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Bröder i åminnelse

V

årt 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
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SÖKER KANSLIST!
Kansliet finns på Västergatan 3
i centrala Malmö

Grafisk formgivare/
layoutare till

Arbetet består i sedvanligt löpande kontorsarbete såsom fakturering, månadsrapporter
samt att handha Ordens nätmatrikel, vi använder Wisma bokföringssystem.

Svensk Druid-Tidning
Vår nuvarande, ROÄ Göran Lindgren,
planerar att lämna uppdraget vid Riksmötet
2017. Därför behöver vi en ersättare för att
producera våra 10 nummer per år.

Detta innebär att erfarenhet av administrativa uppgifter samt vana från de vanligaste
Word programmen är nödvändigt.
Befattningen bygger på god servicekänsla och
erbjuder ett stort kontaktnät och eget ansvar.

För att övergången ska ske så smidigt som möjlig vill vi redan nu planera för detta skifte. Vi
önskar komma i kontakt med broder som vill
göra en insats för Orden och göra layouten &
originalen av vår tidning. Uppdraget innebär
att du ingår i tidningens redaktionskommittén.

Kansliet är öppet
tisdag-torsdag
8.00-16.00

Du som tycker att uppdraget verkar intressant
och spännande vill vi få kontakt med. Kontakta
broder Göran för vidare information.

Lön efter överenskommelse.
Tillträde: Vår uvarande kanslist, ROÄ Göran
Lundgren, slutar sin tjänst senast 2017-08-01.
Insättandet av vår nye kanslist kommer att
ske i god tid före den tidpunkten.

Mail: g.k.lindgren@telia.com
eller slå en signal på 073 987 55 63
Uppdraget ger viss ekonomisk ersättning.
Kräver kunskaper bland annat i dataprogrammen InDesign och PhotoShop. Du måste också
ha tillgång till denna tekniska utrustning.

Vi tror att det är en fördel om kanslisten är
invigd i Orden.
Är du intresserad?
Vänligen kontakta RSSkr Bertil Svensson tel
070-256 96 64 eller rsskr@druidorden.org

VÄLKOMMEN ATT
HÖRA AV DIG!
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I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning
SVENSKA DRUID-ORDEN

Mina sista tankar som redaktör
I åtta år har jag varit med i redaktionen för Svensk Druid-Tidning.
Dessa åtta år har varit spännande och lärorika på många sätt.
Det är nu dags för mig att avsluta min redaktörsyssla och kunna
lämna min dator öppen för annat skrivande. Vi i redaktionen
har haft redaktionsmöten två gånger per år då vi träffats i olika
delar av vårt land. Vi har då vid varje tillfälle besökt två loger i
grannskapet där vi träffats. Det har blivit ett femtontal loger som
vi besökt och dessa logemöten och logekvällar har varit oerhört
givande och glada stunder.
Ett sak som ofta kommer upp vid våra träffar är frågan om hur
många av våra bröder i Orden som läser vår tidning. Bläddrar
man i den och slänger den sedan eller lusläser man den?
För min del har jag fått en del mail som tyder på att tidningen
läses. Jag skrev en artikel om en mördare ifrån Delsbo, platsen
som är känd för sina många knivslagsmål. Jag beskrev då den
som hade knivskurit offret som en stor, hård, stark och brutal
människa. Mordet skedde i slutet av 1800-talet. Veckan efter artikeln fick jag ett telefonsamtal från en man som bestämt påstod
att mina beskrivningar på mördaren inte var sanningsenliga.
Han var en timid och sansad människa men hade blivit lurad i
en skogsaffär.
Många mail kom när jag beskrev mina prostatacancerproblem.
Och det är väl inte så konstigt eftersom statistiken säger att utav
5 000 bröder i Orden så har mellan 300-400 bröder av oss drabbats av denna sjukdom.
Då dessa tankar och ord är mina sista som redaktör för Svensk
Druid-Tidning vill jag tacka mina redaktionskollegor med redaktionschefen i spetsen för de åtta år jag
har fått vara med att få tidningen så läsbar
som möjligt för er.
Johnny S. Andersson
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Etikettsidan
Text Caj Söderberg Illustration Karikatyr

Etikettsregler har vi för att det är praktiskt
Om att sköta sig på kalaset
samtalet. Prata enbart korta stunder med den som sitter till vänster och
vänd dig då inte på stolen så din dam får din ryggtavla mot sig.
Det är mycket pekpinnar det här men det är för att alla ska trivas. Tänker
man efter lite så fungerar det alldeles utmärkt med lite sunt förnuft och
uppmärksamhet.
När det skålas. Man dricker inte vin före den första skålen. Ta glaset i dess
ben och vänd dig först mot din dam till höger, sedan till vänster och därefter mot de övriga vid bordet. Ta endast en klunk av vinet vid varje tillfälle.
Se till att alltid ha lite vin kvar i glaset även mot slutet av måltiden. Det kan
kännas pinsamt att lyfta ett tomt glas om det blir ytterligare en skål. Ett
vattenglas kan du dricka av redan före första skålen.
Är det dukat med många bestick, ta dem utifrån och in mot tallriken.
Glasen används från höger till vänster. Dessertbesticken ligger normalt
ovanför tallriken.
Om man måste gå på toaletten så ber man naturligtvis damen om ursäkt
samt kommer tillbaka så snabbt som möjligt. Idag är det inte längre artigt
att lämna middagen och gå ut för att röka. Förr rökte man t o m vid bordet.
När man lämnar bordet är det kutym att följa sin bordsdam till den första
dansen. ”Jamen jag dansar så dåligt”, kanske du säger. Då är det mycket
bättre att skämtsamt prata om det under slutet av måltiden än att smita
undan. Kanske du skämtsamt kan säga: ”Jag tycker jag dansar så dåligt
så jag måste be dig att hjälpa mig”. Kan du överhuvudtaget inte dansa
ska du så klart förklara det. Inte bara försvinna efter måltiden. Det skall
i ärlighetens namn sägas att även damer kan smita undan för att dansa
första dansen med sin man. Men det är inte rätt mot dig. Sin man får hon
dansa med nästa dans.
Nu ser vi fram mot kommande druidbanketter för att ha riktigt trevlig
tillsammans med våra damer som när de går hem ska tycka att det har
varit en riktigt lyckad fest.

Får något år sedan skrev jag om att vi bör uppträda som gentlemän när det
är fest med damer och det bör tas upp igen.
Jag blir lika ledsen varje gång jag hör en dam beklaga sig över att bordskavaljeren inte har uppträtt artigt. Om man nu har fått förmånen att föra en
dam till bordet så är det självklart allas vårt ansvar att middagen skall bli
så trevlig som möjligt för henne.
Observera att jag skrev ”föra” till bordet. Man ska alltså i god tid ta reda på
bordsplaceringen och sedan söka upp sin dam, presentera sig, och sedan
föra henne till bordet när det bjuds till bords.

Det jag skriver om kan tyckas vara självklara saker, men det är det inte.
Vi ska inte behöva höra någon kritik efter en fest. Vi är druider. Vi i DruidOrden bär frack på våra banketter och det förpliktar.
Etikett och bordskick var någonting som blev väldigt omodernt på 1970-talet.
Den generationen som växte upp då kan ofta naturligt inte ge sina barn den
kunskapen. Men idag finns det ett växande intresse för vett och etikett. Ett
snyggt bordskick är en artighet mot alla andra och de regler som finns gör
en fin middag mycket trevligare för alla och inte minst enklare för en själv.
Sedan man hjälpt sin dam med stolen bör man hälsa och presentera sig för
de övriga i ”närområdet” vid bordet. Därefter bör man så snart som möjligt
öppna en ledig konversation med sin dam med en enkel fråga eller egen
synpunkt för att bryta isen.
Visst kan det vara svårt ibland att komma på vad man ska prata om.
Fundera gärna på något allmängiltigt redan före festen sedan brukar det
lösa sig av sig självt. Akta för att alltför ingående beskriva dina egna intressen om du inte är säker på att hon delar dem. Var lyhörd.
Prata aldrig med personen på damens högra sid om inte din dam deltar i
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SL-mötet i Östanland
Christer Lindh, Fredrik Asplund och Jan Lindström logen Avalon,
Kenneth Nestlén logen Merlin, Jonas Engmarker, Anders Johansson,
Joakim Wahlis, Valentin Nilsson och Mats Emmerberg logen Stonehenge,
Mårten Sandin, Ulf-Peter Strömberg och Fredrik Byrskog logen Wirdar.

Denna gång var det Logen Wirdar som stod som värd att arrangera denna begivenhet. Dagen startade med en god frukost i broderlig anda och trevlig gemenskap.

OÄ-graden:
Då var det äntligen dags att starta upp första mötet för dagen i OÄ-församlingen!
SÄÄ Per Larsen hälsade alla bröder hjärtligt välkomna och framförde en trevlig
dikt. Speciellt välkommen hälsades RSV Rolf Mattsson samt gästande broder från
logen Nemeton i Lund Peter Ahlqvist, från SL Vänerland SÄÄ Alf Stensson, SSkr
Anders Regnell, SSkm Christer Hardenberg samt ROÄ Lars-Åke Dahlström.

Samtliga bröder klarade sin första SL-grad med bravur och fick mottaga sin
nya regalie samt blev behängda med den gyllne triangeln, med inskriptionen Kunskap är makt.
Bröderna gratulerades, och uppmanades att vara aktiva i den fortsatta
druidiska vandringen på Ordenstrappan.
Som ideellt inslag denna högtidsdag, framförde ROÄ Henrik Enander en
mycket fängslande berättelse om Märta Ljungberg, en märklig gestalt i
Ljungbys korta historia. Hon föddes på Ljungby Gästgivargård 1656 som då
sköttes av fadern. Det var ett lönsamt gästgiveri då det låg vid den viktiga
landsvägen mellan huvudstaden och södra Sverige. Här växte Märta upp
och när hon var 20 år och arbetade som piga på gästgivargården hade kung
Karl XI sitt högkvarter där, när han inspekterade den svenska armén vid
Hamneda före slaget vid Lund mot danskarna. Hon tog över gästgiveriet när
fadern dog och hon gjorde sig känd som ett rekorderligt fruntimmer som
inte lade pengarna på kistbotten utan investerade i fastigheter och mark. Hos
dagens ljungbybor är hon känd för sitt testamente till studenter och fattiga i
socknarna runt om Ljungby - Märta Ljungbergs Donationsfond.
Nu var det dags för en mycket välsmakande brödramåltid med passande
drycker av olika slag! Talet till Fosterlandet framfördes av broder Rolf
Larsson, ett mycket trevligt och tänkvärt tal.
Detta SL-möte i trevlig gemenskap mellan Druidbröder började lida mot sitt
slut! Ett stort tack till logen Wirdar för ett mycket väl genomfört SL-möte!
Alla Bröder blev mycket väl omhändertagna från tidig morgon till sen kväll!
Den traditionella insamlingen till Stipendiefonden vid brödramåliden, resulterade i ett nytt rekord för oss: 3.500:-.
Text: Ulf Andersson, foto: Mats Höstbo

Arbetet fortlöpte i druidisk anda där tre bröder recipierade: Olle Ring logen
Avalon, Anders Welltén logen Merlin samt Lars Alvén logen Värend.
Efter dagens lunch kunde mätta och belåtna bröder intaga Lunden för nästa
begivenhet, Ringgradsmötet.

R-graden:
SÄÄ Per Larsen hälsade bröderna varmt och broderligt välkomna till mötet
i denna grad. Speciellt välkomna hälsades de gästande bröderna, precis
som i OÄ-graden och SÄÄ Inledde även med en trevlig och tänkvärd dikt.

Följande bröder recipierade i denna grad: Alf Nilsson logen Ossian, Magnus
Källström logen Värend, samt Åke Malmgren och Ulf Gustafsson logen Merlin.
Ringsången framfördes av SOrg Mats Lundberg.
SÄÄ Per Larsen, hälsade de nya Ringbröderna välkomna till denna andra
SL-grad och uppmanade de nya Ringbröderna att vara stolta över ringen
och bära den med heder!

K-graden:
SÄÄ Per Larsen öppnade mötet i SL första grad och välkomnade alla närvarande bröder. Nu var det trångt och broderligt varmt, över nittio närvarande bröder!
Femton bröder hade hörsammat kallelsen till upphöjning i denna grad:
Jan Carlén och Emil Karlsson logen Allbota, Sven-Arne Svensson,

Utdelning av Ordens Förtjänsttecken till ROÄ Ingvar Strömberg Från vänster:
ROÄ Sven-Holger Johansson, ROÄ Ingvar Strömberg, RSV Rolf Mattsson, ROÄ
Ove Finnhult

5

Svensk Druid-Tidning

Nr 9 november 2015

Höstmöte med
SL Västanland i Grebbestad
Till ett höstlikt Grebbestad anlände ett 50-tal bröder till Logen Sefirs lokal
för höstens Storlogemöte. Fu serverade kaffe med fika och stämningen var
hög från början.

till deras minne, spelade SOrg ”Sov på min arm”
av Taube.
Efter en kort paus inträdde RSSkr och RSM i
Lunden på uppdrag av RSL, för utdelning av
Ordens Förtjänsttecken. En mycket förvånad
SOrg Bo Alderstig ledsagades för erhållande av
detta tecken som han väl förtjänat efter många år
bakom orgeln i både logen Iris och SL Västanland.
Broder Bo tackade rörd och förvånad till denna
fina utmärkelse.
Vi fick oss till del grundlogernas löpande verksamhet och arbetet var gott i
samtliga loger. Nämnas kan att logen Iris invigt nya lokaler. Nyrekryteringen
ser tillfredsställande ut, men kan alltid bli bättre. Meddelades att logen
Sefir avhåller sitt 50-årsjubileum 4 september 2015.
RSM Dan Bergeld presenterade Stipendiefondens verksamhet och kunde
meddela att dagens insamlade medel uppgår till ca 1 milj kr.
Logen Sefirs MÄ, Niklas Buntegaard, berättade i mötets ideella inslag om
Tanums kommun och allt det vi har att visa upp, från kusten i väster till
bullarbygden i öster.
Broder Göran He tackade SÄÄ med ämbetsmän för väl genomförda möten.
SÄÄ tackade alla närvarande med orden ”utan Er, inga möten” och hälsade välkommen till Göteborg den 2 april 2016.

OÄ-graden
SÄÄ Mats Rosenbielke hälsade välkommen, särskilt till RSL-ämbetsmän, RSSkr
Bertil Svensson och RSM Dan Bergeld, med en dikt av Tage Dannielsson.
Därefter förlänades Conny Deodorsson, Lir, Christer Torstensson, Mannanan
och Mattias Brink, Sefir OÄ-graden. SMÄ talade till de nya Oldärkarna.

Ringgraden
Efter en mättande lunch hälsade SÄÄ välkommen till dagens möte i denna
grad och särskilt till de nykomna Ringbröderna och läste dikten Höstdrömmar.

Brödramåltiden

Bröderna Bengt Gustavsson och Lars Rune Andersson, Manannán, samt PerOlof Hedemyr, Sefir, hedrades med Ringgraden. SSkr talade till Ringbröderna.
SMÄ rapporterade om logernas brödraantal och poängterade vikten av
nyrekryteringen, så att målet 300 bröder kan uppnås.
Ideelt: SOrg Bo Alderstig påminde om all oro i runt om i världen. Han tänkte på
Charlie Chaplin i filmen Moderna Tider. Trots besvärligheter fanns ett leende på
hans läppar. Broder Bo sjöng och spelade ”Smile” ur nämnda film.

Kapitelgraden
SSkm Bertil Börjesson höll talet till fosterlandet och SÄÄ talade till recipienderna. Christer Torstensson höll recipiendernas tacktal och SSkr
Lasse Nilsson tackade för maten och Fu för deras arbete. De hyllades med
en värmande applåd.
Varför tar allt slut när man har som trevligast???
Göran He

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!

En fullsatt Lund hälsades välkommen av SÄÄ som läste en dikt om årstiden.
Efter undervisning av Beredande Broder Lars Wallin, kallades till Kapitelgraden bröderna Robert Dahlberg, Sefir, Göran Wigbring och Gert Olausson,
Belisama, och erhöll sin grads regalie och den Gyllene Triangeln.
SOÄ Håkan Ekman höll parentation över förre RSÄÄ Riddaren av Spegel
och Sond, ROÄ Jan Peterzén och OÄ Rune Dahlin, Lir. Efter en tyst minut

Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
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Vad innebär det att
bekläda ett ämbete?
av Bertil Carlsson
Svaret på frågan kan tyckas enkelt, men det är nog inte hela sanningen. En
broder kan nog vara besjälad av ämbetet, men kanske inte förmår att göra
så mycket av de åligganden som ingår. (Själv kunde jag inte säga namnet
på mina handbarder vid installationen som ÄÄ, beroende på att jag aldrig
fått upplysning om den saken.)
Varje funktion inom vår Orden för med sig arbetsuppgifter som ska göras.
Allt annat skapar kaos och förvirring. Att en tillträdande TjOÄ har full kontroll över sina plikter kan vi nog ta för givet, men alla de andra nytillträdda
ämbetsmännen kanske inte har någon som helst aning om vad logen
kommer att kräva av dem så snart de intagit sina platser.
Informationen måste komma från två håll. De avgående måste noggrant
informera de nya. Det är viktigt, inte minst för att rutinerna kan variera
mellan grundlogerna. Inte ens den mest vetgirige nytillträdde kan i ordenscirkulär och utbildningspärmar få grepp om de lokala variationerna.
Viktigast är ju trots allt att de nya sätter sig in i situationen, men det finns
så mycket mer mellan raderna.

Storlogerna brukar arrangera utbildningskurser där ämbetsmännen ska
kunna få grepp om krav och åligganden. Problemet är att kurserna inte
låter alla vara med. Jag har aldrig varit med om en kurs där handbarderna
varit närvarande! Hur ska de få veta att det förväntas av dem att de ska
hjälpa till med iordningsställandet av möteslokalen före varje möte?
Många ämbetsmän meddelar inte i tid att de inte kommer att vara närvarande vid ett möte, trots att det är den första punkten i ämbetsbeskrivningarna. Då vi minuterna innan ett mötes öppnande febrilt söker handbarder
kan vi ju förstå att ingen handbard varit med och ställt lokalen i ordning.
Det är så onödigt att ställa de övriga ämbetsmännen i en stressande situation bara för att man inte i tid meddelat frånvaron.
Vägen till OÄ-kedjan ska inte vara enbart en sexårig väntan. Den ska vara
kantad av meningsfullt arbete, i vilket vi känner att vi alla kan vara gagnerika länkar i vår Orden.

NELSON, NYA ZEELAND

Information och intresseanmälan
Den 6-10 mars 2016 går IGLD World Congress 2016 av stapeln i Nelson, Nya Zeeland.
En resa är under planering som kommer att utgå från Köpenhamn. Planen är att göra en
rundresa på Sydön efter kongressen. På ut- och hemresan planeras ett stopp i tex. Singapore.
Är Du idag inte medlem i IGLD så finns möjlighet att erhålla graden i Nelson.
Intresseanmälan till RSM Dan Bergeld, (rsm@druidorden.org) så kommer Du att få ytterligare information.
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Våra grader
av Karsten Klinteberg, logen Mimer

utgifter för mat och dryck. Relativt sett blev det dock billigare
på 20-talet. Avgifterna höjdes bara marginellt, trots den kraftiga
inflationen efter första världskriget.

De flesta bröder som varit med
ett tag har hyfsad koll på vilka
våra sju grader är. Kunskapen
om vad som krävs för att få en
viss grad är kanske inte lika god.
Men det här ska handla om något
helt annat. Nämligen hur gradsystemet såg ut när Orden grundades
och under första halvan av förra seklet. Det kan vara av visst intresse för
logearkivarierna att känna till lite om
detta. Åtminstone i de äldre logerna
som fanns på den här tiden.

Den högsta graden, Ex Erz-graden, var ursprungligen tänkt som
en grad för före detta Ädel Ärkar. Eller som det hette på den här
tiden före detta Ädel Erzar. Men detta ändrades snart så att även
andra druider som varit aktiva och ansågs som lämpliga kunde få
denna grad.
Kapitel- och Ringgraden då? Ibland stöter man på uppgifter om
bröder som innehaft dessa grader redan under första halvan av
förra seklet. Men detta är en missuppfattning eller nån sorts efterhandskonstruktion. Dessa grader fanns inte då. Däremot fanns
det någonting som hette Kapitlet och det fanns en druidring. Men
detta var inte som idag knutet till någon särskild grad.

I begynnelsen fanns det bara fyra
grader. Ovat, Bard, Druid och Ex Erz.
De tre första var i princip de samma som
idag. Beteckningen Ovat var direkthämtad från tyskan, men försvenskades
senare till Eubat. Ofta kallades de
tre inledande graderna helt enkelt
första, andra och tredje graden.
Det gick snabbare att avancera i graderna på den tiden. Istället för
ett år, var det bara ett halvår mellan dessa grader. Vilket alltså innebar att redan efter ett år kunde en broder nå den tredje graden,
druidgraden.

Kapiteltriangeln och druidringen är alltså två företeelser som varit med, om inte från starten, så i alla fall från senare delen av
1910-talet. Och att dom ser ut som dom gör, det kan vi tacka två
Stella Polaris-bröder för.
På den här tiden fanns inte storlogerna, men bildandet av något
som kallades Hög Ärk Kapitlet gjorde att tredjegradsbröder (druider) och Ex Erzar från Ordens alla loger kunde träffas i egna möten. Dessa hölls i Malmö två gånger om året. Efterhand som Orden
spred sig norrut hölls även extra Kapitelmöten på andra platser.
Det var Olof Frankman, Albin Lindberg, Gustaf Hultgren och
August Björck från Mimer, Anton Elof Månsson och Gustaf Adolf
Pettersson från Ad Astra samt Knut Ekström från Stella Polaris
som tog initiativet till Kapitlets bildande och de räknades som
dess stiftare. Starten skedde 1918.

Det gick alltså snabbt att stiga i graderna för en nybliven broder.
Och det kostade en del. Om vi tänker oss en broder som gick
med i logen Mimer när denna var nybildad på 1910-talet. Vad fick
han betala det första året? Ja var han aktiv så blev det tre gradgivningsavgifter: 60 + 65 + 69 kronor, och så 12 månadsavgifter på
vardera 3 kronor. Alltså sammanlagt 230 kronor, vilket motsvarar
nästan 12 000:- i dagens pengavärde. Det var betydligt mer än vad
en vanlig arbetare tjänade i månaden. Till detta kommer sedan

Hög Ärk Kapitlet hade alltså som en av sina uppgifter att sammanföra bröder från olika loger och därigenom stärka och utveckla
samhörighetskänslan inom Orden. Men Kapitlet skulle också
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r & regalier
befordra de ideella strävandena. Genom att förvalta Ordens bibliotek, samla in uppgifter om de föredrag som hölls i de olika logerna och även tillhandahålla dessa åt andra loger. Huvudsakligen
då föredrag i druidiska ämnen.

när man bär detta yttre medlemstecken. Dessutom har jag alltid
haft det största intresse för Orden, som rimligtvis kan begäras.”
Ringen skulle tilldelas en broder vid en högtidsloge av
Ordensledaren eller den som Ordensledaren förordnat. Den
skulle bäras på höger hands långfinger. Den sistnämnda regeln
ändrades dock efter några månader och fick tillägget ”om möjligt”. Var det nån broder som saknade detta finger?

Den vackra kapitelgradstriangeln med devisen ”kunskap är makt”
fanns med praktiskt taget redan från starten. Det utlystes en pristävling om hur Hög Ärk Kapitlets emblem skulle se ut och det var
Knut Ekström från Stella Polaris som kom med det bästa förslaget.

Lite förvirrande är det kanske att en del bröder kom med i Kapitlet
innan de fick ringen, medan det var tvärtom för andra. Men som
sagt, dessa företeelser var inte knutna till någon särskild grad.

Det var en annan Stella Polaris-broder, Martin
Lysell, som kom med idéen till
druidringen. Förslaget
mottogs positivt och
beslutet om ringens
införande togs av
RSL 1916. Lysell,
som var juvelerare
till professionen, tog
själv fram ett förslag till utseende. Och det blev också han som fick
uppdraget att tillverka ringarna och sälja dem till Orden.

Redan i slutet av 1930-talet började man fundera på ett nytt
gradsystem som då också skulle inkludera en särskild ringgrad.
Förslag togs fram, men ändringen sköts på framtiden. Det var
först i mitten av 1950-talet som allting gjordes om. Orden fick då
flera nya loger sedan Oberoende Druidorden lagts ner. Antalet
loger blev nu så stort att RSL inte längre hann med alla installationer och teckenutdelningar. Därför infördes storlogerna och
Hög Ärk Kapitlet skrotades. Och i samma veva gjordes gradsystemet om till vårt nuvarande. Där de tre första graderna år knutna
till grundlogerna, de tre följande till storlogerna och den högsta
graden till RSL.

För att få bära ringen skulle en broder inneha lägst druidgraden,
han skulle vara gottstående och antingen varit med i fem år eller
gjort minst 30 eubatmöten. Ringen blev snabbt populär och det
var många bröder som ville bära den. Alla ville inte vänta tills kraven för tilldelning var uppfyllda. Och ordensledningen var generös med att bevilja dispenser. En av de bröder som ville få ringen i
förtid var Ernst Julius Dahn i logen Mimer. Broder Dahn var 52 år
och bosatt i Sjöbo. Så här skrev han i sin dispensansökan:

Stipendiefonden
behöver Ditt bidrag!

”Härmed vill jag vördsamt anhålla att Ordensringen blir mig tilldelad innevarande logeår. Enligt grundlagen är jag kanske inte
berättigad därtill, men på grund av dels min rätt höga ålder,
dels det intryck det här på orten gör bland vänner och bekanta,
vilket i sin ordning då skulle gå lättare att få någon ny medlem

Bg 782-1911 Skriv ”Stipendiefonden”,
på talongen så kommer bidraget rätt.
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Högtidsloge
Minera Ferrorum
Efter ett gediget arbete från organisationskommittén startade festligheterna klockan
17 med en högtidsloge med damer. Ett mycket uppskattat möte bland damerna. För
många var det första gången de var inne i vår lund. Några tyckte det var lite kusligt,
andra tyckte det var spännande att se hur det ser ut på våra möten där vi bröder satt
i en fullt iordningställd lund iförda våra regalier. Det kändes lite underligt att öppna
vår lund för utomstående personer, låt vara att det var våra damer.
ÄÄ Jan-Christer Gärde lotsade sina ämbetsmän genom ritualen på ett lugnt och säkert sätt, Skr Jim Majlöv läste upp protokollet från logens bildande. En av stiftarbröderna Kjell Skaugvoll, som fortfarande är aktiv i logen, gjorde en kort tillbakablick på
vår 40-åriga historia där han bl.a. berättade att handbardernas stavar tillverkats av
laddkäppar som använts för att ladda sprängsalvor i gruvan. Kanske inte så underligt
eftersom Minera Ferrorum är latin för ”järnmalmsgruva”. Vidare redogjorde broder
Kjell om olika lokaler som använts för mötena. Den första mer permanenta lokalen
låg i Malmberget på Upplandsvägen och hyrdes av LKAB. Sedan den 17 oktober 1998
finns vi i egna lokaler på Hedebergavägen i Gällivare. Logegården som den kallas
delas med Birgittalogen Epona, Odd Fellow och Rebeccalogen.
Gratulationer och lyckönskningar framfördes från SL Nordanland och våra
grundloger. Istället för presenter, blommor och blader hade de uppvaktande
logerna satt in en summa till Ordens Stipendiefond i Minera Ferrorums namn.
Bröderna gladde sig extra mycket för besöket och uppvaktningen från logen
Rigel i Örnsköldsvik. Ett stort tack till OÄ Tomas Skantz!
Direkt efter mötet inviterades gästerna en trappa ned för mingel med fördrink och tilltugg. Fu hade förvandlat den annars så grå källarvåningen till en
trivsam lokal och t.o.m. byggt upp en tillfällig bar. En uppsluppen och skön
stämning infann sig som en försmak av festligheterna.
När alla hittat sina platser vid de fint dekorerade borden kunde kvällens toastmaster, tillika vår Lv Pierre Eriksson välkomna oss alla till bords.
Som vanligt när vi har lite festligare så bjuder Fu till med något extra. Denna
kväll fick vi lättgravad älg-carpaccio (”hemskjuten” såklart) med tillbehör till
förrätt. Hängmörad grillad biff (från det lokala slakteriet) med potatiskaka till
varmrätt och en välsmakande bakad vanilj crème som dessert.
Till kaffet ställde sig bröderna i Minera Ferrorums framför gästerna och framförde till deras förvåning och oförställda glädje en jubileumssång skriven av och
under ledning av OÄ Ivan Wennström. Manlig körsång när den är som bäst.
Vi redogör inte för tal som hölls, men ni kan vara säkra på att alla som skall
hållas hölls... men, SÄÄ Urban Engströms tack till maten vill vi nämna lite
extra där han lyckades blanda humor med allvar på ett underhållande sätt.
När toastmastern klingade i glaset och förkunnade att den officiella delen nu var
över och baren var öppen blev det snabbt livat på dansgolvet där den lokala tvåmannagruppen Pep’n Joy underhöll med gamla klassiker och lite nyare dansmusik. All
heder till grabbarna som orkade underhålla gästerna till långt efter midnatt. Enligt
säkra källor gick de sista gästerna hem vid tretiden.
När gästerna lämna festen stod ÄÄ Jan-Christer
Gärde vid utgången och överlämnade en gåva till
alla damer; en glasvas med Minera Ferrorums
Jubileumslogo ingraverad.
Tack alla er som gjorde
vårt 40-års jubileum
till en stor succé.
Text, Christer Tina & Per-Erik Jönsson.
Foto, Per-Erik Jönsson & Niels Klitgaard
ÄÄ Jan-Christer Gärde
delade ut jubileumsvasen och fick själv
en halsduk i gåva
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Hummersafari • Eubatmöte • Hummersupé

hos Logen Sefir
Hummerfiske - västkustens svar på älgjakten
Hummer har fiskats under århundranden på kuststräckan norska gränsen till Öresund. Tidigare var det endast yrkesfiskare och deltidsfiskare
som bedrev detta fiske. Fram till början av 50-talet var fisket förbehållet
markägarna, övriga fick fiska på allmänt vatten, vilket betydde att markägarna kunde bedriva två fisken, först på allmänt vatten och sedan på eget.
Efter att staten löst ut markägarna är fisket fritt.
Tidigare fick varje person ha 50 tinor eller burar, två personer i lag, 75 tinor
och tre personer 105. Yrkesfiskare får idag ha 50 tinor och fritidsfiskare 14.
Hummer fiskas på berg- eller stenbotten . Förr användes handlod, numera
har alla ekolod. För att finna rätta platsen.
Idag står fritidsfisket för det största uttaget, då lönsamheten för yrkesfisket har minskat. Hummerfisket är, sett ur säkerhetssynpunkt, ett riskfyllt
fiske. Under årens lopp har många fått sätta livet till och varje år inträffar
farliga tillbud p g a oförsiktighet.
Den 7 oktober anlände, för 20:e året, en busslast skåningar till Grebbestad för
årets hummerfest i logen Sefirs regi. Mottagningskommittén Göran Ha och
Göran He hälsade välkomna ombord på Madvraget Donalda för intagande av
lunch. I skansen hade redan nio Iris-bröder startat upp och välkomsthälsningarna var många från alla håll. Skeppare Torsten och Lisbet hade dukat med
sillsmörgås och fiskpudding med tillhörande kylda drycker. Skåningarna hade
som vanligt sjungit upp sig i bussen och stämningen var på topp.
Dags så att borda båtarna. Förutom de båda Göran deltog Lars och Per
Karlsson med sin båt. Det var en blåsig dag, ca 12-14 sekundmeter, men
som tur var blåste vinden från land så någon sjögång var det ej.
I undertecknads båt fanns bröderna Kjell-Arne Nilsson, Ad Astra, Rolf

Persson, Halör och René Lindelöf, Stella Polaris, som turades om att dra
hummertinorna. I första tinan en hummer, en lovlig hona. I tredje tinan
en stor hanne på 1.8 kg, vilket fick René att nästan hoppa i havet. Han bestämde att den skulle tas med till Skåne. Förmodligen har han nog ramat
in den för allmän beskådning.
Till slut lyckades vi håvan in fem humrar, som var ett bra resultat. I de
övriga båtarna fångades också många humrar, så denna del av dagen blev
mycket lyckad. Förutom hummer fångades också en del krabbor.
Hummerfisket är spännande, man vet aldrig om man fiskar på rätt djup
och vattenskiktningen är mycket viktig för hur hummern rör sig på botten.
Man får prova sig fram med tinor på olika djup och hoppas på rätt instinkt
och en god portion tur.
På kvällen fylldes Sefirgården av egna och tillresta bröder. Gamla vänner
återförenades och stämningen var hög. M lyckades med viss möda bereda
60 bröderna plats i Lunden som blev mer än full. ÄÄ hälsade bröder från
logerna Halör, Ad Astra, Hesperus, Stella Polaris, Excalibur och Kriton från
Moss, Norge välkomna och såg fram emot en trivsam kväll. MÄ Niklas
Buntegaard som för dagen tjänstgjorde som ÄÄ, genomförde ett fint möte
och visade ingen nervositet trots alla gäster.
Så dags för det alla väntat på, hummer, hummer och åter hummer. Fu
hade dukat upp så vi kunde omgående sätta oss till bords och se det färggranna hummerbordet. Det var bara att hugga in. Och som det smaskades
och sörplades. Även en och annan skål hanns med. Det var fest !!!!
Till kaffet framträdde Sefirbrodern Per-Erik Kårström, som arbetar bl.a.
inom internationell säkerhetspolitik och konfliktlösning och berättade om
det allvarliga läget som vi dagligen tar
del av. Han kunde direktrapportera
från de områden han under hösten
arbetat i och vi fick en hel del att fundera över allvaret i dagens värdsläge
och alla internationella konflikter.
Broder Sirkko från Halör framträdde
med Nils Ferlins dikt, Cylinderhatt,
som han reciterade på ett mästerligt
sätt och broder Rune läste sin dikt
Dagen efter.
Det blev som vanligt en fantastisk
afton och stämningen var på topp.
”Det här lever vi på till hösten 2016
och nästa hummerfest”, sa en broder.
Tänk så fint druidismen sammanför
bröder från olika loger och man möter ständigt nya bekantskaper. Glöm
inte att rekrytera nya bröder!
Låt många fler få ta del
av vår gemenskap.
Göran He
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Musik & Kulturafton i Trelleborg
En av årets begivenheter är Musik & Kulturaftonen, ett samarrangemang
mellan logerna Selene, Stella Polaris och Birgittalogen Afrodite och som
samlade ca 130 systrar och bröder.
Utskottet och Fu välkomnade gästerna med en välkomstsång. Här börjar
det ge underlag för en kör som några bröder gett önskemål om. Kvällens
måltid varvades med sång och gemytligt umgänge. Logernas Fu såg till att
god service rådde så att medlemmarna fick serverat måltidsdrycker till
förrätt och middag.
Sedan var det dags för utlottningen av kvällens inköpta konst, med ett värde
på ca 60.000 kr. Ulla-Kersti tillsammans med Leif och Eva-Sofie m fl har lagt

ner ett stort arbete. Det fanns 40 konstverk att beskåda och 35 blev lyckliga
vinnare. Sett över tiden får de flesta chansen att vinna några av dessa konstverk. Första pris gick till Bengt Rosenqvist, en oljemålning av Rune Lantz med
namnet karneval.
Sen blev det dags för kvällens underhållning, showarna Nils Pils och Pär Bärs.
En trevlig och lättsam underhållning som gjorde att vi fick många goda skratt.
Efter det lilla lotteriet kunde vi alla vandra hemåt i natten nöjda och glada.
Tacka alla som bidrog till att vi fick en fin afton.
Vid pennan: Holger Sverin, foto: Jan Fridsten

Altair bjöd in till kräftskiva
Fredagen den 21 augusti anordnades den årliga kräftskivan där Altair hade bjudit in bröderna från
Aquila i Karlstad och våra norska bröder från Losjene Misteltein från Tønsberg, Nordstjernen från
Oslo, Pythagoras från Moss och Storlosjen Viken från Oslo.
Totalt var vi 57 bröder som samlades i Skyttepaviljongen. Ett nytt rekord för vår årliga kräftskiva.
Lokalen var fullsatt och till nästa år får vi nog se oss om efter en större lokal om deltagarantalet
ökar.
Kvällen startade med ett kort Eubatmöte innan vi satte oss till bords. Till kräftorna serverades
dessutom räkor, västerbottenpaj och mycket mer. Det serverades även olika sorters ädla drycker.
Bröder från Norge var i år förberedda med egna snapsvisor vilket höjde stämningen.
Under kvällen underhöll en trubadur oss med visor och skrönor på bred värmländsk dialekt.
Ett sort tack till vår Lv Anders Karlsson som förberedde kräftskivan, ett väl utfört arbete och ett
stort tack till alla bröder från Norge och Aquila. Som traditionen bjuder återkommer vi till nästa år.
Foto och text: Patrik Pettersson

Fingalbröder på utflykt med ölprovning
Samling utanför Fingalloftet och när alla 36 med respektive var inräknade
körde vi iväg till Nunnäs för besök hos Nemeton brodern Leif Johansson.
Ringsjö Gös smakade väldigt bra hos Carina Adolfssons fiskrestaurang intill Ringsjön i Fulltofta. Carina svarar själv för fisket och hade komponerat
en fantastisk fiskmåltid.
På vägen till henne har det byggts upp ett gårdsbryggeri i Fulltofta och
de fyra sorters öl som bryggs var det många som passade på att prova.
Broder Christer Svensson som bor granne med bryggaren Anders Kjellberg
informerade om ölen och lite senare kom Anders och berättade om sitt
ölbryggande. Det gäller nu att vara snabb på systemet för inköp.
Så var sensommarens familjeutflykt avklarad med ett perfekt program
inom knappa två mils bilkörning.
Text/Foto Gert Nilsson
Christer Svensson och Anders Kjellberg med Fulltoftaölen.
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Excalibur i österled

Porten till Kronos

Mannerheim i gott sällskap

Tidigt i våras beslöt en dryg handfull entusiastiska bröder att genomföra en våghalsig,
ehuru fredlig, vikingafärd till vårt östra grannland och dess loge Kronos, för att därstädes
utbyta såväl insikter som åsikter om druidiska och andra ting.
Men ack, det gick som med tio små negerpojkar, av de sex Excaliburbröderna återstod
med tiden två. Men dessa två lät sig inte hejdas, kvantitet fick i stället uppvägas av
kvalitet, och söndagen den 4 oktober anträddes färden, inte med röde Viking, men
väl med vita Silja. Och prövningarna lät inte vänta på sig, att efter drygt sex timmars
bussresa genomleva en buffé med nära 100 rätter och mjödet (nåja, vinet då) flödande ur de ymnighetshorn. Efter genomliden natt med värmegrader långt över det

egna sovgemakets, väntade nästa prövning, buffén hade, liksom
en gång Särimner, återuppstått, denna gång i frukostform.
Sålunda styrkta intog de tappra Excaliburéerna Helsingfors i strålande solsken, i väntan på aftonens drabbning med Kronos bröder.
Äntligen kom ögonblicket då vi skulle stå öga mot öga med våra
ostliga bröder i Kronos, hur skulle drabbningen avlöpa? Lokalen
visade sig helt ståndsmässig, Svenska Klubbens gamla ärevördiga
och vackra hus, där marschallerna välkomnade oss. Och nog fick
vi ett varmt mottagande! Redan efter någon minut kändes alla
som, just det - bröder. Och språket? Jodå, tvåspråkigheten var väl
utbredd. Och minsann, en broder var tämligen nyinflyttad svensk
och kunde inte heller finska (om han inte sade så av ren artighet).
När alla fått sitt grundläggande behov av mjöd och dylikt tillgodosett inträdde kämparna i Valhall - Lunden. Att uppleva såväl
druidstämma som eubatmöte på finska var en ny erfarenhet,
värdarna hade vänligheten att upprepa vissa saker på svenska.
Öppnings- och slutsångerna hade översatts och sjöngs nu enligt
uppgift för första gången på finska.
Den nektar och ambrosia som bestods överträffade även våra högt
ställda förväntningar. Efterloge förflöt som efterloger plägar, i fullständig E F E. Det gamla talesättet ”Öst är öst och väst är väst, och aldrig
mötas de två” dömdes enhälligt ut och ersattes med ömsesidiga löften
om återseenden på respektive orter. Efter broderligt farväl skingrades
så trupperna för att avnjuta sin dygnsvila.
Dagen efter kvällen före anträddes så hemfärden, denna gång
med hjälp av stora fåglar av metall. I deras innanmäte kunde
förvisso ingen buffé stilla ens kulinariska begär. Men det är ju en
helt annan historia...
Uno Axelsson & Sven-Olof Kall

Taliesins årliga bangolfstävling
Vi är ett gäng som träffas för att göra upp om
den eftertraktade fisken. K-G Haage, förra
årets mästare, hade redan efter frukost varit
på plats för att öva.
Efter instruktioner startade spelet med
många glada tillrop och vissa stön. Efter 9
hål var det dags att fylla på energin med en
räkmacka och kaffe. Detta är alltid en kritisk
punkt antingen blir man uppfylld av energi
eller blir siktet grumligt.

Dock blev det inget snack om vem som
till slut skulle vinna, K-G Haage sänkte
sitt förra års resultat med sju slag och
slutade på fantastiska 33 slag. På 2:a plats
kom Mats Gustavsson på 39 slag och 3:a Ib
Arberg på 40 slag. Vi gratulerar broder K-G
till ännu en seger och vi andra får träna
hårdare till nästa gång.
Kennet J
Årets vinnare, K-G Haage

Stella Polaris oktoberfest

I Sveriges sydligaste Druidfäste är det dubbelt så långt till Stockholm som det är till
Berlin. Genom historien har influensen av tyska traditioner lättare slagit rot här i kontinentporten till Europa nämligen Trelleborg.
Exempelvis vet nog de flesta att konsul Gustaf Smith från Trelleborg bildade 1904 Skandinaviens första Druidloge, Ad Astra i Malmö. Trelleborg ansågs vara för liten men 1906
bildades logen Stella Polaris i Trelleborg.
Första dagen i oktober och tillika logemöte faller det sig naturligt för att i efterlogen hålla
oktoberfest. Det innebär bl a öl, surkål och tyska korvar. Stämningshöjningen sköttes med bravur av sjumanaorkestern Styfva Hattar och naturligtvis med tyskinspirerad
musik.
Två gånger per år har Stella Polaris likartade arrangemang, vilket högeligen uppskattas
av bröderna. I februari är det vårt stora arrangemang, Bierabend som brukar samla upp
till 140 bröder. Då serveras sveriges troligen godaste Schweinehacksel.
Mätta och nöjda bröder tågade så hemåt efter ännu en lyckad logekväll.
Vid pennan Ingemar Granelli, foto Jan Fridsten
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Gitarrelever fick Belenos musikstipendium 2015
Uppsala Xll internationella Gitarrfestival, 7 - 11 oktober, med flera av världens bästa gitarrvirtuoser på scenen blev en fin inramning för utdelning av logen Belenos musikstipendium.
Inför en fullsatt salong den 8 oktober kunde bröderna Jan Gustafsson och Jan Bergström överlämna stipendiegåvan om 3 000 kronor vardera till Eric Lindh, elgitarr, och Per Lundhammar,
akustisk gitarr. Som extra bonus fick stipendiaterna tillsammans med publiken njuta av, världsartisten på akustisk gitarr, kinesiskan Xuefei Yangs konsert.
Stipendiaterna kommer att uppträda hos oss under kvällen den 12 december då Belenos har sin
julloge tillsammans med damer. Vi välkomnar bröder från hela landet till vår julloge!
Text Kari Aarnivaara, bild Lennart Moen

Stonehenge bland
öl, korvar & musik

Redan i Lunden, dit ÄÄ Jan Andersson kunde hälsa 44 bröder välkomna,
fick vi en föraning om fortsättningen av kvällen när broder Per Stahre under
ideellt spelade tysk musik med knytning till Oktoberfest.
I efterlogen blev det i stället annan musik när bröderna deltog i logens Tyrolerafton
i egen tappning. Broder Heinz-Otto Bootz med rötter från Rhendalen hade via
Sösdala införskaffat lämplig dryck i dunk- flask- och burkvis med företräde för
Paulaner. Vårt förträffliga kök serverade tysk korv i alla dess former och till det
naturligtvis sauerkraut.
Med bra kontakter i musikvärlden hade broder Evert Storm engagerat
Tyrolerspelemannen Wikis från Hästveda. Glädjen steg snabbt bland bröderna när han på sitt Schifferklavier klämde igång med för aftonen lämplig
musik och inte bara en utan flera ”Ein Prosit det Gemütlichkeit”

BRÖDER
SKRIBENTER!

Broder Heinz-Otto höll också talet till Logen och knöt an till sina upplevelser från Oktoberfester i München. Under två veckor träffas ca 7 miljoner
människor från hela världen och får anses som världens största folkfest.
Vad vi har gemensamt i såväl den stora skalan som i det lilla formatet
- logen är E F E! Människor umgås för att lära känna och respektera varandra i en ömsesidig vänskap. Det är så vi också har det en fredagskväll med
bröderna i Stonehenge!
När glasen var tömda och musiken tystnat framförde ÄÄ Jan Andersson ett
stort tack till alla de som låg bakom kvällens evenemang och inte minst
vårt utmärkta Fu. Spelemannen Wikis fick också den blomma han var värd
för sitt trevliga musikinslag.
Hans Johansson

Skriv referatet i 12p i neutralt dokument, utan indrag och egen
layout. Börja med logens nummer och namn - se ovan. Bildtexter
sist i dokumentet och glöm inte korrekturläsningen!

Välkomna till

Carlgren´s Herr

FRACK 1.795:-

Komplett med alla tillbehör

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

2.450:-/2.550:-
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LANDET RUNT
Ordens Förtjänsttecken
Svenska Druid-Ordens Förtjänsttecken kan tilldelas broder som tillhört Orden
i minst tjugo år och innehar Druid-Ordens Stjärntecken och
• som varit medlem i Ordensrådet i en period, eller
• som varit storlogeämbetsman i två perioder, eller
• som varit grundlogeämbetsman i tio perioder, eller
• som under en lång följd av år utfört ett framgångsrikt druidiskt arbete.

1 Logen Ad Astra, Malmö
Eu-möte 29 sept

31 bröder hade infunnit sig till kvällens Eu-möte med danskt tema. I efterlogen
hade vi besök av Ulf Söderqvist, nybliven pensionär med passion för snapsvisor.
Passionen måhända hänger samman med att han föddes i samband med att
motboken avskaffades. Han har nu för femte gången kvalificerat sig för SM i nyskrivna snapsvisor som går av stapeln på Spritmuseet i Stockholm. Han påstår sig
inte kunna sjunga men att det inte är riktigt sant vet vi som lyssnat på den CD som
förra året såldes till förmån för stipendiefonden och prostatacancerforskningen.
Ulf är måttlighetsförespråkare och inte en
spritens budbärare. En av hans visor är ”Ta
det nätt” (Melodi Räven raskar över isen):
Om Ni tar för många supar
Kan det hända att Ni stupar.
Ta det nätt, på detta sätt
Och fukta blott era strupar
Ulf har nu också kommit ut med en bok
med titeln ”Nyskrivna snapsvisor i världsklass” men utgivningen får han stå för
själv eftersom det inte finns något förlag
som tror att boken ger någon vinst. När
detta läses vet vi hur det har gått för Ulf på
SM den 10 oktober men vi som lyssnade
är säkra på att det blir en framskjuten
placering. Som tack fick Ulf både applåder
och en flaska med innehåll som kryddats
av en Ad Astra-broder.
Bland bröderna fanns denna kväll dubbelnollorna Sven Lamme och Dan Petersson,
70 resp 50 år, som båda fick blommor att
ta med hem.
Därefter spelade våra musiker Kjell och
Milos ett knippe danska melodier. Efter Tango Jalousie var applåderna så
kraftiga att extranummer gavs.

OÄ Bo Alderstig, logen Iris
Tilldelades Ordens Förtjänsttecken vid SL Västanlands möte i Grebbestad den 10 oktober.
Broder Bo invigdes i Orden den 12 november
1988 och tilldelades OÄ-graden 2002. Han har
tjänstgjort som logens Iris Org sedan 1990. Br
Bo har varit SL-Västanlands SOrg från den 15
april 2000.
Som Org och SOrg har broder Bo förgyllt mötena med berättelser om textförfattare och
kompositörer och deras musik.

ROÄ Ingvar Strömberg, logen Wirdar
Riddaren av Sunnerbo erhöll vid SL-mötet i Ljungby
den 10 oktober 2015 Ordens Förtjänsttecken.
Broder Ingvar invigdes i vår Orden den 17 november 1974. Han har i Logen Wirdar under åren 1982
-1990 tjänstgjort som Lv, Skr och MÄ. Han har två
år varit suppleant och under fyra år tillhört RSL
Revisionsutskott. Broder Ingvar Strömberg ärades
med ROÄ-graden den 10 maj 2003.
Broder Ingvar är en synnerligen flitig besökare av
våra logemöten. Hans alltid vänliga bemötande
gör honom till en mycket omtyckt Broder inom
och utanför Logen Wirdar.
Ove Finnhult, ROÄ logen Wirdar

Druidstämma och Eubatmöte 13 oktober
Efter det att ekonomiska frågor avhandlats på druidstämman infann sig 31
bröder till Eu-mötet. Tyvärr fick vi i Lunden rapporter om flera tråkiga sjukdomsfall. Även om detta var dystert vet vi att läkarvetenskapen gör framsteg
vilket gjorde att vi ändå fick uppleva en efterloge med god stämning.
Broder Björn Stigborg hade hittat ett avsnitt av en 50-talsfilm som han försökte visa med hjälp av sin PC. PC:n ville något annat så under tiden de tekniskt bevandrade försökte assistera broder Björn delade Kjell-Arne Nilsson ut
quiz-lappar där uppgiften var att para ihop en historisk man med en kvinna.
Det visade sig att det var en del kungligheter och deras älskarinnor men
också ett sentida skandalpar. Trots svårighetsgraden visade det sig att tre bröder hade samtliga rätt. Dessa satt vid samma bord men att något samarbete
förekommit kunde både ÄÄ och MÄ intyga.
Så småningom kunde broder Björn starta filmklippet. Den som minns
filmen ”Ärans väg” kanske också kommer ihåg soldaterna som försiktigt
stämde upp i den kvinnliga huvudrollsinnehavarens sång. Vad jag förstod

Bröder företagare!
Hur många vet vilka varor
eller tjänster Du har att erbjuda
bröderna?

Annonsera i Svensk Druid-Tidning
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Vid kaffeborden fortsatte det italienska temat med att bl a servera grappa
till kaffe. Möjligen tyckte någon broder att denna ädla dryck var god, den
lär tydligen hjälpa till med matsmältningen, medan andra tyckte nog att
det smakade mest fotogen. Utöver grappa fick vi äppelkaka med vaniljsås
till kaffet! Det var mycket uppskattat även om det kanske är mer en svensk
tradition än en italiensk, men vad gör det!
Bakom tangenter och kamera Mats Höstbo

ville Björn med detta visa hur tyst och försiktigt vi mimar med i sångerna
på våra möten. Med andra ord vill han att vi klämmer i lite extra. Björns
pedagogiska pekpinne tycktes gillas av alla och det var inte någon tog illa upp.
Referrentteamet

8 Logen Wirdar, Ljungby
D, Eu Ljungbybilder

Till kvällens möte hade 57 bröder kommit. Det var hög stämning bland
bröderna, som det brukar vara, och alla bröder såg fram emot kvällens
ideella inslag, som framfördes av broder Mårten Sandin vilken samarbetat
med broder Rolf Andersson.
Föredraget handlande om
”Ljungbybilder” det visade
sig vara bilder samlade av
vykort, som man förr i tiden
skickade till sina nära och
kära, när man begav sig utanför hemmet. Dessa vykort
skildrar även vår tid, och när
man tittar på bilderna kan
man ganska enkelt passa in
dem i tiden, man kan säga
Kvällens huvudperson, broder Mårten Sandin,
tillsammans med ÄÄ Dennis Byrskog
det var dåtidens sms eller
mejl. Alla dessa bilder har sammanställts och blivit en bok som skall ges ut av
Sunnerboarkivet och som kommer att kunna inhandlas i november månad,
kanske kan det bli en bra julklapp för historieintresserade.
Efter mötet i lunden fortsatte kvällen med brödramåltid på övervåningen.
Broder Sam Johansson, med stöd av fjolårets vinnare Rolf Sjöberg, delade ut
vandringspriset till broder Bo Nilsson som blev årets vinnare av Wirdargolfen.
Brödramåltiden avslutades traditionsenligt med att vi sjöng ”drick om ur”
tillsammans och därefter bjöd vår Lv Matz Nilsson alla ner en våning till
kaffe med tilltugg.
Vid pennan och bakom kameran Jan-Inge Roubert

9 Logen Merlin, Karlskrona
D-gradgivning, Eu-möte.

Trots ett vackert septemberväder kunde ÄÄ Dennis Larsson hälsa 30 bröder välkomna till kvällens Druid-gradgivning. ÄÄ riktade ett speciellt välkommen till en gästande broder från logen Stonehenge.
Under mycket högtidliga former blev bröderna Karl-Gunnar Strand Nicklas
Lundström och Patrik Oscarsson upphöjda till Druider. Org Ulf Ottosson gav
receptionen en ytterligare inramning med mycket fin musik. Under punkten
ideellt fick vi efter önskemål från en av recipienderna lyssna till ”Intro” med
gruppen The XX. Det genomfördes också ballotering för tre nya bröder.

D, Eu Ljungbybilder 2015-10-14
Denna mycket fina höstkväll då träden utanför vår logelokal har övergått till
en brinnande gul och orange färgprakt har 71 bröder samlats till den traditionsenliga Fu-kvällen, det är alltså Fu som ansvarar för det ideella inslaget.
Bröderna möttes av en ny ytterdörr, eller pärleport som vår ÄÄ kallade den.
Broder Lars Ahlin har bidragit med en mycket vacker dörr som ersatt vår gamla
skraltiga dubbeldörr med en fantastisk dörr prydd med vackert glas med ingraverad sju uddig stjärna. Hela fastigheten har fått ett lyft! Tack broder Lars!

Efter en kort paus var det dags för ÄÄ att öppna Eu-mötet. Till detta hade 38 bröder infunnit sig. Under mötet vi fick bl a höra flera hälsningar från frånvarande
bröder. Det genomfördes också en insamling och under Ideellt fick lyssna till
ett stycke av Kevin Kendle som skulle påminna oss om den kommande hösten.
I efterlogen blev vi serverade en utsökt tvårätters middag. Talet till Fosterlandet
hölls av broder Dragan Medic. Slutsatsen blev ett fyrfaldigt leve för Fosterlandet.
ÄÄ Dennis Larsson talade till recipienderna och berörde bl a att de nyblivna
druiderna kan väljas till alla uppdrag i logen. För de nya druiderna talade broder
Nicklas Lundström och han tackade för att de hade blivit upphöjda till druider.
Innan det var dags att bryta taffeln delade ÄÄ ut 200-märket till bröderna
Michael Lundström och Lennart Håkansson och 100-märke till bröderna
Carl Snaar och Conny Ovesson.
Text: KEA Foto: Carl Snaar

20 Logen Carnac, Helsingborg

Eu-möte med reception den 6 oktober 2015

Efter kvällens Eu-möte så samlas vi i matsalen där vi möttes av familia Lydén, dvs. Fu utklädda till mafioso med svart skjorta, vit slips, hatt
och solglasögon och under ledning av broder Roger Lydén som ersatt
Lv Matz Nilsson. Det bjöds på Italien inspirerad köttgryta, italienskt vin.
Tillsammans sjöng vi bl.a. ”Jag längtar till Italien” av Birger Sjöberg med
ackompanjemang av Bo-Lennart Jonasson.

Vanligtvis brukar Lunden vara välfylld i samband med invigning av nya
Bröder, men denna gång var det ovanligt glest på stolarna i Lunden. Allvaret
och högtidligheten infann sig i alla fall och det blev en minnesvärd logekväll.
Den festliga menyn i efterlogen samt ett Fu som gjorde en fin insats resulterade
i att logekvällen blev ett fint minne. Invigningen och starten som druidbröder
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vägnar för utmärkelserna. Kanske kunde det stimulera till ett flitigare
mötesdeltagande.
Som final på en perfekt logekväll framförde SOÄ Claes Nilsson tack från
SL-representanterna för att de fått komma till dagens möte. Han framhöll
att Logen Fingal är en av de mest framgångsrika inom SL Sunnanlands.
Slutligen tackade han Fu med Lv i spetsen.
Kvällens grytslant, till förmån för forskning kring ALS, inbringade 1182 kr.
Text; Christer Nilsson/Foto Gert Nilsson

blev ett nytt avstamp i livet för
Bo-Göran Nilsson och Gert Mårs
när de nu tillhör vår brödraskara.
I efterlogen fick vi ett inspirerat
tal till fosterlandet av broder
Dan Sörensen, och ÄÄ Jonny
Sundin välkomnade de nyinvigda Bröderna och Gert Mårs
höll Recipiendernas tacktal.
Text & bilder: Kjell Håkansson

31 Logen Merkur, Piteå

29 Logen Fingal, Hörby

61 bröder samlades denna torsdagskväll uppklädda i högtidsdräkt för att närvara
vid den traditionsenliga och högtidliga receptionen, när fem nya bröder valdes in
i logen. Denna kväll tilldelades även broder Stefan Henriksson Veterantecknet,
broder Tony Olofsson och broder Lorenz Ökvist tilldelades Stjärntecknet.
Utmärkelserna utdelades av SÄÄ Urban Engström från SL Nordanland.

Fem nya bröder och tre Veteraner
Vid Eu-mötet/årsdagen den 20 okt i närvaro av 57 bröder invigdes fem nya
bröder; Thomas Hurtig, Johnny Brorsson, Ingemar Gunnarsson, Hans
Åström och Peter Malmqvist in i vår Orden. Därmed är vi 97 bröder.

Thomas Lindqvist, Lars Isaksson, Kjell Lindqvist
Sittande: Magnus Thun, Ulf Isaksson

Tony Olofsson Stjärntecken, Stefan Henriksson
Veterantecken, Lorenz Ökvist Stjärntecken

SMÄ René Lindelöf, SÄÄ Ulf Liljegren och SSkr Hans Hellman
med veteranerna Kenny Bergström, Per-Erik Andersson och Roy Frank.

Mötet avslutades ritualenligt och de nya bröderna välkomnades av de övriga
bröderna i efterlogen. Där serverades en god brödramåltid. Talet till fosterlandet hölls av logevärd John Hansson. Talet till de nya bröderna hölls av ÄÄ Jan
Nyberg och broder Ulf Isaksson från de nya bröderna besvarade detta.
Logevärd John Hansson bjöd sedan till kaffe och avec en trappa ner.
Text och foto Lorenz Ökvist.

Efter detta hedrade SL Sunnanlands SÄÄ Ulf Liljegren, SMÄ René Lindelöf
och SSkr Hans Hellman bröderna Per-Erik Andersson, Kenny Bergström och
Roy Frank med Veterantecknet för deras 25 år i logen. Vidare uppmärksammades följande bröder som bevistade jämnt 10-talet möten: Sten Andersson
110, Christer Nilsson 80, Per-Erik Andersson 40 och Christer Svensson 10.
Efter dessa väl genomförda ceremonier inbjöd så Lv Br Christer Andersson
oss till efterlogens gemyt med sedvanlig god måltid och dryck. Talet till
Fosterlandet hölls av tjOÄ Håkan Emmertz. Talet till Logen hölls av OÄ Göte
Persson. ÄÄ Christer Lindblad hälsade ännu en gång recipienderna välkomna.
Han kände en stor ära att få fem nya bröder, som nu påbörjat sin druidiska
vandring och manade dem att i framtiden närvara flitigt vid våra möten för
att snabbt komma in i gemenskapen. Startpaket och en kavajnål med den
druidiska stjärnan överlämnades. Nyblivne brodern Johnny Brorsson tackade
därefter för att han och de nya bröderna blivit intagna i brödrakretsen.
Per-Erik Andersson tackade å sina och de två övriga veteranteckenmottagarnas

37 Logen Hesperus, Malmö
Eubatmöte den 6 oktober 2015

I förrummet serverades ”Røe Pølser” med varmt bröd, på assietter med
senap och ketchup enligt dansk modell. Broder Åke Palmqvist stod för
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serveringen. Trettiofem bröder hade denna afton
samlats för att avhålla Eubatmötet.
Efter maten serverades kaffe med kaka och i samband med det höll Ulf Söderqvist ett föredrag om
snapsvisor och hur de uppstår. Vederbörande blev
både svensk mästare och världsmästare i lag år
2012. År 2009 kom han tvåa i författandets konst
att skriva snapsvisor. Tävlingarna har avgjorts av
Spritmuseet i Stockholm.
ÄÄ Gunnar Edebrand delade ut ett Hesperus-gram
och blommor till OÄ Atle Monsen, som fyllt femtio år. OÄ Atle Monsen skänkte
därefter penninggåva till Stipendiefonden. ROÄ Georg Fredriksson fick
blommor för att ha uppnått 300 möten i logen och då förärats 300-nålen.
Efter förtäring och avhållet föredrag avslutades mötet

47 Logen Doru, Täby
Vid Eu-mötet i början av oktober var två av våra bröder, Rolf Ohlsson och
Carl-Anders Rongain boende i Helsingfors närvarande. På grund av avståndet kan de av naturliga skäl inte delta mer än ett par gånger per termin.
De flesta mötena bevistar de hos vår broderloge Kronos i Helsingfors. Det
är alltid festligt när de besöker oss. Vi hedrade dem vid detta tillfälle med
att Sibelius Finlandia spelades, de bjöd i sin tur på ”Marskin Ryyppy”,
Marskens Snaps, vid brödramåltiden, vilket uppskattades mycket av de
bröder som inte körde bil till och från mötet.
Broder Rolf Ohlsson berättade om Marsalk Mannerheim och Marskens snaps. Mannerheim blev 1917
arbetslös i den ryske Tsarens armé p.g.a revolution
men Finland blev istället fritt och där togs han emot
som överbefälhavare och var en mycket skicklig ÖB
som alla vet.
Han ansåg att kvalitén på det finska Stickbrännvinet
(Rajamäki Akvavit) var alltför undermåligt. Och gav
sin adjutant Ragnar Grönvall i uppdrag att göra något
åt saken. Denne tog en flaska Rajamäki, spetsade den
med 2 cl vermouth och 1 cl gin, det blev en snaps som även kallas Grönvalls
blandning. Den serveras kyld, glaset fyllt till bräden och intas alltid utan sång.
Efter brödramåltiden lyssnade vi till ett föredrag av Linus Karlsson från
Linas Livsglädjefond som berättade om deras arbete med att stödja svårt
cancersjuka barn och vad bl.a. vårt bidrag har använts till. Under september har de hjälp fem svårt cancersjuka barn med olika ekonomiska stöd.
Det var glädjande att höra vad som kan göras och görs för de allra sjukaste
barnen och att våra bidrag är behövda.
Vi har överlämnat en
gåva till Stadsmissionen.
Vår egen Hans Olov
Hägglund överlämnade
gåvan till Direktorn vid
Stadsmissionen Marika
Markovits
Vid pennan, Bengt-Olof
Näslund

Gästar logen Quintus, Karlslunde, Danmark.
Tjugosex glada Hesperus bröder samlades vid Frans Suell statyn nere vid
hamnen. Vi väntade på bussen som skulle ta oss över Öresundsbron och
vidare till Karlslunde och logen Quintus lokaler. ÆÆ Willy Dandanell Post
hälsade oss välkomna och bjöd in i baren.
Gammel Dansk och Carlsberg öl hägrade efter en lång och skakig resa med
en åldrande Mercedes buss, där motor och underrede var av Mercedes typ
medan chassiet var tillverkat i Polen.
ÆÆ Willy Dandanell Post hälsade alla välkomna och efter en inmarsch av
ett litet annat slag än det vi svenskar är vana vid öppnade han mötet. Under
mötet trädde ÄÄ Gunnar Edebrand fram och framförde vår uppskattning
av att återigen träffas och påpekade det trevliga att ha trettio års välfungerande möteshistorik och överräckte en bukett ståtliga röda rosor. ÆÆ genmälde och bekräftade det faktum att vi hade en lång historia tillsammans.
Menyn bestod av sillbord, dansk flæskestek och som dessert kall äpplekaka med garnityr. ROÄ Christer Henriksson tackade för maten och anslöt
till historiken och påminde sig och oss bröder om flera trevliga sammankomster som många av oss kunde komma ihåg och reflektera över.
Samtidigt bjöd han in de danska bröderna till vårt nästa möte i Malmö
planerat den 15 mars och önskade alla på förhand välkomna.
Efter att tagit varandra farväl äntrade vi bussen kl. 11.10.
Text; Tord

46 Logen Belenos, Uppsala
Tre nya bröder till vår Orden

Under en högtidlig och värdig ritual, den 12 oktober, invigdes och välkomnades tre recipiender till Eubatgraden. 50 bröder var närvarande, denna
kanske terminens viktigaste möte och mottog de nya bröderna med stor
glädje och värme. De nya bröderna är, Zidane Nekmouche, Lars Pettersson
och Michael Almquist.

48 Logen Lir, Varberg

D-stämma, Eu-möte 27 september.
Denna fantastiskt vackra höstsöndag höll logen först D-stämma, därpå
följde ett Eu-möte. Mötet var välbesökt och 28 bröder hade samlats för en
trevlig kväll. Glädjande kunde man räkna in bröder i alla grader.
Det är som alltid beklagligt när en broder lämnar oss, parentation hölls över
OÄ Rune Dahlin. Broder Rune var bl.a Skm under tre perioder på 80-talet.
Mötet genomfördes väl av ämbetsmännen, vilka alla var på plats. OÄ-broder
Kurt E. Axelsson fick mottaga en blomma, då han fyllt jämna år. Det ideella
inslaget var musik från en cd-skiva. En lokal företagare från Veddige har spelat
in en skiva, där han sjunger fem Elvislåtar. Behållningen går till ”Läkare utan
gränser”, och bröderna fick höra Ronny Pihlblad sjunga ”Always on my mind”.
Kvällen avslutades med att fu serverade en välsmakande måltid.

Eubatmöte 18 oktober.
En liten men tapper skara bröder samlades för möte denna oktobersöndag.
ÄÄ Lars-Anders Kvint välkomnade alla, men speciellt ROÄ Per Larsen från
Teutates, likaså en långväga gäst, från Nennius i Boden, Joakim Bäckman.

Text Kari Aarnivaara, bild Lennart Moen
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Efter väl genomfört möte, samlades vi i matsalen framför filmduken. Broder
Per Larsen höll ett mycket intressant föredrag i ämnet ”JAS 39 Gripen och
dess utveckling”. Vet inte vilket som var bäst: Priset på ett JAS-plan, eller att br
Per påstod att vem som helst av oss åhörare skulle kunna flyga det.
Dock skulle nog landningen orsaka lite problem! Efter en liten frågestund
i ämnet så var det dags att sätta sig till bords. Fu serverade en härlig
brödramåltid och trevligt samtal vid borden gjorde kvällen mycket gemytlig. Broder Per tackade så hjärtligt för såväl maten, som för ett värdigt
möte, och för en trevlig samvaro i Varberg.
Bröderna bröt taffeln och begav sig hemåt till fots, med cykel eller bil. Flera
tänkte säkert ”Flyga JAS-plan hade vart nåt, jojo”
Text och bild: Skrivaren

uppskattades av alla. De obligatoriska talen hölls av Sven-Åke Swanberg
Fäderneslandet, Camulusbrodern Jan Hjortfors Orden och Logerna. Till
den nya Bardbröderna talade MÄ Molle Johansson. Recipienderna tack
framfördes av Johan Fällström, Thesevs. Slutligen tackade ROÄ Sigurd
Lövmo för den goda maten och den utomordentliga servicen.
Efter det var det dags att bryta upp efter en mycket givande kväll och önska
Skövde- och Norrköpingsbröderna en lugn och fin hemfärd i nattens mörker.
CGS

56 Logen Camulus, Skövde

Bardating och Eubatmöte 12 oktober 2015
Efter ett kort Bardating öppnades Eubatmötet med att ÄÄ Bertil Kilander välkomnade de församlade bröderna och uttryckte förnöjsamt att så många hörsammat kallelsen för denna kväll. TjOÄ redogjorde för rekryteringssituationen
genom att kort presentera namnen på åtta herrar som visat intresse och lämplighet att få tillhöra vårt samfund. Vidare informerades om att SL Bardaland
kommer att hålla möte i november med logen Kronos i Helsingfors som värd.
Det blir första gången som det arrangeras ett storlogemöte på den sidan av
Östersjön. Med anledning därav kom en inbjudan till Camulusbröderna.
Trapporna äntrades ner till matsalen där det dukats upp till brödramåltid. MÄ
Leif Forsell redogjorde för den druidiska sjuuddiga stjärnan i myt och tradition. Därefter utropades ett fyrfaldigt leve för fosterlandet följt av sång om det
samma. ÄÄ Bertil Kilander inbjöd till det stundande druidmötet med gradgivning och konstaterade åter förnöjsamt att det minsann är ”drag” i logen.
Innan avslut fick vi åter levererat en finurlig limrik av broder Kenneth
Andersson. Denna gång om filosofen Nietzsche.
När vi sedan gick hemåt hade vi både astrologiska som filosofiska spörsmål
att grunna på. Tänk vad lärorik en logekväll kan vara.

54 Logen Nerevs, Nyköping
Den 29 september samlades 32 bröder när två fick närvarotecken för fyrahundra möten eller fler, många hade närvarat hundra gånger och några fick
tvåhundramötesmärke.
Kvällen avslutades med att nyvalde SOrg. Torbjörn
Karlsson berättade om sin Floridaresa de gjorde
i samband med han och hans frus 45 årsjubileum som gifta. Torbjörn gav oss en geografisk
och historisk resa om USA:s 27 delstat. Florida
är 72 mil långt och 58 mil brett. Med en befolkning på 20 millioner invånare räknas Florida
som USA:s fjärde största delstat. Tallahassee är
huvudstad och Jacksonville är den största staden.
Torbjörn berättade att det finns 1300 golfbanor
och greenfee avgiften ligger mellan 20-70 $ vilket får anses som billigt. Torbjörn tackades med
ett par flaskor vin, dock ej från Florida.
Vid pennan ÄÄ Per Hultberg

D-stämma med gradgivning

55 Logen Thesevs, Linköping
Bardating 2015 10 13

Den här kvällen var det 53 bröder som tågade in i Lunden. Bröderna kom
från alla tre Linköpingslogerna samt logerna Camulus och Triton och i förrummet väntade sex Eubater på att upphöjas till Barder. Det var tre från vardera Capella; Kristoffer Lundholm, Tom Idermark och Magnus Bernfordt
och Thesevs; Fredrik Johansson, Johan Fjällström och Mats Hafström.
Ämbetsmännen från Thesevs stod på tur att agera på denna gradgivning.
Efter den rituella inledningen kunde ÄÄ Patrik Svensson uppmana M att
ledsaga Eubaterna in i Lunden, där de enligt ritualen upphöjdes till Barder.
Som vanligt var Bankettsalen dukat till fest med en trerättersmeny som

De nya druidbröderna Tord Jigbrant, Olle Norin och Ulf Andersson
flankerade av SSkr Anders Regenell och SV Tomas Wenell

Sällan har väl devisen ”när och fjärran” passat så bra att använda i en välkomsthälsning som ÄÄ Bertil Kilander fick anledning att göra då han öppnade kvällens
D-stämma. Han fick välkomna broder Anders Regnell från logen Taliesin i det
nära liggande Jönköping och fyra bröder från det fjärran Island! Logerna Gaia
och Fjoelnir hade sänt fyra av sina bröder över havet för att bevista Druidmöten i
Norge, Göteborg och Skövde. Besöket hos oss kan ses som ett svarsbesök eftersom
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66 Logen Taliesin, Jönköping
Druidstämma 28 september

Vi hade glädjen att få ballotera en man till att bli broder i vår loge. I efterlogen
berättade Allbotabrodern Mårten Lindström som till vardags jobbar på länssjukhuset Ryhov och där han är ordförande i läkemedelsrådet i Region Jönköpings
län. Han öppnade med frågan ”Har girighet någon gräns?” VAG hade precis blivit
påkomna med att fuskat med modeller av sina dieselbilar. Mårten fortsatte med
att förklara hur läkemedelskostnaderna ökar drastiskt och hur Regionen jobbar
med detta. Broder Lindström önskade att det skulle bli mer samarbete mellan
regionerna. Sverige är ett litet land och har svårt att hävda sig, om det skulle bli
någon typ av pandemi så kan det bli svårt att få tag på ex vis vaccin.

Gästande bröder från Island med vår egen ÄÄ Bertil Kilander
i mitten. Från vänster Burkni Dómaldsson, Ingibergur
Hafsteinsson, Gudjón Hilmarsson och Eggert Bjarnason

en stor delegation från Skövde närvarade vid logen Gaias invigning 2013. Så följde
en högtidlig reception för att upphöja tre av våra barder; Tord Jigbrant, Olle
Norin och Ulf Andersson till druidbröder.
Efter detta gratulerade broder Anders Regnell logen till att under en glansfull gradgivning ha fått tre nya druidbröder. Han framförde även hälsningar från SÄÄ och RSSkr. Våra isländska bröder överlämnade sju vackra rosor
och hälsade från sina loger.
Efterlogen inleddes med att MÄ Leif Forsell välkomnade våra nya druidbröder. ÄÄ
Bertil Kilander kände stor tillfredsställelse med kvällens fina gradgivning och att
få hålla gästabud för våra isländska bröder. Druidbroder Olle Norin höll recipiendernas tacktal där han beskrev vikten att att lära känna sina medbröder.
Broder Burkni Dómaldsson tackade för det varma välkomnadet han och de övriga isländska gästerna fått. Mycket uppskattat var rundturen i Skövdebygden och
besöket på Volvofabriken. Han hoppas få återkomma med en än större grupp.
TjOÄ Pär-Anders Sääf beskrev sedan vad ett feladresserat mail kan leda till.
Med idel glada leenden skingrades till slut bröderna under den stjärnklara
himlapällen.
Text och bild Ulf Sahlén

Eubatmöte med reception 12 Oktober
Det är alltid en fest när en
ny broder ska få ta sina första stapplande steg in i vår
brödrakrets. Vi hade också
glädjen att få välkomna tillbaka broder Robin Ljung
som valt att gå med igen.
I efterlogen hade broder
Magnus Rönnberg dukat
upp med mycket ljus och
skapat en härlig stämning vid brödramåltiden. Vår ÄÄ Arne Pettersson håller ett tal till vår nyblivne broder Alexander Fält och hälsar även broder
Robin Ljung välkommen tillbaka. Br Alexander håller ett fint tacktal. MÄ
Johan Björk håller i talet till fäderneslandet.
Kennet J

63 Logen Aquila, Karlstad
Vår 39:e årsdag den 8 oktober

68 Logen Cernunnos, Höganäs

39 år har gått sedan Aquila instiftades. Denna högtidsloge firades i anslutning till
Eubatmötet i närvaro av 48 bröder. I samband med Eubatmötet hedrades fyra
bröder med Veterantecknet; Jan Andersson, Hubert Funke, Kjell-Arne Ehrefjord
och Gunnar Lindborg. Tecknen utdelades av SSKm Christer Hardenberg.

Eubatmöte med reception 13 oktober.

26 högtidsklädda bröder, varav sex från vår moderloge Carnac samlades för att inviga Henrik Hennings i vår Orden. Mötet öppnades av ÄÄ
Michael Landelius som hälsade bröderna välkomna.
Efter en väl genomförd invigning av Henrik fortsatte en givande kväll i efterlogen. God mat och dryck serverades. ÄÄ höll talet till fosterlandet. TjOÄ
höll talet till recipienden, vilken tackade för den högtidliga invigningen.
Blommor överlämnades till Karl Fredrik Landström som fyllt 50 år och Gunde
Nilsson som fyllt 60. ROÄ Kjell Håkansson logen Carnac tackade för maten,
Jonny Sundin från samma loge tackade för en trevlig afton. Vår nyvunne broder
Henrik fick en bukett rosor med hem till frun. Kvällen avslutades i EFE.
Kaj Jönsson

Veteranerna Gunnar Lindborg, Hubert Funke, KjellArne Ehrefjord och Jan Andersson

Vidare utdelades Närvarotecken till RSM Dan Bergeld som varit närvarande vid
drygt 500 möten sedan han recipierade i Eubatgraden den 8 november 1984.
Efter brödramåltiden följde efterloge där MÄ Per Berndtsson informerade om
Aquilas och Vänerlands hemsidor samt Stammen. Denna minnesvärda högtidsloge avslutades sedan i E F E.
Text och foto Ulf Widén

69 Logen Rigel, Örnsköldsvik

Eubatmöte med reception den 23 oktober
Denna oktoberkväll innebar ett tillskott för logen i form av tre nya bröder.
De nya bröderna; Dan Nordin, Peter Jonsson och Mikael Flemin här tillsammans med ÄÄ Torbjörn Wallin.
I efterlogen höll MÄ Kjell Fjellström talet till fosterlandet, ÄÄ Torbjörn Wallin
och ROÄ Olof Glud talade båda till recipienderna och hälsade välkommen
till logen varefter de nya bröderna tackade för en högtidlig invigning.
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79 logen Excalibur, Borås
Eubatmöte 30 september

”Hösten är kommen, hör stormarna gny, svanen tar avsked och svalorna fly”.
Jo, nog kändes att sommaren flyktat när 25 bröder samlades till höstens andra
möte. Vad som vid det före eubatmötet avhållna OÄ-mötet avhandlats, tvingades
vi obehöriga sväva i okunnighet om, men
den förtreten gick att svälja.
Vi kunde bland mycket annat konstatera att fem bröder deltagit i IGLD-mötet
i Göteborg, varav två för första gången,
samt att en ny broder tillkommit. Hans
Carnefjord var så ivrig att upptas i vår
gemenskap att han inte ansåg sig kunna
vänta till vår ordinarie reception. Med
hjälp av logen Manannán i Falkenberg
fick han därför sin ritualenliga och värdiga invigning.
Med tanke på att den tionde månaden
endast var några timmar avlägsen, hade
festlighetsutskottet anordnat en oktoberfest, där intet saknades vad gäller
feta korvar, skinkor, kål, öl och andra nyttigheter. Vad man i stället tänker
erbjuda vid oktobermötet återstår därmed att se.
Uno Axelsson

Efterlogen blev en mycket trevlig tillställning med god mat, dryck och ett
lotteri med fina priser som ytterligare höjde stämningen. Efter en härlig
kväll med många glada skratt vandrade bröderna nöjda hemåt.
Kjell F

78 Logen Avalon, Älmhult
Eubatgradgivning 23 oktober

Det är lika högtidligt varje gång att inviga nya bröder i vår loge. Vi var 48
bröder vid mötets början och 54 när det hela var över.
Receptionen gick utmärkt och våra nya bröder heter: Jimmy Lindblom,
Daniel Hornestedt, Johan Hesselstedt, Jan-Henrik Svensson, Tony
Bondesson och Mats Holm.

Försäljningen
av årets CD
är i full gång
Snart stundar Bardgradgivning och ÄÄ Tommy föredrog namnen på de tio
bröder som är balloterade och klara. Vi kommer vid tillfället att få besök
från logen Teutates som bidrar med en recipiend dessutom.
En Eubatgradgivning med helt nya bröder genererar som vanligt extra aktiviteter
i samband med brödramåltiden. ÄÄ Tommy Almkvist inledde talandet med uppmuntrande ord till de nyinvigda, och Tony Bondesson tackade för förtroendet från
desamma. Broder Björn Götesson höll ett fyndigt och trevligt tal till Fosterlandet,
vilket resulterade i sedvanligt leve, nationalsång och skål för Sverige.
En överraskning drabbade broder Jan-Åke
Johannesson, för kvällen tjänstgörande i Fu,
när ÄÄ fick nöjet att fästa nålen för närvaro på
100 möten på hans bringa. Detta antal möten
uppnåddes nämligen just denna afton.
Den trevliga och högtidliga samvaron i vår matsal inramades av en mycket välsmakande måltid, och vår Lv och hans Fu gjorde som vanligt ett
utmärkt arbete för vår trivsel.
Alf Carlsson

len
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r
ö
f
n
i
S
TIPCDn som julhälsning till våra
avlidna bröders änkor!

Följande loger har redovisat sina CD-skivor:
Aquila • Idris • Kronos • Morvin • Polaris
Sefir • Polstjärnan • Taranis • Karlavagnen
Gör gärna din redovisning redan nu
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VÄLKOMNA I BRÖDRASKAPET
Logen Amici, Landskrona
Eu 15 10 06
Lennart Bussenius
Brynjevägen 31, 246 34 Löddeköpinge

Logen Alir Söderhamn

Eu 15 10 29
Christian Norell
Åsvägen 25, 820 23 Bergvik
Bengt-Olof Uppvall
Norrtullsgatan 40 A, 826 37 Söderhamn
Björn Hjelm
Kärrvägen 15, 826 62 Norrala
Dan Hörning
Trumslagargatan 14, 826 50 Söderhamn
Örjan Forss

Gränsvägen 3, 826 37 Söderhamn

Logen Avalon, Älmhult
Eu 15 10 23

Johan Hesselstedt

Bokvägen 1, 343 37 Älmhult
Jan-Henrik Svensson
Fanaholm 2226, 343 91 Älmhult
Jimmy Lindholm
S Esplanaden 29, 343 32 Älmhult
Daniel Hornestedt
Björkholmsvägen 22, 343 72 Eneryda
Mats Holm
Norra Torggatan 5, 343 30 Älmhult
Tony Bondesson
Svanstigen 11, 343 35 Älmhult

Logen Belenos, Uppsala
Eu 15 10 12
Zidane Nekmouche
Björkhagsvägen 3 A, 756 46 Uppsala
Michael Almqvist
Tegnérsgatan 34 A, 752 27 Uppsala
Lars Pettersson
Isgrenavägen 10 B, 743 81 Bälinge

Logen Belisama,
Vänersborg

Eu 15 10 20
Eu 15 11 02
Hans Åström
Benarp 5392, 242 95 Hörby
Lars-Olof Tjörnvik
Jan Ivarssons väg 2, 444 54 Stenumgsund Peter Malmqvist
Gelbgjutaregatan2 A, 242 30 Hörby
Logen Borvo, Gävle
Thomas Hurtig
Eu 15 10 29
Sälggatan 12 B, 242 35 Hörby
Jan Vestin
Johnny Brorsson
Södra Kungsgatan 15, 802 52 Gävle
Christian Kruses väg 5, 242 32 Hörby
Logen Carnac,
Ingemar Gunnarsson
Helsingborg
Norrto 3224, 242 93 Hörby
Eu 15 15 10 06
Logen Iris, Göteborg
Bo-Göran Nilsson
Eu 15 09 26
Äppelgatan 7, 252 53 Påarp
Arash Taheri
Gert Måns
Sveagatan 24, 413 14 Göteborg
Lars Påhls väg 8, 263 52 Lerberget

Logen Capella, Linköping

Eu 15 10 13
Henrik Hennings
Gräsgatan 8, 263 36 Höganäs

Logen Excalibur, Borås

Logen Nemeton, Lund

Logen Cernunnos,
Höganäs

Eu 15 09-16
Hans Carnefjord
Pilgatan 1, 507 33 Brämhult

Eu 15 10 28
Johan Larsby
Hallarödsvägen 3, 241 33 Eslöv
Johan Sjöberg
Hassle Bösarp 57, 274 93 Skurup

Logen Orion, Umeå
Eu 15 10 02
Sune Nyholm
Sportlovsvägen 7, 918 32 Sävar
Oscar Gregorsson
Hissjövägen 26, 903 45 Umeå
Dick Jakobsson
Solvändan 5, 903 44 Umeå

Logen Ogmion, Hudiksvall

Försäljning och uthyrning av
Nya och begagnade truckar
Vi utför:
Service och akutunderhåll samt
brandskyddskontroll och gaffeltest.
På er befintliga truck park.

Vi finns i Linköping– Norrköping- Finspång
Kontakt:
Försäljning& Service: Jonas Andersson
Tfn: 070-580 01 07
Försäljning& Service: Hans Andersson
Tfn: 070-580 00 23

Logen Merkur, Piteå

Eu 15 10 16
Magnus Thun
Tallåsgatan 12, 941 64 Piteå
Kjell Lindqvist
Kvarngatan 6, 941 33 Piteå
Thomas Lindkvist
Jongrönnan 94, 941 91 Piteå
Ulf Isaksson
Fårösundsvägen 71, 941 71 Piteå
Lars Isaksson
Lillmoravägen 47, 941 91 Piteå

Eu 15 09-10
Fredrik Petersson
Drabantgatan 10, 582 14 Linköping
Anders Gårdman
Drottninggatan 34 A, 582 27 Linköping



I samarbete med:

Logen Fingal, Hörby


Butängsgatan 10 E
610 12 Norrköping
Tfn: 011-339084
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Eu 15 10 29
Håkan Wilhelmsson
Håckstaviken 60, 824 93 Hudiksvall
Greger Boström
Andra Parkgatan 1 A, 824 43 Hudiksvall
Thomas Lindkvist
Jongrönnan 94, 941 91 Piteå

Logen Pallas, N

Eu 15 09 24
Joakim Olander
Trädgårdsgatan 15, 60
Johan Lindqvist
Kristinagatan 62, 602

Logen Rigel,
Örnsköldsvik

Eu 15 10 23
Dan Nordin
Lasarettsgatan 14, 891
Ulf Strandberg
Hörnäsvägen 53, 894 4
Peter Jonsson
Syskonhemsvägen 3, 8
Mikael Flemin
Högbyn 119, 891 95 Ar

Logen Taliesin
Eu 15 10 12
Alexander Fäldt
Fågelvägen 33, 571 74

Logen Triton, N

Eu 15 10 01
Tommy Waszkiewicz
Skårvägen 42, 603 85
Tommy Royé
Blåmesvägen 23, 605
Johan Nylund
Evalundsvägen 65, 605
Tommy Jakobsson
Plankgatan 46, 602 19
Fredrik Brännström
Olai Kyrkogata 15 B, 6
Per Janné
Linnévägen 26, 616 34

Logen Wirdar,

Eu 15 09 18
Emil Lydén
Kullagatan 7, 341 39 L
Carl Johansson
Brunnsplan 5 B, 341 3
Tomas Winninge
Källgatan 1, 341 50 La
Lars Danielsson
Vedåsa Stensberg, 341

Börje Johansson
Gästgivaregatan 6 A, 3
Anders Lindholm
Florettvägen 14, 341 4
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VI GRATULERAR
decembers födelsedagar

Norrköping

02 42 Norrköping
32 Norrköping

92 år

Wirdar, Arvid Rosenlund, 9 dec

70 år

Stella Polaris,
Anders Göransson, 1 dec
Ad Astra, Jan Selander, 2 dec
Karlavagnen, Andor Höglund, 2 dec
Henry Hurle, Harald Sundberg, 13 dec Avalon, Sven Björkman, 5 dec
Polstjärnan, Alf Pehrsson, 21 dec
Taliesin, Seppo Ronder, 8 dec
Sefir, Christer Norinder, 9 dec
Eos, Lennart Sjögren, 11 dec
Stella Polaris, Börje Danielsson, 25 dec Lir, Lennart Lundberg, 19 dec
Alir, Inge Zevgren, 20 dec
Guta, Håkan Rauke, 22 dec
Wirdar, Christer Andersson, 29 dec
Minera Ferrorum,
Nennius, Tord Westfal, 30 dec
Bengt Isaksson, 8 dec
Argo, Stig Åström, 10 dec
Merkur, Bo Worrsjö, 23 dec
Karlavagnen, Stefan Bergström, 3 dec
Thesevs, Bernt Olsson, 31 dec
Lir, Christer Henricsson, 8 dec
Camulus, Leif Carlsson, 11 dec
Lir, Tomas Pettersson, 15 dec
Aquila, Bernt Andersson, 7 dec
Belisama,
Selene, Lars Kronqvist, 7 dec
Per Henrik Pettersson, 23 dec
Vasa, Åke Blad, 11 dec
Derva, Kurth Axelsson, 30 dec
Henry Hurle,
Lars-Ingvar Ytterbring, 13 dec
Orion, Lennart Löwgren, 16 dec
Belenos, Jan Gustafsson, 20 dec
Mimer, Göran Lundgren, 28 dec
Idris, Torsten Larsson, 30 dec

91 år
85 år

1 33 Örnsköldsvik

40 Örnsköldsvik

892 34 Domsjö

rnäsvall

n, Jönköping
Äng

Norrköping
Norrköping
95 Norrköping

80 år

60 år

50 år

Stella Polaris,
Carl-Christian Fredriksson, 1 dec
Circius, Tommy Nilsson, 3 dec
Alir, Björn Hjelm, 7 dec
Guta, Erik Hultgren, 8 dec
Pallas, Håkan Rygaard, 15 dec
Arcturus, Kjell Lantto, 28 dec

40 år

Ad Astra, Johan Faxheden, 10 dec
Selene, Fredrik Persson, 20 dec
Vasa, Daniel Hofvander, 26 dec
Derva, Marcus Färnström, 27 dec

30 år

Allbota, Jonas Helgesson, 10 dec

75 år

5 95 Norrköping

9 Norrköping

602 25 Norrköping

4 Åby

, Ljungby

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Aldebaran, Umeå

Ljungby

K-br Rune Jonsson
Invigd i Orden den 31 januari 2003
Avliden den 20 oktober 2015
33 medlemsår

36 Ljunby

Logen Alir, Söderhamn

agan

1 77 Agunnaryd

341 33 Ljungby

40 Ljungby

D-br Evert Johansson
Invigd i Orden den 10 januari 1980
Avliden den 3 september 2015
35 medlemsår

Logen Camulus, Skövde
R-br Kåre Lövborg
Invigd i Orden den 7 oktober 1975
Avliden den 23 september 2015
40 medlemsår

Logen Eos, Skellefteå
OÄ-br Sten Svennberg
Invigd i Orden den 8 oktober 1982
Avliden den 15 september 2015
12 medlemsår

Logen Eos, Skellefteå
R-br Kåre Lövborg
Invigd i Orden den 7 oktober 1975
Avliden den 23 oktober 2015
40 medlemsår

Logen Polaris, Kiruna
OÄ-br Anders Lindberg
Invigd i Orden den 1 mars 1974
Avliden den 15 oktober 2015
41 medlemsår
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Logen Polstjärnan,
Kramfors

OÄ-br Göran Eriksson
Invigd i Orden den 10 december 1989
Avliden den 30 september 2015
26 medlemsår

Logen Stonehenge,
Hässleholm

OÄ-br Arne Persson
Invigd i Orden den 5 december 1980
Avliden den 24 september 2015
35 medlemsår

Logen Triton, Norrköping
OÄ-br Kenth Johansson
Invigd i Orden den 4 mars 1976
Avliden den 2 november 2015
39 medlemsår

Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning
Svensk
Druid-Tidning
skall försändelsen återsändas
med uppgift om den nya adressen till:
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Broder Jan Bolejko, logen Vasa
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Vi hjälper er med allt inom begravning, gravsten,
transporter, familjejuridik
och försäkringar.

Frackar
Har jour dygnet runt
från 1.999;-

Hos oss handlar ni tryggt och säkert

•
•
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•

Alla plagg levereras på 2 -3 dagar
Vi lagerhåller alla storlekar
Levereras inom hela Norden
Betala mot faktura eller delbetala

KUNDTJÄNST 0454-572 055

Komplett sortiment av Högtidskläder

Mariedalsvägen 66, 217
Telefon 040-30
mail@davidshallsbegravn
www.davidshallsbegravn

www.fracklagret.se
Mariedalsvägen 66, 217 61 Malmö.
Laandling AB (Endast kontor)
Väverigatan 2, 291 54 Kristianstad
Telefon 040-30 18 09
Tel 0454-57 20 55
info@fracklagret.se mail@davidshallsbegravningsbyra.net
www.davidshallsbegravningsbyra.net
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