

ris Trelleborg, som har den trevliga vanan att gemensamt besöka
vår loge en gång om året.
I sitt tal i lunden beklagade MÄ Holger Sverin att inte fler kunde
komma, ” vi brukar ju vara närmare 35 bröder”. Br. Holger framhöll
och var glad över det fina brödraskapet som vuxit fram mellan våra
loger och såg framemot vårt gemensamma möte till våren, den populära Bierabend kvällen.
55 bröder bänkade sig i efterlogen för att inta en måltid tillagad av
vår kock som under hösten skämt bort oss med sin känsla för mat.
Denna kväll behövdes ingen underhållning, utan sång och trevliga
samtal bröder emellan var signifikativt för denna kväll.
I talet till logen Halör blickade Br. Roland Boström tillbaka på logens utveckling under de 36 år som logen funnits. Många var skeptiska till möjligheten att i lilla Höllviken bilda en log, men som nu är
en stark länk i den Druidiska kedjan.
En trevlig kväll avslutades med att ÄÄ Rolf Tillberg delade ut kvällens tre blomsterbuketter till bröderna Thommy Gransten, Alf-Göran Perserot och Paul Ljungqvist.

Torsdagen den 3 november.
Kvällen började med Ballotering som innebär, att vi ser framemot
installation av ny broder, Roger Ask torsdagen den 1 dec.
Efter Druidmötet uppmanade ÄÄ
Rolf Tillberg bröderna att lämna
lunden. Vid intåget till Eubatmötet
förstod vi varför, skön musik framförd av ROÄ Kjell Olsson och OÄ
Kalla Milos från logen Ad Astra,
ledsagade 32 bröderna in i Lunden.

Eric Blomstrand, Ulf Johansson, Niclas Brodin, Andreas Olsson,
Sven-Gunnar Johansson, Marcus Säteri, Stephen Edwin,
Mattias Gustavsson och Inge Zevgren

Nio nya bröder tillkom under torsdagskvällens reception som genomfördes mycket högtidligt och ritualenligt av ÄÄ Morgan Brodin och hans team, ävenledes kan nämnas beredande broder OÄ
Stig Frånlund och nio ledsagande bröder.
Broder M Lars Ekengren ledsagade 18 bröder ritualenligt. Walking
som även blev kvällens tema på det Ideella inslaget som broder Anders Uddén bjöd oss på i musikalisk version, Keep on walking.
Vi hälsar alla nio nya bröderna välkomna till logen Alir och önskar
dessa bröder ett händelserikt mångamötesliv i fortsättningen.

I efterlogen fortsatta våra mussiserande gäster att förgylla kvällen. Bröder Kjell och Kallas, har alltid lika stor förmåga att skapa
skön känsla bland bröderna med sin musikkonst. Även Halörbröderna visade sin musikförmåga med de återkommande snapsvisorna.
Talet till logen Halör framfördes av MÄ Paul Ljungquist. Som avslutning före en stund i baren, avsluta våra mussiserande gäster musikkvällen med Toselli Serenata (Näktergalen). Som blev en skön
avslutning på en trevlig kväll.

Torsdagen den 17 november.
Vid kvällens öppnande erkände ÄÄ Rolf Tillberg att veckan
hade varit kvalfylld med tanke
på kvällens gäster. Han hade
gått igenom kvällens möte
många gånger, men nu när han
stod framför 44 bröderna varav 12 från ordensledningen
hade lugnet lagt sig.

Text & bild, Torkel Nygren

61 Logen Halör, Höllviken

Den 20 oktober välkomnades 25 gästande bröder av ÄÄ Rolf Tillberg denna vackra höstkväll. Det var bröder från logen Stella Pola-

ÄÄ hälsade bröderna välkomna, speciellt då till RSL-ämbetsmän,
som hade kommit till Malmö för riksstormöte och då valt att kvällen före besöka logen Halör. ÄÄ hade även glädjen att dela ut närvarotecken i egen loge, till bröderna Kai Kampf, Sven Larsson, Christer
Permfors och Gert Thuresson.
RSÄÄ Björn Cederberg hedrade vår loge genom att läsa passande text
av två Svenska författare. Kvällens musik i lunden hade mussisi valt ut
med fin känsla. RSMÄ Dag Wikman framförde ett stort tack till Halörs
ämbetsmännen för ett mycket värdigt och bra möte i lunden.
Innan kvällens föredragshållare tog till orda ljöd sångerna, bl.a.
sjöng ordensledningen en Lappländsk snapsvisa. Vår inbjudna gäst
Jonot Delcomyn visade bilder från sitt besök på Svalbad. Bilderna
visade vilken natur och viket djurliv som finns på jorden. Låt oss
hjälpas åt att bevara detta.
Kvällens tal till Logen Halör höll ROÄ Roland Boström som berät-
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tade hur Logen Halör vuxit fram av bröder från loger i Malmö. Hur
många som var skeptiska till hur lilla Höllviken skulle kunna bära en
log. Men med mycket arbete och intresse för logearbetet har det vuxit fram en log med en Halöranda som är bettecknande för vår loge. Br.
Roland närde en förhoppning att denna Halöranda i fortsättningen
skall vårdas av både gamla och nya bröder.
OÄ Bertil Ahlquist informerade våra långväga gäster om hur en
druidsten och altarsten hittades här i Höllviken för 10 år sedan av
tre Halörbröder. Stenarna har varit placerade på Logerna Ad Astra
och Stella Polaris semesterhem i Höllviken runt 1920-1930 talet.
Stenarna står nu i Druidvillans Trädgård i Trelleborg.
Bertil A.

64 Logen Idris, Strängnäs

Eubatmöte med reception den 2 november
54 bröder hade samlats till en kväll med många aktiviteter. Tre nya bröder invigdes i Orden. Det var Anders Svensson och Lars Åke Lagerstedt,
logen Idris i Strängnäs och Joakim Johnsson, logen Henry Hurle i Köping. SL Bardaland under SÄÄ Bertil Svenssons ledning förrättade

63 Logen Aquila,Karlstad

Eubatmöte med gradgivning den 10 november
I samband med förmöte
till det ordinarie logemötet informerade
Stadsmissionens samordnare, Britt-Marie
Bråby, om den ideella
sociala verksamhet som
bedrivs bland utslagna
personer i Karlstad.
Efter informationen överlämnade
logen en julgåva på
5000 kr till missionen.
33 logebröder hade
infunnit sig till kvällens
möte för att följa invigningen i Eubatgraden av
bröderna Bo Lundberg
och Henrik Kjellgren.
Som ledsagare till Henrik hade han morbror
Lars Kjellgren vid sin
sida. Lars som själv är
OÄ och tillhör logen
Alir i Söderhamn, hade
tagit tåget från ostkustmetropolen till Karlstad.
Brödramåltiden denna
kväll förgylldes av FU
med en delikat tvårätters meny. En annan
höjdpunkt under efterlogen var uppvaktningen av logens nestor och
OÄ Thure Aspgren som fyllt 80 år. Han är logens äldsta broder och
still going strong. Förutom hurra- och leverop förärades jubilaren med en vinflaska. Thure bjöd logebröderna på tårta till kaffet
och framförde en 80-årings aftonbön. Av tårtans garnering framgick
att det var Thures 404 logebesök hos logerna Aquila och Polaris.
Lars Kjellgren framförde en hälsning från logen Alir och tackade FU
för en utsökt brödramåltid. Nöjda bröder kunde vända hem i den
sena kvällens höstmörker efter ännu en minnesvärd logekväll.

dessutom högtidligen utdelning av veterantecken till bröderna Gunnar Bäckström och Bertil Andersson i logen Idris. RSÄÄ Björn Cederberg gjorde med sin närvaro mötet än högtidligare.
I efterlogen bjöd logevärd Conny Karlsson på en som vanligt utmärkt
brödramåltid, för vilken RSÄÄ framförde allas vårt tack. Idris sångkvartett ackompanjerade av Ronny Triumf bjöd på två sångnummer av
Evert Taube och Carl Anton. Br Stig Noord framförde talet till de nyblivna bröderna och Lars-Åke Lagerstedt framförde Eubaternas tack.
Vad hade då våra nyblivna bröder att säga om sitt inträde i Druidorden? Alla tre berättade om vilka bakomliggande faktorer som fanns
för deras närvaro denna kväll. Intressant och givande.
Logerna Idris och Henry Hurle lyckönskar de nya bröderna till sitt
inträde i Druid-Orden.
Text: Åke Pehrsson.

65 Logen Belisama, Vänersborg
Eubatmöte 7 november.

Till kvällens Eubatmöte hade 19 bröder hörsammat kallelsen för att
i lundens värme få en kväll med gemenskap. Traditionellt har logen
Belisama åminnelsedag på detta möte och logens marskalk och
TjOÄ genomförde åminnelsen på ett mycket högtidligt sätt.
Vid efterlogen bjöd logevärden till bords och en sedvanligt superb
måltid. Till kaffet och kakan höll logevärden Tony Mortensen ett
föredrag om skeppet Göteborg om hur det byggdes och vilka stora
resurser som krävs för att detta fartyg skall kunna vara i bruk.
För referatet SOÄ Håkan Ekman

Text och foto Arkivarie Ulf Widén
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.
Bardating & Eu-möte 24 oktober

68 Logen Cernunnos, Höganäs

23 bröder mötte upp till Åminnelsedagen. ÄÄ Tommy Hägg hälsade bröderna välkomna. Tyst minut ägnades våra avlidna bröder.
Skattmästaren informerade om att 2012 års medlemsavgift blir
oförändrad. Han hoppades på att bröderna betalar senast 31/1
2012, då utgifterna är stora i början av året.
Mötet avslutades i E F E och i efterlogen var stämningen, liksom
måltiden god. Vi hade selebert besök av Augustprisnominerade författarinnan Christel Kvants som berättade mycke intressant om sin
bok Trädets tid. Mycke intressant, speciellt om vår helgade ek.
Broder Roland Idemyr uppvaktades med blomster för att han nyss
fyllt 60 år. Bröderna lämnade loglokalen efter en lyckad kväll.
Vid pennan Kaj Jönsson.

Likt singlande höstlöv anlände bröderna till vår loge denna kulna kväll
för att ta del av lunden och brödernas värme. Hälften av Taliesinbröderna hade mött upp i förlogen för trevligt mingel och samkväm.
Vi fick ta del av två stycken mycket högtidliga och värdiga ritualer.
Under kvällen läste Broder Stig Svensson den stämningsfulla dikten
Nocturne, som passande nog är skriven av vår nyblivne nobelpristagare Tomas Tranströmer. Vi fick också höra vår organist Robert Mallander fortsätta sitt anförande om musikens historia. Den här gången
var det Jazz som stod på agendan, vilken härstammar från blues och
folkmusik. Musikstycket Move av självaste Miles Davies spelades.
I efterlogen bjöds det på god mat och trevliga drycker. För att sedan
toppas med kaffe och kaka i goda bröders lag. Stämningen var som
vanligt strålande och en efter en begav sig bröderna sedan hemåt med
en känsla av att ha ”laddat batterierna” inför kommande vinter!

73 Logen Värend Växjö

Druidstämma och Eubatmöte 23 nov.
ÄÄ Hans Erik Svensson hälsade bröderna välkomna till kvällens
första möte. Efter en kort paus kallades vi åter in av M i lunden tillsammans med 42 bröder. ÄÄ underströk vikten av att vi samtliga
bröder skall vara på alerten och jobba för att bli fler bröder i vår
loge. ÄÄ poängterade även vikten av att stödja forskningen av prostatacancer genom att köpa Druidernas Kalender.
I efterlogen hade vi besök av Mats
Paulsson, som visade bilder och
berättade om ”1300 mil på cykel i
fyra världsdelar” Äventyrscykling
2000-2001.

D-Gradgivning 14 november.
Genom mörkret in till ljuset anländer bröderna för att fira upptagandet av två bröder till druidgraden. I förlogen var det trevlig avec och
samkväm som det alltid är när LV Henrik Thoor håller i tyglarna.

Resan startade den 10:de december
2000 efter en lång planering. Mats
hade sålt sitt hus vid Helgasjön i
Växjö och sagt upp sitt arbete på ett
läkemedels företag i Växjö. För att
kunna genomföra denna resa.

Kvällens druidgradgivning
var högtidlig och stämningsfull då vi fick två nya druidbröder i Martin Wennbladh
och Andreas Grandt. Druidstämman, som kanske var
den längsta i Taliesins historia, var mycket givande. Detta bådar gott för framtiden!

Efter två fantastiska månader med
mycket övernattningar i tält så
gick färden till Vietnam och Hanoi. Vietnam ett land med enormt
myller av människor, cyklar, mopeder och tutande bilar.

Vår organist Robert Mallander bjöd oss som vanligt på ett intressant inslag att lyssna till. Nämligen Tchaikovsky’s ”Dance of the Sugar Plum Fairy” som framfördes på glasharpa.

Mats hade många svåra beslut att fatta som exakta positioner, hur
mycket krafter han hade kvar. Sjukdomar, krångel med cykeln, dåliga kartor och osäker vägledning främst på landsbygden.

Broder Arne Nilsson, som nyligen fyllt 75 år, uppvaktades med ”blommor på flaska” och undertecknad blev hedrad med faddertecknet.

Efter en intressant vistelse i Beijing den stora staden. Himmelska
Fridens Torg, Den förbjudna staden. Ett av världens sju underverk,
Kinesiska muren samt Minggravarna sade Mats adjö till Asien och
tog flyget tillbaka till Europa för att trampa på bättre vägar via
Frankrike, Italien, Österrike, Tyskland och Danmark till Sverige
genom Skåne till Småland. Sista biten hem vinkade alla mötande
och bilar tutande. Mats anländer till Växjö skäggig, förvildad men
mycket lycklig för att vara riktigt hemma.

Talet till recipienderna hölls traditionsenligt av ÄÄ Kennet Johansson, talet till Fosterlandet hölls av MÄ Sture Gustafsson och slutligen hölls recipiendernas tal av Martin Wennbladh. Stämningen var
hög och en efter en begav sig bröderna hem i EFE med en varm
känsla inombords.
Magnus G Rönnberg

En fantastisk timme, som vi druider sent skall glömma, var slut.

Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten. Bildtexter sist i referatet. Foto med god upplösning. Inga detaljer från Lunden.
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75 Logen Capella, Linköping

Under hösten har Logen Capella varit värd för de tre Linköpingslogernas gemensamma gradgivningar.
Först avhölls ett Bardating där Bröderna Peter Wimble, Per-Ola Lindell
och Joakim Severinsson från Capella erhöll Bardgraden.
Även åminnelsedagen avhölls gemensamt med Capella som värd. Det
var ett välbesökt möte där dessvärre hela sju bortgångna bröder lästes.
Vid Druidgradgivningen i
november upphöjdes två Capellabröder till druider, Mats
Jonsson och Peter Alvín.
För första gången i Capellas
historia fick vi glädjen att
återinviga två tidigare bröder, nämligen kapitelbröderna Seved Isacsson och
Leif Larsson, som saknat
samvaron i Logen och valt
att komma tillbaka. Detta
innebar en speciell liten ritual som Capella med glädje rekvirerade från RSL.
Efter en arbetsam hösttermin, inte minst för våra logevärdar som gjort ett
fantastiskt arbete, så lämnar nu Capella över stafettpinnen till
Logen Neptunus som har hand om vårterminens gemensamma övningar. Detta nya arbetssätt med gemensamma gradgivningar upplevs positivt och ökar utbytet mellan logerna i Linköping.

Nya Barder. Överst fr v Ingemar Almkvist, Ingvar Nilsson, Bo Johnsson
och Michael Lindholm. Sittande fr v Christian Lepsényi,
Erik Ljungblad och Lars-Göran Pettersson.

graderna och efter den fina ceremoni som präglar inträdet i Bardernas krets, kunde dessa ikläda sig de blå regalierna.
Dessförinnan hade vi matats med en vacker Ferlindikt om hur litet
vi egentligen förstår. ÄÄ Jan Isaksson tyckte uppenbarligen detta
passade in på de 37 bröder som denna fuktiga senhöstkväll samlats
på Druidgården, iklädda sina vackraste högtidsdräkter.
Bardgradgivning betyder också en fantastiskt god måltid med tillhörande dryck. Ingen torde ha blivit besviken härvidlag. Obligatoriska tal är minst lika viktiga, och ÄÄ Jan Isaksson inledde med
vackra ord till de nyblivna Barderna. Tacktalet från dessa hölls av
Ingemar Almkvist, varpå Johnny Petersson Nergård talade utmärkt trevligt om vårt Fosterland. Inge Ståhl sammanfattade kvällen och framförde vårt tack för måltiden.
Alf Carlsson

Arkivarien

79 Logen Excalibur, Borås
78 Logen Avalon Älmhult

Eubat-möte med reception den 16 november
29 brr hade infunnit sig i den mörka novemberkvällen, bland annat för att välkomna en
ny broder i gemenskapen. Ja, egentligen skulle det varit två, men den andre får på grund av
förhinder invänta nästkommande reception.
Så broder Per Jonsson fick efter br Göran Juntorps beredning och under br Ulf Erneborns
ledsagning svära eden på egen hand. Men det
gick förstås alldeles utmärkt.

Eubatmöte 3 november

Druidstämma, Eubatmöte och 42 bröder på plats. Borde borga för
en jättetrevlig kväll. Vilket det uppenbarligen också blev. Tage Danielsson var bl a en av nutidens stora svenska poeter, vilket ÄÄ Jan
Isaksson är medveten om och inledde därför dagens begivenheter
med en dikt av just densamme.
Ett antal bröder är klara för graduppflyttning och närmast gäller det
Bardgradgivning för ett antal förhoppningsfulla. Dags att damma av
frackarna igen och bereda sig på högtidligheter vid nästa möte.
Inte bara Ulf Andersson ligger i topp på vår närvarostatistik genom
tiderna, utan även broder Roland Karlsson har passerat 200-strecket numera. Kommer säkert att resultera i vackra kavajmärken snart.
Som vanligt när vi har helt nyblivna eubater i lunden, består det ideella inslaget av en s k druidisk dialog där de nya får lära sig om vår
tillvaro inom Logen. Oumbärligt även denna gång.

Bardgradgivning 18 november
Bardgradgivning är en högtidlig historia. Sju Eubater anlände nervöst förväntansfulla till Druidgården och åkte flera timmar senare
därifrån som Barder. Bröderna Ingemar Almkvist, Ingvar Nilsson,
Bo Johnsson, Michael Lindholm, Christian Lepsényi, Erik Ljungblad samt Lars-Göran Pettersson hade befunnits värdiga att stiga i

I efterlogen var det dags för MÄ Mats Ljung att hålla talet till Fosterlandet. Aktuell som han alltid är, anknöt han till den stora dag som nyligen
firats, nämligen Fars. Det var en mrs Dodd i USA som på 1910-talet kom
på denna geniala idé, att uppskatta mannen efter förtjänst. MÄ kom också på något sätt in på det där med alkohol. Han konstaterade därvid att
Socialstyrelsen i sin allvishet nu bestämt att måttligt intag för kvinnor är
9 standardglas per vecka, medan vi män pallar för hela 14! Varpå vi med
gott samvete kunde lyfta våra standardglas, se varandra i ögonen, skåla
samt svälja de mer eller mindre gudabenådade centilitrarna.
När ÄÄ Thomas Bergström hållit sitt tal till recipienden och denne
hållit sitt tacktal, br Anders Regnell tackat FU för maten, några dessutom vunnit på lotteriet, några tagit ännu ett glas i baren, ja, då var kvällen plötsligt över, och alla fick gå hem för att ivrigt invänta nästa möte.
Uno Axelsson
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Värd det bästa!
Bröder skrivare.

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

För att alla uppgifter skall
vara korrekta i matrikel
och Druid-Tidning är det
viktigt att månadsrapporterna skickas in i rätt tid.

Fotograf: Johan Lindvall www.johanlindvall.se

Adressändringar, information om nya bröder och
avlidna bröder skall alltid
gå via Ordens Kansli!

www.ateljemb.se
044-859 95

IGLD
Världskongress
i Köpenhamn

29 maj - 3 juni 2012

För mer information - kontakta Kansliet på tel. 040 12 80 81 • e-mail: kansliet@druidorden.org
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Pris:
Halssmycke 100:- med kedja
Brosch/Pins 60:-/st

Frackpaket
från 2.199:-

Besök
www.fracklagret.se

Damklubb
Märket

Alla frackar är i ullkvalitet.
1-2 dagars leveranstid.
Vi lagerhåller ALLA storlekar.
Levererans till hela Sverige.

Beställes hos:
Monica Cederholm, Norra Skolgatan 8
274 35 Skurup, 0411-403 51
mobil 0706 58 03 51,
E-post jonssons.begravningsbyra@telia.com

Betalning mot faktura eller
delbetalning.
Kundtjänst: 0454-572 055

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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Behöver du hjälp med dina tänder?
Nu är försäkringskassans ersättning lika för alla.
Vi utför det mesta inom allmäntandvård.
Om Du förlorat en eller flera tänder
kan vi ersätta dessa med implantat.
Öppet 7.00-19.00 alla vardagar utom fredag.

0270-121 89 i Söderhamn
Tandläkare Mehrdad Falakeh och John Larsson

TILL ER HJÄLP
med Dygnet - Runt - Jour

JÖNSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ EFTR.
N Skolgatan 8 i Skurup, tel 0411 403 51
Jan Cederholm, Logen Vasa
Begravningskostnad ca. 10.000:- - 15.000:Vi säljer även vaser och gravlyktor
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skribenter & FOTOGRAFER
Allt material till tidningen skickas till:
sdt@druidorden.org

Korrekturläs
De flesta datorprogram har bra rättstavningsprogram.
Kolla kommateringar och punkternas placering.

Deadline är den 25:e och tidningen kommer den
20:e i månaden efter.

Foton
Skall ha god upplösning/storlek! Helst 300dpi - ger
det bästa resultatet i tryck. Inga beskärningar eller
bearbetningar.

I ämnesrutan på mailet
skriver Du logens nummer och namn.

En ren optik skapar bra bilder! Glöm inte ställa in
skärpan på motivet! Bildtexter och annan information sist i manuset - inte i mailet eller på bilderna!

På dokumentet
logens nummer, namn och datum.
Referatet
Börja med logens nummer, namn och ort. Kolla gärna i tidningen! Gör inga formateringar.
Referaten skall vara kortfattade och aktuella! Inga
beskrivningar om Lunden.

Gör du detta underlättar du arbetet med tidningen!

Välkomna till

Att nå dit du vill!

Carlgren´s Herr

Vi kan konsten att coacha så du når dina mål,
med personlig utveckling och affärsmässiga resultat.

Generalsgatan 45 i Norrköping tel:
0708 34 14 14 • www.frackshop.se

FRACK 1.595:-

Koching

Komplett med alla tillbehör 2.250:Svart kostym
1.795:Smoking + skjorta 1.800:Lackskor
500:-

Personlig utveckling

Mikael Laweby DR i logen Neptunus.

0734-156514 • www.koching.se

t
e
h
y
N

SKO- &
REGALIEVÄSKAN...
...finns hos din Skattmästare!
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VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
LOGEN AMICI, LANDSKRONA
Eu 11 10 04
Ingvar Ek
Kamrervägen 2, 268 73 Billeberga

LOGEN FINGAL, HÖRBY
Eu 11 10 18
Magnus Jakobsson
Stavröd 5044, 242 95 Hörby
Sven-Olof Köhn
LOGEN VASA, MALMÖ
Johannagatan 13, 242 34 Hörby
Eu 1 10 13
Henrik Nellestrand
Edward Boncina
Ernst Ahlgrensgatan 21, 242 31 Hörby
Västerlånggatan 28 C, 241 31 Eslöv
Anders Mortier
Jimmy Brorsson
Trädgårdsgatan 13, 242 34 Hörby
Valldammsgatan 35 A, 231 51 Trelleborg Jonas Strid
Patrick di Gregorio
Vallgatan 6 C, 242 31 Hörby
Bergsgatan 46, 214 22 Malmö
Curt Wells
Daniel Hofvander
Sunnanväg 10 M, 222 26 Lund
Kronborgsvägen 12 A, 217 42 Malmö
LOGEN ORION, UMEÅ
Timmy Kristensson
Eu 11 10 21
Högalidsvägen 44 C, 231 43 Trelleborg
Christer Edling
Linus Lovén
Tjälen 15, 918 32 Sävar
Kastellgatan 8, 211 48 Malmö
Per-Erik Ljungberg
Mikael Schoszarzek
Norra Majorsgatan 24 B, 903 45 Umeå
Skimmelgatan 20, 212 35 Malmö
Hampus Råde
LOGEN CYNTHUS, ULRICEHAMN Kaptensgatan 7 B, 903 36 Umeå
Eu 11 10 13
LOGEN KARLAVAGNEN, SUNDSVALL
Kjell Enander
Eu 11 10 29
Fornminnesvägen 11, 523 74 Hökerum
Hans Berggren
Rein Kotkas
Mjölnervägen 5, 857 41 Sundsvall
Bokvägen 4, 523 33 Ulricehamn
Mattias Hansson
LOGEN CARNAC, HELSINGBORG Kabyssvägen 25, 865 32 Alnö
Eu 11 10 28
Anders Kamf
Rikard Hellsten
Östarude 106, 864 92 Matfors
Kurirgatan 6 B, 254 53 Helsingborg
Arne Kappinen
Martin Idar
Fredagsvägen 12, 863 34 Sundsbruk
Vintergatan 8 C, 267 31 Bjuv
Patrik Lindholm
Köpmangatan 40, 852 32 Sundsvall
LOGEN HENRY HURLE, KÖPING
Eu 11 10 13
LOGEN LIR, VARBERG
Tord Björkman
Eu 11 10 27
Ladugårdsvägen 5, 736 35 Kungsör
Johan Runhage
LOGEN OSSIAN, OLOFSTRÖM
Eu 11 10 20
Per Enberg
Röde Orms väg 7, 293 35 Olofström
Ove Jösok
Trädgårdsvägen 21, 293 42 Olofström
Josip Mataija
Häggbärsvägen 9, 293 41 Olofström
Henrik Tröst
Björnbärsstigen 28, 374 40 Karlshamn

Hedvägen 91, 432 36 Varberg

LOGEN BELENOS, UPPSALA
Eu 11 10 17
Nils Hällegard
Portalgatan 59, 754 23 Uppsala
Sture Jonsson
Salabacksgatan 12, 754 32 Uppsala
Torben Sahlin
Skolgatan 7 A, 753 12 Uppsala
Ioannis Salonikidis
Bellmansgatan 40, 754 26 Uppsala
Kim Starke
Atterbomsgatan 18, 754 30 Uppsala
Lars Strand
Krusbärsgatan 5, 754 49 Uppsala
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LOGEN NEMETON, LUND
Eu 11 10 26
Zacharias Enochsson
Högbovägen 1 F, 227 31 Lund
Jan Erik Larsson
Norbergsgatan 5 B, 223 54 Lund
LOGEN TRITON, NORRKÖPING
Eu 11 10 06
Sebastian Bergström
Södra Promenaden 82 B,
602 31 Norrköping
Kennet Melin Ringqvist
Södra Promenaden 130, 602 31
Norrköping
Johan Rådegård
Lidaleden 94, 603 81 Norrköping
LOGEN AROSIA, VÄSTERÅS
Eu 11 10 03
Tomas Karsberg
Tessingatan 1 A, 722 16 Västerås
LOGEN MINERA FERRORUM,
GÄLLIVARE
Eu 11 10 29
Leif Sigelind
Fjällrosvägen 51, 982 35 Gällivare
LOGEN CERNUNNOS, HÖGANÄS
Eu 11 10 11
Daniel Magnell
Götagatan 12, 263 61 Höganäs
Robin Magnell
Sadelmakaregatan 3 B,
252 48 Helsingborg
LOGEN RIGEL, ÖRNSKÖLDSVIK
Eu 11 10 21
Björn-Åke Jonsson
Mjödvägen 4, 894 31 Själevad
Ulf Tjernström
Dekarsön 334, 891 78 Bonässund
LOGEN AVALON, ÄLMHULT
Eu 11 10 21
Per Andersson
Näs 30, Mellangården, 343 95 Älmhult
Peo Norlin
Fredsgatan 8, 343 34 Älmhult
Magnus Olsson
Klöxhultsvägen 9, 343 34 Älmhult
Per-Inge Pettersson
Gärdesgatan 20 B, 343 32 Älmhult
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VI GRATULERAR
januari

96 År

75 År

60 År

91 År

Cynthus, Kjell Andersson, 13 jan

Sefir, Kent Bartmar, 18 jan

Derva, Karl R. Karlsson, 6 jan

Lir, Kurt Axelsson, 18 jan

Avalon, Bo-Jerker Ohlsson, 23 jan

85 År

70 År

Borvo, Lars Ström, 24 jan

Fingal, Stig Sjöstedt, 7 jan

Henry Hurle, Kjell Karlsson, 13 jan

Stella Polaris, Fridolf Brynell, 15 jan

Ossian, Giorgio Baudone, 13 jan

Aquila, Karl-Fredrik Dahlström, 4 jan

Lir, Rune Dahlin, 4 jan
Belenos, Karl Olof Luhnevåg, 28 jan

Ogmion, Ingemar Ganse, 17 jan

80 År

Stella Polaris, Ingemar Granelli, 24 jan

Cynthus, Bo Svensson, 1 jan
Polaris, Sven Hesselståhl, 1 jan
Polstjärnan, Lars Holmberg, 6 jan

Ossian, Christer Davidsson, 23 jan
Hesperus, Bengt Skoglund, 24 jan
Ossian, Ingvar Wramsmyr, 25 jan

Stonehenge, Jan Appelin, 8 jan

Alir, Lars Ekengren, 15 jan

Polaris, Per Lindström, 25 jan
Merlin, Lennart Lilja, 27 jan
Wales, Mats Månsson, 29 jan
Hesperus, Christer Andersson, 29 jan
Triton, Jan Ritzer, 29 jan
Idris, Håkan Askelöf, 29 jan
Fingal, Görgen Fridolf, 30 jan

50 År

Wirdar, Kjell Elofsson, 3 jan

Mimer, Lennart Ohlsson, 14 jan

Circius, Torbjörn Hansson, 7 jan

Vasa, Kurt-Allan Andersson, 18 jan

Alir, Paul Bergman, 9 jan

40 År

Karlavagnen, Magnus Larsson, 15 jan
Altair, Sören Linder, 17 jan
Rigel, Henrik Lindgren, 29 jan

Glöm inte Stipendiefonden och insamlingen till
prostatacancerforskningen
Pg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden

BRUSTNA LÄNKAR
LOGEN MERLIN, KARLSKRONA
OÄ-Br Nils Göran Jenvald, Nättraby
Invigd i Orden den 28 februari 1970
Avliden den 19 oktober 2011
41 medlemsår

LOGEN ORION, UMEÅ
D-Br Sune Åström, Umeå
Invigd i Orden den 11 november 1977
Avliden den 23 september 2011
34 medlemsår

LOGEN CARNAC, HELSINGBORG
OÄ-Br Stig Persson, Helsingborg
Invigd i Orden den 18 februari 1971
Avliden den 6 november 2011
40 medlemsår

LOGEN LIR, VARBERG
K-Br Bertil Nilsson, Veddige
Invigd i Orden den 17 maj 1990
Avliden den 23 oktober 2011
21 medlemsår
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POSTTIDNING

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

Kampen fortsätter...

...mot mannens vanligaste cancersjukdom - prostatacancern.
Årligen dör ca 2.500 män i sjukdomen
Stipendiefonden behöver Ditt stöd i den kampen.
Sätt in Ditt bidrag på Ordens bankgiro 782 - 1911
Skriv ”Stipendiefonden” så kommer pengarna rätt

Sedan Riksmötet i Östersund
har Stipendiefonden ökat med
399.982:-

