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Broder referent!
Foton

Tacksam om du vill läsa igenom dessa önskemål och ta dem till
ditt hjärta! Mycket arbete besparar ni redaktören.

Foton får inte vara monterade i textdokumenten utan skickas
separat, vara obeskurna och obearbetade/manipulerade - helst
utan datumangivelser.
Filformatet kan vara jpg eller tiff.
Storleken på bilderna ska vara minst 15 cm breda (spaltbredden
är 12 cm) och ha en upplösningen på 300dpi. Vi samarbetar med
ett tryckeri som eftersträvar tryck av hög kvalitet. Resultatet blir inte
bättre än vad originalet är!
Undvik närbilder då dessa är svåra att bearbeta och få dem att
stämma in i resten av tidningen. Behövs en närbild så fixar jag den.
Alla foton bearbetas i ett redigeringsprogram PhotoShop. I detta program går det att manipulera bilderna till viss del, typ öka skärpan,
justera färger och exponeringstider plus lite annat.
MEN en bild med stor oskärpa eller andra defekter går inte ”trolla
med”.

Referaten

Tänk på att ditt manus till Landet Runt är av allmänt intresse och
kan bli en inspirationskälla till andra loger. Men glöm ej att SDT kan
läsas av alla i och med att den finns på nätet.
Referaten ska inte skrivas i protokollform och bör därför inte innehålla rapporter från Skm, vem som agerade eller hälsningar från
ej närvarande. Skriv kortfattat och undvik alla detaljer från arbetet
i Lunden.
Låt innehållet präglas av vad som händer och sker i efterlogen.
Presentera de bröder som fått olika förtjänsttecken och glöm inte
de som blivit välkomnade i våra olika grader. Illustrera detta med
foton! De flesta gillar att se sig själv på bild.
När du skriver manuset är jag tacksam om du helt undviker alla
typer av formateringar. Skriv texten i 12 punkters storlek, gärna
i Times. eller Helvetica. Skriv manuset i MS Word eller i ett odefinierat RTF-format. Skriv aldrig texter i en Excel-fil - komplicerat
att omformatera texten till en hanterbar fil.
Markera eventuella rubriker med lite större och fetare text. Det
blir enklare att redigera texten när den ska flyttas över till layoutprogrammet InDesign.
Skriv logens nummer och namn i början på manuset. Se gärna
i tidningen under, Landet Runt, hur det ska se ut!
Skriv eventuella bildtexter sist i manuset och skriv dessa kortfattade, helst bara med namnen.
Glöm inte att läsa igenom texten innan du skickar iväg den.
Kontrollera stav- och syftningsfel. Stavningskontroll finns till de
flesta programmen. Kontrollera att antalet mellanslag mellan
orden är korrekta.
Om du skickar mer än ett referat till samma nummer skriv då
dessa i ett dokument med endast datum som mellanrubrik.
Skicka alltid foton och text i samma mail!

Använd kamera av god kvalitet och med dammfri lins.

Tackar på förhand gör
Göran Lindgren
Ibland händer det att ett referat försvinner och det är alltid

tråkigt. För att kunna ta reda på orsaken måste jag enkelt
kunna leta bland de inkomna mailen.
Är du missnöjd med något? Hör av dig per omgående - efter
tre månader kastas alla mailen.
På bilden här nedan ser du det perfekta mailet där jag enkelt kan hitta det eftersom det under
Ämne ska det stå logens nummer och namn.
Det bifogade dokumentet har exakt samma utseende.

Ibland behövs det göras justeringa i texterna och det är inga
problem om du skriver det nya manuset med exakt samma dokumentsnamn - då byts det automatiskt. Redaktionen kan inte
gå in och ändra i dokumenten.

Artiklar
Vi tar tacksamt emot artiklar av allehanda slag, gärna med druidiska förtecken. Landet Runt innehåller det som handlar om våra
logemöten, artiklar kan handla om allt annat.

Är det något du funderar över?
Ta tontakt om du är osäker på något:
Göran Lindgren, tel 040 49 33 94, mail: sdt@druidorden.org
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I huvudet
på en redaktör
Grandet och bjälken
Varför är det så svårt att komma med positiva kommentar till en broder?
Varför är det så enkelt att hitta och registrera negativa beteende?
För många år sedan, när jag arbetade som säljare, skulle hela säljkåren
genomgå en utbildning i positivt tänkande. Vi skulle bli bättre säljare!
Alla säljarna samlades på en kursgård. Kursledare var engagerad. Vi kom in i
ett rum där det stod ett antal stolar i en cirkel mitt på golvet. Vi blev placerade
på var sin stol, det var slumpen som bestämde vem som blev mina grannar.
Det blev först en genomgång av att lära sig se saker och ting med positiva
ögon. Detta gällde både bilden av sig själv och bilden av sin omgivning.
Var och en av oss fick till uppgift att plocka fram två positiva egenskaper på
var och en av kollegorna som satt till vänster och höger. Jag tyckte detta lät
enkelt i början men det visade sig vara mer problemfyllt än vad jag trodde.
Det var inte bara jag som hade problem med att tänka positivt, det märktes
viss oro i gruppen, alla funderade. Detta var nytt. Så här brukar man inte
tänka. Vad fanns det egentligen för positiva egenskaper hos dessa kollegor?
Tankarna for kors och tvärs - det var fruktansvärt svårt, ovanans makt var stor.
Det svåraste var att själv acceptera sitt eget tillkorta kommande - att inte finna
dessa två positiva egenskaper snabbt och enkelt. Det gällde för mig själv att börja
se positivt på omgivningen. Det tog ytterligare en stund innan jag också började
tänka positivt på min egen roll som arbetskamrat, kollega och medmänniska.
När tankarna surrade som snabbast kunde jag konstatera att det hade varit bra
mycket enklare att plocka fram dussinet av negativa sidor hos dessa kollegor.
Kan det vara Jantelagen? Det är många som säger att det är typiskt för den
svenska mentaliteten eller ”Du ska inte tro att du är något”. Man får inte
sticka ut och tro att man är bättre än andra.

Är vi för fega för att våga vara positiva?
Kan det vara så att vi glömmer vad en klapp på axeln eller en kommentar
till en broder betyder när han gjort något bra? Tänk på ÄÄ som planerat,
funderat, läst på för att hans roll ska bli så positiv för dig som möjligt. När
han sedan efter ett väl förrättat värv inte får någon kommentar. Varken
positiv eller negativ. Ärlighet varar längst och konstruktiv kritik är oftast
mycket nyttig. Men att inte få något alls?
Vågar vi inte visa känslor? Är våra tankar så rationella att vi blir tråkiga? Känner vi oss obekväma?
Men ingen kan väl säga att han inte blir påverkad
vad bröderna tycker. För det kan väl inte vara så
att du ser grandet i din broders öga men inte blir
varse bjälken i ditt eget? (Matteus 7:3)
En sak är jag helt övertygad om; Alla vill vi ha en
klapp på axeln. Alla vill vi ha ett positivt gensvar på det vi sysslar med. Det mår vi bra av!
Visst hade tillvaron varit enklare om
vi sett på tillvaron med positiva ögon.
Stannat upp och tittat i backspegeln med
tacksamhet och sedan blickat framåt med
mod och tillförsikt.
Göran Lindgren
Göran Lindgren
Tel 040 49 33 94
E-post g.k.lindgren@telia.com
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Riksmästerskap i golf

Inför
Riksmötet
2013 i Lund
Torsdagen den 1 augusti står
SL Sunnanland som värd för årets
Riksmästerskap på Bokskogens
Golf Klubb, Gamla banan.
Välkommen till Skåne och Bokskogens Golfklubb - En total golfupplevelse
i unik miljö.
Bokskogens GK är beläget i Bokskogens rekreationsområde strax öster om
Malmö, området är flitigt besökt av många sportande och naturintresserade människor. I ena delen finns Torups slott från 1500-talet. Slottet och
hela området ägs av Malmö kommun.
Bokskogens GK består av två natursköna, utmanande och välskötta golfbanor. Vi spelar den välkända Gamla banan som är en parkliknande bana i
fantastisk miljö och är en enastående naturupplevelse.
Gamla banan har under flera tourtävlingar varit mycket omtyckt av toppspelare från hela världen. Efter ombyggnad av greener och greenområden
håller banan nu, om möjligt, ännu högre kvalité och uppskattas av alla
typer av spelare.
Missa inte detta tillfälle att spela golf tillsammans med glada bröder i en
fantastisk skånsk miljö och på en av Sveriges bästa banor
Mer information hittar du på www.bokskogen.com
Anmälning och detaljer kring tävlingen kommer i samband med att anmälan till Riksmötet kommer i Svensk Druid-Tidning.
För Golfarrangörsgruppen
Ulf Liljegren, SMÄ

Torups slott
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Vad gäller för Riksmötet
Aktivitet

Vem deltager

• Riksmötets öppnande

Alla bröder, egna regalier medtages
Mörk kostym
Regalie / ROÄ dräkt / SL-Ämb vit kappa

SVENSKA DRUID-ORDEN

• Riksmötesförhandlingarna Valda ombud (har rösträtt)		
Bröder med lägst OÄ-grad har rätt 		
att deltaga (men inte rösträtt)
Vårdad klädsel
• Mingel

Alla bröder med respektive
Kostym eller blazer & byxor

• Kyrkobesök och Bankett

Bröder med respektive
Högtidsdräkt med vit väst

• Riksmötets avslutning

Alla bröder, egna regalier medtages
Högtidsdräkt med svart väst
Regalie / ROÄ-dräkt / SL-Ämb vit kappa

FGDO

Kallar till ordinarie Riksmöte i Lund
den 2-4 august 2013
Dagordning och handlingar samt övriga
upplysningar utsändes senare
Malmö 27 november 2012

Boka redan nu den 2-4 augusti 2013

Björn Cederberg
RSÄÄ

Vår ambition är att Riksmötet 2013 i Lund skall stanna i minnet under
många år framöver som en verkligt positiv upplevelse. Vi i arrangörsgruppen skall göra allt vi kan för att det skall bli så.
För arrangörsgruppen
Claes Nilsson
SÄÄ

Björnstorps Slott

Göran Lundgren
RSSkr

Stipendiefonden ökade med 14.350 kronor
under januari månad till 826.310 kronor
För gåvor till stipendiefonden finns hyllningsadresser att överlämnas till
jubilerande bröder eller loger, dödsbo eller besökande loge. Tänk på att
rekvirera adresserna i god tid från Ordenskansliet, och då helst via mejl
(kansliet@druidorden.org).

Varmt tack till de enskilda bröder och loger som bidragit under ”fattigmånaden”. Två av gåvorna förtjänar att nämnas speciellt och kan
förhoppningsvis mana till efterföljd:
Den ena är från OÄ Sten Schön, Wirdar, som inför sin 80-årsdag förbjöd andra presenter än en slant till Druid-Ordens
Stipendiefond. Det resulterade i hela 4 150 kronor!
Den andra är från dödsboet efter OÄ Birger Christensson, Amici,
som efterskänker dödsfallsunderstödet om 4 000 kronor till fondens insamling till prostatacancerforskning.

druid-orden
Logen Merkur

50 år

Svenska riksstorlogen
fgdo
har med anledning av logens jubileum
överlämnat en gåva till
Druid-Ordens Stipendiefond
Riksstorlogen uttalar sin uppskattning av
de många årens arbete och uttrycker en
förhoppning om en lyckosam utveckling i
framtiden
Malmö i april månad 2013
Björn Cederberg
RSÄÄ

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

Bg 782-1911, märk talongen Stipendiefonden
Glöm sedan inte att fundera över var våra stipendier kan tänkas göra
mest nytta inom prostatacancerforskningen. Skicka in ditt förslag till
Ordenskansliet per brev eller mejl.
Men det måste ske före den 1 mars 2013!

druid-orden

druid-orden
Till minnet av
Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond
vi vill på detta sätt tacka för ett
varmt och broderligt mottagande
samt framföra en hälsning från
alla våra bröder och önskar
er lycka till i framtiden

har en penninggåva överlämnats till

Druid-Ordens
Stipendiefond
Vårt liv är en fläkt, en saga en dröm.
En droppe som faller i tidens ström
den skimrar i regnbågens färg en minut
men brister och faller - drömmen är slut

Logen Belenos
ää

vila i frid

druid-orden
bäste Broder
Sven Svensson
med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra
överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

skr
ää

under riksstorlogens
överinseende

under riksstorlogens
överinseende
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Ut i stora världen

•druidisk internationalism•

av Bertil Carlsson

”Välkommen in i vår världsomspännande brödrakedja!” Det har vi alla hört i
samband med den egna receptionen och många av oss har hört det fler gånger.
Men hur står det till med oss i ett internationellt perspektiv? Vi ställde samman
en enkät och skickade till ett antal språkrör och bad dem sända oss svar.
Inte blev det som när kejsar Augustus utgick med sitt påbud om skatteskrivning, men jag tror ändå att vi kan få en bild av hälsotillståndet.
Då det endast är Tyskland som i helhet besvarat enkäten börjar jag med
dem, varvid jag parallellt kan ge den svenska situationen som jag bifogade,
varför alla kunde få en bild av oss då de skulle besvara frågorna.

England.

Tyskland - Sverige.

Logen Kronos instiftades 2001. Senaste matrikeln anger 39 bröder. Arbetsordningen omfattar 12 möten. De äger inte sin lokal, vilket medför att hyra
och brödramåltider blir väsentligt dyrare än för många av oss som har egna
Festlighetsutskott. Finländarna är unga, men de har att brottas med ett annat,
för oss helt okänt problem. Tvåspråkigheten! Hur besätter man ämbetsmannakåren? På vilket språk ska ritualen hållas? Rekryteringen kan bli svår då
medlemskapet lägger både ekonomiska och kulturella hinder i vägen.

I numren 7 och 10 i fjol har vi genom Paul Ljungqvist, Halör och John-Ture
Karlsson, Rigel, fått en inblick i Englands situation beträffande druidismen. Leden glesnar och de kvarvarande är gamla. Orkar de samla sig för
en nödvändig nystart? Vilken draghjälp borde de behöva? Är det inte illavarslande att brödramåltiderna byts ut mot några timmar i pubmiljö? Visst
är det alarmerande att den druidiska ”vaggan” är hotad!

Finland.

Hur många loger finns i landet?
Mot Sveriges 69 loger svarade Tyskland med 60.

Hur är tillståndet med logerna?
(Sovande eller livliga?) Mitt ärliga omdöme var att vi i Sverige har
båda kategorierna och samma sak råder i Tyskland.

SGLD och IGLD

Genomsnittsålder?

Sedan vi insett vilka svårigheter vi har att brottas med kanske vi riktar blickarna mot våra ”överbyggnader”, SGLD och IGLD. Vilken hjälp kan vi räkna
med att få av dem? Vid den senaste världskongressen tillfrågades några av
”höjdarna” om det fanns några strategier och genomtänkta handlingsplaner.
Det verkade inte så. Rekrytering och bildande av nya loger är ett ansvar för
storlogerna. Då väl något etablerats reser ”höjdarna” mellan olika evenemang
och skapar fördjupade kontakter. Deras agendor verkar vara fyllda av helt
andra angelägenheter än de vi har på grund- och storlogenivåerna. Att läsa
Storsekreteraren Dieter Henneckes förtjusning över 61 nya bröder i IGLD vid
senaste mötet verkar nästan naivt. IGLD-bröder är ju alla ”Kapitelplussare”,
vilket i detta sammanhang kan betraktas som att omvända de redan religiösa. Mycket större möda borde ägnas åt rekrytering på grundlogenivå.
Ingen nation och ingen storloge mår bättre än graden av rekrytering på
grundlogenivåerna inom det egna området. Endast med en säkrad rekrytering kan vi komma till hamn och det mest realistiska är nog att räkna med
att vi aldrig når dit, utan att vi ständigt är på väg mot expansion och fortlevnad. Bara mitt i den kampen mår vi bäst nationellt och internationellt.

Deras genomsnitt ligger på 64,2 år, vilket är marginellt mer än i
Sverige.

Hur många möten/år?
På denna punkt är vi klart distanserade. Mellan 20 - 40 möten har
de, medan de svenska logerna ligger kring 15 möten/år.
Finns någon strategi för rekrytering? Jag hade nämnt våra ”småannonser” och försökt att förklara ”Halmstadsmodellen”. De har haft
kurser, där storlogeärkar och ädelärkar utbildats i public relation.
Av svaret gick det inte så bra att få en klar bild av vad som behandlats, men precis som här hemma borde de yngre engagera sig mer i
rekryteringen.

Samarbete mellan loger och storloger?
I Tyskland hålls ”riksmöten” vartannat år med representanter för
storloger och grundloger. I vilken utsträckning de hälsar på varandra
i grundlogerna framgick inte. Kanske vi är ”duktigare” i denna fråga?

I vilken utsträckning äger logerna de
lokaler där verksamheten bedrivs?

Nytt på hemsidan!

15 tyska loger äger sina lokaler. I Sverige är ett 20-tal ägare av
egna lokaler, ibland ett delat ägande med annan loge.

IGLDs NewsLetter kan nu läsas på vår
hemsida www.druidorden.org, under fliken
internationellt samarbete

Danmark.
Från Danmark har vi inte fått något enkätsvar, men efter besök hos dem i
Gladsaxe och av deras tidning att döma kan det danska gemytet inte stoppa
åldrandet. Genomsnittsåldern är på tok för hög som följd av klen rekrytering. En enastående lokal ägs, men blir dyr, då numerären sviktar.
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Logen Arosia i Västerås 40 år!
Lördagen den 13:e april

Bröder av alla grader med damer inbjuds att delta vid vårt
Jubileum, lördagen den 13 april
Välkomna Håkan Sandberg, ÄÄ

Tid och Plats

15.00!
!
!
18.30!
!
!

Jubileumsloge (Eubatmöte=alla Brr).
Best Western Mälaren Stensborgsgatan 1
Högtidsdräkt med svart väst
Jubileumsbankett - Dans till Jans Frestelse på Best Western
Mälaren, Stensborgsgatan 1
Högtidsdräkt med vit väst

AROSIA F.G.D.O.
VÄSTERÅS
Damprogram lördagen

Samling vid Best Western Esplanad kl 14.00.
Programmet avslutas senast kl 16.00

Bankettmeny
Programkostnader

Betalas vid anmälan
Lördag:! Fika med smörgås kl 09.00!!
!
!
Brödralunch! !
!
!
!
!
!
Bankett! !
!
!
!
!
Söndag:!Fika med smörgås kl 09.30!!
!
!
Lunch, damer välkomna! !

Förrätt: Kräftskagentoast
Varmrätt: Kalvytterﬁlé med dragon- och
citronsmör, rödvinssås.
Serveras med potatiskaka.
Dessert: Vit chokladgratinerad exotisk frukt med
vaniljglass
Ingår: Fördrink och 2 glas vin/öl

45 kr
110 kr
595 kr
45 kr
110 kr

Hotell - boka senast 15 mars

Anmälan och betalning senast den 15 mars!

Best Western Mälaren, Stensborgsgatan 1
Best Western Esplanad, Domkyrkoesplanaden 2
Dubbelrum ! 850 kr inkl frukostbuffé
Enkelrum !
650 kr inkl frukostbuffé
Dessa hotell bokas via Ingvar Borg,
ingvarborg_444@hotmail.com
eller tfn 021-300 105 eller 070-395 22 20

Skm Erik Fahlgren, erik.fahlgren@tele2.se
eller tfn 0707-33 46 07.

Vv ange: Loge, grad, alla deltagares namn med
speciﬁerad programkostnad. Anmäl eventuella
kostallergier
Plusgiro: 47 43 27-4, Logen Arosia
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Storlogen
FOLKUNGALAND

Storlogen
Västanland

kallar till ordinarie möte, Lördagen den 23 mars
2013 på Druidgården i Linköping, Eklövsgatan 5.

kallar till ordinarie Storlogemöte lördagen den 6 april 2013,
i logen Iris lokaler, Gamla Björlandavägen 95, Göteborg.
Dagordning:
Kl 09.45
Kaffe med kaka
Kl 10.30
OÄ-möte med reception
Kl 12.00
Lunch
Kl 13.00
R-möte med reception
Kl 14.30
K-möte med reception
Kl 16.30
Brödramåltid
Klädsel: Högtidsdräkt. Egen regalie medtages.
ROÄ ombedes bära riddardräkt.
Skr i varje grundloge skall senast den 25 mars 2013, skriftligen anmäla till logen Iris logevärd, Peter Janhede, Andreasa Väg 6, 311 98
Glommen, tel. 0707-190362, anmäla det antal bröder från egna logen,
som skall deltaga i lunch respektive måltid.
Anmälan är bindande enligt tidigare beslut.
Med broderlig välkomsthälsning i E F E
Mats Rosenbielke
Lars Karlsson
		
SÄÄ
SSkr

10.30
OldÄrk-församling
11.30
Lunch, 70 kr *
13.00
Ringgradsmöte
14.00
Kaffe och kaka, 20 kr
14.45
Kapitelmöte
17.00
Brödramåltid, 200 kr *
Klädsel är frack, svart väst, vit skjorta med vit fluga.
Samtliga bröder, inkl. recipiender medför regalier.
ÄÄ-ar ikläder sig ämbetsregalie.
ROÄ ombedes bära riddardräkt.
* Måltidsanmälan för lunch och brödramåltid till SLVärd Conny
Carlsson senast 19 mars 2013. Telefon 013-555 35 alternativt 0708
80 53 27 eller e-post conny.ewa.carlsson@live.se
Broderligt välkomna i E F E
Åke Mattfolk
Anders Grey
SÄÄ		
SSkr

Logen Aquila
skänker ”mjukisar”
till ambulansstationen i Karlstad

Logen Taliesin

Eubatmöte med Stipendieutdelning
Det kan knappt bli en bättre
avslutning på logeåret då alla sinnen får ett skönt minne att ta med
till juluppehållet.
Vi var bröder från tre loger som
träffades och upplevde ett fint rituellt möte. Därefter fick vi fylla
våra gommar och magar med
ett härligt julbord.
Kvällen avslutades med utdelning av vårt musikstipendie som
i år gick till Lovisa Gustafsson
som trakterar fiol.
Samtliga bröder satt och njöt av
de stycken som hon framförde
och mötet blev där fullbordat.

Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom

• prostatacancern •

Logebröderna Thure Aspgren och Lars-Olof Gurebo överlämnade i veckan
ett 80-tal ”mjukisar” till avdelningschef Torgel Larsson vid ambulansstationen i Karlstad. Mjukisdjuren ska ge lite tröst till de barn som av olika
skäl måste nyttja ambulansfärd till sjukhuset.
Text och foto Ulf Widén

Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”, så kommer bidraget rätt.
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Ett lyckat
rekryteringsgrepp
hos logen Idris
Denna kväll, ett vanligt men även ovanligt Eubatmöte, hade 41 bröder samlats. Mötet var terminsstart för vårterminen. Ett för övrigt vintrigt Strängnäs
inbjöd till logens broderliga värme.
Denna kväll innehöll såväl sorg som glädje. Efter att ÄÄ Hans Jandér sedvanligt högtidligt öppnat mötet höll br Lennart Lagestrand parentation över
vår bortgångne broder OÄ Ingemar Stenborg. Han avled i en ålder av 75 år.
Br Ingemar invigdes i Orden 1984 och erhöll OÄ graden 1995. Br Ingemar
innehade flera ämbeten och var bl a ÄÄ åren 1994 - 1996. Br Ingemar var en
mycket aktiv och utåtriktad broder och erhöll veterantecknet 2009. Många
minns honom också som gast på passargerarfartyget m/s Moa, när hon i br
Peter Näckås ägo var stationerad i Strängnäs. Vi har br Ingemar i ljust minne.
Efter denna stämningsfulla minnesstund återtog mötet den för logen Idris
kännetecknande karaktären av högtidlighet men med en viss ”glimt i
ögat”. Organisten Sture Hägglund bjöd för kvällen på musik på ett tema
med flöjt som huvudinstrument, vilket gav en god inramning till mötet.
Samtidigt som mötet genomfördes hade sju presumtiva bröder inbjudits till
ett informationsmöte. Brr Åke Pehrsson, Christer Bernhardsson och Conny
Karlsson ledde detta möte som ett rundabordssamtal med inledning med
ett kortare bildspel, som presenterade Druid-Orden och Logen Idris ur en
mängd olika aspekter. Den därpå följande frågestunden och diskussionen
var mycket trevlig och gästerna fick svar på sina frågor.
Vid efterlogen var de presumtiva bröderna inbjudna att delta i brödramåltiden, vilket uppskattades. De blivande faddrarna placerades intill sina
adepter, men även nära intill andra bröder. Logevärden Kjell Rosenqvist
bjöd lite extra denna kväll. Underhållning till måltiden stod Org. Sture
Hägglund och Skr Håkan Askelöf för, då de framförde en för de flesta helt
ny snapsvisa, vilken gjorde att vi bet av snapsen i tre delar(!?).
Kvällen avslutades som vanligt en trappa upp i klubben med kaffe och avec
för de som önskade. Undertecknad, som fortfarande är ung och har arbete

att tänka på dagen efter, var tvungen att avvika innan kvällen helt avslutades. Ryktet har dock nått mig att ett ovanligt stort antal bröder länge satt
kvar i klubben, vilket var ett gott betyg på hela kvällen.
Fem av de sju inbjudna presumtiva bröderna skrev på sina ansökningsblanketter om medlemskap innan de gick hem för kvällen. Logen Idris går
emot en ljus framtid.
// Text: OÄ Åke Pehrsson.

ESTERS musikverksamheter i Uppsala
Druid-Orden bedriver inte bara verksamhet riktat mot de egna medlemmarna, bröderna, utan också utåtriktad verksamhet. Även vi i logen Belenos
i Uppsala stödjer ekonomiskt olika verksamheter. Vi vill dock att organisationen skall arbeta lokalt samt ha ideella inslag och självklart verka i
linje med det vi själva står för. Logen Belenos har tidigare gett bidrag till
Barnfonden vid akademiska sjukhuset, Frälsningsarmén, Grottan (hemlösa) m.fl. organisationer. Vi delar årligen också ut musikstipendium till
framstående musiker i den kommunala musikskolan.
Vårens insamling i vårt broder Horn gick oavkortat till Esters musikverksamheter i Uppsala vars musikverksamheter består av Esters orkester och
Esters stämband.
Att människor med funktionsnedsättning har samma uttrycksbehov och behov
av aktiviteter inom musik som andra människor borde vara en självklarhet. Och
att alla kan, på sina egna villkor. Därför erbjuder Esters musikverksamheter musikintresserade Uppsalabor med förståndshandikapp en utvecklande fritid.  
De vill aktivt verka för möten mellan människor med förståndshandikapp
och övriga medborgare, syftande till ökad ömsesidig förståelse, delaktighet, ansvar och glädje.
Detta ville vi i logen Belenos stödja! Vi hade under våren 2012 samlat in 11
000:- som vi överlämnade den 12 november vid invigningen av kulturveckan
för människor med utvecklingsstörning. Vårt bidrag blev mycket uppskattat.

Insamlingen under hösten 2012 gick till Uppsala tjejjour. En frivillig organisation där tjejer mellan 18 och 30 år stöttar andra tjejer.
Björn Malmberg, ÄÄ logen Belenos
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Logen Orion och storlogen Birkeneland inbjuder härmed till

Ordinarie storlogemöte och
80-årsbankett med damer

Storlogemöte i Birkeneland 20 april
Storlogen Birkeneland håller storlogemöten på Druidgården i Umeå den
20 april. Värd för mötet är logen Orion.
Högtidsdräkt. Medtag egen regalie.
ROÄ ombedes bära riddardräkt.

Program lördag den 20 April
08.30 Samling i Druidgården, m kaffe /
te & smörgås (30 kronor)
09.00 Old Ärk församling GG.
11.15 Ringgrads-möte GG.
13.00 Lunch (80 kronor)
14.00 Kapitel-möte GG.

Aktivitet för damer 09.30–12.00
Under dagen kommer damerna att
besöka klädbutiken Eeva af Umeå där
förfriskningar och bra priser utlovas.
Sedan blir det en guidad visning av
Bildmuseet på Konstnärligt campus.

Bröder av alla grader med damer inbjudes härmed att delta
i logen Orions jubileumsbankett lördag 20 april 2013.
Logen Orion firar 80 år lördag 20 april 2013 på Druidgården. På kvällen inbjuder logen Orion till bankett med damer.
Fördrink och trerättersmeny. Underhållning.
Plats: Druidgården
Tid: 18.30: Fördrink och mingel.
19.00: Supé
Klädsel: Högtidsklädsel, vit väst.
Kostnad: 495 kronor/per person.
Anmälan: Anmälan senast 28/3. Anmälan sker med e-post till logevärd Pierre
Sundqvist (lv@logenorion.se). Inbetalning
till Plusgiro 29 62 21-5. Anmälan är inte
fullbordad förrän avgiften betalats in.
Begränsad platstillgång.

Boende: Logen Orion har förbokat
hotellrum på Uman Hotell, ett stenkast
från Druidgården. Hör av dig till ÄÄ Sten
Rastberg (aa@logenorion.se) för tillgång
till hotellrum. Hotell bokas och betalas
vid anmälan till banketten. Dubbelrum
kostar 1 150 kr/natt, enkelrum 1 050 kr/
natt. I priset ingår: hotellmiddag fredag
kväll, morgontidning och frukost lördag
och söndag morgon.
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Avbokning: Eventuell avbokning måste
ske senast 12 april för återbetalning.
Gäller både hotellrum och bankett.
Ange vid anmälan eventuella matallergier.
ÄÄ Sten Rastberg
aa@logenorion.se - 076 813 89 90
LV Pierre Sundqvist
lv@logenorion.se - 070 368 03 08
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Det är kul med julfest!

Den allt mer populära barnjulfesten, som arrangeras
av Malmölogernas gemensamma samarbetskommitté gick traditionsenligt av stapeln Trettonafton.
Barnjulfesten har blivit SL Sydborgens största
arrangemang, varje år kommer fler och fler
barn med föräldrar och far eller morföräldrar
och besöker julfesten.
De bjuds på saft och kakor, korv med bröd och
glass, dessutom får barnen en paket av tomten
och när de går hem får de en godispåse med sig.
Detta år hade arrangörerna hittat ett bra recept.
200 kanelsnäckor,
mängder med pepparkakor
200 chokladbullar
40 liter saft
320 korvar
320 korvbröd
15 liter glass med choklad- och kola sås
Trollkarlen JUMPING JOE, och gammeltomten
som år kom från Rovaniemi.
Medan dessa ingredienser blandades samman,
dansade de förväntansfulla barnen runt granen
under ledning av dansledare Anders Grahn och
dragspelaren Börje Wihlborg
Under tre häktiska timmar gjorde arrangörerna
allt för att barnen skulle trivas.
En trevlig episod:
- När det rullades in en andra vagn med
korv o bröd sade ett av barnen “titta mormor de kommer med ännu mer korv”.
Tanten med vagnen sade då ja här gör vi
allt för att ni barn skall hade det så bra som
möjligt. Barnet lyfte för några sekunder
ögonen från korvarna och sade, “men jag
tycker här är mest pensionärer”-.
Barnens glädje och att inte något oförutsett inträffar är samarbetskommitténs belöning.
Många frågar efter att få se bilderna vi tog, därför kommer vi att lägga in både still- och rörliga
bilder på www.ebbejsson.se
Malmö logernas Samarbetskommitté
Ebbe Jönsson, ÄÄ i Vasa
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2012 års
Musikstipendium
i Uppsala

Välgörenheten fortsätter
att växa inom Arcturus

Inom logen Arcturus har välgörenheten och därmed välgörenhetsutskottet
fått ett rejält uppsving. Brödernas bidrag har under flera år ökat och det
känns riktigt bra.
Logens Välgörenhetsutskott beslöt detta år att tilldela ”Fonden mot droger
för ungdomar i Bodens Kommun” en stor del av de medel utskottet har
till sitt förfogande detta år. I fonden ingår representanter för Kommunen,
Polisen, Näringslivet, Rotaryklubbar och Röda Korset. Vi ansåg att även
logen Arcturus kunde stödja fonden.

Under en lång följd av år har logen Belenos utdelat musikstipendier till
ungdomar som är högst 20 år. Det kan vara en eller flera som kan dela på
utmärkelsen. Genom ett nära samarbete med kommunala musikskolan
i Uppsala har som regel stipendiet gått till någon eller några av de mest
framstående eleverna men också andra kan premieras. För ett par år sedan erhöll en mycket skicklig 15-årig nyckelharpspelare stipendiet.
Årets stipendium tilldelades Joakim Bagge och Paulina Vaughn som fick dela
på 8000 kronor förutom ett arvode för spelningen under Jullogen. Man kan förstå deras glädje när de ovetande fick ta emot stipendiet av under Musikskolans
oktoberkonsert i Uppsala Musik och Kongresshus. Joakim bagge har vid ett par
tidigare tillfällen spelat för i logen, dels som ackompanjatör till tidigare stipendiater, dels som engagerad ett ordensmöte som Belenos var värd för.
Nu presenterade br Jan Gustafsson dem bägge och inför en hänförd publik
framförde de ett varierat program av både gammal och nyskriven klassisk
musik. Det är fantastiskt att varje år få underhållas av ungdomar som är
så oerhört professionella.
Text CS/Laif Cassinger. Foto Johan Beijer.

Rolf Nordström tar emot årets gåva. Här med Stig Lindgren och
Lars-Gunnar Holmqvist från Arcturus på ömse sidor.

I samband med Druid-kaféet den 24/10 överlämnades gåvan till Rolf
Nordström, representant för fondens styrelse, som också gav en information om fondens syfte och verksamhet. Vår gåva innebar ett icke oväsentligt
tillskott till fondens fortsatta arbete.
Stig Lindgren, för välgörenhetsutskottet Arcturus

Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom

• prostatacancern •

Pg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”, så kommer bidraget rätt.

Logen ALIRS seniorer på besök hos Bergvik Flooring
stora och tunga utrustningar behöver stå stadigt. Jordbävningsområden
är ett område där det visat sig att företagets installationsgolv klarat av
de skalv som uppstår vid en jordbävning. Efter senaste jordbävningen i
Japan visade det sig att de datahallar som hade golv tillverkade hos Bergvik
Flooring klarade sig helt och hållet.
Efter att br Ulf lotsat oss genom fabriken och visat alla
de robotar som fixar till golven blev det fika och vi fick
ytterligare inblick i företagets
försäljningsframgångar över
hela världen. Besökets avslutades med att ÄÄ Morgan
Brodin överlämnade logens
standar till Bergvik Flooring och tackade br Ulf för ett utomordentligt väl
genomförd belysning av företaget.
Text o bild, Johnny S Andersson

En av de många begivenheter som seniorerna i logen Alir har, är besök hos
företag som för oss är intressanta att studera på närmare håll. Dagens besök
blev hos Bergvik Flooring. Vår broder, Ulf Johanson, som är produktionschef
på företaget var vår ciceron vid besöket. Bergvik Flooring startade 1970 av Paul
Brändström som drev företaget till 1989 då sonen Peter övertog företaget.
Bergvik Flooring har dotterföretag i Sydafrika och i Amerika och har specialiserat sig på tekniska golv för datahallar och ställverksmoduler där
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som omfatlädje Broen tidsperiod
rlighmed
et. om det. Och
tar nära 8.000.000 sekunder! Nästan ofattbart att fådevara
det hade kunnat passera obemärkt om inte reflektionen hade vaknat hos mig.
Och så är det väl ofta i våra liv. Om vi inte tar till oss det som sker runt om
oss vandrar vi fram som drönare genom livet. De flesta av oss vet exakt var
vi befann oss då J F Kennedy och Olof Palme mördades, eftersom dessa
händelser var så dramatiska. Samma sak med Estonia, tsunamin 2004,
Ingemar Johansson och Harrisburg, bara för att ta några exempel! Det
senaste blev ju dubbelt minne genom Tage Danielssons underbara parodi.
Vid något tillfälle har jag nämnt citatet som lyder:” Jag har begått den värsta av
synder! Jag har inte varit lycklig!” Lyckan borde ligga i alla människors händer och
den kan ofta bestå av att vi värdesätter de glädjeämnen vi snubblar över längs vår
levnadsstig. Vi ser inte skogen, eftersom det ju står så många trän i vägen.
Läkaren som är huvudperson i flera av Karin Alfredssons böcker berättar
om hur hon som barn fick den dagliga frågan av sin far: ”Nå, har du uträttat
något av bestående värde idag?” Flickan är nog inte helt säker på om hon
gjort något som är tillräckligt gott, men hon blir mer och mer övertygad om
en sak! Den dag som inte ger något för henne eller någon annan är en förlorad dag och vi skulle nog alla behöva en far som ställer den frågan, kanske
varje dag.
Det vore naivt och patetiskt att tro att logelivet kan ge alla höjdpunkterna
i våra liv, men det är nog lika obegåvat att påstå att logeengagemanget inte
skulle kunna ge oss mycket som är värt att minnas med värme och glädje.
I Lunden och under våra måltider är vi i en krets av människor som vi
delar väsentliga värderingar med. De löften vi gett och de ambitioner vi har
gemensamt bör vara en god grund för goda minnen.
Likt pärlorna i ett radband ska livets höjdpunkter samlas. Det kan vara
glädje och skratt, men även stunder då sorg har delats och lindrats tillsammans med andra kan finnas med i radbandet och mellan tummen och
pekfingret ska vi kunna gå framåt och bakåt i tiden och verkligen kunna
känna att vi betytt något för någon annan och att vi själva fått vara föremål
för kärlek och omtanke.
Därför är det viktigt att med öppna sinnen möta människorna i vår omgivning och inte bara dem utan även allt runt oss som kan ge intryck. Det kan
vara det fallande lövet eller vårens första fågel.
Visst kan en blind höna finna ett korn, men den seende är säkert lyckligare.
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Denna folder skickades med i förra numret av
Svensk Druid-Tidning. Marknadskommittén
vill gärna ha kommentare!
Maila till: sdt@druidorden.org

Tryckfels-Nisse har
varit framme i kalendern!
Det har blivit fel i veckonumreringen för januari - april!
Året 2013 startar med vecka nummer 1 och
inte 52 som det står och året för april
ska naturligtvis vara 2013!
Vi ber om ursäkt och
hoppas att alla våra
generösa bröder har
överseende med felen
och själva gör de ändringarna i sin kalender
som behövs!
Stipendiefonden tackar på
förhand.
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Grottorna i Nerja
Text Caj Söderberg
”Det var som, att kliva in i en sagovärld” berättar en av bröderna Munoz
Zorilla som var en av de fem 14-åriga kompisar som 1958 upptäckte grottorna i Nerja. De berättar att de hade hört rykten om att när morerna besegrades i början av 1500-talet och drevs ut från Granada, hade de varit
tvungna att lämna kvar en skatt som de gömde i en grotta vid kusten. ”Vi
pojkar hade en livlig fantasi och var övertygade om att vi skulle finna skatten. Vi hade sett att det flög ut många fladdermöss från någon öppning i
berget så en eftermiddag trängde vi oss in genom öppningen. Vi fick åla oss
in med huvudet före. Klockan var fem på eftermiddagen och det mörknade
snabbt. Vi hade bara två ficklampor med oss varav en var på upphällningen.” De lade ut småsten så att de skulle hitta tillbaka till öppningen. Så
nådde de fram till den första grottsalen och kunde inte tro sina ögon. ”Det
var fantastiskt! Ändå nådde inte det svaga ficklampsljuset så långt men vi
förstod att det var enormt stort. När vi hittade människoskelett trodde vi
att det var folk som hade gått vilse i och hade dött inne i grottan och vi blev
faktiskt ganska rädda att vi också skulle bli kvar därnere.”

18(!) meter. Grottorna är nästan 40 000 kvm stora och har en längd på 700 meter
(vilket gör dem till en av världens största av sitt slag) och här återfinns obeskrivbara formationer av stalaktiter och stalagmiter som många anser höra till absolut
vackraste som finns. Nu finns också ett nyöppnat museum i centrala Nerja.
Akustiken är fenomenal och årligen anordnar man en berömd musikfestival (Festival de la Cueva anordnas alltid de sista två veckorna i juli).
Människor samlas dessutom i tusentals utanför grottorna och grillar och
dricker sangria hela natten lång under festivalen i maj, San Isidro.
Den av ”grottpojkarna” som är mest känd av Nerjas besökare är nog ”Ajo”.
Han har sin paellarestaurang nere på Playa
de Burriana och står själv vid sina jättestora paellapannor hela dagarna. När hela
den stora uteserveringen är helt fullsatt av
entusiastiska gäster har han fem pannor i
gång samtidigt. Eldarna brinner under dem
och som skydd mot hettan har han bundit
tidningar runt smalbenen.
Det är spekulativt och turistiskt men paellan är god och man får äta så mycket man
orkar.

Skeletten skulle visa sig vara förhistoriska.
Pojkarna tänkte först behålla sin hemlighet men var för upphetsade för att
inte berätta det. ”Ingen trodde oss” men till slut följde en lärare med oss
till grottan mest för att han var nyfiken på skeletten. Det var den 16 januari
1959. I juli 1960 öppnades grottorna för allmänheten, då med elektriskt
ljus installerat och det var väl först då det oerhörda omfånget av upptäckten. Än idag är bara en fjärdedel av grottorna tillgängliga för turister.
Upptäckten blev inte bara ett minne för livet, det blev också ett levebröd för
tre av dem som sedan har jobbat som guider. Någon skatt hittade de aldrig
men egentligen blev fyndet av grottan mer värd än guld och diamanter.
Den blev en del av bygdens motor. Förutom flera hundra tusen besökare
årligen ordnas konserter i den stora salen. Som nordbo kan man tro att
det skulle vara kallt och fuktigt därnere men så är det inte. Berggrunden i
Andalusien blir aldrig kallare än 18-20 grader så det är ganska behagligt i
grottorna även när man sitter still under en konsert.

Grottorna är beräknade att vara 5 millioner
år gamla.
Förutom de skelett som pojkarna påträffade och som daterades till 5 000 år
gamla finns det grottmålningar som är 27 000 år vilket gör dem till en av världens
äldsta. I grottorna har man utöver historiska grottmålningar, verktyg och skelett
blottat världens största stalaktiter. En är 60 meter hög och har en diameter på
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En ensam general
av Henrik Enander

Sommaren 1940 stod Storbritannien inför en av de mest hotfulla situationerna i nationens historia. Tyska trupper hade besegrat och ockuperat
Holland, Belgien, Luxemburg och Frankrike och den brittiska armén hade
tvingats retirera från Dunkerque. Över 300.000 soldater hade evakuerats
men de hade också kvarlämnat all utrustning, gevär, stridsvagnar, kanoner,
bilar och förråd. Hitler var nu beredd att invadera det engelska fastlandet. En
överskeppning över Engelska kanalen krävde dock ett absolut luftherravälde,
något som det hittills segerrika Luftwaffe skulle och lovade att garantera.
Den helt förhärskande teorin inom luftkrigföring vid den här tiden var
att ”bombflyget kommer alltid fram”. Genom att från luften systematiskt
bombardera städer, industri- och kommunikationscentra eller vägar skulle
civilbefolkningens enorma förluster och lidanden lamslå varje nation och
marktrupper knappast behövas sätta in annat än för enklare upprensningsaktioner. Vad man föreställde sig var att bombplanen skulle komma att spara
soldater. Följaktligen satsade nästan alla länder i Europa på att modernisera
och utveckla det strategiska bombflyget. Jaktflyget skulle vara defensivt och
huvudsakligen ägna sig åt att skydda och försvara de egna bombplanen.
Royal Air Force, det brittiska flygvapnet, var organiserat i tre avdelningar, bombflyg, jaktflyg och kustförsvarsflyg och dessutom hade flottan ett eget flygvapen.
Chef för Fighter Command, jaktflyget, var flyggeneralen Hugh Dowding som
tillträtt sin befattning i mitten av 1930-talet. Det var en omstridd befattning och
Dowding gjorde själv den till vad den var och blev. Segt och envist hade han
förberett ett försvar som byggde på radar och annan luftbevakning, på luftvärn
och jaktflyg. Jaktplanen ville han ha kvar över Storbritannien och inte som
skydd åt bombflottor utomlands. Han var dessutom tekniskt engagerad och
intresserad, trodde bestämt på radarn som spaningsinstrument och hjälpte
dessutom till med att få fram de nya jaktplanen, Hurricanes och Spitfires, så att
de fanns på några förband vid krigsutbrottet. I huvudsak drev han igenom sin
vilja men han trampade många på tårna medan planeringen pågick.
Flygstaben, som var Dowdings överordnade, hade enligt hans bestämda och
inte dolda mening blivit ett tillhåll för medelmåttor. Han lät öppet förstå att ämbetsmän hade för vana att lägga hinder i vägen för vettiga förslag och han dolde
aldrig sin låga uppskattning av politiker. Han frågade inte ens Churchill om råd;
man vet inte varför men sannolikt ansåg han att Churchill inte visste särskilt
mycket om hur flygvapnet fungerade. Churchill respekterade men tyckte inte

15

om Dowding som teg ogillande då han fick höra osakkunnigt tal från politiker.
Under sig hade Dowding fyra eskaderchefer som av honom fick mycket fria händer men naturligtvis skulle följa gällande bestämmelser inklusive föreskrifter om
samverkan. Den av Dowding fastställda taktiken gick i stort ut på divisioner med
upp till tolv plan ensamma eller tillsammans med andra divisioner beordrades
upp i luften beroende på ett anfalls bedömda storlek. Avsikten var att jakten skulle
sättas in mot bombplansformationerna och förstöra eller splittra dem innan de
fällt sina bomber mot avsedda mål. Eller också skulle de tvinga bombplanen att
fälla sina bomber på ställen där skadorna beräknades bli mindre.
Det var nödvändigt att spara på flygplan och piloter. Ofta skickades färre plan upp
än de som fanns tillgängliga, vilket ledde till kritik från både flygare och chefer
på marken. Men det var den av Dowding organiserade markstridsledningen som
bara kunde bedöma hur stor en anfallsvåg var eller hur många vågor som närmade sig, vilket krävde ett kontinuerligt utnyttjande av försvarets tillgångar. Taktiken
krävde en fast ledning och starka nerver, men det var genom att bestämt hålla sig
till den som Dowding, och särskilt en av hans eskaderchefer Keith Park (som ansvarade för försvaret av södra England), kunde bevara tillräckliga resurser under
de kritiska månaderna 1940 och slutligen vinna slaget om Storbritannien.
En annan eskaderchef Trafford Leigh-Mallory hörde till den sort av generaler
som skolats under första världskriget då anfallet ansågs så mycket mera värt än
försvaret. Han ansåg att jaktplanen borde uppträda i större formationer även
om det tog längre tid att samla sådana och han ville att chefen i luften skulle ha
rätt att välja sina mål. Taktiken gick tillbaka till första världskrigets då enskilda
flygare var mycket självständiga och någon ledning från marken av tekniska
skäl inte existerade. Leigh-Mallory ansåg att Dowding höll på att vinna slaget
om Storbritannien på fel sätt Nu prövades den här taktiken vid några tillfällen
utan större resultat och trots att radarspaning var en nyhet, var det bara stridsledningscentraler som kunde upptäcka anfall i förväg och fördela resurserna.
På egen begäran hade Dowding fått närvara vid ett sammanträde med krigskabinettet i maj 1940 då striderna i Frankrike fortfarande pågick. För att behålla
Frankrike som allierad var Churchill beredd att skicka all hjälp han kunde över
Engelska kanalen. Inte minst sändes jaktflyg som led stora förluster. Men fransmännen begärde hela tiden att mera och mera skulle sändas. Dowding bad
om ordet och förklarade att om hjälp och förluster fortsatte som dittills skulle
statistiskt sett om två veckor inget mer jaktflyg finnas i England att skicka.
Han begärde dessutom att flygministern skulle, för jaktförsvarets kännedom
meddela, vilken gräns kabinettet avsåg att sätta när det gällde att skicka bort
jaktplan. Själv tänkte han sig nämligen att Storbritannien skulle försvaras mot
luftangrepp och han ville veta om kabinettet var av samma mening.
En kollega till Dowding fick höra att Churchill tvingats ändra ett beslut i sittande krigskabinett efter ett ingripande av Dowding och han skrev till denne
att Churchill aldrig skulle glömma och aldrig förlåta. Bedömningen var riktig. Någon månad efter det slaget om Storbritannien avgjorts fick Dowding ett
telefonbesked om att han med två dagars varsel skulle lämna sin tjänst för att
tillträda en obetydlig befattning i en inköpsdelegation till USA.
Dowdings speciella egenskap var att han ville vara ensam och han var mycket duglig på egen hand. Detta var
hans fel. Det finns gränser för vad även stora män kan
hinna med, och det är inte säkert att de gör allting bättre
än andra. Flygministeriet ville vid flera tillfällen göra sig
av med honom, men hans kapacitet var alltför välkänd
för att man skulle våga röra honom. När arbetsbördan
var som störst under kriget skickades en högre officer
till honom för att avlasta en del av hans uppgifter. Efter
en kort tid ansåg denne hårt prövade man att han fått
nog och begärde förflyttning. Dowding gav honom ingenting att göra och skötte som vanligt allting själv.
Idag står Hugh Dowding staty utanför Royal Air Force’
egen minneskyrka, St Clement Danes, i London.
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Doru i Täby

Dairs Julloge med Damer

Första veckan i december mitt emot kyrkan
i Täby Kyrkby, höll logen 2012 års sista möte
och i samband med detta så uppmärksammades Finlands Självständighetsdag den 6
december som också räknas som Nationaldag
och flaggdag.
Vi är moderloge för logen Kronos i Helsingfors
som stiftades den 2 februari 2001. Där bor
också ett antal bröder som är medlemmar i
vår loge. För att delta i våra logekvällar krävs
att dessa bröder är borta från hemmet i tre dagar, så det finns full förståelse för att de ibland är frånvarande.
Finland blev som bekant fritt den 15 november 1917 i samband med den
ryska revolutionen eller påbjöds självständighet som det också beskrivs. Den
6 december antog den Finländska riksdagen sin själständighetsförklaring.
Informationen innehöll en snabbgenomgång av Jean Sibelius tondikt
”Finlandia” som uruppfördes i Stockholm 1899 och som beskriver, hur
Finland skapas, Finnarna döps, Hertig Johan i Åbo slott, Finnarna i det 30
årig kriget och det finska kavalleriet Hakkapeliitat, Stora ofreden och slutligen hymnen, Finland vaknar. Bröderna fick lyssna till kören Y L:s version
av den vackra hymnen som är de sista två minuter av det åtta minuter
långa musikstycket.

Med tanke på den mycket uppskattade jullogen 2011 var det med stora förväntningar som bröder och damer hade samlats till årets sista Dairmöte.
Logevärden hälsade alla varmt välkomna innan bröderna drog sig tillbaka
för ett förkortat men ändå mycket informativt Eubatmöte, som i ÄÄ Tomas
Eisners frånvaro leddes av MÄ Anders Engström. Under mötet togs våra
gästande damer väl omhand av Elisabeth Flygar.
Efter Eubatmötet intog bröder och damer sina platser i Kyrksalen för att
avnjuta kvällens stora begivenhet, luciatåget med deltagare från S:t Eriks
gymnasiums musikklasser, som genomförde en musikalisk föreställning
med luciasånger och julsånger. Framförandet av sångerna var av mycket
hög klass med flera soloframträdanden och lämnade ingen oberörd.
Förutom vår nästan ständigt närvarande gäst, Dan Kimblad från Logen
Doru i Täby, hade vi långväga gäster
från tre olika väderstreck: Gustav
Svedin från Logen Vasa i Malmö,
Seth Johansson från Logen Morvin
i Luleå och sist men inte minst Rolf
Anker Eriksen med hustru Anne
från Logen Eken, Tönsberg i Norge.
Som ett minne av besöket, tilldelades Rolf Anker Eriksen, Logen Dairs
standar. Broder Rolf är redaktör
för BARDEN, som är den norska
motsvarigheten till Svensk DruidTidning och det är kanske inte helt osannolikt att norska Druider får läsa
om hur det gick till när Logen Dair hade julfest.
Logevärden Torbjörn Flygar svarade för att alla fick njuta av en underbart
välsmakande middag med utsökta viner och såg till att aftonen framskred
under ständigt stigande stämning. Det blev en sjungande kväll med massor
av allsång. Dessutom fick vi lyssna på alldeles utmärkta solosångframträdanden utförda av Tomas Martinsson, Gustav Svedin och Niklas Lindblad.
Många fina vinster stod på spel i kvällens lotteridragning. Den som stod
för bravaden att ha rätt lottnummer hela fyra gånger var ingen mindre än
Ingvar Nyström, brodern som blev Logen Dairs förste ÄÄ och som i hög
grad bidragit till logen Dairs tillkomst.
Tiden gick fort vid denna lyckade och synnerligen underhållande julloge, så det var ganska sent när hemfärden kunde påbörjas i den mörka
vinternatten.
Erik Burtus

2013 började med att vintern tog nya tag
efter nyårshelgens töväder.
Efter årets första möte var det dags för brödramåltid
och kvällens höjdpunkt, när broder Roland Ulfeldt
visade bilder och film från sin senaste resa i
Serengeti Tanzania. Roland som blivit inbiten djur
och naturfotograf, hans tidigare resa till Finland och
ryska gränsen fanns att läsa i ett av höstens nummer
av Druidtidningen.
Under Afrikaresan färdades fotograferna i en öppen safarijeep
som ibland behövde starthjälp.
Den startade som tur var alltid
när man vill öka avståndet till den
afrikanska elefanten.
Lejonen fanns ibland så nära
som 10 m från jeepen och sällskapet. Trots lejonens nonchalanta uppträdande verkade de
ha fullständig kontroll på vad
Roland och hans resesällskap
sysslade med.
Vi njöt av fantastiska bilder, både på landskap och vilda djur
i nationalparken Serengeti. Det
finns mer att se på www.rolandsnaturfoto.se. Detta var en logekväll som sent skall glömmas och
säkerligen kommer i repris för de bröder som inte kunde närvara.
Vid pennan, Bengt-Olof Näslund

Sajt om Orden som är anpassad
för Dig som har s.k.
smartphones.
Länken är: druidorden.org/m

16

Nr 2 februari 2013

Svensk Druid-Tidning

Eric Sahlström spelar tillsammans med belenosbroder Leif Alpsjö någon gång i mitten av 70-talet.
Gossen, Anders Mattsson, som lyssnar på dem, blev sedan själv i unga år riksspelman och numera
också broder i logen Belenos.

Det tekniska undret

Inspelning hemma hos Eric Sahlström
text Leif Alpsjö
Druidbroder och riksspelman Leif Alpsjö har bott granne med Eric Sahlström i
byn Göksby i norra Uppland. Han sände redaktionen en artikel som han hade
skrivit till tidningen Spelmannen. Vi tycker den är så historiskt intressant
att vi vill ta med den i förkortad version här i Svensk Druid-Tidning. Förutom
att den röjer inspelningsteknikens enorma utveckling inom en mansålder, så
handlar den också om Eric Sahlström. Denne fantastiske nyckelharpspelare
och kompositör.
I början av 90-talet blev jag uppringd av den pensionerade professorn Folke Hedblom. Han hade varit
chef för ULMA, Dialekt- och folkminnesarkivet (idag
SOFI) i Uppsala. De gjorde bl a inspelningar av talade
dialekter och har även spelat in en del spelmän såsom Eric Sahlström. Innan Hedblom blev för gammal ville han dela med sig av en historia, som skall
följa här. Men först litet fakta.
ULMA:s inspelningar på 1940-talet gjordes på
shellackskivor med ett stort, tungt graveringsverk.
Det var 78-varvsskivor av ett böjligt material, dyra
och när inspelningen väl hade startat gick den inte
att ta om utan skivan var förbrukad.
Till inspelningarna åkte de i en stor 8-sitsig Volvo
modell PV 801 F, vanlig även som taxi. Den byggdes
om och utrustades med inspelningsapparaturen,
två graveringsverk, monterade bakom förarsätet. De
fungerade ungefär som en omvänd 78-varvsgrammofon. Ljudet gick in från mikrofonen, via sladden
och ner i tonarmen och nåldosan där nålen gjorde
spår i skivan. Utrustningen i övrigt var påkostad
och för den tiden mycket sofistikerad. Hastigheten
reglerades automatiskt så att den var konstant. Fyra
bilbatterier gav 24 volt till graveringsverken och
kunde antingen laddas under färd med en extra
motorgenerator på 300W eller med en 50 meter

sladd till närmaste vägguttag. Här i Uppland sköttes
inspelningarna av förste arkivarien Rickard Broberg,
som troligen inte hade körkort. Därför fick min
sagesman, dåvarande arkivarien, Folke Hedblom,
köra.
Den inspelade skivan gick att lyssna på direkt efter inspelningen och stor vänlighet visades i det
att de inspelade genast fick lyssna på sig själva
Professorn Folke Hedblom berättade nu för
mig på telefon att den 10:e maj 1948 skulle Eric
Sahlström spelas in av Broberg och Hedblom
själv. Som särskild gäst medföljde den kände
musikprofessorn vid Åbo akademi (det svenska
universitetet i Åbo) Otto Andersson. Han har bl a
skrivit en avhandling om stråkharpan och tidiga
stråkinstrument.
På eftermiddagen, vid Sahlströms hus i Göksby,
körde de upp intill köksfönstret och drog in sladdarna för elförsörjning och för mikrofonen på
köksbordet. Eric ”kom in direkt från åkern precis
som han var” d v s i blåställ och skjorta med uppkavlade ärmar och bara satte sig ner och började
spela.
Hedblom och Andersson satt i köket tillsammans med Eric och Broberg satt ute i bilen redo
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att sköta graververket. När inspelningen av en
låt började gav Broberg två korta signaler med
signalhornet och Hedblom inledde inspelningen
med en kortare eller längre presentation av spelmannen, orten och låten. Någon gång ges först
ett A på stämpipa.
Eric spelade in 11 låtar i höga tempon; klart,
klingande och bländande skickligt. På en enda
låt gör han dock ett misstag som bekräftar att
han är människa. Han spelar dels traditionella
låtar, dels några egna kompositioner som t ex I
stugan, Spelglädje - senare Spelmansglädjen och
Trollrikespolskan. I de egna kompositionerna är
fraserna ofta något annorlunda än hur han senare kom att spela. I Vårdroppar spelar han en
helt annan tredje repris än den vi är vana vid. Den
påminner mera om en ranungspolska.
När inspelningen av Eric Sahlström var avklarad vände sig professor Otto Andersson till Eric
och sade att: ”Jag skulle vilja falla på knä för Er
och tacka Er för att ni spelar så vackert”.
I bilen, på vägen till Uppsala, diskuterades livligt
den vänlige, stillsamme och den sällsamt skicklige Eric Sahlström. Otto Andersson sade till sina
värdar att ”Eric Sahlström med sitt spel och med
sina kompositioner kan jämställas med vem
som helst av de klassiska kompositörerna”.
Det var väl inte precis vad grannarna i Göksby
sade om sin lågmälde småbrukare till granne.
Eric själv blev säkert glad av den erkänsla han
hade fått. Han var då 36 år.
Vem som helst kan kontakta Oktagonen på SOFI
i Uppsala för att forska i texter, bilder och en
del notuppteckningar från sina hemtrakter och
välja och vraka. För en rimlig penning kan man
beställa inspelningar och foton. Kanske är du
intresserad av hur man talade i din hemtrakt.
Och om du har tur så finner du även inspelning
av musik. Det är spännande och ett stort nöje
som, i varje fall jag, fångas av allt mer ju mer jag
sysslar med det.

Insamlingen till
prostatacancer
forskningen
fortsätter
Bg 782-1911,
märk talongen:
Stipendiefonden
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LANDET RUNT
2 Logen Stella Polaris, Trelleborg

1 Logen Ad Astra, Malmö

På Drudvillan firade logen sin 106:e årsdag den 28 december. Sex nya recipiender knöts till logen. Det är trevligt att kunna vara med och utöka
brödraskaran. Ett initiativ som OÄ:arna Sven Olsson och Hans Hellman
tog för fyra år sedan bär frukt. Tillsammans med några äldre bröder och
de ledsagande bröderna träffades dessa recipiender hos Herrströms i
Trelleborg, två timmar innan mötet för lite mingel och där de hade möjlighet att bekanta sig med varandra och ställa frågor. Ett lyckat initiativ.

Eu-möte den 8 januari

40 bröder (ca 60%) hade samlats till årets första Eubatmöte. Bland de
olika frågor som behandlades under mötet, var informationen från ROÄ
Lars Grefmar, att vi för tredje året i rad varit bäst i hela landet att samla
in pengar till Stipendiefonden när det gäller prostatacancer, man såg hur
bröderna sträckte lite extra på sig vid denna upplysning.
Efter avslutat möte i Lunden, samlades bröderna i förrummet för en
stunds mingel. Som alltid vid intåget i matsalen, sjunger bröderna melodin
“Här kommer manna - feda och granna”.
Efter en trevlig samvaro med god mat och dryck,
blev det åter samling i förrummet. Broder Jan-Åke
Larsson hade åter lovat att spela “Skivor till kaffet”
Vi har haft förmånen att vid flera tillfällen genom
åren fått ta del av Jan-Åkes digra skivsamling av så
kallade stenkakor. Han samlar även på vinylskivor
och inspelade gamla svenska långfilmer.
Jan-Åke tänkte spela skivor från 30-40 talet. Den
första artisten var Sven Arefeldt. Han var både
pianist,textförfattare och sångare. Melodin hette
I´ve gott a pocketful of dreams och var inspelad
1939. Nästa melodi vi fick lyssna till av swing eller jazz, “You´re not the kind”
Orkesterledaren var Seymour Östervall och det var hans broder Artur Östervall
som sjöng. Melodin var från 1940. Nu fick vi höra en smäktande tango, som
jag tror många Bröder har dansat till någon gång. “A Media Luz, La Chambre
separee” inspelad 1944. Orkestern var svensk, Tobis and his gauchos, ledd av
Torwald Tollgren. Vi fick även lyssna till en på sin tid populärsångare vid namn
Johnny Bode. Han var både sångare och skrev många melodier, uppemot 400
stycken både till sig själv och andra artister. “A tisket a tasket”, inspelad 1938
på skivmärket Scala och sjöngs av Seymour Österwalls yngre syster Irmgard.
Jan-Åke tackade föratt vi lyssnat på en del av hans melodier från förr och hoppades att även de yngre Bröderna haft behållning av musiken. MÄ Björn Torstensen
tackade broder Jan-Åke för musikstunden och överlämnade en liten blombukett.
Det blev mycket diskuterande om och kring musiken och skivorna innandet blev tid att dra sig tillbaka efter en fin och givavande kväll.
BoM

Detta har visat sig att vi får flera årsgrupper som kommer in i logegemenskapen fortare då de redan känner någon broder. Så dessa bröder anlände
20 minuter innan mötet och behövde således inte sitta och vänta länge
innan det var dags för dem att recipiera. Under tiden hade de kommit
igång och fått upp ångan och värmen.
SL Sunnanlands ämbetsmän
hade infunnit sig för att hedra
OÄ Anders Hansson med veterantecknet. OÄ:arna Richard
Åström och Christian Nilsson
med Stjärntecknet. Det är också positivt att se utvecklingen
av aktiva som denna kväll var
66 bröder.
I efterlogen underhölls bröderna av Elinor Fryklund från Köpenhamnsopran
och körledare Torgny Centre från Svedala Manskör. Inledningsvis hälsade
Lv Ulf Ingvarsson oss välkomna till vackert dukade bord med vita linnedukar och silverljusstakar.
Vår Skm Nils Svensson höll ett intressant tal till fosterlandet och vi blev
informerade om årets betkampanj. ÄÄ Holger Sverin höll tal till de nya
Eubaterna och till teckenmottagarna. Tacktalet från våra nyvordna bröder höll br. Jonas Areheim och tacktalet från teckenmottagarna av TjOÄ
Richard Åström. Taktalet för maten hölls av SÄÄ Claes Nilsson.
Vid pennan ÄÄ Holger Sverin. Foto Br Jan Fridsten

Adressändringen
...gör du hos logens skrivaren
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8 Logen Wirdar, Ljungby
Eubatmöte 16 januari

71 bröder samlades denna lite råkalla vinterkväll för att tillsammans delta
i årets första loge möte.
ÄÄ hälsade alla bröder varmt välkomna och speciellt till broder
Hans Jürg Hurliman från Schweiz
som denna kväll, efter att ha begärt övergång, invigdes i Wirdar.
Broder Hans Jürg tackade på flytande svenska för det fina mottagandet han fått i Wirdar.
Nyinvigde brodern Hans
Kvällens ideella inslag av broder
Jürg Hurliman tillsammans
Mårten Sandin gick under täckmed Dennis Nilsson
namnet ”Tripp, Trapp Trull, Hit
kom allt Gull”. Mårten hade satt
samman ett mycket trevligt bildspel med såväl rörliga som stillbilder inklusive väl passande ljud och
musik. Bakom täcknamnet stod
en reseskildring från Mårtens resa
till Myanmar/Burma hösten 2012.
Khmer-riket i Kambodja dominerade
hela Sydostasien fram till 1431. Man
samlade på sig stora skatter i huvudKvällens föredragshållare broder
Mårten Sandin tillsammans
staden Angkor Wat. Taifolket erövrade
med Anders Forserud, Henrik
senare riket och skatterna flyttades
Enander och Thomas Johansson.
till deras huvudstad Ayutthaya. I slutet
på 1700-talet erövrades riket av burmeserna och skatterna hamnade i Myanmar/
Burma.
Resan började i Yangon med landets viktigaste tempel, Schwedagonpagoden,
80m hög och förgylld med bladguld. Ett besök hos sydostasiens största liggande Budda, hela 67 m lång, gjordes också.
Därefter gick färden till Bagan, ett 42 km2 stort område med över tretusen tempel.
Mårten besökte även ett antal olika arbetsplatser, där allting gjordes med handkraft. Medellönen för en arbetare var 100 USD i månaden. Efter en båttur på
Irrawaddyfloden gick resan till Mandalay, landets buddistiska centrum. Den 200
år gamla och 1,2 km långa U Beinbron besöktes liksom även Burma/Myanmars
största kloster med plats för 2000 munkar och noviser. Sällskapet fick följa med
när munkarna hämtade sin dagliga matranson kl. 10 på fm. Guld-Buddan med
ett 15 cm tjockt lager av guld liksom teakpalatset och templet med världens största
bok bestående av 2000 stentavlor med buddistiska skrifter, presenterades.
Resan gick därefter upp i bergen till Inlesjön där 70 000 människor bor i byar ute
i vattnet och även har sina odlingar av tomater, apelsiner m.m. flytande på vattnet.
En resa på den gamla järnvägen, fortsättningen av den från filmen “Bron över
floden Kwai” ingick också. Resan avslutades så i Yangon med ett antal gatubilder.
ÄÄ tackade för ett mycket intressant föredrag och bröderna höll med genom en varm applåd.
Bakom tangenterna, Mats Höstbo och bakom kameran Curt Sjöberg

9 Logen Merlin, Karlskrona

Bardating med rec. och eu-möte den 26 januari.

I den något kylslagna januarikvällen samlades logen Merlins bröder
till Bardating. Under ÄÄ Michael Lundströms ledning blev eubaterna

Johnny Storberg, Monny Sjöberg, Henrik Stenmark, Kenth Birkestedt
och Jari Arhoff högtidligen upptagna i Bardgraden. Br. Jari tillhör logen
Värend i Växjö. Ceremonin inramades med vacker musik och en grupp
Merlinbröder genom- förde ett mycket fint bardaspel. Som ideellt inslag
fick vi lyssna till ”Fire it up” med Joe Cocker som br. Kenth hade önskat.
Därefter var det dags för ett eubatmöte, där ÄÄ kunde hälsa 37 bröder
välkomna. Ett speciellt välkommen riktade han till fem bröder från logen
Värend. ÄÄ föredrog en del skrivelser och ett flertal hälsningar från icke
närvarande bröder framfördes. Som ideellt inslag lät br. Org oss lyssna till
”Vintern” av Vivaldi.
I efterlogen hade FU dukat fram en utsökt supé. Talet till fosterlandet
hölls av br. Weine Holmberg. Han gav oss en historie- lektion om krigen i
början av 1600-talet. Tal till kvällens nyblivna barder hölls av ÄÄ Michael
Lundström som bland annat pratade om bardernas sätt att bevara historien genom att skriva och musicera. För recipienderna talade br.Monny
Sjöberg. Han pratade om begreppet tid och tyckte att tiden gått väldigt fort
sedan de gick in i logen. En av våra gäster br. Hans-Erik Svensson tackade
för maten på ett mycket spirituellt och humoristiskt sätt och utbringade
en skål för Fu.
Med en limerick av Hans Alfredsson tackade M Karl-Eric Andersson bröderna för en trevlig efterloge och bröt taffeln. Därefter fortsatte samvaron
vid kaffeborden.
KEA

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
10 januari D Eu

En förkortad druidstämma inledde logekvällen. Ett tidigare beslut angående medlemsavgiften korrigerades. TjOÄ br Sture Andersson redogjorde för
ändrade förutsättningar för en lägre höjning av avgiften än tidigare beslut.
TjOÄ informerade om medlemslånen och verkställighet av muntliga löften
om efterskänkning av desamma.
Eubatmötet återsamlade bröderna och ÄÄ Rolf Johansen hälsade 55, SL
män, gäster och egna bröder välkomna. Hälsningar framfördes från nr
och fjärran, Ubbarp i norr, Turkiet i öster, Mexico i väster och Thailand i
sydost, samt naturligtvis ifrån världens centrum, Ulricehamn.
Br gäst Anders Regnell logen Taliesin hälsade brr välkomna till Jönköping,
å dess Festlighetsutskotts vägnar, till ett eubatmöte med extra innehåll,
Datum för detta är den 13/5. ÄÄ påpekade att datum för påskmötet är den
27/3, en onsdag, inte det datum som angivits i vår möteskalender. ÄÄ framförde även logens varma tack till br Åke Wengbrand för en penninggåva.
Som ideellt inslag fick vi åter passera en milstolpe i detta avseende, då
ersättande musicerare br Ulf Göthager, med hjälp av nutidens musikaliska
internettmöjligheter, bjöd oss på rockkonsert med Bruce Springsteen. Vi
lyssnade till ”My Hometown” ett stillsamt stycke rockmusik.
Br Lars Åke Dahlström påminde om logen Excaliburs planering av en
Londonresa. Resan innebär 3 övernattningar och ett pris runt kr 4 600:-.
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Bröderna Jan-Erik Sprigg och Lars-Åke
Dahlström avslutar kvällen i ett stilla samtal
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Lotterivinsterna var skänkta
av Almedahls AB. Bolagets
representant Rein Kotkas introducerade vinsterna och förklarade deras utomordentlighet.
Lotternas åtgång var rykande.
Kvällen framskred under livliga
samtal och efter kaffet och kakan började bröderna vandra
hemåt mot en allt ljusare tid.
Leg

22 Logen Derva, Östersund

OÄ-dagen, Eu-möte och ideella inslag, 13 jan
22 bröder hörsammade kallelsen till årets första möte som den här gången
var OÄ- dag med allt vad det innebär. Egentligen skötte de sig riktigt bra utan
några skandaler som man kan förvänta sig av dessa herrar som tappat bort
både det ena och det andra, förutom kanske den där påbyggnaden som
de spänner ihop med en livrem så byxorna sitter uppe, och kanske även
säkrat upp med ett par hängslen. Nåja, alla kanske inte behöver hängslen.
Vi hade även två presumtiva bröder med denna kväll och förhoppningsvis
får vi se dem vid receptionen den 2 mars.
Kvällens ideella inslag i efterlogen som var två,
inleddes av Mikael Bäckström, Universitetslektor
i Sportteknologi vid Mittuniversitetet här i
Östersund.
Han berättade om hur de forskar i att utveckla
olika vallningsmetoder och belag för skidåkare. De utvecklade även proteser för skidåkare.
Fordons, verkstads och medicinteknologi
ingår också i deras forskningsarbete där de
ligger långt framme i utvecklingen.
För kvällens andra inslag
stod våra musikanter Dan
Hellström och Anders Nilsson,
som underhöll oss till kaffet
efter maten fram till det att vi
drog oss sakta hemåt i natten
efter en trevlig kväll.
Text & Bild: Bosse Th

21 Logen Wales, Malmö

Sorlet steg och sorlet sjönk och sorlet steg och sorlet sjönk likt Kalle Jularbos ”Livet
i Finnskogarna” och det ämne finnes icke som är främmande för bröderna att
diskutera och berätta om. Då det gått 76 200 sekunder sedan senaste midnatt
fann aftonens ÄÄ Mats Månsson, det lägligt att utbringa en skål för Wales följt av
ett Druidiskt leve. Även denna kväll höll glasrutorna till vissa mästares förtrytelse.
Nåväl, tio minuter senare åkte stolarna tillbaka och brödraskaran attackerade hörnan med diverse önskemål, vilka uppfylldes av Lv Ulf med benäget
bistånd av SOÄ Lars-Åke Sevborn. Hade dessa personer jobbat för SJ hade
tågen gått i tid. Kanske även i otid? Vem vet?
Ett tjog minuter senare samlade vi oss vid kaffeborden för att ännu en
gång lösa världsproblemen eller deras mindre kusiner tillsammans med
skotska, franska och italienska fränder. Stämningen var som vanligt inte
särskilt låg. Jag önskar att samhället kunde kontamineras lite mer av
Druidismen, för vi är verkligen måna om varandra och trivs tillsamman.
Nu till lite allvarligare ting. Vid fyra glas, OBS detta är ett klockslag och har
ingenting med lyftande, ögonkontakt och bugande att göra, tog aftonens
ÄÄ SMÄ Mats åter till orda och berättade om MÄ’s skyldighet att ta väl hand
om bröderna och stimulera arbetet med att tillföra logerna nya bröder. Han
har skapat en arbetsgrupp för ändamålet, vilken även har till uppgift att föreslå förändringar i Druidhuset på Västergatan så att man verkligen skulle
känna att man kom till Druid-Orden. Flera idéer kom fram och de olika
förslagen kommer så snart som möjligt att presenteras för Malmölogerna.
Uppenbarligen hade det långa anförandet torkat strupen på aftonens ÄÄ, varför han snabbt utbringade en skål för Malmölogerna åtföljd av det Druidiska
levet, varefter kvällens Skm Ulf Nordblad nöjt kunde förkunna att kistan,
efter resan bland borden, inbringat 740 kronor av metall och papper.
Vår Org Thomas Blum intog nu pianot och berättade om sin husgud bredvid
Mozart, nämligen Ludwig van Beethoven, 1770-1827, och som verkade mellan klassicismen och romantiken. Han förklarade att en pianosonat var ett
verk för ett piano, kanske två, i normalt 3-4 satser. Vi fick veta att Beethoven
tog arvet från Mozart och Hayden och skapade något eget och nytt samt att
han föredrog de nya tyska klaveren med spröd och ljus, men aggressiv bas.
1798, började han bli döv, vilket ju inte är det roligaste för en musiker, men
han fann sin egen stil och en av sina viktigaste sonater skrev han detta år. Det
var Piano Sonata No. 8 i C moll, döpt av Beethoven själv till Sonata Pathétique,
vilket betyder känsloladdat. Ett av de få verk han själv namngav.
Tystnaden lägrade sig i salen när Org Thomas smekte klaviaturen i 2:a satsen av Sonata Pathétique och det hela avslutades med en rungande applåd.
Sorlandet återupptogs tills SOÄ Lars-Åke Sevborn avbröt med en helt underbar historia som travesterade på ett icke helt okänt flygbolags prispolitik.
Tiden led fast tiden är ur led och spöktimmen närmade sig. Så för att undvika attacker från några ”Ghostbusters” bröt bröderna upp och skildes i
sann EFE, med hopp om ”Kom godt hjem”.
Med block och penna, Bo af Winklerfelt, Skr

29 Logen Fingal Hörby

Efterlogen 11 januari

Här nere tillhörde vi det gamla danska Østdanmark och bara talet om
”Dansk Flæskesteg” fick bröderna att likt olympiska sprinters hasta till vår
hörna för att inmundiga och reservtanka ”Livets vatten” i dess olika former.
Klockan en snes över snes ljöd skeppsklockans kallande till matsalen.
Kortleken avgjorde bordsplaceringen i sann demokratisk anda utan vare
sig kåk, svartepetter eller tre sang.
SMÄ Mats Månsson, som denna afton var ”stand in” för vår ÄÄ Fredrik
Guvek, hälsade bröderna välkomna till bords.
När väl växlingen av plastpolett mot glas var överstökad fullgjorde RSSkr
Göran Lundgren sin angenäma plikt genom att stämma upp den näst intill
Walesiska nationalsången ”Vi højer den, vi sænker den …..vi hilsen paa hinanden”. De gästande bröder som normalt inte frekventerar Wales möten
såg lätt konfunderade ut, men hängde med i höjandet och snurrandet och
hälsningen gick hem. Vi är ju trots allt bröder.

Eu och B möten inledde det nya året den 8 januari med 31 brr. Noterades
att vi har två brr som är aktuella för Jubelveteranutmärkelse, nämligen brr
Ervin Ong och Nils-Åke Pålsson och deras ”egna” kväll blir den 12 mars
samma dag som de recipierade för 50 år sedan.
Skm Stefan Månsson lät meddela att de insamlade medlen om 5.555:- har inbetalats till Barncancerkliniken i Lund. Nya insamlingsmål diskuterades. Kvällens
föredrag stod tidigare br Måns Söderberg för. Boken har många sidor är ju ett
återkommande inslag då Måns lotsar oss igenom litteraturens historia och gav
många tips på litteratur. Även nyutkommen litteratur, skriven av bygdens egna
författare såsom Anita Servin, Lina Wolff och Cecilia Hultberg, presenterades.
Som vanligt visade Måns stor kunskap och på ett humoristiskt sätt förmedlar
guldkorn från litteraturens värld. Avslutningsvis tackade br Bengt Ekstrand för
ett trevligt föredrag genom att överräckte en flaska vin.
ÄÄ Håkan Emmertz fick sedan nöjet att gratulera sin broder Bengt
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Emmertz samt Sven-Olof Köhn som båda fyllt 60 år med en flaska rödvin,
Kvällens Grytslant inbringade 548 kr.
Eu 22 jan med 28 brr blev en verklig husmannskväll med hemmalagad
ärtsoppa på gammeldagsvis med rejäla köttbitar i följt av pannkakor med
sylt/vispgrädde och så punsch därtill och med förre Lv Görgen Fridolf som
vikarierande hälsade oss välkomna till allt detta goda.

Anita Servin stod för kvällens föredrag. Hon presenterade sin nyutkomna bok ”Blomboken från
Hörby” i vilken hon berättade om fridlysta blommor,
medicinalväxter, kryddor och allemansrätten. Drygt
60 blommor, alla förekommande i Hörby kommun,
finns medtagna och Anita visade och berättade engagerat och initierat om ett urval av dem. Ett fantastiskt arbete i ord och bild under många år. Br Bengt
Ekstrand överlämnade, som ett bevis på brödernas
uppskattning, en flaska rödvin och tulpaner.
Br Håkan Emmertz passade i sin tur på, att
å brödernas vägnar, uppvakta ROÄ och vår
org Bengt Ekstrand som nyligen fyllt 70 år.
Detta skedde i form av en flaska rödvin, tulpaner efterföljt av brödernas sång och hurrarop. då br Bengt för ovanlighetens skull
bara behövde njuta och känna hur mycket vi
uppskattar honom. Avslutningsvis på denna
förnämliga kväll framförde ÄÄ Håkan
Emmertz också på att framföra brödernas
tack och överlämna en bukett blommor
till vår eminenta köksansvarig Anna-Greta
Ohlsson som förfärdigat den utsökta ärtsoppan vi tidigare fått äta.
Kvällens Grytslant inbringade 426 kr.
Text/foto Christer/ Gert Nilsson
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idag. Ett arbete som lett till att vi idag har en
loglokal där vi funnit vårt hem. Man framförde
även ett tack till honom för arbetet med en aktiv värvning som har gjort att flera nya bröder
har kommit till vår loge. ÄÄ fick en vacker
julblomma. Jultomtarna kom sedan med
var sin säck fulla med julklappar och delade
ut till förväntansfulla bröder.
Eubatmöte med reception den 15 november 2012
ÄÄ Lars Molin hälsades tillresande bröderna från Alir Morgan Brodin,
Nicklas Brodin,, Patrik Sjölund, Leif Nylund, Per Århammar, välkomna.
ÄÄ Lars Molin från Ogmion och ÄÄ Morgan Brodin från Alir förrättade
receptionen högtidligt enligt gamla ritualer tillsammans med logens ämbetsmän Logematerial delades ut till de nya bröderna.
ÄÄ Morgan Brodin talade till recipienderna och de nya bröderna gratulerade dem och hälsade dem välkomna till logens varma gemenskap.
Den nya brodern JohnMartin Forsman gjorde sig
till tals även för de nyinvigda
Aron Nilsson och Patric
Sjölin samt tackade för
en trevlig och spännande
upplevelse.
MÄ Gunnar Ahlbom framförde talet till fosterlandet.
Logevärden Bo Lindgrens auktoritära stämma tog sedan ton och bröderna
klämde i för kung och fosterland.
Foto och text: Anders Martinsson och Roger Nordkvist
  

51 Logen Guta, Visby
Eubatmöte

Den 10 januari var det dags för årets första sammankomst i druidlogen. ÄÄ
Christer Pettersson hälsade 36 brr välkomna och gladdes över att många
eubater var närvarande.
Mötet började som ett eu-möte för att sedan övergå till Åminnelsehögtid.
TjOÄ Sylve Klint svarade för att minnesstunden för avlidna bröder blev högtidlig och värdig samt avslutade med minnesord på vers.

42 Logen Ogmion, Hudiksvall

Jultomtar finns i Hudiksvall! Det fick logen Ogmions bröder bevis på vid det traditionella julfirandet. Innan han dök upp sjöng bröderna hurtiga julmelodier till
organistens piano. Klara och tydliga sångstämmor tydde på välsmorda stämband.
ÄÄ Lars Molin välkomnade alla med några ledord och öppnade dörren till det goda julbordet.
Henrik Molin utmanade alla till att gå en sk frågebana med förhoppning om att finna logens
intelligentaste broder. Där var frågor från olika
djurs avföring till hur många fönster det finns
i Turning Torso i Malmö. Den åtråvärde trofén
vanns av Christer Tollstedt.
OÄ Ronny Wikström tog till orda och ville för alla bröder till ÄÄ Lars Molin
framföra en beundran för det arbete han driver för att få logen till vad den är

Lars-Göran Wolmhed, Sylve Klinth, Kurt Bjersander och Jan Olsson vid kaffebordet

Under tiden som brr befann sig i Lunden fick en presumtiv broder information om Druid-Orden. Vid Gutamåltiden presenterade han sig för bröderna och deltog i efterlogen. Hoppas besöket var positivt och att vi snart
kan hälsa honom välkommen i broderskapet.
Ordinarie Lv var sjuk men hans duktiga medhjälpare i Fu, Göran Johansson
och Anders Söderlund, såg till att alla fick mat och dryck och att kvällen
blev trivsam som vanligt.
Text och foto: Jan-Erik Wessman
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TYCKER DU OCKSÅ ATT
VINTRARNA BLIR LÄNGRE?
Jag förmedlar Hus & Lägenheter genom:

Frackpaket
från 2.199:-

En SVENSK mäklarfirma med mottot:

MEST NÖJDA KUNDER

Besök
www.fracklagret.se

Vi kan hjälpa DIG till ett bra boende
på Costa Blanca vid Spanska solkusten
med ca 330 soldagar/år
och ett hälsosamt microklimat
klassat av WHO som suveränt.

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

Betalning mot faktura eller
delbetalning.

Christer Cardestrand Tel 070 5698822,
epost: christer@nextcasa4u.com

www.nextcasa4u.com

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 Lund 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 och Lund är vi drygt 60 medarbetare och
i hela landet ungefär 400 personer fördelat på ca 50 orter. Vi hjälper företag att växa!
Ring 040-661 20 50 eller gå in på www.bakertillymalmo.se
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55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte den 22 januari

Exakt 19.00 knackade Br M Rolf Andersson sin stav i förrummets golv och uppmanade bröderna att ikläda sig sina regalier och följa honom in i Lunden. Den
uppmaningen var vi inte sena att följa, eftersom det var ganska länge sedan sist.
Men nu var helgerna överstökade och ännu en logetermin hade börjat.
ÄÄ Gunnar Feldt hälsade 46 bröder välkomna och han önskade en god
fortsättning på 2013, och kunde tillsammans med Br MÄ Patrik Svensson
konstatera att hälsotillståndet var gott.
ÄÄ läste namnen på tre sökande, vilket ju verkade upplyftande och glädjande, men säg den glädje som varar beständigt för omedelbart därefter
läste han namnen på tre bröder som ansökt om Avgångsbrev.
SÄÄ Åke Mattfolk informerade om att, han kommer att kalla samtliga till
RM valda ombud till en genomgång i början av juni månad, för att gå igenom motionerna till RM.
Efter den rituella delen i Lunden var det dags för som vanligt en synnerligen välsmakande måltid som Br Lv Urban Engdahl och Jonas Karlsson åstadkommit.
Under kaffet fick vi ta del av Br
Kåre Möllers berättelse om
”Krigskonst under medeltiden”.
Och hans hobby att med tidstrogen utrustning återskapa tiden
vid Kalmarunionen (1397-1523).
Utrustningen som han visade
var en komplett riddarutrustning, som han dessutom tillverkat helt själv. Bara hanskarna
var ju rena filigransarbetet. Med
den utrustningen deltar han i
olika lekar och spel, såväl nationellt som internationellt, och som enligt honom själv i viss mån påminner om
”the noble art of self defence”.
CGS

58 Logen Selene, Trelleborg

Så var det åter dags för årets första logemöte. Traditionsenligt så hade den
ordinarie ämbetsmannakåren bytts ut mot ”Äldre Ämbetsmän”.
Tf ÄÄ Bertil Nilsson som man nästan får anse som ”ordinarie” på denna
plats hälsade de närvarande bröderna välkomna och konstaterade att det
var 16:e året i följd som detta arrangemang hade avhållits i Lunden.
Efter genomgångna ritualer kunde tj MÄ Eric Nilsson konstatera att hälsotillståndet bland bröderna var gott.
Vid ordet fritt tackade ordinarie ÄÄ Fredrik Persson de äldre ämbetsmännen och konstaterade att de som vanligt hade fullgjort sitt värv. Det
framfördes också hälsningar från icke närvarande bröder och de hälsande
bröderna uppmanades av ÄÄ att återgälda dessa. Nu började mötet lida mot
sitt slut och vid punkten ideellt så framförde tj Org OÄ Bo Wickström ett
musikstycke. Härefter uppläste MÄ namnen på 41 bröder. Mötet i Lunden

Glöm inte Stipendiefonden och insamlingen till
prostatacancerforskningen
Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
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började lida mot sitt slut och efter detta så fortsatte bröderna i efterlogen
där Lv Lennart Svensson och FU väntade. Efter aväten måltid så fick vi höra
ett föredrag om fotboll i allmänhet och MFF i synnerhet. Nu närmade sig
kvällen sitt slut och bröderna försvann en efter en ut i den kalla men än så
länge snöfria natten.
Under brödernas möte i Lunden så informerade ROÄ Per-Arne Meijgren
två presumtiva bröder som, om intresset kvarstår, kommer att invigas på
logens årsdag den 25 mars.
DP

63 Logen Aquila, Karlstad

Nyblivna Barder från vänster, Håkan Persson, Bo Lundberg, Hans
Andersson, Micael Ekberg, Sven-Åke Bood, Peter Ledin, Magnus
Lindström, Leif Pettersson (de tre sista logebröderna från Altair).

Vid Bardatinget den 10 januari välkomnades åtta bröder från Aquila
och Altair. I samband med Bardaspelet och i anslutning till ceremonin
bekläddes bröderna med denna grads regalie. Efter Bardatinget hölls ett
Eubatmöte, som bevistades av 45 bröder.
Kvällens uppskattade brödramåltid var lagad av och efter br Stig Wolfbrandts
eget recept. Stig berättade under efterlogen om de ingredienser som ingick
i maträtten och delade ut receptet till hågade bröder. Som tack för den
goda måltiden fick Stig stående ovationer av mätta och belåtna matgäster.
Logen hyllade OÄ Lennart Sandberg
som fyllt 80 år. Lennart invaldes
som Eubat den 8 november 1984
och erhöll 2010 Veterantecknet.
Han har också haft ansvaret som
Arkivarie under tre ämbetsperioder.
Lennart har varit och är en flitig
logebesökare och som förgyllt
brödramåltiderna med sin närvaro och gjort sig känd som en
uppskattad historieberättare.
ÄÄ Jonny Wijkander och
Text och foto Ulf Widén
Lennart Sandberg

65 Logen Belisama, Vänersborg

Måndagen den 7 januari var det
åter dags för högtidsloge med reception av två nya bröder Rikard
Oswaldsson och Gert Olausson
och som vanligt genomfördes
ritualen på ett stilfullt sätt.
Till mötet hade 34 bröder hörsammat kallelsen, 19 egna bröder, 11 från Logen Sefir, 3 från Logen Iris samt 1 från Logen Alir.
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Ljungby
Jan o Jerker Hagfoss
Arto Lassila

www.eltt.se

Trust.
Strength.
Performance.

Svetruck AB Box 321, Långgatan 29, SE-341 26 Ljungby, Sweden
Telephone +46 372 866 00 Telefax +46 372 824 50 www.svetruck.com

H o S Andersson

En välkomnande ytterdörr är
en viktig del av ditt hus
D

in nya dörr beställer
du hos Dörr & Portbolaget,
och vi tillverkar den enligt
dina önskemål.
Se fler av våra dörrar på
vår hemsida
www.portbolaget.com.

Lars Ahlin

Medvetna förare
väljer Ljungby

Dörr & Portbolaget i Vittaryd AB,
Göthbergsväg 3, 340 15 Vittaryd, Telefon växel 0372-70220,
E-post info@portbolaget.com, www.portbolaget.c

www.ljungbymaskin.se Rune Andersson

Kånnavägen 1,
Ljungby
0372-153 60

Mårten Gustavsson

Rickard Hägg

www.ljungbygolv.se

Ljungby - Tfn 0372-810 10 - www.ryssbyreklam.se

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
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ÄÄ talade till recipienderna och önskade dessa varmt välkomna till Logen
Belisama och Druid-Orden. ÄÄ Lars Wallin från Logen Sefir talade till recipienderna om vikten att vara så flitiga med logebesök som möjligt. Kvällen
blev sen och bröderna skildes i EFE.
För referatet H.Ekman SOÄ

             

Svensk Druid-Tidning
par under samma tid. Ekonomiskt hade det inte gått om inte ortsbefolkningen
stöttat mig med både transporter och utfodringen, säger Alf
I dag är beståndet av havsörn återhämtat och det händer att man från
Gräsöfärjan kan skåda 40-50 fåglar samtidigt på iskanten i Öregrundsgrepen.
Alfs fotointresse har också renderat i ett antal fotoutställningar under åren
och han har också haft olika fotouppdrag på kärnkraftsverket i Forsmark.

73 Logen Värend, Växjö

Bardating och Eubatmöte 11 januari
Fyrtioen glada bröder fanns på plats i Logens lokaler vid årets första
möte. Tre bröder fick dock vänta en liten stund till dess det var dags för
Eubatmötet.
Denna gång gästades vi av fyra bröder från Logen Wirdar i Ljungby med
RSOÄ Sven-Holger Johansson i spetsen. Vi gläds alltid extra när vi får besök
av vår fadderloge. Och självklart var vår ständige gäst Carl Snaar från logen
Merlin i Karlskrona på plats!
MÄ Joachim Hultgren briefade om kommande ideella inslag. Bland annat
kommer vår landshövding Kristina Alsér att besöka oss den 27 februari. SvenHolger Johansson informerade om nya fräscha kandidater till Ordensledningen.
Kvällens storstilade show hölls av vår eminente organist Anders Johansson.
På bardatinget framfördes en ”chanson” med Lucienne Boyer. Titeln ”ParlezMoi D´amour” inspelad 1930. Lucienne var en av de stora som sjöng chansons i Frankrike på 20-30 och 40 talen. Hon var samtida med Charles Trénet,
Edith Piaf, Maurice Chevalier och Yves Montand. Hon var mor till Jacquline
Boyer som vann Eurovisionsschlagerfestivalen 1960 med ”Tom Pillibi”.
På eubatmötet var det så dags för Joseph Haydns stråkkvartett i c-dur
”Kejsarkvartetten” som komponerades år 1797 och som det senare blev så
mycket bråk om, eftersom den användes av nazisterna som nationalhymn
med tillägg av ”HorstWessel-Lied” som var en kampsång inom SS. Texten
skrevs av August Hoffman von Fallersleben år 1841. Ursprungligen var det
under Weimarrepubliken som den börjande användas som nationalhymn.
Sven-Holger läste upp ett intressant
brev från en broder. Det var ett litet
kåseri om hur 40-talisterna lyckats
överleva, trots avsaknad av bland
annat datorer/internet, mobiltelefoner, cykelhjälmar, dagis, fotriktiga
skodon, labbtestade drycker, kravmärkta matvaror och mycket mera.
Efter en bra stunds minglande
med kaffe och avec så var det så
dags att ta på våra svanmärkta
och miljövänliga ytterplagg och ge sig ut i den kyliga vinterkvällen.
Text: Hans Petersson. Foto: Joachim Hultgren

74 Logen Beltain, Östhammar
Eubatmöte måndag 21 januari

Vid januarimånads sista möte med Östhammarsbröderna utdelades logens tionde välgörenhetspris. 2012-års stipendiat blev Alf Sevastik, fotograf och naturmänniska i Östhammars kommun. Alf har lagt ner många timmars arbete med att
få tillbaka vår landskapsfågel, Havsörnen, vars bestånd var på starkt nedgående.
Alfs intresse för djur och natur gjorde att han etablerade ett samarbete med roslagsbönderna som försåg honom med döda griskroppar som han sedan släpade
ut på olika matningsplatser från Skutskär i norr till en bit ner i södra Roslagen.
Antalet timmar som gått åt till detta projekt går inte att räkna, men det sägs på
bygden att när en vanlig människa nött ut ett par stövlar har Alf gjort slut på tre

Alf Sevastik, till höger på bilden, för sitt naturengagemang, priset tillsammans med diplom och blommor överlämnades av
logens ÄÄ, Björn Rosencrantz och br Rolf Tämnervik

Beltainbrödernas motivering: Alf är en eldsjäl som vigt sitt liv med egen
uppoffring utan ekonomisk vinning. Endast naturlig vinning för framtida generationer är hans ledstjärna.
Priset delades ut i samband med brödramåltiden, består av en mindre
penninggåva samt diplom och de druidiska rosorna.
”Det här var en verklig överraskning sade Alf i sitt tacktal, jag hade inte
alls väntat mig en sådan här uppvaktning när jag fick kallelsen hit i kväll.”
Alf lovade också att han vid något tillfälle skall återkomma och visa lite
bilder från sitt naturengagemang.
Kvällen kunde summeras av ett gott druidiskt arbete, men att det nu måste
till krafttag för att förstärka brödrakedjan som av olika anledningar brustit
på flera ställen. Samtliga bröder uppmanades av broder ÄÄ att till nästa
möte tänka till ordentligt.
Text & bild: Börje Eriksson

77 Logen Allbota, Kalmar/
Färjestaden

Druid- och Eubatmöte 15 januari 2013
Nytt år och möjlighet till återseende hade fått Allbotabröderna att, trots
kung Bores grepp, bege sig till årets första möte i Färjestaden. Mötet var
såväl en druidstämma som ett eubatmöte. Under druidstämman lämnade
Skm Anders Eklund en rapport av vilken det framgick att trots stora utbetalningar under december så är ekonomin i god balans. Under eubatmöte
hölls, förutom de sedvanliga förhandlingarna, en dialog mellan ÄÄ och MÄ.
Detta senare inslag är uppskattat då det ger möjlighet till fördjupning av
de druidiska kunskaperna. Under ideella inslaget spelade Org Martin som
vanligt väl vald och stämningsfull musik.
Under efterlogen var det som vanligt dragning i vinlotteriet och lycklig vinnare var denna kväll broder Pontus Danielsson. Trots att det var ”jobbardag” dagen efter så fortsatte diskussionerna och umgänget vid kaffebordet
ganska länge tills det var dags att bege sig hem i vinternatten.
Håkan J
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Fotograf: Johan Lindvall www.johanlindvall.se

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

Damklubb
Märket
Beställes hos:
Monika Cederholm, Torsgatan 14
274 31 Skurup, mobil 0706 58 03 51,
E-post monika.cederholm@telia.com

www.ateljemb.se
044-859 95

26

Nr 2 februari 2013

Svensk Druid-Tidning

78 Logen Avalon Älmhult

80 Logen Altair Arvika

Så var det dags igen för en ny säsong i gemenskap på Druidgården. Det
vi alla väntat på. Först en Druidstämma och efter den ett Eubatmöte. 51
bröder på plats och fantastisk stämning som vanligt. ÄÄ Erland Gummesson
inledde med ett finurligt litet poem om det faktum att nästa jul aldrig varit närmare än nu. Ett påstående som förvisso inte kan bestridas.
På plats fanns alla ämbetsmännen; det var endast TjOÄ-stolen som var
besatt av en reserv. Bengt Adolfsson hade här inga problem med att återuppliva sin gamla syssla. Skm Björn Hornestedt gav en kort ekonomisk
rapport, vilken absolut inte ingav någon form av oro för läget, tvärtom. Att
vi numera äger Druidgården fullt ut var också ett glädjande besked.
Kvällens ideella inslag vände sig i första hand till våra senast anslutna
bröder och bestod av den s k druidiska dialogen. I den får man förklaringar och bakgrund till vår verksamhet och rätar förmodligen ut flera
frågetecken för nykomlingar.

Den 16 nov 2012 recipierade fem bröder i vår Orden. Det var första gången
som de sittande ämbetsmännen hade reception, varför träning och påläsning av ritual var särskild viktig.

Druidstämma och Eubatmöte 17 januari

Eubatmöte med reception

36 bröder följde Ståle Nesbakken, Steinar Holmen, Kurt Nilsson,
Gunnar Arvidsson och Jörgen Mood under deras inträde. Med god hjälp
från moderlogen Aquila så genomförde ämbetsmännen receptionen utan
missöden och de nya bröderna blev väl omhändertagna.
I efterlogen talade ÄÄ Peter Larsson till de nya bröderna och hälsade dem
välkomna och där Gunnar Arvidsson talade för de nya bröderna och uttryckte deras glädje för att komma in i den druidiska gemenskapen.
Text o foto Henrik Lindström

Trohetstecken, nämligen vackra kavajmärken, får man vid uppnådda
jämna hundratal möten. Vid den fortsatta kvällen i Druidgårdens matsal
var det åter dags för utdelning. Hans-Peter Adolfsson hade närvaro på
100 möten, veteranen Bengt Adolfsson 200 st samt Per Dackander och
Lars Wastegren vardera 100 möten.
Jämna födelsedagar är också en anledning till uppvaktning i Logen Avalon.
Exklusiva vinflaskor delades ut till bröderna Lars Ingvert som fyllt 60 år och till
Lars Pihl som för bara några dagar sedan passerat 50-årsgränsen. ÄÄ Erland
Gummesson skötte dessa högtidliga göromål med numera van hand.
Vår Lv Göran Dahlquist och Fu hade som vanligt fixat en ytterst trivsam måltid
och efterloge, och kunde dessutom meddela att baren i år har ett utökat sortiment. Något som uppenbarligen gick hem hos bröderna. Innan vi gick hem.
Alf Carlsson
Kopia av Druidannons_version3_20120913_Layout 1 2012-09-13 17:13 Sida
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Faddertecken, Druidstjärna 18k
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Korrekt placering av
Förtjänsttecken
Trohetstecken
Ex-regalie

Hedersdruid
Ordens Förtjänsttecken
Ordens Stjärntecken

Ordens Jubelveteran
Ordens Veteran

Ex regalier
RSL - rött
SL - blått
GL - grönt

Stjärnan, visar
medlemskapet i IGLD

Alla utmärkelsetecken bäres till högtidsdräkt vid Druid-Ordens sammankomster
och banketter. Endast en exregalie för varje nivå (grundloge, storloge, Rikstorlogen) får bäras. Detsamma gäller för förtjänst- och trohetstecken.

Mer information på Ordenscirkulär 313 & 317!
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VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
LOGEN STELLA POLARIS, LOGEN STONEHENGE,
TRELLEBORG
HÄSSLEHOLM
Eu 12 12 28

Eu 12 12 14

LOGEN NENNIUS,
BODEN
Eu 12 12 07

Konsultgatan 11,
215 69 Malmö

Kräftvägen 4,
281 35 Hässleholm

Söderlid
Maglarpsvägen 183-5,
231 93 Trelleborg

Ymers väg 5,
281 42 Hässleholm

LOGEN GRANNOS,
AVESTA

Byaliden 6 B,
282 94 Hörja

Eu 12 12 03

Dan Andersson

Jonas Areheim

Anders Killmey

Läroverksgatan 20,
961 73 Boden

Lasse Forsén

Alf Arvidsson

Mikael Nilsson

Göran Brändemar
Stövarevägen 7,
231 92 Trelleborg

Pigge Sundberg

Johan Persson

Garmakergatan 3,
774 31 Avesta

Stefan Selander

LOGEN KRONOS,
HELSINGFORS

Västerbogatan 5 B,
281 47 Hässleholm

Kenth-Göran Ohlsson
Ängagårdsvägen 13,
231 76 Beddingestrand

Albobyggegatan 6,
282 32 Tyringe

Hans-Åke Schlyter

Mellan-Grevie Kyrkoväg 280,
235 99 Vellinge

Eu 12 12 10

Ville Hallavo

Richard Viberg

Korkeavuorenkatu 33 A 7,
00130 Helsinki, Finland

Pepparmyntsgränden 22,
281 33 Hässleholm

Per-Olof Reimer
Tivoligården
Maglarp, Pl 411,
231 93 Trelleborg

Mika Honkanen

Torbjörn Wimborn

Imjärventie 472, 1
8300 Heinola, Finland

Ängsvägen 16,
281 46 Tormestorp

Välkomna till

FRACK 1.595:-

Carlgren´s Herr

Komplett med alla tillbehör

2.250:-

Generalsgatan 45 i Norrköping

Svart kostym
1.795:Smoking + skjorta 1.800:Lackskor
500:-

tel: 0708 34 14 14 • www.frackshop.se

Stipendiefondens hyllningsadresser…

…har ändrat utseende och
antalet har utökats till fyra.

Som tidigare finns adresser för att gratulera broder på en högtidsdag respektive till minne av avliden broder.
Dessa adresser bör finnas hos varje Skm.
Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i annan loge respektive gratulation av loge som fyller år.
Rekvirera adresserna i god tid via mejl: kansliet@druidorden.org

druid-orden
Logen Merkur

50 år

Svenska riksstorlogen
fgdo
har med anledning av logens jubileum
överlämnat en gåva till
Druid-Ordens Stipendiefond
Riksstorlogen uttalar sin uppskattning av
de många årens arbete och uttrycker en
förhoppning om en lyckosam utveckling i
framtiden
Malmö i april månad 2013
Björn Cederberg
RSÄÄ

Göran Lundgren
RSskr

under riksstorlogens
överinseende

druid-orden

druid-orden
Till minnet av
Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond
vi vill på detta sätt tacka för ett
varmt och broderligt mottagande
samt framföra en hälsning från
alla våra bröder och önskar
er lycka till i framtiden

har en penninggåva överlämnats till

Druid-Ordens
Stipendiefond
Vårt liv är en fläkt, en saga en dröm.
En droppe som faller i tidens ström
den skimrar i regnbågens färg en minut
men brister och faller - drömmen är slut

Logen Belenos
ää

vila i frid

druid-orden
bäste Broder
Sven Svensson
med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra
överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

skr
ää

under riksstorlogens
överinseende

under riksstorlogens
överinseende
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VI GRATULERAR
i mars
93 år

70 år

Aquila, Lars Rasmusson, 1 mar
Wirdar, Curt Ekman, 4 mar
Kronos, Jaakko-Juhani Himberg, 10 mar
Doru, Gunnar Ericsson, 11 mar
Minera Ferrorum, Roger Bylund, 14 mar
Morvin, Bror Uhlin, 21 mar
Minera Ferrorum, Tony Johansson, 14 mar
Stella Polaris, Sven Erik Jönsson, 16 mar
Derva, Jan Erik Öwre, 18 mar
Thesevs, Sixten von Wowern, 4 mar
Minera Ferrorum, Per-Olof Olsson, 19 mar
Neptunus, Bengt Normann, 22 mar
Wirdar, Alf Blomqvist, 25 mar
Eos, Håkan Lindblom, 22 mar
Halör, Lars-Göran Magnusson, 23 mar
Ad Astra, Uno Jönsson, 29 mar
Argo, Stig Redin, 11 mar
Aldebaran, Karl-Henrik Renman, 12 mar Venus, Sten Mattsson, 29 mar
Nerevs, Rolf Svensson, 30 mar
Triton, Ingemar Larsson, 15 mar
Karlavagnen, Stig Abrahamsson, 19 mar Taranis, Karl Erik Lindbäck, 31 mar
Alir, Arne Östlin, 27 mar
Pallas, Lars-Eric Spetz, 29 mar
Wirdar, Göran Nennefors, 1 mar
Thesevs, Nils-Åke Swanberg, 3 mar
Mimer, Karsten Klinteberg, 3 mar
Venus, Gunnar Hellerstedt, 3 mar
Aquila, Carl von Wendt, 7 mar
Vasa, Thor Westerberg, 5 mar
Carnac, Michael Lindqvist, 7 mar
Manannán, Robert Stjernman, 7 mar
Stella Polaris, René Lindelöf, 9 mar
Ad Astra, Bo Malmgren, 7 mar
Halör, Thommy Gransten, 10 mar
Idris, Mats Lörstad, 12 mar
Värend, Jan Angesved, 12 mar
Neptunus, Harald Magnusson, 22 mar
Allbota, Stefan Norén, 16 mar
Idris, Donald Wedel, 26 mar
Neptunus, Georg Olsson, 26 mar

92 år
90 år
85 år
80 år

60 år

75 år

LOGEN NENNIUS, BODEN
OÄ-Br Rune Olofsson, Boden
Invigd i Orden den 27 april 1973
Avliden den 16 december 2012
39 medlemsår

BRUSTNA
LÄNKAR

Halör, Bengt Jacobson, 20 mar
Thesevs, Olof Berglund, 23 mar
Idris, Mikael Gerhardsson, 24 mar
Excalibur, Mats Ljung, 24 mar
Beltain, Sonny Andersson, 28 mar
Neptunus, Lars Westermark, 28 mar
Halör, Håkan Boström, 28 mar
Karlavagnen, Kjell Nordström, 30 mar

50 år

Taliesin, Henrik Thoor, 10 mar
Thesevs, Micael Eriksson, 12 mar
Triton, Claes Lundgren, 22 mar
Alir, Pär-Olof Sandin, 30 mar
Rigel, Ulf Tjernström, 31 mar

40 år

Amici, Kenneth Olsson, 7 mar
Taliesin, Per Olofsson, 7 mar
Grannos, Fredrik Johansson, 8 mar
Derva, Göran Matzén, 27 mar
Merlin, Thomas Deutgen, 29 mar

30 år

Orion, Hampus Råde, 6 mar
Wales, Björn Annerfeldt, 11 mar
Nennius, Tobias Hansson, 21 mar
Vasa, Gustav Svedin, 25 mar

LOGEN AQUILA, KARLSTAD
OÄ-Br Thore Eklund, Karlstad
Invigd i Orden den 14 februari 1976
Avliden den 27 december 2012
36 medlemsår

LOGEN POLARIS, KIRUNA

LOGEN TALIESIN,
JÖNKÖPING

OÄ-Br Elfrid Isaksson, Kiruna
Invigd i Orden den 21 oktober 1995
Avliden den 6 december 2012
17 medlemsår

OÄ-Br Stig Svensson, Jönköping
Invigd i Orden den 23 februari 1982
Avliden den 28 december 2012
30 medlemsår

LOGEN IRIS, GÖTEBORG
OÄ-Br Kent Andersson, Västra Frölunda

LOGEN ALDEBARAN, UMEÅ

Invigd i Orden den 10 mars 1987
Avliden den 15 januari 2013
26 medlemsår

OÄ-Br Karl Brändström, Umeå

Invigd i Orden den 24 november 1972
Avliden den 12 januari 2013
41 medlemsår

LOGEN HESPERUS, MALMÖ
R-Br Helge Hansson, Malmö
Invigd i Orden den 23 april 1985
Avliden den 3 januari 2013
28 medlemsår

31

B

POSTTIDNING

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

RITUALMUSIK
FÖR GRUNDLOGEN
Arbetet är nu klart för att presentera grundlogens ritualmusik på vår hemsida,
www.druidorden.org, samt på en nyproducerad CD,
GRUNDLOGENS RITUALMUSIK 2012.
På hemsidan finner du musiken under Internt/Stammen och därefter under formulär och
hjälpmedel, filerna är tillgängliga enligt behörighetskod.
Här finns olika val, inspelad musik för Grundloger i avlyssingsbara filer, med eller utan sång,
texter, noter samt förslag till Rituell musik att använda vid skilda tillfällen.
INSPELAD MUSIK FÖR GRUNDLOGER: Här finns möjlighet att lyssna på nya
inspelningar av de ”obligatoriska” styckena tillhörande grundlogeritualerna samt sorgelogen.
Där sång förekommer finns det möjlighet att välja enbart ackompanjemang.
TEXTER: Här ligger texterna på samtliga sånger i grundlogen, bara att hämta, med logga och
i före-skrivet typsnitt.
NOTER: Här finns de obligatoriska musikstyckena i förenklad utgåva, melodi samt ackordsanalys,
vilka vi använder i samtliga grundlogegrader.
FÖRSLAG TILL RITUELL MUSIK: Som titeln säger, lämplig musik att använda under
logearbetet i alla former. En del förslag är avlyssningsbara.

CD:n finns att rekvirera från vårt Kansli till ett pris av 100:- + porto

