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VAD KOSTAR DET
ATT VARA MED I ORDEN?
Av din avgift till din grundloge betalar grundlogen en avgift till
Riksstorlogen för att täcka övergripande gemensamma kostnader för driften
av Svenska Druid-Orden. Avgiften betalas kvartalsvis och den uppgår till
400 kr per år och broder.
Dessa 400 kronor fördelas enligt följande:

38 kr

114 kronor (28,5%) går till;
Resekostnader för Ordensledning och Ordensråd i samband
med Ämbetsmannakonferenser, kostnad för utbildning,
sammanträdeskostnader, uppvaktning loger, uppvaktning
bröder, kostnader hedersdruider, rekvisita till SL.

61 kronor (15,4%) går till;
Kostnader i samband med SL-möten, installationer i
Grundloger, rörliga kostnader SL.

33 kr

6 kronor (1,4%) går till;
Annonser, informationsmaterial,
övrig reklam.
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31 kronor (7,7%) går till;
Hyra och underhåll av
kansliets lokaler i Malmö.

kr

33 kronor (8,2%) går till;
Kontorsmateriel, kopierings- 61
och datakostnader, frakt och
portokostnader, försäkringar,
bankkostnader, övriga
administrativa kostnader. 11

kr

4 kr

117 kronor (29,3%) går till;
Trycksaker, kostnader SL-regalier,
produktion av matrikel, produktion
av Svensk Druid-Tidning.

38 kronor (9,5%) går till;
Lön och lönebikostnader till deltidsanställd kanslist.

31 kr

Fördelningen av kostnaderna bygger på helårsbokslutet för 2017

117 kr

Sökes
Vi står inför omarbete/vidareutveckling av vårt medlemsregister och
även vårt administrativa system som är baserat på medlemsregistret
i dagligt tal benämnt Stammen. Ordensledningen efterlyser Bröder
som har kunskap, tid och intresse att vilja delta i detta arbete. Vår
målsättning är att arbetet kan genomföras i sin helhet med hjälp
av frivilliga krafter varför vi behöver kompetens inom följande
områden; projektledning, kravanalys, design, utveckling, test och ITinfrastruktur. Vilken miljö som utveckling kommer att ske i har ännu
inte beslutats. Arbete skall vara klart till våren 2020 och kan påbörjas
omgående. Intresseanmälan till Kansliet snarast. Du kommer då att
kontaktas och erhålla en första version av kravspeciﬁkationen.
Intresserad?
kansliet@druidorden.org
eller RSSkr tel 070 555 76 36
rsskr@druidorden.org
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I huvudet
på en redaktör
Svensk
Druid-Tidning

Vad är det för
fel på mig?

SVENSKA DRUID-ORDEN

Jag har lärt mig att man aldrig ska börja en text med jag, men nu
gör jag det i i alla fall. Det gör jag för att rannsaka mig själv. Jag
tycker att jag, relativt sätt, är en ganska generös person och tycker
inte heller att jag är snål utan skänker en och annan slant till
välgörenhet bl a i logen. Snålar inte heller i andra sammanhang. Men
något fel med mig är det! Det har nu gått över ett år sedan Riksmötet
i Linköping, då idén med att bröderna kunde bli månadsgivare till
Stipendiefonden lanserades. En strålande idé!
Och trots detta är jag fortfarande inte månadsgivare! Vad
är då problemet? Kan inte skylla på att det brustit i information. Har
också råd att skänka t ex en tjuga i månaden. Är det för att jag tycker
det är lite genant att kontakta banken för att be dem dra så liten
summa varje månad från kontot? Det ﬁnns ingen ursäkt eftersom jag
lätt kan mata in stående betalningar själv via min internetbank. Eller
så beslutar jag mig för att bli årsgivare. Då fastställer jag ett belopp,
som jag kan undvara varje månad, tar det 12 gånger och gör en
insättning av summan till Stipendiefonden varje år. Svårare än så är
det inte. Det handlar bara om oföretagsamhet från min sida!
Men jag är tydligen inte ensam. Senast som jag hade kontakt
med broder Conny Karlsson, handläggare av Stipendiefonden, var det
fortfarande ca 4 800 bröder som inte hörsammat appellen. Det kan
vi inte vara stolta över! Vi är ju ett givmilt brödraskap. Det är bara att
bläddra i Svensk Druid-Tidning så ser man uttryck för
det, med många generösa bidrag till olika välgörande
ändamål. Nu är i alla fall jag månadsgivare!
Till sist ett förslag; ta ett beslut i grundlogen!
Låt logen blir månadsgivare. En gång i månaden
görs en riktad insamling till Stipendiefonden. Jag
tror att det skulle inbringa en hel del pengar.
Och tänk på att pengarna blir till nytta för
många män och bröder som drabbas av
prostacancer. Forskningen behöver
ditt stöd!

FGDO
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Kansliets öppettider

Nummer 7 utkommer den 20 november
• manusstopp den 27 oktober
Nummer 8 utkommer den 14 december
• manusstopp den 24 november

Öppettider från 1 september
Tisdag
09:00 - 15:30
Torsdag
09:00 - 15:30
Lunchstängt 12:30 - 13:30

Upplaga 5 000
ISSN: 1650-8815

Beställningar skall via e-post, kansliet@druidorden.org, vara
Kansliet tillhanda 20 dagar innan materialet skall användas.
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Ämbetsmännen som agerade vid SGLD-mötet samt ämbetsmän från IGLD

SGLD-mötet i Stavanger
den 28 till den 29 september
Text RSÄÄ Anders Eriksson
Fredagen den 28 september samlades
ordensledningarna i Druidordens
skandinaviska Storloge, SGLD, för gemensam
ämbetsmannakonferens i den norska
oljehuvudstaden Stavanger.
Deltagare var samtliga ämbetsmän i den
svenska och norska ordensledningen samt RSOÄ
och RSSkm från ordensledningen i Danmark.
Många frågor stod på agendan men den
viktigaste var frågan om en gemensam europeisk
storloge innefattande även Tyskland, Schweiz
och England.
Förslaget som har diskuterats under några
år kräver samordning i vissa rituella och
regelverksanpassade frågor.
Vidare diskuterades samverkansformer mellan
våra skandinaviska länder inte minst vad gäller
gemensamma inköps och IT-strukturer. Mycket är
att vinna på ett nära samarbete i dessa frågor.
Efter en mycket givande och framåtriktad
ämbetsmannakonferens ville våra norska värdar
visa på det betagande sköna landskapet runt
storstaden Stavanger.

Vi fick en historisk beskrivning av en
druidbroder med synnerligen goda kunskaper
om landskapet och dess historia. Vi fick på ett
målande sätt beskrivet för oss det stora sjöslag
mellan vikingar som ägt rum precis utanför
Stavanger där Harald Hårfagre stod som segrare
och kunde ena Norge.
En mycket trevlig brödramåltid avslutade
dagen och undertecknad fick möjlighet att tacka
för både god mat och dryck samt utomordentligt
gott värdskap.
Lördagen den 29 september var ämnad åt
gradgivningsmöte i SGLD-graden.
Mötet ägde rum i Odd Fellows lokaler där
även Druidlogen i Stavanger har sitt säte. En stor
mängd framförallt norska bröder men även några
svenska och finska hade tagit tillfället i akt att
erhålla IGLD-graden. Möteslokalen, som var av det
större slaget fylldes till bredden av goda bröder.
Det långa mötet klarades av på det sätt som
det skall gå till och undertecknad avslutade det
svenska presidentskapet med att bjuda in till nästa
möte i SGLD som äger rum den 6 till 7 september 2019 under värdskap av logen Merlin i Karlskrona. Då
kommer Danmark att presidera.
Stämningen var hög på den efterföljande
brödramåltiden. Vår svenska RSOÄ tackade för
maten och påtalade det fantastiska i att kunna
träffas mellan nationsgränserna under så trevliga
former och i så god druidisk anda.
Söndagen den 30 september var ämnad som
resdag men kom för oss med sent flyg hem även
att innefatta ett besök på Norges oljemuseum. Ett
fantastiskt museum där insikt kunde nås i oljeoch gasrelaterad geologi, teknik och konstruktion
men även de finansiella hanteringar som dessa
gigantiska gas och oljeintäkter har gett och ger
Norge. De har cirka 8 biljoner på banken.
Så småningom kunde SAS ta oss tillbaka till
Köpenhamn för vidare transport till hemmets härd.
Tack Norska Druidorden för detta mycket
Från vänster RSOÄ Kay Hagby, RSÄÄ Geir Egil Tofsrud och RSMÄ Geir-Kåre Jordheim alla från
välplanerade, konstruktiva och givande möte. Vi
Norge samt RSÄÄ Anders Eriksson och RSMÄ Mikael Stenman från Sverige.
ses i Karlskrona!
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SYNS VI INTE
FINNS VI INTE
Flaggstångsflagga

Skjortknappar

Fasadflagga
Faddertecken

Manschettknappar

Närvarotecken
för 100 - 1200 möten

Slipshållare
Druidstjärnan
Sidenslipsar grå, svart

Frackfluga
Livrem

Sidennäsduk grå eller blå
Jeanslivrem

Keps

Allt finns hos
Din Skm!

Druidväska
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Cesar tvingade Vercingétorix till kapitulation i staden Alésia. Det blev slutet på de galliska krigen och den galliska civilisationen.

DE GALLISKA KRIGEN
- en katastrof för Druiderna och för druidismen
Av Folke Dubell

Varför är de galliska krigen av intresse för
oss druider?
Det korta svaret är att dessa krig tog död på den
första keltiska civilisation och på den druidism
som hade vuxit fram i den. De banade också väg
för romarrikets fullskaliga inmarsch i Gallien
(Frankrike) och, slutligen, för inlemmandet
av Gallien i det romerska imperiet. Ingen
annan politisk händelse i Europa har påverkat
druidismen mer än de galliska krigen.
Kort bakgrund
När de galliska krigen börjar, år 58 f Kr, har
den galliska civilisationen funnits i ungefär 450
år. Under 3-och 200-talen f Kr hade den antika
druidismen haft sin blomstringstid. Det var också
då som den galliska civilisationen hade sina
största framgångar. En bit in på100-talet f Kr
började man skönja en viss avmattning och
tillbakagång både för Gallien och druidismen.
Världen runtomkring Gallien förändrades
också. Öster om ﬂoden Rhen levde hotfulla
germanska stammar. Och i söder hade ett

makthungrigt romarrike redan lagt under sig
delar av Medelhavsområdet, och var i full färd
med att ta ytterligare territorier i besittning. År
58 f Kr tillsattes en ny guvernör för den romerska
provinsen. Han namn var Julius Cesar.

Gallien på Cesars tid

Kartan till höger visar hur Cesar uppfattade
Gallien när han tillträdde sitt ämbete som
Guvernör i Provincia Romana. Han deﬁnierade
Gallien som bestående av tre geograﬁska
områden, alla keltiska, men som ändå hade en
egen särart: I norr, Gallia Belgica, det galliska
Belgien, vars folk hade inﬂuerats av germanerna
på andra sida ﬂoden Rhen; i den centrala delen
låg det keltiska Gallien, Gallia Celtica; och i
sydväst, slutligen, Aquitania, vars befolkning var
mer baskisk än keltisk. Men på 100-talet f Kr
“keltiserades” de. Därutöver fanns två galliska
territorier som annekterats av Rom, nämligen
Provincia Romana (125 f Kr), den romerska
provinsen, och Gallia Cisalpina (203 f Kr), dvs
6

Fig˜1. Gallien på Cesars tid
“Gallien på den här [dvs romerska] sidan av
Alperna” [Poslätten].
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¹ Diviciacus är den ende druid från
antiken som vi känner˜till: familj,
utbildning, karriär, relationer
till Cesar och romarriket osv.
Beteckningen “överdruid” anger
att han var den högste druiden
bland sitt folk, dvs häduerna.
² Romarna hade utsett häduerna
till ”ett vänligt sinnat folk” och som
sådant åtagit sig att beskydda
dem vid behov.
³ Cesar själv uppger att totalt
368 000 människor (inkl.
bundsförvanter m ° och 92 000
soldater) lämnade Helvetien.
Det är en otroligt hög siffra.
Rent logistiskt borde det vara
omöjligt att genomföra en sådan
utvandring med tanke på att varje
enskild migrant skulle medföra
proviant för tre månader.

Fig˜2. Ett antal av Galliens många stammar

Upptakten till de galliska krigen:
a) interna stridigheter

Som kartan ovan visar fanns det många
folkstammar i Gallien. Många av dem kom i konﬂikt
med varandra. De två stora folkgrupperna, häduerna
(Aedui) och arvernerna (Arverni) bråkade ständigt
om makten i centrala Gallia celtica.
När häduerna ﬁck övertaget, tog arvernerna
hjälp av en mäktig germansk (tysk) kung vid
namn Ariovistus. Han tog sig över ﬂoden Rhen
år 61-60 f Kr med sina soldater och massakrerade
häduernas trupper, dödade alla deras senatorer,
utom en, häduernas “överdruid” Diviciacus¹, som
lyckades ﬂy till Rom, där han förgäves vädjade till
senaten om hjälp².
Ariovistus hade upptäckt de bördiga slätterna
i Alsace i nordöstra Gallien. Han tvingade till sig
stora landområden där, på vilka han ville grunda
en germansk stat. Häduerna blev ännu mera
skräckslagna och vädjade återigen till senaten i Rom,
som dessvärre var upptagen med andra konﬂikter. Då
vände häduerna sig direkt till helvetierna (Helvetii) i
västra Schweiz och bad om hjälp.
(b) helvetiernas massutvandring
Helvetierna fruktade Ariovistus. Deras kung,
Orgétorix, hade stora planer för sig själv och för sitt
folk. Själv ville han bli kung över hela Gallien, och

Fig˜3. Helvetierna var inklämda mellan
bergskedjorna i Alperna

för sitt folk, inklämda mellan bergskedjorna, ville
han ha mer land. Han hade sedan ett par år tillbaka
förberett en massutvandring av hela stammen, som
bestod av ﬂera hundratusen människor.³
År 58 f Kr satte han sina planer i verket.
Orgétorix gav order om att städerna och alla de
400 byarna skulle brännas. Det skulle inte ﬁnnas
något att längta till, eller komma tillbaka till...
framåt!... var deras enda ledord.
Målet var den bördiga Atlantkusten i Gallien,
där pikter (Pictones) och santoner (Santones)
levde (se kartan). Det fanns två möjliga vägar.

Fig 4. Helvetiernas två migrationsrutter
Efter mycket dividerande beslöt de att ta den
lättare men längre vägen söderut genom Cesars
provins. Det dröjde inte länge förrän Cesar ﬁck
nys om planerna. Han såg Orgétorix’ plan som
en invasion och bestämde sig för att stoppa den.
På kort tid hade 30 000 soldater (legionärer)
mönstrat och ett rytteri (från Gallien) på 4000
man hade organiserats. Därefter gav han sig
iväg. Ungefär där ﬂoden Saône ﬂyter samman
med Rhône (se kartan), möttes han av en grupp
utsända häduer, som berättade, att helvetierna
hade skövlat deras land, och just nu höll på att
7

gå över ﬂoden Saône vid en bro, som de byggt.
Cesar skyndade dit med sina trupper, och när han
nådde platsen, lät han förstöra bron, och fann att
tre fjärdedelar av migranterna redan hade lyckats
ta sig över ﬂoden. Den återstående fjärdedelen
tillintetgjordes av hans trupper. Därefter lät
han slå en ny bro över ﬂoden och förföljde
huvudstyrkan i två veckor.
Slaget vid Bibracte - en avgörande seger
Efter många malörer kom ett fältslag att äga
rum i Bibracte, häduernas viktigaste stad. Det var
ett mycket viktigt fältslag för Cesar, hans första.
Hans rykte och framtid stod på spel. Striderna var
hårda. Den sista striden stod om den vagnborg
som helvetierna hade byggt upp och bitit sig fast
i. Striderna pågick långt in på natten. När hans
legionärer till slut lyckades erövra vagnborgen,
förstod Cesar, att han hade segrat. I vagnarna
fanns nämligen helvetiernas hela proviant. Utan
proviant skulle de svälta ihjäl. De tvingades
att förhandla om kapitulation. Cesars främsta
krav var att de överlevande skulle återvända till
sina hemtrakter. Enligt Cesars egna uppgifter
återvände 110 000 helvetier (De bello Gallico,
I:29). Cesar gav allobrogerna i uppdrag att förse
helvetierna med proviant under återtåget hem,
och under uppbyggnaden av sina byar. Ganska
generöst, kan man tycka, för att komma från Cesar.
Cesars egna intressen - en stark drivkraft
Nu var de galliska krigen i gång. De skulle komma
att följa sin egen logik, som krig ofta gör. Men
efter någon tid, ett år eller så, förstod Cesar, att om
han var framgångsrik, skulle krigen också kunna
komma att gynna hans egna, personliga intressen.
Cesar blev rik på krigen, och eftersom han var
djupt skuldsatt, kunde han betala sina skulder i
Rom, och därigenom stärka sin maktposition vis à
vis sin främste motståndare Pompejus.
Artikeln fortsätter på nästa sida
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De galliska krigen i korthet - år för år
58 f Kr.: Som vi sett ovan, ägde ﬂera krigshandlingar rum i samband med
helvetiernas försök att migrera till Atlantkusten. Ariovistus krossades i Alsace
och helvetierna i Bibracte.
57 f Kr: Stammarna i belgiska Gallien bildar en koalition mot Cesar. Flera
fältslag. Cesar vinner de ﬂesta, inte utan svårigheter.
56 f Kr: Veneterna besegras till havs. Akvitanierna ger sig (Crassus).
Straffexpeditioner över Engelska kanalen och i norra Belgien. I
Rhenområdet slår Cesar ut germanska stammar.
55 f Kr: Germanska stammar går över Rhen igen. Cesar attackerar och
förföljer dem över Rhen. Kort straffexpedition mot belgiska stammar som
ﬂytt till Britannien och därifrån stödjer gallernas uppror.
54 f Kr: Cesar låter döda häduernas chef Dumnorix, bror till “överdruiden”
Diviciacus, för olydnad och uppvigling. Cesar reglerar konﬂikt med
trevererna i östra Belgien, Bretagnes chef lägger ner sina vapen. Karnuter
dödar sin kung Tasgétios, Cesar skickar soldater. Eburonerna i nordöstra
Belgien revolterar och massakrerar den romerska armén i ett bakhåll. Två
kejserliga chefer dödas också. Cesar slår ner upproret. Stor oro i Gallien.
53 f Kr: Expeditioner mot nervierna och menaperna i belgiska Gallien och
mot senonerna. Labienus (Cesars närmsta man) besegrar trevererna i östra
belgiska Gallien. Cesar går snabbt över Rhen igen och bestraffar germanska
stammar. Åter i Gallien rensar han eborernas land på “medborgare,
byggnader och boskap genom dråp, bränning och skövling”. Deras kung,
Ambiorix, gömmer sig i skogarna. Cesar låter döda Acco, senonernas och
karnuternas uppviglare.
52 f Kr: Vercingétorix träder in på krigsscenen. Han tar makten i
arvernernas land, bildar krigsallians och organiserar ett “nationellt” galliskt
uppror mot Cesar (som han tidigare tjänat). Hans insatser i kriget slutar
med att han begår det fatala misstaget att med hela den galliska armén ta
sin tillﬂykt till staden Alesia. Cesar belägrar staden med sina arméer. Bygger
ﬂera murar runt staden. Ingen kommer in eller ut. Cesar svälter ut sina
galliska ﬁender. Till slut kapitulerar Vercingétorix, arvernerna och häduerna
ger sig, och därmed tar de galliska krigen slut.

Fig 5. Cesars kväser de galliska upproren

Vilka konsekvenser ﬁck de galliska krigen?

De blev omfattande och genomgripande både för Gallien, druiderna och
druidismen. Här följer en kort sammanfattning:
För Gallien:
• Ca 650 000 döda och lika många tillfångatagna och sålda som slavar
• Stor ödeläggelse och plundring där Cesars arméer drog fram
• Krigen gjorde Gallien fattigt. Det tog 2–3 generationer innan man
hade återhämtat sig.
• Gallien omvandlades till en romersk provins och förlorade
sin självständighet.
• Vercingétorix sattes i en fängelsehåla i Rom och dödades efter Cesars
triumftåg 46 f Kr
För druiderna:
• Druiderna tvingades att omedelbart upphöra med
all sin verksamhet.
• Men först 43 e Kr avskaffade kejsare Claudius
(t h) formellt den druidiska religionen och förbjöd
prästerskapet (druiderna) att verka. Det skedde då
han var på resa i Gallien.
• Det fanns inte längre något offentligt utrymme för
druiderna och druidismen i Gallien. Därför gick
druiderna under jorden - och förblev där, på
sätt och vis, in i vår tid! Det är skälet till att den
druidism som idag praktiseras i Frankrike, alltså
Fig 1. Kejsare
med rötter i antiken, skiljer sig helt från vår egen
druidiska tradition, som ju har sina rötter i 17- och Claudius
1800-talets England.

Fig 6. Vercingétorix kastar sina vapen framför Cesar – kapitulerar, en
konstnärs visualisering

Källor:

Julius Cesar, De bello Gallico
Battle of Alesia, youtube.com (välgjord dokumentär, engelskt tal)
J.F.C. Fuller: Julius Cesar, Mannen, Soldaten, Tyrannen,
Lind & Co, Borgå 2008.
Thomas Rice Holmes: Caesar´s Conquest of Gaul, Oxford, Clarendon Press,
1911 (endast via bibliotek).
Jean-Louis Brunaux, Les Gaulois, Société d´édition, Paris 2005.
Jean-Louis Brunaux, Les religions gauloises, CNRS Éditions “Biblis”
Paris 2016.
Illustrerad Vetenskap, Historia, Druiderna - de gåtfulla prästerna,
Nr 9/2018
Fig˜1: Gallien på Cesars tid, Pinterest; Fig˜2: En del av Galliens många
stammar, Pinterest (bearbetad); Fig˜3. Helvetierna inklämda mellan
bergskedjorna i Alperna;
Fig˜4. Helvetiernas migrationsvägar, Goudineau (bearbetad); Fig˜5.
Cesar kväser de galliska upproren, J-L Brunaux: Les Gaulois; Fig˜6.
Vercingétorix kapitulerar, målning av Lionel Royer (1852-1926);
Foto Claudius, Pinterest (bearbetad).
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Henry Hurle, Köping

Damernas vårutﬂykt 22 maj
till Miniature Kingdom i Kungsör
”Stora pojkar, stora leksaker” blev temat för den årliga utﬂykten som
damklubben i Köping ordnade. Ett trettiotal damer och herrar samlades
utanför den gamla bleckkärlsfabriken i Kungsör, där miniatyrtågbanan i
skala 1:87 är under uppbyggnad. Bygget har pågått i två och ett halvt år och
det beräknas ta dubbelt så lång tid att färdigställa hela Sverige. Målsättningen
är att göra Skandinaviens största tågbana och sätta Kungsör på kartan.
Med den något retoriska frågan från en av damerna ”Har ni alla lekt med
tåg när ni var små?” började vi vår vandring genom Sverige, så långt det
nu var möjligt. Projektet startar norrifrån med Åreskutan, Lapporten och
Höga Kustenbron. Malmbanan hade sin egen slinga och tågen rullade runt
med sina långa koppel av vagnar. Längre söderut upplevde vi såväl Vasalopp
som Dalhalla med Benny Andersson och Gävle med den brinnande bocken.
Totalt hade tågbanan 25 tågset varav 10 i taget körde. På vägarna körde både
personbilar och lastbilar, alla med god säkerhetsmarginal till varandra.
Landskapen är byggda av trä med nät och gips ovanpå. De ﬂesta detaljer
är gjorda med 3D-skrivare. Ord som ”imponerande” och ”fantastiskt”
hördes mest hela tiden från både damer och herrar. Många glada miner var
det framför Köpingsmodellen, där temat Tårtgeneralen fått stort utrymme.
Hela långa smörgåstårtan, Hasse P med helikoptern och de ”avklädda
politikerna” på rådhusets balkong. Nästa etapp att göra klart i vår egen
region är Västerås, Kungsör och Arboga.
Som avslutning på kvällen tog vi oss några kvarter upp på ”byn” och
åt antipasti på en mindre restaurang. Trevligt att prata igenom det man
varit med om. Det är lugnt i Kungsör – inte som att sitta på La Rambla i
Barcelona – men vi var överens om att Kungsör var väl värt ett besök!
Text Lena Ek

vare
bli månadsgi

till

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk
talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
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Circius utﬂykt till
Bålforsens kraftstation

Fågelskådning med bröder
från logerna Belenos och Samain

Så nära Uppsala och ändå så fantastiskt exotiskt. Den 14 september
var vi några som åkte till Hjälstaviken för att skåda fågel. Promenaden
ut till fågeltornet är en naturupplevelse i sig och med Jan Lagerlöf
som guide blev det än mer intressant. En stensätta här och några
hämplingar där… det gäller att hänga med i kikaren. Den grunda
viken som ansluter Mälaren är rastplats för ﬂera arter gäss som i
stort antal (ﬂera tusen) provianterar och vilar sig inför ﬂytten mot
vinterkvarter. Vi såg också havsörnar cirkla på himlen och silkeshäger
i vasskanten.
Lunch på kungligt vis intogs på Ekolsunds Slott & Wärdshus. Leif
Alpsjö ramade in lunchupplevelsen med att spela några låtar på sin
nyckelharpa.
Tack bröder för en ﬁn dag.

En gråhäger i funderingar
inför fl ytten?

Tisdag den 2 oktober samlades 18 bröder från Circius vid logelokalen för
bussresa till Bålforsens kraftstation.
Guiden som visade oss runt på kraftstationen heter Hans-Erik Ringbro,
idag pensionerad men hade jobbat där i 40 år. Vi visades runt i denna väldigt
imponerande byggnad som byggdes som visningstation. Efter utﬂykten åkte
vi tillbaks till Circius loge där det vankades kött och potatis med tillbehör.

Bålforsens kraftstation började byggas av SCA 1955 och färdigställdes
1958. Det arbetade som mest 500 personer vid bygget. Dom ﬂesta arbetare
bodde i baracker under byggnadstiden men det byggdes även bostäder för de
som skulle sköta kraftverket. Den största och ﬁnaste byggnaden har våran
redaktör Mikael Zakrisson bott i. Så ett visst mått av minskad betydelse
har det huset genomgått. Kraftstationen har idag 2 turbiner men den är
förberedd för en tredje. Fallhöjden är 31 meter vilket ger en effekt på 88 MW
och en normal årsproduktion på 495 GWh/år. Magasinet är 5,5 km² stort och
15 km långt.
För att man ska få perspektiv på hur mycket det är så skulle man kunna
driva en bastu i ca 100 miljoner timmar eller 495 miljoner brödrostar i 1 timme.

Broder och riksspelmannen
Leif Alpsjö trakterar
nyckelharpan under lunchen.

Text Fredrik Lundqvist, foto Micke Z, diverse arkivbilder

Intresserade fågelskådare; Paolo Bartoletti, Jan-Olof Åhrberg,
Kerstin Jansson, Claes Enwall, Hans Carlsson, Jan Lagerlöf,
Britt-Marie Mattsson och Leif Alpsjö sittande.
Text Britt-Marie Mattsson, foto Claes Enwall
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Nästan alla varpabröderna samlade framför baren under gammeltallen – jubelveteranen Lars Gahnström trea fr v orkade tyvärr inte delta, men
är flerårig mästare, fi ck följa kampen från baren.

Logen Gutas höstpremiär
med varpa och utomhusmöte
Det visade sig snart att ﬂera bröder antingen hade svårt att hantera
utgångsvinkeln på kastet eller ”landningsstället”, ty ﬂera varpor landade
alltför kort eller gav sig ut på utﬂykt efter markkontakten.
Det var en erfaren skara med idel tidigare mästare som tog sig till
semiﬁnalen. Fjolårsmästaren Örjan ville alla nu besegra och en och annan
oläglig snedstuds för honom innebar att ﬁnalparet bestod av mycket
rutinerade Gustav Pettersson och färske metallmästaren Olof Bäckström.
Möjligen var Olof belåten med sin eftermiddag för Gustav gjorde processen
kort, vann övertygande med 6-2!

Sommaren kändes nästan över när det var dags för den årliga träffen i
Åhsbergska hagen. På menyn stod vårt varpamästerskap innan det var dags
för måltid och möte i det fria. Men sommaren var inte över, solen kom fram
ur lite gråtunga moln och värmde gott i gläntan där bröderna samlades. En
erfaren, kunnig och ansvarsfull Druidbroder måste ﬁnnas för att se till att
tävlingen kan bli av. Vår ”varpageneral” är Göte Pettersson som med hjälp av
Jubelveteranen Lasse Gahnström ombesörjde att nödvändiga tillbehör såsom
nabbar, stickor och pinnar fanns på plats inför uppmätningen av varpaplanen.
Intresset var stort när vi satte igång med metallvarpan. Kanske hade
bröderna lyssnat till uppmaningen att träna efter fjolåret när alla var
chanslösa men det stod ändå tidigt klart att fjolårsmästaren Örjan skulle bli
svårslagen. För han tog sig enkelt till ﬁnal. När ﬁnalkastningen började hade
ﬂera tidigare vinnare fått stryka ﬂagg, bland andra Bo Jacobsson och Gustav
Pettersson. Logens nye ÄÄ Rolf Enström, tidigare stenvarpavinnare, noterade
bästa placeringen i metall, blev trea. Finalduellen blev en riktig rysare där
Örjan Thomsson till slut ﬁck se sig besegrad av Olof Bäckström i en väldigt
jämn och välkastad match.

Topp sex i stenvarpan: Christer Pettersson sexa, vinnaren Gustav,
tvåan Olof, trean Jan-Erik Wessman, femman Bo Jacobsson och
fyran Örjan Thomsson.
Efter varpan samlades bröderna i Flundrevikens klubbstuga för middag
som Lv Olle Håkansson ordnat trots engagemanget som tävlingsledare
för SM K-pist som pågick över helgen i Visby. Men mat och dryck ﬁck vi
och när skymningen började falla begav sig ämbetsmännen iväg för att
göra det sista inför mötet i Lunden under ek- och hassellöv. Marskalken
Gustav Pettersson ledde sen skaran i fackelskenet bort till mörka lunden. ÄÄ
hälsade välkommen och bröderna kunde stilla åse tändandet av vår vackra
eldstjärna och begrunda brödraskapet och livet till tonerna av Gotländsk
sommarnatt. Därefter avslutades kvällen med kaffe och kaka sedan vi
återvänt till klubbstugan.

Semifi nalgruppen i metall: Slutlige vinnaren Olof i mitten,
fi nalmotståndaren Örjan till vänster och trean Rolf längst till höger.
Lennart Landin, femma, Nils Gardell sexa och Bo Jacobsson fyra gör
bilden komplett.
Kastarnas prestationer uppskattades högljutt av åskådarna som njöt i solen
under gammeltallen runt skogsbaren där sortimentet bidrog till allt högre
bifall. Hela 15 kastare aspirerade på metalltiteln, bland dem nya bröderna Nils
Gardell och Robert Östergren. När det var dags för stenvarpan hade skaran
utökats till 17 bröder. Kastningen med gråstenar, hjälpligt tillknackade för att
ge både bra tag och vacker ﬂykt, kräver ofta tålamod och tur enär ﬂykten inte
alltid är stabil och landningen tenderar att ske oroväckande okontrollerat.

Text: Rolf Enström, foto: Göte Pettersson och Johan Olsson, bild 3
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Annonsprislista
i Svensk Druid-Tidning

Storlogen Sydborgen

1/1-sida
1/2-sida
1/2-sida
1/4-sida

Kallar härmed till ORDINARIE STORLOGEMÖTE söndagen den
18 november 2018 under värdskap av logen Hesperus i
Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö.
Kl 10.30
Kl 11.00
Kl 13.15
Kl 14.15

Dagordning
Samling
Old Ärk-församling med reception
Ringmöte med reception
Kapitelmöte med reception

2 500:1 500:1 500:1 000:-

185 x 260 mm
90 x 260 mm stående
185 x 128 mm liggande
90 x 137 mm stående

Svensk Druid-Tidning utkommer
med 8 nummer per år
Färdig annons i PDF-format
skickas till sdt@druidorden.org

Klädsel: Högtidsdräkt. Lunch och Brödramåltid.
ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VÄLKOMNA I EFE
Tänk på, att viss närvaro vid storlogemöten krävs
för erhållande av Ring- och Old-Ärk-graderna!
Malmö i september 2018
STORLOGEN SYDBORGEN F G D O
˜ omas Servin
Leif Hansson
SÄÄ
SSkr
Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande
i lunch och brödramåltid görs senast den 12 november 2018
till SM Lars-Göran Lindh, tel 0705 57 19 99,
e-post: lgl52@hotmail.com

I stäl
stället
ä let för
äl
f r blommor
fö
Stipendiefondens hyllningsadresser
Det finns bl a adresser för att gratulera
broder på en högtidsdag eller till minne av avliden broder.
Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i annan loge eller 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
Till minnet av
Broder
Sven Svensson
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

vila i frid

under riksstorlogens
l
logens
överinseende

druid-orden

druid-orden

bäste Broder
Sven Svensson

med anledning av vårt besök
har vi överlämnat ett bidrag till

Druid-ordens
stipendiefond

med anledning av din högtidsdag har

Logen Ad Astra

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

överlämnat en penninggåva till

druid-ordens
stipendiefond
våra varma gratulationer
på din högtidsdag

Logen Belenos
ää

skr

ää

under riksstorlogens
överinseende
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under riksstorlogens
l
logens
överinseende

Bankgironumret
till Stipendiefonden
är 782-1911
Swish
123 1627 421
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Kommunikation i trädtopparna
Text Caj Söderberg

Svenska telemaster är väl inte de mest
dekorativa man kan se i den svenska naturen.
Hur gör de i andra länder då?
Under en resa i Marocko lyckades jag se
när de färdiggjorde en konstgjord palm med
kommunikationsantenner i toppen. Stam,
frukter, palmblad, – allt var fejkat.

Är inte det något för de svenska
entreprenörerna att ta efter?
Tänk så mycket trevligare det skulle vara
om det stod resliga furor med antenner i
kronan istället för alla spretiga metallmaster.
Kanske också den allmänna
umgängestonen på nätet blir naturligare.

Annonsera i Svensk Druid-Tidning, det lönar sig!
Vill ni h
a
Läs me en frackkväll?
r på vå
r hems
ida!

Frackar
från 1.799;Hos oss handlar ni tryggt och säkert

•
•
•
•

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

Kundtjänst 0454-572 055
info@fracklagret.se • www.fracklagret.se
KOMPLETT SORTIMENT AV HÖGTIDSKLÄDER.
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LANDET RUNT
längs de tre långborden. En riktigt, riktigt härlig säsongsöppning!
911 kronor hamnade på välgörenhetskontot, enbart genom avrundade
matnotor. Tyder också på nöjda bröder...

1 Logen Ad Astra, Malmö

Text Grefven, foto Björn T

Kräftskiva 4 sept

Äntligen dags att inleda höstsäsongen! Traditionellt ett utemöte följt av
kräftskiva med damer. Men med 21 damer och 36 bröder samlade räckte
inte Druidborgens innergård till, så den ideella delen ﬁck äga rum i det
över sommaren renoverade förrummet. Fönstren var öppna för att släppa
in den härliga sensommarvärmen, men även för att ge en känsla av just ett
utemöte. Också brödernas lediga och ovanligt färgglada klädsel tydde på att
det inte var något vanligt möte. Lägg därtill all kvinnlig fägring!
Enligt Oc 104 ska ett utemöte ”innehålla sång, musik, recitation, föredrag
eller liknande”. Och så blev det.
ÄÄ Jan Kluge inledde med att recitera Amelie Rosengrens skrift om kräftans
historia. Från inplantering via gryta till kalas. Därefter blev det sång och
musik, komponerad av vår egen broder Johan Sievert. Han ackompanjerade
Ananda Bränneruds sköna sång på sin basgitarr. Stämningsfullt!

4 Logen Amici, Landskrona
Logemötet 4 september

Så här i inledningen av hösten efter 100-årsjubileum märks det att bröderna
jobbat hårt kring detsamma. Något trög start efter sommaren...
16 bröder(dock 55% av Amici) samlades 18:30 för att mingla i väntan på
mötet. Stämningen var mycket gemytlig och broderlig.
Logemötet var omtumlande men förlösande. Vi gick genom en del
oklarheter vilket var sunt. Vi går nu stärkta mot nya höjder. Bröderna
uppmanades att ta tag i rekrytering så att vi inte försvinner. Så bröder i
Landskrona med omnejd, sök er till logen Amici.
I efterlogen serverades stekt ﬂäsk med löksås och potatis. Till kaffet
höll tjOÄ Martin Hovenberg ett informationsmöte om hur vi ska göra med
anmälningarna framgent. Vi ﬁck också en genomgång av hur man bör
skriva e-post för att göra det överskådligt.
Så började kvällen löpa mot sitt slut och bröderna skingrades i natten.
Text TjOÄ Martin Hovenberg

8 Logen Wirdar, Ljungby
Eubatmöte, Fu:s kväll den 29 augusti

Efter en lång och varm sommar träffades 78 bröder för höstens första
logemöte. Mötet inleddes av kvällens ÄÄ Mats Höstbo som hälsade oss
välkomna och inledde med några tankar kring dagens namnsdagsbarn, Hans
och Hampus. Broder Mats nämnde speciellt Hans Rosling välkänd läkare och
professor i internationell hälsa och initiativtagare till Läkare utan Gränser.
Efter mötet väntade en buss som tog oss till Ljungby Maskin där ägaren
och brodern Rune Andersson välkomnade oss till en rundvandring på
företaget. Guider var Rune Andersson och sonen Henrik Andersson samt
Roy Johansson. Under studiebesöket ﬁck vi se att Ljungby Maskin håller hög
tillverkningsteknik med avancerad robot- och datateknik. De senaste åren
har man investerat så mycket som 100 miljoner i en ny teknik. Cirka 180

Lv Patrik Svensson välkomnar till bords

Innan det var dags för oss att gå in till matsalen ﬁck Inga-Britt Jönsson
ordet för att slå ett slag för Birgitta-logen nr 1 Isolde, som ju också huserar i
vårt Ordenshus.
Under intåg till svängig musik av Org Börje Wihlborg på dragspel
och SOrg Kjell Olsson på piano fylldes matsalens tre långbord snabbt
och sörplandet av ”rödmyrorna” tog vid efter det att Lv Patrik Svensson
introducerat det vackert dukade serveringsbordet. Två täter dit!
När ÄÄ lite då och då plingade och broder Börje drog igång dragspelet,
tystnade sorlet och sörplandet för att ersättas av de till kvällens meny
specialskrivna sångerna. Ovanligt välljudande tack vare våra damers ljuva
och klara stämmor.
Kvällens tre blomsterkvastar gick
till Johan och Ananda, ÄÄ Jans hustru
Annika som bakat de goda pajerna
dagen lång samt till Lv Patrik som
slitit mest av alla före, under och
säkerligen även efter vårt kräftkalas.
För mig, som lite ”äldre” broder,
infann sig under kvällen en härlig
känsla av framtidstro, bara att se –
och inte minst höra - så många av
Johan Sievert och Ananda Brännerud
våra nya bröder och deras damer

I mitten t v kvällens värd Rune Andersson i samspråk med kvällens ÄÄ Mats Höstbo.
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hjullastare tillverkas varje år och orderstocken var denna dag 138.
Efter 45 minuters givande rundvandring bjöd broder Rune in till sitt
museum vilket består av ett antal äldre maskiner. Där i museet hade Fu
dukat upp kvällens brödramåltid som broder Rune bjöd på.
Under brödramåltiden tackade Lv Rogen Lydén sin företrädare Matz
Nilsson för det mycket goda arbete han gjort i Fu och innan dess som
logevärd. ÄÄ Mats Höstbo tackade Rune Andersson för ett välorganiserat
studiebesök och för den goda maten. Broder Mats framförde också sin
uppskattning för allt broder Rune gjort för trakten, bl a restaureringen av
Tellus-huset i Ljungby.
Vad som också bör nämnas är Fu:s arbete som möjliggjort att
brödramåltiden blev så lyckad.

logebroder Patrik Byhmar som alltså tilldelats stjärntecknet. Kvällen var sen
när drickom ur hade klingat ut, men än fanns tid till broderligt umgänge en
trappa ner.
Thommy Kjellsson

14 Logen Morvin, Luleå
Eubatmöte med infokväll 14 september

Väl hemma igen, sammanfattar jag ännu en trevlig logeafton. Totalt var vi
23 inkluderat fyra presumtiva nya bröder. Dessutom hedrades vi med besök
av SMÄ Ulf Hansson, SSkr Jan Gustavsson och SSkm Per Sjöström från
SL Nordanland. Ringrosten börjar nu ha nötts av bland ämbetsmännen.
Förutom läsning av namnen på de bröder som kommer att balloteras delade
ÄÄ Christoffer Hedgren ut två välförtjänta 500-mötesmärken till broder Bengt
Johansson och undertecknad. ÄÄ utmanade bröderna med orden - Nu har
jag två 400-mötesmärken i ﬁckan. Vem tar dom?

Bernt Gudmundsson

Eubatmöte fredag 14 september

En afton i Druidgården som innehöll såväl ett traditionellt eubatmöte som
eubatreception och utdelning av veterantecken. De nya eubaterna och
veteranerna presenteras närmare i bild. Förutom Wirdarbröder invigdes
en eubatbroder från Teutates och ytterligare en broder från samma loge
tilldelades stjärntecknet. Se bilderna här intill.

Peter Sundqvist Radiosporten berättar.
Veteranerna f.v. Göran Nennefors, Bo Dalesjö, Anders
Forserud och Arne Friberg.

Patrik Byhmar
som tilldelades
stjärntecknet.

Efter en utmärkt brödramåltid bestående av SoS och räkfylld sprödbakad
rödspätteﬁlé landade vi i klubbrummet med kaffe o kaka. Där ﬁck vi ta del
av kvällens föredrag från Radiosportens Peter Sundqvist. Förutom de senaste
insidernyheterna från både basket och hockey berättade Peter om den
tekniska utveckling som skett under hans 30 år i yrket.

Högtidligheterna genomfördes under ledning av storlogeämbetsmännen;
SÄÄ Per Larsen, SMÄ Lars-Göran Andersson och SOrg Lars Oscarson.
Vår logevärd, broder Roger Lydén bjöd efter mötet i Lunden in till
brödramåltid och innehållet i densamma motsvarade som vanligt våra högt
ställda förväntningar. Såväl mat som dryck föll oss alla på läppen vilket
också SÄÄ Per Larsen framhöll i sitt tacktal.
Förutom den lekamliga spisen innehöll sittningen, som sig bör, ett
antal tal. Först ut var broder Ulf Rydell som höll talet till fosterlandet, ett
underhållande tal som lockade till både skratt och eftertanke.

Ulf Hedgren

Druidstämma med ballotering samt Eubatmöte,
28 september

Vid kvällens Druidstämma hade vi det stora nöjet att ballotera 3 nya bröder
för reception i oktober. Det var en tid sedan vi kunde samla så många nya
vid ett och samma tillfälle. Jag hoppas detta är det synliga resultat av våra
ansträngningar med en offensiv rekrytering.
Under kvällen hedrades vi med ett besök från SL Birkenelands SOrg
Hans Holmlund som befann sig i Luleå. Han framförde hälsningar från
sin moderloge Orion i Umeå. Hälsningen returnerade av vår ÄÄ Christoffer
Hedgren.
Att nämnas från det efterföljande Eubatmötet är att även denna gång
delade vår ÄÄ ut närvarotecken. 100 möten till vår Org Roland Rönnqvist,
300 möten till SOÄ Ulf Bergström och 400 möten till OÄ Georg Johansson.
Vi kommer att vidhålla denna tradition, som ett än så litet incitament för
närvaro.
Efter SoS och pytt i panna samlades bröderna med kaffe o kaka för
broderlig samvaro innan det var dags för hemfärd. Även fast vi f n har
fredagar som mötesdag försöker vi undvika allt för sena tillställningar.
Just vilken mötesdag vi ska ha är uppe för en eventuell förändring. Det ska
bli intressant att se hur kommande försök med onsdag och torsdag som
mötesdag faller ut.

Eubaterna f v Henrik Andersson, Peter Wirkensjö, Torgny Friberg, Torgny Biésert,
Göran Pehrsson, Fredrik Jernberg från Wirdar och Ralph Schmidt från Teutates.

ÄÄ Per Bergman höll tal till eubaterna, vilket besvarades av Fredrik
Jernberg som av egna och de övriga nya brödernas vägnar tackade för att
ha blivit del av vår brödragemenskap. SMÄ Lars-Göran Andersson höll på
motsvarande vis talet till veteranerna. Ofrånkomligt i ett sådant tal är ju att
kommentera de 25 år som förﬂutit från deras eubatreception. Broder Göran
Nennefors tackade broder Lars-Göran och innan SÄÄ Per Larsen höll sitt
tacktal, som denna afton kryddades med hur ost från Kvibille kan uttalas
i de ﬁnare saluhallarna, höll även ÄÄ Lars Ahl från Teutates tal till sin

Ulf Hedgren
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som ska göras en kväll som denna. Detta tack vare våra äldre bröder som
lärt oss. Han gratulerade även Jubelveteranen Bo Carlsson, logen Stonehenge
femte jubelveteran därefter bröt han taffeln och bröderna fortsatte samvaron
i baren. Efter ännu en trevlig logekväll styrdes kosan hemåt.

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Bardating och Eubatmöte 13 september

Peter Wendéll

40 bröder tågade in i lunden för att bevista kvällens eubatmöte som föregåtts
av ett förkortat Bardating.
Broder Pierre Ullmark framförde en förfrågan om att besöka vår vänloge
i Sandefjord Norge den 11 januari nästa år. Vi får deltaga i deras Eubatmöte
som kommer att gå i valens tecken och som också kommer att spegla av sig
på kvällens meny.
Broder Thomas Ahlqvist hade ett förslag om att daglediga bröder samlas
på torsdagar efter första mötet i månaden för en gemensam lunch och
trevlig samvaro. Något som vi hoppas kan bli en ﬁn tradition.
Broder Örjan Juntorp informerade om att det ﬁnns plats för ﬂer
morgonpigga motionärer i motionsgruppen Doppingarna som samlas
lördagsmorgnar för ett motions- och simpass.
Från logen Camulus Skövde framfördes en hälsningar genom broder
Leif Westerberg.
I efterlogen uppmärksammades vår Skm Lars-Erik Göthager, som dagen
till ära fyllde år, med glada hurrarop.
LOA

Kvällens huvudperson och Jubelveteran Bo Carlsson flankerad av sittande
från vänster RSBibl René Lindelöf och SÄÄ Per Larsen. Stående från vänster SV
Johnny Nilsson, ROÄ Per-Arne Meijgren och SSkm Kurt-Arne Nordström

22 Logen Derva, Östersund
Ett glatt födelsedagsbarn

Flytt till nya lokaler, 4 september

ÄÄ Bengt Olsson i glatt samtal med
MÄ Anders Neuman

Logen har ﬂyttat från Rådhuset där vi huserat
i 20-25 år. Vi har nu ﬂyttat in i Odd Fellows
lokaler och det känns väldigt bra. Detta var
vårt första möte för hösten och vi var 34 bröder
samlade.
Invigning av lunden utfördes av SÄÄ Rolf
Jonsson, SSkr Örjan Berglund och ROÄ Gunnar
Persson från SL Boreland.
Broder och SSkr Örjan Berglund hedrades
med Stjärntecken kvällen till ära. Stjärntecknet
utdelades av SÄÄ Rolf Jonsson, ROÄ Gunnar
Örjan Berglund
Persson samt OÄ Ulf Wredhammar från
SL Boreland. Vi hedrade även vår nyligen
bortgångne broder Björn Ulfson med en tyst minut.

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Eubatmöte 31 augusti med Jubelveteranteckenutdelning

39 högtidsklädda bröder infann sig till dagens högtidliga och speciella
Eubatmöte med utdelning av Jubelveterantecken, det andra detta år i Logen
Stonehenge. Efter sedvanligt öppnande av Eubatmötet tågade kvällens
huvudperson OÄ Bo Carlsson in ledsagad av fackelbärare och intog sin
hedersplats i lunden, strax därpå riksstorlogen representant RSBibl René
Lindelöf i spetsen, för att genomföra kvällens viktiga uppdrag. Som ett bevis på
broder Bo Carlssons 50 år i logen Stonehenge och Druid-orden överlämnade
SÄÄ i Sydvästanland Per Larsen det diplom som seden föreskriver.
Efter högtidsstunden i lunden hälsade Lv Lasse Forsén välkommen till
terminens första brödramåltid. Bröderna lät sig väl smakas av kvällens
tvårätters meny.
Talet till logen hölls av broder Heinz-Otto Botz. Där han pratade om
bröder som hållit liv i brödrakedjan, 50 år ett halvt sekel, trogen är den som
svär Eden.
Broder Olle Karlsson höll talet till fosterlandet, en vecka kvar till valet, om
du har makten, utöva den med klokhet.
Jubelveteranen Bo Carlsson tackade för en fantastisk kväll där han känt
sig tagen, stolt och rörd när han tittade tillbaka på tiden i logen. Att han bl a
fått delta i Bardaspelen som Cynthus 40 gånger.
RSBibl René Lindelöf ärade Jubelveteranen och tackade Fu för fantastiskt
god mat. Han nämnde även Stipendiefonden där man nu kan erhålla en pins
när man blir månadsgivare som högtidligt delas ut vid vid teckenutdelning.
ÄÄ Anders Johansson avslutade kväll med att hur fantastiskt det är att vi
är igång igen efter en fantastisk sommar. Härligt att alla ämbetsmän vet vad

Text & bild Bosse Th

Peter Cederwall, Per Nyström, Ulf Wredhammar
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Druidstämma och Bardating 18
september

Kvällen innebar premiär på dessa möten och
där närvarade 35 bröder. Det tog inte så lång
tid som D och Eu eftervarandra men det blir två
möteskvällar till per år. Denna kväll hyllades
Berner Olofsson nyss fyllda 85 år. Den glade
Berner är på väg tillbaka till sin moderklubb
Cernunos i Höganäs då han numera bor i
Helsingborg och hade för skånska avstånd mätt
hela 16 mils körning denna kväll.

27 Logen Neptunus, Linköping
Eubatgradgivning 18 september

Den högtidliga kvällen inleddes
ritualenligt av ÄÄ Peter Lövmo i
lunden där de nya bröderna Stefan
Olofsson och Carl-Johan Thorell
invigdes i logens gemenskap. Vid den
efterföljande middagen, komponerad
av tillförordnad Lv Leif Stjärnberg
med medarbetare, avnjöts en
trerättersmiddag med tillhörande
drycker. Talet till orden och logen hölls
av broder Lars Gustafsson.
Talet till fosterlandet hölls av
broder Leif Stjärnberg och talet till recipienterna hölls av ÄÄ Peter Lövmo.
Recipienternas tacktal hölls av broder Carl-Johan Thorell. Den trivsamma
kvällen avslutades strax efter kl 23.

Text/Foto Thomas Andersson/Gert Nilsson

37 Logen Hesperus, Malmö
Eubatmöte den 28 augusti

Efter sommarens soliga glödande
hetta hade trettio uttorkade bröder
samlats för att avhålla ett första
möte för säsongen. ÄÄ Eskil Jönsson
(bilden) hade kallat till efterloge
med meny bestående av kräftor och
Västerbottenpaj samt ostbricka till
dessert. Efter det kaffe och kaka. Vi
som inte besökt lokalerna under
sommaren möttes av en till viss del
nymöblerad bar och renoverat förrum.
Därmed uppnåddes, som jag uppfattar
det något av modern hotellstandard.
Innertaket i matsalen hade tidigare på
ett effektivt sätt isolerats och den nya
ljudnivån var behaglig och allt sorl
var borta! Vi bröder kan i framtiden
se fram emot en ny trivselfaktor vid
kommande möten vad gäller ljudnivån i matsalen.
Eubatmötet avhölls med traditionell ritual - under punkten ideellt spelade
Org Björn Gerdhem ”La Sonadora av Enya”. Efter paus i förhandlingarna
och intill det att Lv Patrik de Hooge slog upp portarna till matsalen och
hälsade alla välkomna in. Till dagens bord var även två prospekts inbjudna
för att insupa atmosfären vid ett Druidiskt bord samt uppleva den intimitet
i tal och gester samt den samhörighet, som ﬁnns bröder emellan. Org Björn
Gerdhem uppvaktades med ”Hesperusgram” och blommor, då han under
sommaren fyllt sjuttiofem år. MÄ Arne Nilsson föreslog en skål för Logen
Hesperus. Det var inget dryckesslag med nog konsumerades det beverages till
förväntad volym och omfattning, som kräftor påkallar.
Vi bjöd varandra till avsked och såg fram till nästa möte.

Text Åke Blomqvist och bild Johan Thunqvist

29 Logen Fingal, Hörby
Eubatmöte 4 september

Höstpremiären inleddes med 45 bröder. Traditionellt lästes jämna antal
möten upp för bröderna Stefan Jeppsson 40, Bengt Nilsson 160 Håkan
Emmertz 170, Gert Servin 320. ÄÄ Christer Lindblad informerade om att vår
rekrytering av nya bröder fortsätter i samma goda anda som innan och att vi
fått in förslag på 8 nya bröder med reception 23 oktober.
Efterlogen denna kväll blev
med hur vår broder John Löfqvist
- taxiägare till vardags - blivit
engagerad av TV2 för inspelning av
Sverigeresan med Madame Deema
och Ahmed från Dubai. Ett i Syrien
mycket välkänt skådespelarpar. Hur
broder John lyckades få tag på en
limousin till själva resan som startade
i Malmö genom Sverige upp till
Kiruna och slutligen Abisko. Denna
kväll berättade och visade han bilder med start i Malmö genom Skåne upp
till Blekinge och in i Småland. Det hände väldigt mycket på denna inledning,
John ﬁck vara tillgänglig dygnet runt och var med då och då i de 6 avsnitten.
Vi ser fram emot fortsättningen som går mot Karlstad och norrut till
slutmålet Abisko.
ÄÄ Christer Lindblad passade
också på att gratulera broder Roland
Wilhelmsson, som fyllt 70 i sommar,
med en ﬂaska rödvin, Bröderna stämde
upp i ett 4-faldigt hurra och jag må
han leva.
Skm Eve Roth meddelade att
Grytslanten inbringade 920 riksdaler.
Dessa går till stipendiefonden, som i år
går till forskning om prostatacancer.

Text: Tord, foto: Allan

Bardating och Eubatmöte den 11 september

Rubricerade möten genomfördes ritualenligt. RSÄÄ Anders Eriksson besatte
hedersplatsen och i kväll kunde vi välkomna en kär gäst nämligen SSkm
Sven Lamme från logen Wasa. Han redogjorde för fastighetsbolagets planer
och gjorda renoveringar under sommarhalvåret och det framstod som,
ett lyckat resultat för oss närvarande bröder. Broder Sven är också VD i
fastighetsbolaget och kan sägas ha ett bestämmande inﬂytande i ärenden
som rör fastigheten och dess drift och underhåll. Org Björn Gerdhem

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
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spelande under ideellt: ”Morning has broken” av Kaare Norge. Broder Björn
har ett varierat musikutbud i sin repertoar och god kännedom om akustik
och ljudförhållande i Lunden. Tjugofyra närvarande bröder lotsades ut ur
Lunden av M Lennart Holm till den väntande efterlogen.
Lv Patrik de Hooge bjöd in till två rätters middag med kaffe efteråt. MÄ
Arne Nilsson utlyste en skål för logen Hesperus. Allan Olofsson och Roland
Olsson gratulerades i efterhand på sina födelsedagar 80 resp 70 år. Båda
erhöll blommor och ett Hesperusgram.

54 Logen Nerevs, Nyköping
Eubatmöt den 11 september

Denna afton bjöd på en överraskning för de ﬂesta närvarande bröder. ÄÄ Per
Hultberg hade tillsammans med OÄ Tommy Nilsson kommit överens om att
en ämbetsmannasammansättning av veteraner skulle genomföra mötet.
Tommy utsågs till ÄÄ och han samlade ärrade veteraner till sin hjälp. MÄ
utsågs till OÄ Bernt Jensen, Skm ROÄ Peter Möller, Skr OÄ Conny Lindeskov,
M OÄ Bengt Eriksson, tjOÄ OÄ Åke Ehrnst samt Iv OÄ Lennart Ekberg. Fyra av
ämbetsmännen hade tidigare varit ÄÄ i logen och mötet genomfördes utan
att de hade haft tillfälle att öva. Mötet genomfördes med mycket väl godkänt
och ÄÄ Tommy berättade under ideellt om logens tillkommande och hur
stiftarbröderna samlade vänner för att kunna stifta en druidloge i Nyköping.
En stiftarbroder ﬁnns ännu aktiv i logen Belenos, Alf Hanslöf som var ÄÄ i
logen Nerevs 1968-1969. Nerevs fyller femtio år i år och kommer att ha en
jubileumsfest i november. Bröderna uppskattade tilltaget och tyckte att det
var ett bra möte. Efterlogen bjöd på god mat och broderlig vänskap.

Körledare Gun Bäckman och hennes man Jan kom för att underhålla
oss med en musikstund ﬂankerad av vår egen Org Björn Gerdhem. Musiken
uppfördes under en timme under ständiga applåder från bröderna. En trevlig
logekväll kom till slutet och vi önskade varandra ”Vi ses igen”.
Text: Tord, foto: Allan

45 Logen Borvo, Gävle
Eubatmöte med installation av ämbetsmannakår 11 april

Per Hultberg

SL Järnbäraland med SÄÄ Lars Kjellgren, SV Per-Olov Persson samt SSkm Ulf
Eriksson genomförde installationen med värdighet.
I efterlogen bjöds på god samvaro samt festlig måltid bestående av Grillad
ﬂäskﬁlé samt potatisgratäng.

58 Logen Selene, Trelleborg
Eubatmöte 3 september

Krister Jansson

Det var 43 bröder som närvarade denna kväll. Det var hösten första möte, och
förväntningarna var stora. Diskussionerna gick höga i förrummet, om denna
sommar som varit och fortfarande är, den bästa vi haft på många år. Solbrända
bröder bevisade att vi haft en verklig ﬁn sommar och fortfarande har.
Eubatmötet genomfördes med känsla
och värdighet och sedvanliga punkter
behandlas med elegans.
I efterlogen var temat ”Skånsk Afton”,
och vi serverades skånsk äggakaka
med ﬂäsk och lingon. Vid kvällens
underhållning spelade och sjöng
18-årige August Palm på ett suveränt
sätt. Hans framtid som musiker och
sångare ser lovande ut.

Sittande från vänster: M Magnus Gauffi n, Skr Krister Jansson, ÄÄ Bengt Tiger,
MÄ Anders Hansson, Skm Mats Fröjdenlund.
Stående från vänster: tjOÄ Thomas Lindgren, Ark B-O Hagelin, Yv Magnus
Isomäki, Iv Kjell Grönblad, Org Fredrik Alden, Lv Jan Dahlström.
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Vår ÄÄ Håkan Olsson passade även på att gratulera fem bröder som fyllt
år. Det var broder Willy Kronström 80 år, broder Jan Lagervall 60 år och
bröderna Martin Nilsson, Mikael Leo och Peter Thörn som fyllde 50 år.

Logevärden förklarade den ofﬁciella delen för avslutad men bröderna
minglade ännu en stund innan det var dags att anträda hemfärden efter en
trevlig kväll i EFE.

RBA

Text: Per-Erik Jönsson, foto: Per-Anders Perttu

62 Logen Minera Ferrorum, Gällivare

64 Logen Idris, Strängnäs

Eubatmöte 11 september - bröderna väljer logen

Eubatmöte Kick-Off 15 augusti

Denna Tisdag, andra vardagen efter valet, valde nästan 40 % av bröderna
att hörsamma kallelsen till höstens första Eubatmöte (oräknat utemötet
med efterföljande surströmming 24:e augusti). Trots konkurrens från den
i Lappland så viktiga älgjakten och ripjakten hade bröderna valt logens
gemenskap denna kväll. Bröderna kunde även välkomna en långväga gäst
från logen Circius i Lycksele. ROÄ Robin Grubbström, SÄÄ i Birkeneland,
passade på att förena arbete på orten med ett logebesök på kvällen.
Vår gäst framförde en hälsning från RSMÄ Mikael Stenman och
druidtidningens redaktör Mikael Zakrisson samt övriga bröder i logen
Circius. En hälsning som bröderna I Minera Ferrorum återgäldade genom
ÄÄ Per-Erik Jönsson.
Efter den rituella delen av logekvällen klämtade Logevärd Kurt Nilsson
i klockan och välkomnade bröderna till bords. Festlighetsutskottet har till
denna termin hörsammat brödernas önskemål om att vissa logekvällar
bjuda på en lättare måltid eftersom en normal logemeny kan vara mastig
sent på kvällen. Denna gång bjöd köket på en utsökt ﬁsksoppa.
Broder Jan-Christer Gärde hade bjudit in Per Lundström, LKAB,
projektledare för Hybrit Pilotprojekt, som gästföreläsare. Till kaffet berättade
Per Lundström allmänt om Hybrit-samarbetet mellan LKAB, SSAB och
Vattenfall samt om den stora potential som ﬁnns i att förändra dagens
malm- och masugnsbaserade stålframställning (som nyttjar kol som
reduktionsmedel) till att bruka fossilfri el- och vätgas som reduktionsmedel
i en direktreduktionsprocess. Konceptet har en potential att minska Sveriges
CO2-utsläpp med 10% och Finlands med 7%.

30 bröder samlades i Smolgården i Strängnäs för Kick-Off med kräftskiva.
Det är numera tradition (Smol = Strängnäs Malmby OrienteringsLöpare).
Västerbottenostpaj och Västerbottenost på baguett samt valfria drycker
kompletterade de utsökta svenska kräftorna. Två presumtiva bröder ﬁck
information samtidigt som vårt Eubatmöte genomfördes. God spis och
samvaro under ledning av Lv Jaak Kallak liksom logens traditionella sånger,
några tal samt den inledande tipspromenaden som vanns av Jan Fridström
gjorde mötet till en verkligt ﬁn höstupptakt. Broder Bengt Ullberg var
gästande broder från logen Dair. Det är trevligt med besöken mellan våra
båda loger. MÄ berättade vid mötet om höstens aktiviteter, ett digert program,
som alla tyckte verkade lockande.

Eubatmöte den 5 maj

38 bröder hade hörsammat inbjudan. Många var förväntansfulla efter
Kick-Offen. ÄÄ Conny Karlsson hälsade alla varmt välkomna. 75-åringarna
Leif Schütz och Roger Lindström uppmärksammades. ÄÄ informerade om
att minst fyra recipiender kommer att recipiera i november, vilket ger logen
en god tillökning. Därpå påminde ÄÄ oss om att livet är förgängligt och
parentation genomfördes för Broder Peter Ruschkowski, som gick bort under
sommaren efter en längre tids sjukdom. TjOÄ
Hans Jandér läste minnesorden över Broder Peter
och ytterligare ett ljus tändes vid minnesboken.
I efterlogen bjöd Lv Jaak Kallak med bröder
ur festlighetsutskottet på en utsökt ﬁsk- och
skaldjursgratäng med tillbehör. Lotteridragningen
utföll som vanligt positivt för ﬂera och bättre
tur nästa gång för de ﬂesta. Lotteriet ger dock ett
kassatillskott på c a 500 kr per möte medan broder
Daler, som går oavkortat till välgörenhet, brukar
inbringa ungefär samma belopp.
Mötet avslutades som vanligt med att några
Broder David Nilsson,
bröder dröjde sig kvar i klubben medan andra
som blev en av de
lyckliga lotterivinnarna
begav sig hem.

Gästföreläsaren Per Lundström, LKAB, berättade om HYBRIT-projektet i efterlogen

Text och foto: Åke Pehrsson

Efter föreläsningen gav logebröderna Per en uppskattande applåd och
även de mest vetgiriga bröderna, många med koppling till gruvindustrin,
hade lärt sig något nytt denna kväll.
Vår gäst, ROÄ Robin Grubbström, ﬁck äran att tacka för maten, dock
något besviken över att vår eminenta matmor Margareta Johansson hunnit
lämna köket. Han hade nämligen önskat att få tacka henne med en kram.
Kökslaget i sina vita rockar med epåletter ﬁck dock ett välförtjänt tack med
en avslutande applåd.

75 Logen Capella, Linköping
Eubatmöte med fyra nya bröder 13 september

De invigdes under sedvanliga högtidliga former med efterföljande trerätters
meny i efterlogen.

De nya Eubaterna är från vänster: Leif Spångberg, Peter Svanström, Christer
Hallin och Christer Sjöström.
ROÄ Robin Grubbström, SÄÄ i Birkeneland, tackade för maten flankerad av
SMÄ i Nordanland Ulf Hansson t v och ÄÄ Per-Erik Jönsson t h.

Mvh Jan Basilius
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dock av ett mer lättfångat byte än de älgar vi tidigare sett på ﬁlmen. Man
behöver inte ens jaga detta djur med någon större svårighet.

78 Logen Avalon, Älmhult

Alf Carlsson

Eubatmöte 6 september

Terminens första möte började i moll men slutade dock i varmt och glatt
brödraskap. 56 bröder hade mött upp i den varma septemberkvällen; alla
förväntansfulla inför starten på en höst i gemenskap.
Sedan vi skiljdes åt vid vårterminens sista möte i maj, har vi dessvärre mist
en avhållen broder. ÄÄ Per Dackander inledde därför kvällen med parentation
över Tony Bondesson och en stund av sorg och saknad grep oss alla.
Mötet inleddes med en höstdikt framförd av ÄÄ Per, som konstaterade
att samtliga ordinarie ämbetsmän fanns på plats med undantag för Yv på
vars post Christer Blomqvist fanns. Vår saknade Iv Tony, är nu ersatt av
broder Thomas Karlsson.
SL-möte stundar i oktober och några Avalonbröder kommer då att få nya
grader. Logen Avalon står som värd och vår Lv behöver till sitt förfogande två
arbetslag för att ﬁxa värdskapet.
Fastighetsutskottets ordförande Roland Karlsson informerade om vårens
och sommarens framgångsrika fasadrenovering, varför höstens arbete kommer
att innebära att vi faktiskt ligger före tidsplanen och rymmas inom budget.
Vår förre Lv, broder Per Andersen, meddelade att all den köksutrustning m m
han utlånat till Druidgården nu skänkes till Logen Avalon. Något som belönades
med kraftiga applåder från de närvarande och ett stort tack från vår ÄÄ.
Henrik Holmberg svarade för
kvällens ideella inslag och gav oss en
glimt av framtiden som i viss mån
redan är här. Det hela handlade om
3D-printing och dess möjligheter,
vilka i en förlängning tycktes vara
mer eller mindre oändliga. Idag kan
en sådan printer skapa en fysisk
kropp av plast, träpulver och olika
metaller. Än så länge är det inte
Henrik Holmberg lärde oss om
möjligt att skapa objekt av organiskt
3D-printing.
material, men det är nog bara en
tidsfråga innan man kan beställa en
ny kroppsdel. Broder Henrik visade upp ett antal utskrivna objekt och alla
förundrades vi över teknikens möjligheter.
ÄÄ Per Dackander tackade broder Henrik för ett mycket intressant inslag.
Småländskt isterband med tillbehör står högt upp på bröderna lista över
populära middagsrätter och ingen blev besviken på kvällens måltid härvidlag.

79 Logen Excalibur, Borås
19 september, 20 bröder in – 21 bröder ut

Denna afton samlades 20 bröder för höstens andra Eubatmöte. Denna
gång med frackarna på, ity att en recipiend väntade på att få inträda i vår
gemenskap. Så ivrig var han, att vi ﬁck tidigarelägga receptionen med
två månader! Denna första reception med den nya ämbetsmannakåren
genomfördes helt ritualenligt, med färre malörer än vad man skulle kunna
förvänta sig, sålunda ett gott betyg. Den som sålunda hälsades välkommen i
vår krets heter Ola Lindström. Och därmed var antalet bröder som trädde ut
ur Lunden större än antalet som trädde in.
Måhända var det för att krögaren Jan
Ljung , vilken stod för brödramåltiden,
råkade ha födelsedag, som den (alltså
måltiden) kändes ännu mera lukullisk än
vanligt, vilket inte vill säga lite.
En broder som i somras uppnådde
ett årtal, vars siffror motsvarar
bashastigheten på våra svenska vägar, var
Morgan Hagberg. För detta ﬁck även han
en senkommen men välförtjänt hyllning.
Eubatbroder Ola Lindström
Bekvämt nersjunkna i mjuka
skinnsoffor med lämpliga dryckeskärl
framför oss, kunde vi häpna konstatera att aftonen plötsligt var långt
framskriden, och därutanför kändes höstdagjämningen nära förestående.
Uno Axelsson

82 Logen Samain, Uppsala
En broder på besök i huvudstaden

Genom mitt andra besök på logen Dair den 26/9 kan jag väl räkna mig som
stamgäst. Det kändes hemvant att möta stockholmsbröderna i den pampiga
logelokalen, likt en trygg och lugn oas avskild mitt i den stökiga storstaden.
Logelokalen är
mycket frekvent använd.
Inte bara av de för
kvällen medverkande 26
bröderna, utan lokalen
delas av ett tiotal loger i
andra ordenssällskap.
Allt var sig likt som vid
mitt premiärbesök den 9
maj. En gemytlig förloge med vänliga bröders välkomnande och barhäng med
konversation. En trevlig efterloge med mycket god brödramiddag och lotteri
där jag hade turen att få
tredjepris - en trisslott
(ingen vinst tyvärr) och
en burk med konfekt.
Däremellan stunden
i Lunden. Olikt förra
gången, strålade inget
ljus in från de stora
bågformade fönster mot väster som vid mitt besök i maj. Hösten är här, men
likväl kändes en värme och mentalt ljus ﬂöda och den sedvanliga druidiska
mötesordningen bekräftade samhörigheten oss bröder emellan.

Druidstämma och Eubatmöte 20 september

Terminens första Druidstämma dominerades av ballotering gällande åtta
kandidater till vår brödraskara. Samtliga passerade nålsögat och kan se fram
emot en spännande kväll i oktober.
På ÄÄ stol satt denna kväll MÄ Lars Pihl, som inledde Eubatmötet med en
känslosam tolkning av en höstdikt av Stig Wikman. Trots poetens efternamn
lär ingen anknytning ﬁnnas till vår M Mathias Wikman Eek, som för övrigt
var tillfälligt ersatt av veteranen Roland Karlsson. På MÄs plats gjorde Henrik
Holmberg en säker debut.
Skm Ingvar Nilsson gav oss en lugnande rapport om ekonomin och
förutspådde en ljus framtid enligt de prognoser som ﬁnns.
Broder Thomas Karlsson är en erfaren jägare, vilket
klart framgick när han tog sig an kvällens ideella
programpunkt. Vilken handlade om just jakt. Med
hjälp av en stämningsfull ﬁlm ﬁck han oss att inse att
det inte bara är älgen som är huvudändamålet med en
stund ute i skogen utan att naturen som sådan är en
stor ingrediens i jakten. Att vårt broderfolk i vårt västra
grannland kan ha vissa problem i samband med jakt
Vår nye Iv
framgick klart av de historier broder Thomas kryddade Thomas Karlsson
pratade jakt.
sin framställning med.
44 bröder lät sig väl smaka av en, som vanligt,
utmärkt god måltid i vår matsal. Huvudingrediensen på våra tallrikar bestod

Text och bild Claes Enwall broder i logen Samain, Uppsala
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Riddaren av den Gyllene Saxen

Lennart Karlsson
Logen Triton

Vår broder Lennart Karlsson lämnade oss den
19 september efter 49 år som medlem av Svenska
Druid Orden och logen Triton. Broder Lennart
blev 79 år.
Broder Lennart startade sin ämbetsbana som
ämbetsman i logen Triton under 10 år. Därefter
blev han ämbetsman i SL Folkungaland under 24
år och under de senaste 12 åren som SOÄ.
Broder Lennart blev 1992 ärad med
ROÄ-graden och han tog Riddarnamnet, Riddare
av den Gyllne Saxen. Vi var många druidbröder
som besökte broder Lennart i hans yrkesutövning
som frisör, dels för att få en ﬁn fason på håret men
också för att få goda råd i det druidiska arbetet.
Tack vare sin långa ämbetsmannabana ﬁck

broder Lennart en enorm erfarenhet av det
druidiska arbetet. Och han var en god lyssnare.
Detta gjorde honom till en mycket god mentor
och kunskapskälla för såväl ämbetsmännen
i våra grundloger som i vår storloge. Vid
våra utbildningsdagar var alltid Lennart
närvarande för att dela med sig av sina
druidiska kunskaper.
En god broder och en sann druid har
lämnat vår brödraskara och vi lyser frid över
hans minne.
Sigurd Lövmo, Riddaren av Västerhavet
Lars Kardfall, Riddaren av Slöjdtraditioner

UTBILDNINGSPÄRMEN

– ett levande dokument för guldkantat logearbete!
Finns nu även på webben!
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VI GRATULERAR
födelsedagarna i oktober-november

Oktober
99 år

Cynthus, Olof Johansson, 23 okt

97 år

50 år

Stonehenge, Kenni Stjärna, 18 okt
Allbota, Glen Möllesand, 18 okt
Polaris, Michael Fredriksson, 24 okt
Polaris, Kari Kiviniemi, 31 okt

96 år

November
96 år

95 år

91 år

93 år

85 år

92 år

80 år

Camulus, Åke Nilsson, 21 okt
Fingal, Bror Andersson, 28 okt
Nemeton, Ingvar Andersson, 20 okt
Wales, Kjell Kristiansson, 16 okt
Orion, Tore Söderlund, 19 okt
Stella Polaris, Anders Rasmusson, 13 okt

85 år

Nennius, Per Nordlander, 19 okt

80 år

Nennius, Hans Nilsson, 25 okt
Fingal, Björn Åvik, 31 okt

75 år

Selene, Douglas Persson, 18 okt
Amici, Béla Reller, 19 okt
Camulus, Kenneth Andersson, 21 okt
Carnac, Bengt Tengvall, 22 okt
Manannán, Viggo Lyng, 22 okt
Seﬁr, Göran Henriksson, 24 okt
Värend, Hans Petersson, 25 okt
Borvo, Bengt Tiger, 29 okt
Triton, Bertil Karlsson, 31 okt

70 år

Carnac, Rikard Hellsten, 16 okt

60 år

Aquila, Jan Danielsson, 17 okt
Stonehenge, Ulf Åström, 22 okt
Pallas, Iván Aguirre, 29 okt
Cynthus, Carl Johan Molander, 30 okt

Avalon, Gunnar Ihrén, 7 nov
Idris, Mårten Rosell, 8 nov
Orion, Rolf Lindqvist, 15 nov
Eos, Roland Hedlund, 17 nov
Neptunus, Christer Ekström, 7 nov
Orion, Sture Lundmark, 8 nov
Pallas, Lars Carlberg, 8 nov
Halör, Roland Boström, 16 nov
Merlin, Göte Nilsson, 17 nov

75 år

Beltain, Lars Olsson, 2 nov
Guta, Harry Hanell, 3 nov
Cynthus, Gillis Andersson, 4 nov
Stella Polaris, Hans-Bertil Andersson, 6 nov
Hesperus, Tord Kjellander, 9 nov
Beltain, Anders Lindén, 11 nov
Avalon, Alf Carlsson, 15 nov
Avalon, Christer Blomqvist, 18 nov

70 år

Selene, Leif-Ove Svensson, 3 nov
Derva, Benny Grahn, 4 nov
Belenos, Nils Hällegard, 6 nov
Henry Hurle, Kent Hahre, 6 nov
Ossian, Kent Larsson, 6 nov
Derva, Håkan Svensson, 8 nov
Orion, Bernt Karlsson, 10 nov
Taliesin, Roger Dahlman, 11 nov
Samain, Leif Cassinger, 11 nov
Iris, Hans R Wikman, 11 nov
Seﬁr, Christer Isaksson, 18 nov
Samain, Göran Johansson, 18 nov
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60 år

Nennius, Lars Sundqvist, 1 nov
Minera Ferrorum, Esa Norojärvi, 1 nov
Alir, John Staffas, 3 nov
Wirdar, Torgny Biesert, 5 nov
Beltain, Karl-Johan Jansson, 5 nov
Polaris, Ulf Arne Nilsson, 6 nov
Merkur, Stefan Johansson, 9 nov
Minera Ferrorum, Leif Sigelind, 12 nov
Grannos, Benny Larsson, 13 nov
Cynthus, Jan-Åke Claesson, 16 nov

50 år

Nennius, Anders Killmey, 3 nov
Taliesin, Christian Axelsson, 7 nov
Taranis, Lars Stoltz, 10 nov
Triton, Fredrik Jonsson, 12 nov
Nennius, Tomas Isacsson, 19 nov
Avalon, Peter Falck, 20 nov
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VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET

Logen Capella, Linköping
Eu 18 09 13
Christer Hallin
Boställsgatan 102
583 31 Linköping
Christer Sjöström
Gamla Kalmarvägen 16
583 37 Linköping
Leif Spångberg
Ekholmsvägen 245
589 29 Linköping
Peter Svanström
Westmansgatan 96
582 16 Linköping

Logen Excalibur, Borås
Eu 18 09 26
Ola Lindström
Arrendegatan 92 D
441 56 Alingsås

Logen Iris, Göteborg
Eu 18 09 26
Henrik Bellvik
Södra Markavägen 21
439 92 Onsala

Logen Wirdar, Ljungby
Eu 18 09 14
Torgny Biesert
Åkervägen 6
341 33 Ljungby
Torgny Friberg
Strömgatan 47
341 37 Ljungby
Fredrik Jernberg
Hagatorpsvägen 28
341 40 Ljungby
Jörgen Andersson
Kompassvägen 3
341 39 Ljungby
Göran Pehrsson
Bräkentorps Gård 3
341 91 Ljungby
Peter Wirkensjö
Broddagårdsvägen 18
341 96 Ljungby

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Arcturus, Boden

Logen Nerevs, Nyköping

Logen Stonehenge, Hässleholm

Logen Carnac, Helsingborg

Logen Polstjärnan, Kramfors

Logen Taliesin, Jönköping

Logen Eos, Skellefteå

Logen Stella Polaris, Trelleborg

Logen Triton, Norrköping

D-br Kurt Morin
Invigd i Orden den 26 november 1963
Avliden den 30 maj 2018
54 medlemsår
K-br Rolf Åkesson
Invigd i Orden den 17 oktober 2014
Avliden den 29 augusti 2018
3 medlemsår
OÄ-br Bernt Lundberg
Invigd i Orden den 24 januari 1975
Avliden den 11 september 2018
43 medlemsår

OÄ-br Claes Bolin
Invigd i Orden den 25 april 2000
Avliden den 28 augusti 2018
18 medlemsår
D-br Kjell-Gunnar Hedlund
Invigd i Orden den 25 mars 2014
Avliden den 26 augusti 2018
4 medlemsår

OÄ-br Åke Dahlström
Invigd i Orden den 28 december 1973
Avliden den 1 september 2018
44 medlemsår
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OÄ-br Leif Lewin
Invigd i Orden den 12 december 1969
Avliden den 10 augusti 2018
48 medlemsår
OÄ-br Lars Gerhardsson
Invigd i Orden den 26 februari 1981
Avliden den 27 augusti 2018
37 medlemsår
ROÄ Lennart Karlsson
Invigd i Orden den 19 maj 1969
Avliden den 19 september 2018
49 medlemsår

B
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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

STÖD
prostatacancerforskningen

Bli Stipendiefondens månadsgivare!
Koppla upp Dig mot Din bank och gör anmälan om
stående överföring varje månad till Danske Bank och
kontonummer 1316 0206157, helst med överföring
den 28 i månaden.

Vem hjälper?
Kontakta ditt bankkontor. Tala om för bankpersonalen
att du vill göra en stående överföring, varje månad till
Danske Bank och kontonummer 1316 0206157.
Försök att göra överföringen den 28 varje månad.
Du väljer själv ett lämpligt belopp och behöver
inte förekomma med namn om du inte vill.
Skriv Stipendiefonden som meddelande.
Även personer som inte är medlemmar i
Druid-Orden är givetvis välkomna att
bli månadsgivare.
Swish: 123 1627 421 | BG: 5258-8134
Har du frågor kontakta Conny Karlsson,
conny@tailspin.se,
mobil 070-886 73 86
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