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Tid för eftertanke
Det ﬁnns stunder här i livet då man kanske ska stanna upp och
ställa sig frågan; Vad håller jag på med? Vart är jag på väg?
Vi känner oss stressade och jagade i tillvaron, bland annat av
en massa måsten som vi känner att vi skall göra. Den period av
året som vi nu har bakom oss, sommaren och semestern, är den
tid som skall ge oss avkoppling och rekreation. Men för mig, och
många andra, blir det ofta en tid fylld av ”måsten”. Mycket av
detta är måsten som jag själv har möjligheten att styra över; Har
jag tid? Vill jag?
Lever jag det liv som jag önskar? Eller lever jag det liv som
omgivningen önskar att jag skall leva? Är jag en passagerare i
”livets bil” eller är det jag som sitter bakom ratten?
Det ﬁnns inte många platser i tillvaron där vi får tid till att
koppla av. Tid och möjlighet för att stanna upp, stiga av på en
station på livets färd, tid till eftertanke.
Logen, och speciellt då Lunden, är för mig, en sådan plats,
och möten där, en sådan tid. Stunder när vi är avskilda från den
yttre världen och där ingen kan störa oss. Du kan låta tystnaden
omsluta dig. Det är då vi får möjligheten till en vederkvickelsens
stund i likasinnade bröders sällskap.
Höstterminen har nu hållit på ett bra tag. Det har kommit
nya bröder i gemenskapen och det är viktigt att vi lär känna
dessa så snabbt som möjligt så att de känner sig varmt och
broderligt välkomna.
Sedan ﬁnns det bröder som inte besökte sin loge under förra
säsongen och det ﬁnns säkert bröder som inte varit i logelokalen
på många år. Här gäller det för oss att ta ett krafttag så att dessa
bröder kommer tillbaka. Anledningarna kan vara många och det
ﬁnns antagligen ett och annat ”måste” som är anledning.
Vi bröder som fått ”rutin” på logebesöken ser logekvällarna som
en viktig del i våra liv. Kvällar som ger oss viktiga ord på vägen och
glädje i brödragemenskapen. Med allt detta som stöd i vardagslivet
kan det bli lättare att styra undan ett och annat ”måste” och få det
liv som vi innerst inne vill ha.
Hur kan vi få de bröder vi saknat på
våra logekvällar att se stunden i logen
som en möjlighet till egen tid, tid för
eftertanke? Till en början kan det
kanske räcka med ett telefonsamtal,
erbjudande om hämtning.
Detta kan bli ett bra och positivt
”måste” under våren 2019.
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Några ord från RSMÄ Mikael Stenman

Lyssna - Bry Dig om
Respektera - Kompromissa

Turen har kommit till mig som RSMÄ att
i denna form ge inblickar i det arbete som
ordensledningen bedriver, inblickar i mina delar
av detta samt vill jag först passa på med att
redovisa några egna tankar och reﬂektioner.
Vi har under början av hösten genomfört
en utbildning för SL-ämbetsmän i Malmö. En
utbildning som genomförs endast vart fjärde år.
Till utbildningen var SÄÄ, SMÄ, SSkm samt SSkr
från samtliga SL inbjudna. Detta möte är ett unikt
tillfälle där dessa rutinerade ämbetsmän träffas.
Vid mötet sker ett intensivt utbyte av information
och tankar i alla riktningar. Förutom alla kloka
ord och viktig information så kan återigen
konstateras att det umgänge som sker inom
ramen för Druid-Ordens verksamhet innehåller
viktiga möten mellan människor. En röd tråd vid
mötet var ledarskap. Vi har inom Druid-Orden
arbetat fram ett handledningsmaterial som kan
användas vid träffar och möten där vi utvecklar
det ledarskap som sker inom Druid-Orden. Allt
syftar till att från vår värdegrund bygga vidare
så att vi fortsätter vårt arbete med att utvecklas
som broder och medmänniska. Kanske borde vi
reﬂektera över just den frågan än mera tydligt
och oftare i vår Druidiska verksamhet. Hur
utvecklar vi oss själva och vår verksamhet? Hur
kan vi var och en av oss bli en ”bättre” broder
och medmänniska. De möten som sker inom
Druid-Orden sker mellan människor som är olika
eller ibland mycket olika. Det är en mångfald
av personligheter och bakgrunder vid bär med

oss. Olika händelser i våra liv påverkar oss olika.
Detta är en stor tillgång och möjlighet. Under
de år vi fortsätter vara druider så får vi tillfälle
att lära oss om varandra och våra olikheter men
även likheter. I detta ligger även stor möjlighet att
förstå det egna jaget och att lära sig om sig själv.
Jag har under min tid i orden mött många
olika personer men jag vill särskilt nämna två
personer som jag uppfattar som ledare och
verkligen goda förebilder för oss andra. Dessa två
är inte de enda som stöttat och givit mig energi
men de står i en klass för sig och jag vågar nämna
dem vid namn eftersom jag förvarnat dem om
de rader som nu följer. De har inspirerat mig och
är stora föredömen. De liknar varandra genom
att de har en allmänt hög social kompetens men
de ger mig utmaning och stöttning på två helt
olika sätt. Den ene är vördig Hedersdruid och
ROÄ Henry Lindmark som hela tiden uppmuntrar
och berömmer. När detta inte sker så visar han
uppskattning. Han har en förlåtande attityd som
stöttar i de lägen när man kanske inte haft sin
bästa dag i ämbetet. Han är min fadder och har
följt mig i alla de uppdrag jag utfört men givetvis
delar han med sig även till övriga bröder som han
inte är fadder för. Jag kan ha glömt något eller
missat något men Henry Lindmark hittar i de
prestationer som kan kännas otillräckliga alltid
något att glädjas över. Något som man kan bygga
vidare på. En egenskap som är beundransvärd.
Under min tid i Druid-Orden har jag satt extra
stort värde på den förlåtande attityd som jag blivit
bemött med till stor del grundat på de goda ord
som jag fått till del av vördige Hedersdruiden. Jag
vill särskilt klargöra att detta skett utan att han
göra avkall på kvaliteten. Tvärtom skapar han
genom de uppmuntrande orden alltid en grund
att jobba vidare på samt ett engagemang för bättre
resultat. Det är så sant att man växer med beröm
och uppskattning. Tack för det broder Henry
Lindmark! Med vördig broder ROÄ Anders Wikstén
är det en något annorlunda väg men målet är
detsamma nämligen att växa och bli bättre i den
syssla man har men även som medmänniska. Jag

och Anders Wikstén har återkommande kommit
att besöka varandras storlogeområden vid olika
möten. Anders Wikstén har när han besökt de
möten där jag agerat lyckats att på ett kärleksfullt
sätt och med värme förmedla att han noga följer
mitt arbete och hur jag lyckas. Detta sker alltid på
ett mycket respektfullt sätt. Att få någons odelade
intresse för det arbete man utför är en ynnest.
Även här är det fråga om något som gör att man
växer och utvecklas. Jag är medveten om att det
är fråga om en balansgång vilken alltid grundar
sig på våra eder, löften och andra goda principer
som vi avlägger samt med stor diplomati, stor
värme och dessutom med glimten i ögat. Detta
har gjort att jag känt en stor glädje och alltid sett
fram emot de tillfällen som erbjudits mig att få
återgälda denna broderskärlek som visats mig på
detta mellan oss mycket inspirerande sätt.
Vi bedriver ett omfattande arbete med olika
ritualer och vi har arbetsgrupper med olika
inriktning och uppgifter. Jag menar dock att vi
inte får glömma våra värdegrunder, våra löften
och vår aktning för varandra. Vi har en mångfald
av tankar och idéer inom Druid-Orden som
är stor. Vi bör i allt lämna utrymme för olika
tankar. Vi ska avhålla oss från allt som begränsar
och utesluter. Druid-Orden har en fantastisk
verksamhet som vi ska vara stolta över och som
vi ska vårda och föra vidare till kommande
generationer. Hur blir vi då ändå bättre och hur
utvecklar vi vår verksamhet? Hur kan vi var och
en av oss bli en bättre broder och medmänniska.
Oavsett grad bör vi kunna reﬂektera och begrunda
hur vi lyfter oss över de situationer som tar energi
och istället hittar vägar fram med mångfald och
glädje i samarbetet inom orden.

Druid-Ordens värdegrund enligt RSMÄ
Vi lyssnar – vi respekterar andras åsikter
och intressen.
Var beredd på att kompromissa och förlåta.
Ge beröm - Se det positiva i vår gärning.
Visa att Du bryr Dig - Överraska varandra!
(fungerar även i familjerelationer!)

RSMÄ: Framtidsgruppen - ny spännande grupp
Enligt den programförklaring RSÄÄ
redovisade vid Riksmöte 2017 ska en
strategisk plan för Svenska s utbredning
och utveckling utarbetas. Vid ÄK 30 juli 2017
beslutade Ordensledningen (OL) att tillsätta
en Framtidsgrupp som består av RSMÄ Mikael
Stenman (ordförande och sammankallande),
SÄÄ Urban Engström, SÄÄ Per Larsen, redaktör
vid SDT OÄ Mikael Zakrisson och handläggaren
för stipendiefonden OÄ Conny Karlsson.
Framtidsgruppen blev formellt skapad vid
Ordensrådets (OR) möte i november 2017

Framtidsgruppens främsta uppgifter:
• En strategisk plan för att utveckla orden intill
år 2030.
• En vision för Svenska Druid-Orden.
• Metoder för att genomföra Ordens utbredning.
• Metoder för medlemsutveckling.
• Därutöver analysera, inom ramen för en
organisatorisk översyn, OL och OR framtida
roller, utveckling av SL samt SÄÄ funktion och
roll inom OR.
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Framtidsgruppen har fått kontakt med
motsvarande grupp i Norge som har arbetat med
liknande frågor sedan några år. Vi kommer att så
långt det går lära oss av deras arbete.
Eftersom vi är en ny grupp så har vi
återkommande diskuterat vår uppgift och vår
roll i organisationen. Vi kan konstatera att vi
är en bubblande kittel där vi månadsvis har
haft möten. Vi har öppna diskussioner i god
stämning där vårt uppdrag är ledstjärnan men
det förekommer även diskussioner och förslag
utöver detta.
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RSMÄ: Gränsdragningsgruppen
Vid Riksmötet i Linköping 2017 var åter frågan om storlogeområdenas
utbredning åter uppe till diskussion. SL-områdenas gränser har förändrats
många gånger sedan Druid-Orden bildades i Sverige. Efterhand som nya
GL tillkommit har avknoppningar skett och anpassningar till det som
vid den tidpunkten bedöms som det klokaste. Några tankar som ligger
till grund för att detta arbete överhuvudtaget sker är dels att vi ska ha en
organisation som underlättar för Druid-Orden att växa genom att bilda
nya loger, och genom att rekrytera nya bröder men även att underlätta det
praktiska dagliga arbetet i SL och GL så långt det går.
Den senaste förändringen av storlogeområdenas gränser är den
delning som genomfördes av Östanland när SL Sydvästanland bildades.
Den förändringen inleddes med att en utredningsgrupp övervägde vad
som borde ske och sedan en verkställande grupp genomförde delningen.
När det konstaterades att fortsatta förändringar kunde vara aktuella
så valdes samma modell för arbetet. Vi är således i det första stadiet –
utredningsstadiet. Denna utredning ska sedan ligga till grund för de beslut
som kommer att fattas och vilka förändringar som senare kommer att ske.
Dessa förändringar kommer tidigast att ske efter nästa riksmöte 2021.
En arbetsgrupp bildades av SL Vänerland, SL Bardaland, SL
Västanland, SL Folkungaland och SL Järnbäraland som ﬁck i uppdrag att
skapa ett genomförbart förslag till ny storlogestruktur i dessa regioner.
Varje storloge representeras i gruppen av SÄÄ och Ol av RSMÄ.
Uppdraget formulerades så att arbetsgruppen ”bör förutsättningslöst
se över den geograﬁska uppdelningen mellan berörda storloger”.
Uppdraget ska redovisas till Ol i god tid före nästa Riksmöte 2021.

Arbetsgruppen har lagt fast följande tidplan för sitt arbete.
(Det överstrukna har vi redan gjort.)
2018
15 jan Info till tidningen nr 1 – (samma som i mail)
9 feb Info i tidning nr 1 om gruppens arbete (samma som i mail)
1 maj Sista dag synpunkter
4 maj Genomgång av inkomna synpunkter
29-30 aug Fortsatt utvärdering och analys av synpunkter
Förslag börjar utformas
23-25 nov Förslag redovisas till Ol/OR
2019
1 jan Förslagen skickas ut på remiss
1 apr Sista dag Remissvar
Maj Hantering av remissvar
Nov Förslag sammanställda med inkomna synpunkter redovisas.
Arbetsgruppen har fått kloka synpunkter under det inledande arbetet
när vi uppmanat bröder och loger att inkomma med dessa. Vi arbetar
vidare enligt plan och förslag kommer således att presenteras. Då lämnas
igen tillfälle att diskutera i logerna.
Vi hoppas att alla dels blir medvetna om att detta arbete pågår och
att en förändring kommer. Vi hoppas även att alla ämbetsmän och bröder
hjälper oss i detta arbete genom att noga överväga vad som kan anses
som det klokaste.

Möten med tre generationer
Orion i Umeå

Grannos i Avesta

21 september 2018 kommer bli ett datum att minnas. Förutom att vi hade
väldigt prominenta gäster i form av RSOÄ Dag Wkman och ROÄ Leif Jaldeby.
Just detta möte hade logen Orion sin höst reception för nya bröder. Det bli en
tredje gren på Druid-Ordens stam av släkten Öqvist. Den första grenen blev
till 58 år sedan då broder Lars Öqvist invigdes i vår orden. För åtta år sedan
ﬁck han Jubelveterantecknet så han är en riktigt trogen medlem. Nu för
tiden har broder Lars uppnått den aktningsvärda åldern av 94 år, still going
strong. Idag var det alltså dags för broder Lars att ikläda sig sin frack och få
bevittna inträdet av sin sonson som recipierade denna kväll. Assisterad av
sonen och tillika broder Roger Öqvist kom då den stolta farfadern till mötet.
Broder Roger är ju andra grenen av släktet Öqvist som invigdes som Eubat
den 21 februari 2003. Roger var minst lika stolt som sin far över att få se
sin son bli upptagen i vår Orden. Under högtidliga och ritualenliga former
invigdes bröderna Alex Öqvist, David Sundell och Kristoffer Hagvall till nya
Eubater i vår orden och logen Orion.

Den 7 maj i år blev det tre generationer i logen Grannos i Avesta. Farfar
Bengt Kumlin invigd 1980, OÄ 92, MÄ 88 – 90, ÄÄ 90-92, tjOÄ 92 – 94, Skm
96-98 och Ark 04-06.
Farfar Bengt är mycket stolt över att ha både sin son och sonson i logen.
När han var ÄÄ 1990-92 hade han båda sina söner Rolf och Jerry som sina
handbarder. Han har med ålderns rätt 86 år dragit sig tillbaka och orkar inte
vara med på möten längre.
Fader Rolf Kumlin invigd 1989, OÄ 2013, Yv 94-96, M 10-12 och ÄÄ 12-16.
Sonen Fredrik Kumlin Invigdes under högtidliga och ritualenliga former
den 7 maj 2018 till Eubat i Logen Grannos.
Rolf Kumlin

Hans Lindberg, Skr Logen Orion
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Att besöka andra loger är en livsbejakande möjlighet att vidga sina vyer inom
ordenslivet. Även om vi tillhör samma Orden och ritualerna är desamma,
skiljer de sig från loge till loge. Det är de små differenserna som gör mötet
extra intressant.
Att det blev logen Seﬁr som ﬁck besöket var att jag hört mycket positivt om
logen. Det måste vara något speciellt när ett 15-tal bröder från Skåne åkt till
västkusten för att besöka logen Seﬁr. Det speciella och unika under besöket
var att vi, dessutom ﬁck möjligheten att vara med om ett hummerﬁske. För
oss, Micke Zakrisson, Peter Buch, Nils Holmberg och mig själv, var det första
gången. Men absolut inte den sista.
Det blev en tidig morgon från Malmö. Mycket skulle hinnas med,
avståndet var över 500 km och programmet lät digert. Vi skulle hinna med
både lunch, hummerﬁske och sist, men inte minst, ett logebesök.
Lunchen serverades hos Torsten och Lisbeth på restaurang Madvraget.
En restaurang utöver det vanliga. Den ligger under däck på ﬁskebåten M/S
Donalda som med sin gemytliga salong rymmer 28 gäster. Lisbeth och
Torsten har ägt båten sedan 1990 och anordnar även ﬁsketurer, sälsafari,
skärgårds- och badturer runt om i Bohuslän. På menyn stod ﬁskpudding.

En delikat skapelse för både öga och gom. Till detta serverades en ekologisk
lager från lokalt bryggeri och trevligheter i små ﬂaskor därtill. Vad mer kan
man begära?
Detta blev en fantastisk start på besöket. Därefter begav vi oss till bröderna
Karlssons ﬁskebodar och gjorde oss redo för hummerﬁsket. Inget lämnades
åt slumpen. Våra kroppar förpassades i specialdräkter som tål vatten och
drattar man i plurret så ﬂyter man som en kork. Overallen fanns i ett stort
6
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1965 bildades i Grebbestad ett Druidsällskap på initiativ av Stig
Forssberg, som kom från Hässleholm och Logen Stonehenge. 14
bröder var med från starten.
Den 6 november 1966 stiftades Logen Seﬁr av 16 stiftarbröder i
närvaro av ﬂera loger från SL Västanland samt norska bröder från
logen Ovatstiernen i Moss.
Vår första logelokal var i gamla Gästgivargården i Grebbestad. Efter en
stöld av samtliga regalier och annan rekvisita, ﬂyttade vi till Gästis i
Tanumshede och därefter till ett fd ålderdomshem, Västerby Gård.
Det var inte enkelt att hålla ett druidmöte på den tiden. Efter varje gång
vi träffades ﬁck all rekvisita bäras ner från tredje våningen, lastas på en
släpkärra, som sedan broder John tog med till sin bostad på Smögen.
1976 var det 19 bröder som privat köpte vår nuvarande fastighet av
Svenska Missionsförbundet. 1990 bildades en fastighetsförening med
ett andelssystem som efter smärre justeringar fungerar än idag.
1997 gjorde vi en om- och tillbyggnad. Vi ﬁck en större entré samt ett
nytt kök. Vi ﬁck också en större matsal vilket gjorde att vi slapp duka i
lunden vid större tillställningar.
2002 gjordes en total ombyggnad av Lunden med helt ny interiör med
en stjärnhimmel som avspeglar norra stjärnhimlen.
2016 lades nytt yttertak.
Ca 90 % av allt arbete har gjorts av logens bröder. Vi har idag inga
lån utan endast de insatser som bröderna har gjort och dessa har
börjat lösas in.

urval av storlekar så även jag kunde, med vissa svårigheter, krypa in i
ﬂytetyget. Kaptenen, Lars Karlsson och broder i Seﬁr, tog emot oss när vi med
lite darriga ben skull kliva ombord på ﬁskebåten. Det märktes att det inte var
första gången broder Lars tog landkrabbor ombord.
Vi blev informerade om var vi befann oss på kartan. Nu fanns det ingen
återvändo. Vinden och vågorna höll sig lugna så risken för sjösjuka var
inte överhängande.
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Spaningen efter orange/svarta klot startade. Det var här som
hummertinorna var förankrade. Broder Lars såg till att få den hjälp av
landkrabborna som behövdes för att få hummertinorna ombord och
vittja dem. I faktarutan på sidan 9 kan du läsa om regelverket vid
hummerﬁske. Vår fångst blev de humrar som var för små eller stinna med
rom. Däremot fanns det ganska många lovliga krabbor.
När tinorna var vittjade tuffade vi tillbaks till hamnen för ett nytt
uppdrag: avsmakning av pin färska ostron. Vår vägvisare broder Lars, var
2017 års svenske mästare i ostronöppning. Träningsobjekten fanns på
sjöbotten vid förtöjningsplatsen. Det var bara att plocka upp läckerheterna,
öppna dem och låta sig väl smaka.
Efter en uppfriskande dusch var det dags för kvällens logemöte. Lunden och
matsalen rymmer ca 60 personer och denna kväll var det gäster från många
olika loger. Många av de egna bröderna hade självmant avstått från att komma
till mötet. Det blev en prioritering av gästande bröder, vilket vi tackar för.
Efter den avkopplande stunden i den vackra Lunden var det dags för
inmundigandet av de nu röda skönheterna.

8
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Under dagens olika aktiviteter hade det samlats en del frågor om logen
Seﬁr. Bland annat undrade jag över vad som gjort att en ort med ca 2000
innevånaren kan ha en loge med 77 bröder och där de ﬂesta bor i Grebbestad.
Sammanfattningsvis är förre SÄÄ Göran Henrikssons svar så här: "Logen
har inga problem med rekryteringen. Det är storleken på våra lokaliteter
som bestämmer medlemstalet.
Vi har också som målsättning att våra nya bröder så forts som möjligt
kommer in i vår verksamhet. Resultatet av detta ger oss en relativt låg
medelålder på våra ämbetsmän. Samtidigt får vi också en engagerad
ämbetsmannakår med goda druidiska kunskaper.
Vi känner oss väl rustade för framtiden och ser med stor tillförsikt mot den.
En annan sak som vi inte får glömma är det mycket goda samarbete
vi har med våra norska bröder från Halden, Fredrikstad och Moss - våra
närmsta loger ﬁnns på dessa platser!"
Avslutningsvis vill vi tacka för det fantastiska mottagandet vi ﬁck.
Arrangemangen var förstklassiga och kommer att hamna i minnenas
bibliotek. Sedan blev vi också hjälpta med transporter till och från
ordenshuset av bröderna Rolf Waldner samt Tore Pålsson.

)DNWDI|U+XPPHUÀVNHW
Nya regler för hummerﬁsket infördes 2017. Detta för att beståndet ska
få möjlighet att växa till sig. Premiär för hummerﬁsket 2018 var den
24 september kl. 07.00. Fritidsﬁskare får ﬁska fram till och med den
sista november och yrkesﬁskare fram till och med den sista december.
När du ﬁskar efter hummer får du bara använda hummertina. Får
du hummer i något annat redskap ska du genast släppa tillbaka den i
havet. En hummertina ska ha minst två cirkulära ﬂyktöppningar med
en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten
av varje rums yttervägg. Vid fritidsﬁske efter hummer får sammanlagt
högst 6 hummertinor användas samtidigt. Den som ﬁskar med
ﬁskelicens får ha högst 40 hummertinor.
Minimimåttet är 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till
huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad
carapaxlängd). Om hummern inte uppgår till 9 centimeter ska den genast
släppas tillbaka i havet. Det samma gäller för humrar med yttre rom.
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SL Sunnanlands storlogemöte
hos Stella Polaris i Trelleborg

Söndag den 21 oktober 2018. Söderut har vi fortfarande en kombination av
sommar och höst fast vi ser nu slutet av Brittsommaren här nere, då det återstår
några dagar av den sista höstmånaden. Men det var härligt att återigen få träffa
bröder från när och fjärran för att utbyta tankar i Druidisk anda.

välutvecklade samarbetet mellan SL Sunnanland och SL Sydborgen och
den ﬁna stämningen. SÄÄ Peder Flöjborg i SL Selandias tackade för det
ﬁna välkomnandet vilket gladde de danska bröderna. RSBL René Lindelöf
berättade om IGLD mötet i Stavanger där 58 nya bröder erhållit denna
grad. Han berättade vidare om ett nytt förslag som man arbetar med, där
man skall kunna erhålla denna grad redan som Eubat. Och att nästa möte
i IGLD kommer att hållas i Karlskrona 2019. Han vidarebefordrade också
en hälsning från Världspresident Kay Hagby och RSÄÄ Anders Ericsson. ÄÄ
Mikael Landelius från Logen Cernunnos berättade att de hade vänt trenden
och ökat från 33 till 36 bröder och att det var närvarande 31% från denna
loge på dagens Storlogemöte.

OÄ-församling
Väl inne i Druidvillan strömmade den broderliga värmen emot anländande
bröder och SÄÄ Ulf Liljegren hälsade alla bröder välkomna in i värmen
och gemenskapen och berättade om den Brittsommar som råder nu. Men
som först kan inträda den 7 oktober på Birgittadagen efter att vi först haft
en kall period. Ett Speciellt välkomnade riktades till RSBL René Lindelöf,
SÄÄ Thomas Servin i SL Sydborgen och SL Selandias ämbetsmän, SÄÄ
Peder Flöjborg, SMÄ Peter Lybek, SSkr Flemming Poulsen och SV Mogens
Rye Ejersted, ROÄ Ivar Clementz och ROÄ Per-Arne Meijgren samt ÄÄ
Anders Welltén Logen Merlin. Till OÄ-graden hade tre ringbröder kallats
och förlänades denna grad ritualenligt under högtidliga former. Bröderna
Magnus Ahlström, Carl-Axel Hansson, Logen Stella Polaris och Urban Sigfeldt
Logen Carnac vilka välkomnades i de äldres krets.

Parentation
SOÄ Claes Nilsson förrättade parentation över Bröderna som avlidit sedan
föregående möte i SL Sunnanland. OÄ Åke Dahlström och R Bo Nilsson från
Logen Stella Polaris, OÄ Dick Clair Logen Halör, K Rolf Åkesson. Alla var de
bröder vi minns och saknar. Vila i frid.

Efterlogen

Ringgraden

I efterlogen hälsade Lv Ulf Ingvarsson bröderna välkomna till bords.
Som vanligt serverades en välkomponerad meny som gjorde dagen extra
högtidlig. SV Jan-Åke Millborg höll talet till fosterlandet. Därefter följde den
Svenska och Danska nationalsången. Talet till recipienderna hölls av SMÄ
Torgny Kihlén. Talet från recipienderna hölls av nyvordne Kapitelbrodern
Kent Åström som tackade å alla recipienders vägnar för en högtidlig och
ﬁn gradgivning. SL Selandias SÄÄ Peder Flöjborg tackade för en vällyckad
dag och att han fått komma hit se och lära av ett svenskt möte. RSBL René
Lindelöf tackade Fu för den ﬁna servicen och en fantastisk måltid. 52 bröder
av olika grader hade hörsammat SL Sunnanlands kallelse denna söndag.

När SÄÄ Ulf Liljegren hälsade bröderna välkomna till det andra mötet för
dagen hade ytterligare 8 ringbröder anslutit sig. En broder hedrades under
högtidliga former med Ringgraden: Broder Bo Altenstam Logen Fingal.

Kapitelgraden
Efter ett kort uppehåll kunde sedan dagens kapitelmöte öppnas av SÄÄ Ulf
Liljgren som hälsade nytillkomna bröder välkomna. Till kapitelgraden
hade tre bröder kallats för att erhålla den gyllene triangeln. Bröderna
Gunde Nilsson, Kent Åhström och Joacim Lord från Logen Cernunnos.
SMÄ Torgny Kihlén berättade om den nedåtgående trenden där vi tappar
aktiva bröder i SL Sunnanland. SÄÄ Thomas Servin slog ett slag för det

Skribent o foto: Holger Sverin Stella Polaris

bli månadsgi

vare till

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk
talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
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SL Vänerlands storlogemöte
hos Taliesin i Jönköping
Vi var några bröder som samlades och förberedde logelokalen för att ta emot
ett antal förväntansfulla bröder från när och fjärran. Några bröder kom
också för att ta sina första stapplande steg in i SL.

Old Ärk-graden
SÄÄ Alf Stenson hälsade alla välkomna och speciellt RSSkr Dan Bergeld och
Hedersdruid Sigurd Lövmo med dikten ”Höstsonat” av Torsten Jönsson.
Storlogeämbetsmännen genomförde en mycket ﬁn gradgivning för
recipienderna Morgan Evaldsson, logen Cynthus, Peter Jansson, logen Camulus,
Johan Björck, logen Taliesin samt Lars-Gunnar Dahlin logen Excalibur.
Efter att Ädel Ärkar som inte har OÄ-graden ledsagats in i Lunden
presenterades förslaget till kommande SL-ämbetsmän.
SOrg Robert Mallander har som tema, oväntade covers och började med
en mycket härlig version av Beatles Yesterday framförd av Ray Charles.
Till lunch blev det korv stroganoff med ris och kaffe.

Druidbröderna Patrik Karlsson, Jim Elbemo, logen Camulus, Lennart Ek, Tord
Jigbrandt, logen Camulus samt Johan Fällström logen Thesevs ﬁck den gyllene
triangeln i blått band hängd runt sina hals och välkomnades till Kapitelgraden.
När broder Johan skulle åka till Jönköping för att ta graden passerade
en bil förbi strax före att hans skjuts kom, där nummerskylten hade
bokstäverna EFE, ett märklig sammanträffande.
Parentation hölls över ROÄ Lennart Karlsson logen Triton samt OÄ Lars
Gerhardsson stiftarbroder i logen Taliesin.
Thesevs ÄÄ Mikael Johansson tackade för att det gick att lösa så att
broder Johan kunde få möjligheten att bli Kapitelbroder eftersom han var
förhindrad att vara med vi SL Folkungalands möte. ÄÄ Mikael överlämnade
en Thesevsbukett bestående av 7 gula rosor.
Som ideellt inslag berättade Hedersdruid Ib Arberg om vår ordens färger
och hur de går igen i våra regalier och annan rekvisita, han hade tagit hjälp
av ÄÄ i logen Taliesin som ﬁck agera med ett antal regalier runt halsen.
SMÄ Stefan Claesson kunde vid mötets avslutande räkna upp 84 bröder
som varit med på det avslutande mötet.
Bröderna åt med god aptit och det var en god stämning vid brödramåltiden.
SMÄ höll talet till fosterlandet där han tog upp bl a lite historia om
Jönköping och om logen Taliesin vars namn betyder skimrande panna. SOÄ
Stefan uppmanar oss att vara stolta druider och sprida detta vidare.
Nästa möte kommer att hållas i Karlstad den 13 april 2019

Ringgradsmötet
SÄÄ Alf Stenson öppnade mötet med dikten ”Höst” av Harry Martinsson och
samtidigt hälsade ringbröder välkomna.
Bröderna Kaj Gustafsson, logen Cynthus, Bengt Berg, Ulf Sahlén, logen
Camulus samt Christoffer Ström, logen Taliesin hedrades med Ringgraden.
De kommer nu att sprida vår lära vidare i sin druidiska vandring.
SOrg Robert Mallander spelade nu Man In Black med Johnny Cash vilket i
original framförs av Nine Inch Nails.

KJ

Kapitelgradsmötet
Alf Stenson SÄÄ hälsade alla välkomna till Kapitelmötet med dikten ”Jag har
inte tid” av Torsten Palmkvist. Vi ﬁck även besök av SOÄ Åke Mattfolk från SL
Folkungaland och bröder från Logen Thesevs.
11

Svensk Druid-Tidning

Nummer 7 - 2018

SL Västanlands storlogemöte
hos Belisama i Vänersborg
Kapitelgraden

I ett fantastiskt ljummet oktoberväder möttes Druider från Falkenberg i
Halland till Grebbestad i Bohuslän i logen Belisamas lokaler, Vänersborg,
med logen Iris från Göteborg som värdloge. Samarbete mellan logerna som
visade sig fungera perfekt. Besök kom också från SL Vänerland i form av
SSkr Anders Regnell och K-recipienden Tommy Asplund, logen Camulus.
Logen Iris är moderloge till Camulus. Från Camulus kom dessutom ROÄ
Christer Hardenberg och OÄ Leif Westerberg. För utdelning av ett Ordens
förtjänsttecken, besöktes mötet även av RSL, RSSkr Dan Bergeld och RSSkm
Ulf Högberg. Totalt möttes 41 bröder.

Kapitelmötet öppnades ritualmässigt av SÄÄ Mats Rosenbielke. SÄÄ inledde
mötet med att läsa dikten ”En höstvisa” av Elsa Beskow. SÄÄ hälsade alla
nytillkomna Kapitelbröder och meddelade att en paus kommer att tas innan
installation och teckenutdelning sker.
SÄÄ bad SM tillsammans med SSkm och SSkr hämta in de kallade
Druidbröderna Stefan Sjödin, logen Seﬁr och Tommy Asplund logen Camulus
att erhålla sin första grad i SL. SSkm talade till de nya Kapitelbröderna.

OÄ-församling
SÄÄ Mats Rosenbielke hälsade alla bröder välkomna och riktade ett speciellt
välkommen till RSSkr Dan Bergeld, RSSkm Ulf Högberg och Hedersdruid
ROÄ Bertil Svensson samt SSkr i Vänerland Anders Regnell. SÄÄ inledde med
en dikt ”Höst” av C D Wirsén.
Biträdd av SSkm och SSkr införde SM dagens recipiender, ringbröderna
Bengt Gustavsson och Magnus Bengtsson, båda logen Manannán, att
förlänas OÄ-graden. Talet till de nyvordna OÄ hölls av SMÄ Lars-Anders Kvint.
SÄÄ bad SM leda in Seﬁrs ÄÄ Per-Erik Korström att närvara resterande
dagordning. Föregående mötesprotokoll i OÄ-graden och kallelsen till mötet
godkändes samt genomfördes val av justeringsman och referent till SDT.
Nyblivna Kapitelbröder, Tommy Asplund, logen Camulus, och Stefan
Sjödin, logen Seﬁr
Efter en kort paus inträdde RSSkr
och RSSkm i Lunden för att installera
den nye SSkm Hans Wikman till sitt
ämbete. I direkt anslutning till men
efter installationen utdelades ett Ordens
Förtjänsttecken till OÄ Björn Lundberg,
logen Manannán efter lång och trogen
tjänst på GL-nivå. Både installationen och
teckenutdelningen genomfördes på ett
högtidligt sätt av RSL.

Nyblivna Old Ärkar: Magnus Bengtsson och Bengt Gustavsson logen
Manannán

Lunch o efterloge

Ringgraden

I logen Belisamas ﬁna logelokal avåts
en god lunch efter OÄ församlingen.
OÄ Björn Lundberg, logen
Vid brödramåltiden hälsade SÄÄ till
Manannán med Ordens
bords efter att Iris ÄÄ Kristoffer Funseth
Förtjänsttecken på sitt bröst.
presenterat menyn. Talet till Fosterlandet
hölls av SOrg och till alla recipiender talade SÄÄ. Recipiendernas tack

Mötet öppnades av SÄÄ, Mats Rosenbielke, tillsammans med SLämbetsmännen. Under högtidliga former infördes tre recipiender för
att hedras med trohetens tecken den gyllende Ordensringen. Från logen
Belisama Torbjörn Berg och Göran Wigbring, logen Seﬁr Per-Erik Korström.
SSkr Lasse Nilsson höll talet till de nya R-bröderna och förklar hur viktig
trohet och sammanhållning är inom Orden. Det ideella inslaget utgjordes av
musik ”Ave Maria” via lokalens musikmaskin.

utrycktes av Ringbroder Magnus Bengtsson som talade både från hjärta och
hjärna. SSkr Västanland tackade Belisama för att upplåta lokal och tackade
logen Iris Lv och köksbemanning för ett jättebra arbete under hela dagen.
Samtliga bröder tyckte det varit en lång men mycket trevlig dag tillsammans.
Nyvordna Ringbröder Torbjörn Berg, Göran Wigbring logen Belisama
och Per-Erik Korström logen Seﬁr.

Vid pennan Lasse Nilsson, bild Sven Askengren
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SL Östanlands höstmöte
hos Ossian i Olofström
OÄ graden

RSL:s närvarande ämbetsmän förrättade utdelning av Ordena
Förtjänsttecken till bröderna Rolf Seger logen Ossian samt Michael
Lundström logen Merlin.
SOÄ Hans Assarsson höll parentation över 4 avlidna Bröder: Stig Rendell
logen Värend, Karl-Axel Tiljander logen Stonehenge, samt bröderna Urban
Hansson och Giorgio Baudone från logen Ossian.
Det ideella inslaget hölls av ÄÄ Andrej Krugly logen Ossian som med stor
inlevelse och kunnande berättade om misteln som symbol för Druiderna och
även som medicinalväxt under århundraden.

SÄÄ Peter Sunnanek inledde med att
hälsa bröderna välkomna till höstens
möte i SL Östanland, som avhölls i
logen Ossians lokaler i Olofström.
Speciellt välkomnande riktades
till RSL:s representanter RSV Lars
Grefmar och RSBibl René Lindelöf,
Hedersdruid ROÄ Rolf Mattsson,
samt SÄÄ Ulf Liljegren och SSkr
Hans Hellman SL Sunnanland. SÄÄ
meddelade att temat för dagens möten
var ”Hösten”.
Biträdd av SSkr och SSkm infördes
dagens recipiend, ringbrodern Ulf
Gustafsson från logen Merlin att
OÄ Ulf Gustafsson
förlänas OÄ graden. Talet till den
nyblivne OÄ hölls av SOÄ Hans Assarsson, i vilket han uppmanade honom att
inte låta denna grad bli slutet för sökandet efter druidisk kunskap. Protokoll
och rapporter upplästes och godkändes.

Brödramåltid
Efter en dag med möten och receptioner i de olika graderna samlades
bröderna till en välsmakande måltid. Under måltiden sjöng vi för tillfället
lämpliga visor av glada bröder. Vi röstade även fram Östanlands egen visa
Talet till Fosterlandet hölls av Gianfranco Isachhi, och tackade för maten
gjorde RSV Lars Grefmar.
Text och foto: Knaggen, Carl Snaar, Sven Uhr

Ringgraden
Mötet öppnades av SSÄ Peter Sunnanek.
SÄÄ hälsade de närvarande välkomna
till dagens möte i Ringgraden.
Under högtidliga former infördes
dagens recipiend Kenneth Nestlén,
logen Merlin, för att hedras med
trohetens tecken den gyllene ringen.
SSkm Håkan Jonasson höll talet
till den nyblivne Ringbrodern, där
han talade om ringens betydelse
för sammanhållning inom Orden.
Nyvordne Ringbrodern tackade för den
stämningsfulla rådgivningen.
SMÄ Rickard Jönsson redogjorde
R Kenneth Nestlén
för GL:s medlemsutveckling i SL
Östanland under den senaste 10-årsperioden.

Kapitelgraden
Kapitelmötet öppnades ritualenligt av SÄÄ Peter Sunnanek. I denna grad
fanns 4 recipiender Nicklas Lundström och Tomas Carlevi från logen Merlin
samt Benny Yngvesson och Stefan Thörn från logen Allbota. Talet till de
nyblivna Kapitelbröderna hölls av SSkr Mikael Wirbrand. Tacktalet från
recipienderna hölls av Kapitelbroder Tomas Carlevi.

Kapitelbröder Nicklas lundström, Merlin, Benny Yngvesson, Stefan
Thörn logen Allbota, samt Tomas Carlevi Merlin.
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SL Bardalands storlogemöte
hos Samain i Uppsala
Kapitelmötet

Lördagen den 20 oktober hölls det första SL-mötet med den nya ämbetsmannakåren i Bardaland. Det var också ett historiskt första möte med logen Samain
som värd. Ett förtroendeuppdrag som bröderna tog på fullaste allvar.
RSOÄ Dag Wikman konstaterade i sitt tack till ämbetsmännen att deras
agerande var utmärkt, stiligt och tryggt. När de ﬁna orden kom från en
norrbottning, får man väl betrakta detta som ett häpnadsväckande gott
betyg. Även bröderna i logen ﬁck rosor för ett väl genomfört värdskap.

Efter en stärkande och välsmakande lunch var det dags för dagens
avslutande möte.
Bröderna hälsades välkomna av SÄÄ med en höstinspirerad dikt av Brita
af Geijerstam.
Fem Druidbröder, se bildtext, hade kallats till Kapitelgraden och samtliga
blev högtidligt gradgivna. SMÄ talade till de nya Kapitelbröderna och broder
Magnus Östman från logen Derva stod för tacktalet.

OÄ-församling
Efter att Bröder, Riks Old Ärkar, Hedersdruiden ROÄ Björn Cederberg och
RSL-ämbetsman ROÄ Dag Wikman inträtt i Lunden, öppnade SÄÄ Christer
Pettersson mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Som inledning läste
SÄÄ dikten Höstvisa av Elsa Beskow.
Efter det sedvanliga förspelet var det dags att förläna Ringbröderna Johan
Beijer från logen Samain och Pekka Siirilä från logen Kronos, med den höga
OÄ-graden. Talet till recepienderna hölls av SSkr Johan Lagerström. Broder
Johan Beijer tackade för den ﬁna och känslofyllda gradgivningen.

Nya Kapitelbröder: Perttu Sauramäki logen Kronos, Johan Olsson
logen Guta, Eric Masser logen Dair och våra långväga gäster från
logen Derva i Östersund Jan Olofsson och Magnus Östman.
SOÄ Börje Eriksson höll en vacker parentation över sju bröder som
lämnat brödrakedjan. Frid över deras minne.
ÄÄ Ingemar Backman gjorde, som ideellt inslag, en lite udda
rundvandring i Uppsala med inslag av bl a Gluntarna, Ulf Peder Olrog
och Owe Thörnqvist. Broder Ingemar berättade att orden. ”Tänka fritt
är stort men tänka rätt är större”, som ﬁnns över ingången till aulan i
Universitetshuset, lär ha tillkommit på grund av ett lösaktigt leverne bland
studenterna i Uppsala. Sanningshalten i detta är dock något tvivelaktig. Han
berättade vidare att man förr i Uppsala ﬁck bära studentmössa endast från
30:e april till 1:a oktober. Därefter var det vintermössan som åkte på.
Broder Conny Karlsson slog ett slag för månadsgiveriet till
Stipendiefonden. Han tyckte att vi kan bättre, då endast ca 2,5 % av samtliga
bröder anslutit sig hittills. Även broder Ingvar Borg från logen Arosia slog
ett slag för Stipendiefonden och menade att det ﬁnns många sätt att samla
pengar på, som t ex att stå utanför köpcentra med insamlingsbössor, vilket
bröderna i Arosia gjort med gott resultat.
Avslutningsvis tackade, som nämnts tidigare, en rörd RSOÄ Dag Wikman
SL-ämbetsmän och logen Samain och betonade hur dyrbar samhörigheten
är med bröder i Orden om/när förändringens vindar blåser i det privata livet.
Även SÄÄ tackade logen Samain för ett väl genomfört arrangemang.
SL-mötet bevittnades av sju ROÄ, 40 OÄ, 11 Ringbröder och
15 Kapitelbröder.

Nya Old Ärkar: Johan Beijer logen Samain och Pekka Siirilä logen Kronos.

Ringgradsmöte
När bröderna åter intagit sina platser i Lunden hälsades de välkomna av SÄÄ
med en höstdikt av Birgitta Engwall.
Sex välförtjänta Kapitelbröder hedrades med Ringgraden, se bildtext. OÄ
Roland Lindgren från logen Beltain, ﬁck sin ring återinvigd: en helt ny ritual
som undertecknad inte varit med om tidigare. SSkm Leif Andersson talade
till recepienderna och broder Mats Nordström från logen Doru, tackade för
den högtidliga gradgivningen.
SMÄ Arne Wessner lämnade en rapport om läget i Bardaland och
konstaterade att det är bara vi och Folkungaland som ökar i landet. För vår
del var ökningen 15 bröder.
SOrg Carl Richson spelade, som ideellt inslag, från en konsert som hölls
vid invigningen av Orgel Acusticum (Sveriges största konserthusorgel) i Piteå
2012. Medverkande var bland annat Gunnar Idenstam, Benny Andersson,
Orsa Spelmän och Musikhögskolans kammarkör.

Kari Aarnivaara, foto Johan Beijer
I minglet vid lunchbuffén
kunde vi märka förre
Riks Stor Ädel Ärkarna
Björn Cederberg och Dag
Wikman, här med röda
band till kapiteltecknet.
Nya Ringbröder: Anton Wandin logen Arosia, Mats Nordström
logen Doru, Lars Köhler logen Belenos, Ingemar Backman, Magnus
Stenberg och Steve Thell logen Samain.
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Jubelveteranteckenutdelning hos Henry Hurle
Jubelveteran, smaka på ordet. Hur många av våra bröder får uppleva en
utnämning till jubelveteran, och mottaga Jubelveterantecknet? Det är en
fascinerande tanke, speciellt för mig som inte varit med i brödraskapet mer
än 4-5 år, men ändå har kopplingar långt bak i tiden till Logen Henry Hurle.
Hos oss var det i alla fall dags att få se vår broder Oddbjörn
Hallenstvedt mottaga utmärkelsen från RSL, men vi ville ju ändå göra
något för vår broder som genom åren gett så mycket tillbaka till vår
orden. Vi bestämde vid ett ÄK i somras han skulle hämtas värdigt i största
möjliga lyx, det blev en tur i en klassisk Rolls Royce Silver Shadow.

Veterantecknet kom 1994-01-29 och så på dagen 50 år efter receptionen
till Eu kom så Jubelveterantecknet. Han har genom åren tjänstgjort som
Yv under 4 år fr o m 1970-04-15 samt som M under 4 år från 1974-04-15.
ÄÄ Peter Nilsson avslutade kvällen med att det varit en mycket
intressant afton och med en viss avundsjuka i rösten konstaterade han att
somliga minsann åker Rolls Royce till logen.

Lite kuriosa på slutet, när Skr läste upp protokollet från
broder Oddbjörns reception, som var på dagen 50 år sedan
visade det sig att Lv för kvällen var min far, och när jag
sedermera skjutsade hem vår jubilar berättade han att
det också var min far som sålt fracken till honom som
fortfarande satt som en frack ska sitta. När så jag och
Rollsen rullade hemåt kom jag att tänka på att det
betyder att jag har mer än 50 års koppling till
logen, då jag ﬁrat ett antal julgransplundringar
och annat för mer än 50 år sedan.

Under ett mycket värdigt och ﬁnt Eubatmöte, väl sammanhållet av ÄÄ
Peter Nilsson ﬁck så broder Oddbjörn sitt tecken och Skr L-G Thelin läste
upp delar av protokollet från receptionen som var på dagen 50 år sedan.
I efterlogen bjöds det på en strålande 3-rätters middag, dukningen som
seniorservice ordnat med den äran gick i rött, vitt och blått för att hedra broder
Oddbjörns norska påbrå och många tal och skålar för vår jubelveteran blev det.
Oddbjörn blev Eubat 1968-09-20, han upphöjdes till Bard 196910-16 och till Druid 1970-11-12. 1972-10-22 upptogs han i Storlogen
och tilldelades Kapitelgraden, Ringbroder blev han 1975-09-20 och
till slut Old-Ärk 1978-10-29. 1979-01-27 tilldelades han Stjärntecknet,

Text & bilder Dan Sederowsky

Tema Välgörenhet
i SL Sydvästanland

han följande lägesrapport: 110 månadsgivare av 4 850 bröder = 2 %.
Månadsgivarekontot kr 74 000 under ett år. Saldot på stipendiefondens konto, där
övriga medel ﬁnns, är obekant i nuläget.

Så hände det som vi har varit beredda på sedan SL Sydvästanland bildades. Den
ende blivande Old Ärken, som skulle förlänas sin förtjänta höga grad, insjuknade
och kunde inte närvara vid ritualen. Ett snabbt beslut bland SL ämbetsmännen
resulterade i en temastund i Välgörenhet.
SÄÄ inledde mötet med hälsningar till de närvarande bröderna och avslutade
hälsningsanförandet med: Som vi alla vet, så ingår i vårt rituella arbete i alla
grader många symboler, tänkvärda ord som ligger till grund för vår druidiska
livsstil. Ordens värdegrund beskrivs på olika sätt i våra ritualer. Därför är det
sammanfattat i de ledarskapsdokument som ligger tillgängliga på Stammen.
Orden i vår värdegrund är Sedlighet, Broderlighet och Välgörenhet. SSkm
framförde en redogörelse för hur han såg på välgörenhet.

Framtiden
Välgörenhet ska komma från hjärtat och av fri vilja. Egentligen behövs det så lite
för få ihop över 1 mkr under en 4 års period. Det räcker att alla bröder skänker
en 50-lapp till Stipendiefonden varje år, så är det hela klart.
Ett önskemål är att minst en efterloge med brödramåltid per termin skall
ha välgörenhet som tema. Efter SSkm framställan försattes mötet i dispens och
diskussioner kunde upptas. En av våra gäster, RSM Ulf Tengbrand, före detta
handläggare Stipendefonden, kunde med sin erfarenhet ge en hel del nyttig
information. Stor- och grundlogerna har anammat att dela ut diplom med
tillhörande summa pengar i många sammanhang istället för att köpa blommor.
Det ﬁnns ett visst motstånd till att bli månadsgivare då en del banker tar
ut avgifter vid sådana transaktioner. Ett annat sätt kan då vara att sätta in ett
årsbelopp och sedan lägga det på bevakning till nästa år o s v. Det görs en hel del
aktiviteter i Grundlogerna som resulterar i skänkta medel till Stipendiefonden.
Efter den välsmakande måltiden begärde Teutatesbrodern Göran Lundahl
ordet. Göran är ett levande exempel på att forskningen kring prostatacancern
ger resultat. Han har själv blivit behandlad av den förre stipendiaten Professor
Jonas Hugosson som han träffar ibland. Eftersom Jonas vet att Göran är druid,
får han information om utvecklingen av behandlingar. PSA i all ära men,
skiktröntgen och andra behandlingsformer som bland annat genomförs i Finland
är på frammarsch. Göran avslutade med att tacka de närvarande bröderna som
lämnar bidrag till Stipendiefonden för att han lever!
Under kvällen samlades via lotteri, kontanta medel och Swish in av 63
givmilda bröder 9 065 kr till Stipendiefonden.

Druidisk Välgörenhet - en stimulans för utvecklingen
En viktig del i Druid-Ordens verksamhet är välgörenhet. Varje enskild loge har
sina mål för detta, bl a att dela ut stipendier till lokala projekt och förmågor, som
får ytterligare möjligheter i sin utveckling. Nationella insamlingen samlas under
Stipendiefonden. Bidragen kommer från bröderna och visar att många små
bäckar kan bilda ett livskraftigt ﬂöde för framtiden.
I Svenska Druid-Orden bryr vi oss om varandra men också om andra.

Kort historik
Riksmötet 2013 delades ut 750 000 kr.
Riksmötet 2017 delades ut 1 300 000 kr.
SL Sydvästanland samlade; 2016 13 442 kr, 2017 6 030 kr, och 2018 (under våren) 5 750 kr.
Utöver insamlingar vid SL-möten har Grundloger tillfört Stipendiefonden ca 10 000
kr under 2017.

Efter kontakt med Conny Karlsson, handläggare Stipendiefonden, lämnade

Av SÄÄ Per Larsen och SSkm Kurt-Arne Nordström
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0LFKDHO Lundström
I samband med SL Östanlands storlogemöte den 13 oktober tilldelades OÄ Michael Lundström av logen Merlin i
Karlskrona, Ordens Förtjänsttecken. Broder Michael har varit ämbetsman i logen Merlin under 12 perioder. Han har
varit en av de drivande krafterna vid logens ﬂytt till andra lokaler och har även varit en broder som alltid ställt upp för
logen och dess bröder.
Utdelandet genomfördes av RSV Lars Grefmar till en mycket förvånad ovetande mottagare. Förvåningen beskrevs av
RSV i efterlogen som en av de ”största fågelholkarna” han sett vid teckenutdelning. I sammanhanget kan nämnas att
broder Michaels son Nicklas Lundström kallades till kapitelgraden vid samma tillfälle.
Text: Dennis Larsson, foto: Sven Uhr

Rolf Seger
I samband med Östanlands SL möte den 13 oktober i Olofström som logen Ossian stod som värd
för tilldelades OÄ Rolf Seger Ordens Förtjänsttecken. Han har varit broder i logen Ossian sedan
sin invigning som Eubat 1994. Han tjänstgjorde som Lv innan han valdes som M och sedan
som MÄ. Därefter ÄÄ, ett ämbete han hade i åtta år, från 2010 till 2018. Nu tjänstgör han som
tjOÄ och innehar Druid-Ordens Stjärntecken. Broder Rolf agerar med värme och oegennyttiga
för Ordens bästa. Ställer upp och ger en hjälpande hand där det behövs och sprider glädje för
bröderna i logen Ossian.
Text Andrej Krugly, foto Sven Uhr

/RJHQ$UFWXUXV gick under “ytan” och underjord den 24 augusti
Många bröder hade hörsammat kallelsen att logeåret startar med ett
utﬂyktsmöte. Samling lite extra tidigt för att med buss resa mot okänt mål,
närmare bestämt Töre som ligger strax norr om Boden. Väl framme i Töre
hamn blir vi mottagna av bröder Lars Jonsson och Ola Karvonen.
Framdukat ﬁnns för de som önskar en så kallad ”ubåt” som många
bröder säkert haft förmånen att prova. När glaset med Jägermeister sänks i
ett stort glas öl. Samt alternativ dryck för som önska det.
Det är nu vi förﬂyttar oss till insatsen med försvarsmakten i Töre 1987.
Här pågick en hektisk jakt i Bottenvikens nordligaste punkt, Töre hamn.
Soldater och ofﬁcerare ur alla vapenslag var på något sätt involverade i
uppgiften att få upp en ubåt från främmande makt.
Knappt 300 rapporterade observationer, varav fyra fortfarande är
hemligstämplade. Skarpa vapeninsatser förekom och en av de mest
spektakulära, är ﬁnkalibrig eld mot en grodman som tog sig åter i djupet
och blev aldrig funnen. Avspärrningarna hade haft åverkan, klippta stubiner
m m som gjorde verkan mindre vid de sprängningar som var vid näten. Det
är ytterligare bevis för att verksamhet förekom. Huruvida politiken påverkade
avslutningen på denna insatts får vi fortsätta spekulera. Men de som var med
har sin bestämda uppfattning.
Vi ﬁck sedan besöka Spiggen II, en Svensk mini ubåt i Töre hamn. Det är
en gåva till Kalix kommun från Försvarsmakten med anledning av händelsen.
Nu var det hungriga bröder som ”bordade” bussen för besök på
Restaurang Roady där vi ﬁck en härlig brödramåltid serverad innan vi drog
vidare liter söder ut, för att gå under jorden.
Siknäsfortet är en väl bevarad militäranläggning som drivs av en stiftelse
vilken håller visningar och övernattningar i denna speciella miljö. Här ﬁnns
Pansarkryssaren Flygias kanoner som en del av dåvarande försvaret av den
så kallade Kalixlinjen.
Som vanligt går tiden fort när man har roligt, och det blev dags att
förskansa sig i bussen igen och resa mot Boden.
En helt fantastisk upplevelse ordnad av vår ämbetsmannakår. Varmt tack
från alla deltagande bröder.
Text: Gerry Axtelius, foto: Michel Barcheus
16

Nummer 7 - 2018

Svensk Druid-Tidning

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:
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.
6 kronor (1,4%) går till;
Annonser, informationsmaterial,
övrig reklam.

31 kronor (7,7%) går till;
Hyra och underhåll av
kansliets lokaler i Malmö.

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

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.
Fördelningen av kostnaderna bygger på helårsbokslutet för 2017

”Vad sysslar morfar med egentligen?”
Barnbarnet googlade på druider och blev en aning oroad över morfar
eftersom han visste att jag är en druidbroder. Lite bekymrad frågade han
modern vad morfar egentligen höll på med. Han tyckte att druiderna såg
elaka ut och sysslade med saker som han inte kunde känna sig bekväm med.
Då ﬁck morfar rycka in och förklara vad den druidiska tillhörigheten
innebär… att vi ägnar oss åt blodiga offergåvor enligt gammal druidisk
tradition och andra ruskigheter!! När barnbarnet insåg att morfar bara
skämtade blev han nöjd och samtalet kunde föras på sanningens stigar. Jag
förklarade för honom att vi är ﬂera tusen vänliga druidbröder i Sverige som
inte alls ser elaka ut, snarare tvärtom. Vi träffas för broderlig gemenskap, äter
god mat, umgås och att vi skänker pengar till många välgörande ändamål.
Det blev ett intressant samtal och barnbarnet ställde många frågor. Jag
förklarade att Orden inte är hemlig, men att vi har vissa hemligheter i
Lunden där vi har våra ritualer, så därför får han vänta med svar på en del
frågor tills han, om ett antal år (förhoppningsvis), söker sig till Svenska
Druid-Orden och blir broder i Orden.
Några dagar efter samtalet ﬁck jag hans tolkning av en druid med sin
gyllene skära.
Text K.A, Illustration Wilgot Fork, 13 år
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Logen Iris i Göteborg delar ut sitt
första stipendium till välgörenhet
Efter ett gediget arbete i välgörenhetsutskottet antogs för ett år sedan ett
förslag om att Logen Iris skulle börja dela ut ett stipendium till välgörenhet
varje år. Bakgrunden var att arbetet med välgörenhet, en av våra tre
allmänna principer, inte var tillräckligt synligt eller involverande. För även
om det görs ordentliga bidrag till Ordens stipendiefond varje år så saknades
den lokala aspekten.
Målsättningen med det nyinstiftade stipendiet var att engagera bröderna,
synliggöra arbetet med välgörenhet, samt gynna den lokala välgörenheten,
utan att för den delen minska på logens bidrag till Ordens stipendiefond.
Processen är enkel, och genomförs i tre steg:
1. Under hösten kan alla bröder nominera potentiella stipendiater,
personer eller föreningar som arbetar ideellt med välgörenhet, i
Göteborg med omnejd.
2. Välgörenhetsutskottet informerar de nominerade om detta och ber
om information för att presentera för bröderna. I februari sker en
omröstning i ett eubatmöte och en av de nominerade väljs ut som
mottagare av stipendiet.
3. Stipendiaten bjuds in till efterlogen på våren, där stipendiet delas ut i
samband med att mottagaren håller ett kortare föredrag och berättar
om sin verksamhet.

Från Vänster. ÄÄ Kristofer Funseth, Lena Benjaminsson, Fikagrupp i
Göteborg samt Therese Gyll, Nationellt ansvarig
de som är äldre än 75 år, som bor ensam i eget boende och som känner sig
ensamma. En gång i månaden blir en mindre grupp jämnåriga i närområdet
bjudna hem till en volontär på ﬁka i några timmar. Andra volontärer ställer
upp som chaufförer som både hämtar skjutsar hem gästerna efteråt. En
ﬁkagrupp består av samma volontärer och gäster från gång till gång, och
bidrar till att skapa kontakter som leder till ny vänskap.
Äldrekontakt är en nationell organisation, och driver i dagsläget över 50
lokala grupper, i bl.a. Stockholm, Göteborg, Malmö, Höganäs Uppsala och
Västerås. Med hjälp av över 500 volontärer anordnar dom ﬁkaträffar runt om
i landet. För mer information: www.aldrekontakt.se
I samband med den högtidliga utdelningen av stipendiet ﬁck vi ta del
av en presentation av Äldrekontakts verksamhet såväl som statistik och
forskning kring ensamhet, vilket sammantaget gjorde att det kändes som en
mycket väl vald stipendiat! Nu pågår en ny omgång med nomineringar.

Notera att det är i huvudsak är välgörenhetsutskottet som sköter processen
och arbetet. Presentation av de nominerade görs löpande i lunden under
våra möten fram till omröstningen och är i sig ett trevligt inslag i våra
möten. De som nominerades i första omgången var väldigt glada och
positiva, vilket gör utskottets arbete enklare.
Den 26 september 2018 delades de första stipendiet ut i samband med
en eubatreception till föreningen Äldrekontakt. Föreningen vänder sig till

Text: Kristoffer Funseth, bild Sven Askengren

21:a upplagan av Trelleborgslogernas musik- och kulturafton
I början av oktober varje år samlas systrar och bröder med respektive
från logerna Stella Polaris, Selene och Birgittalogen Afrodite. Detta är
samarbetsprojekt mellan logerna och samlar 124 bröder och systrar till en
trevlig kväll i kulturens tecken.
Efter en rundtur bland ett 35-tal konstverk måste man smälta detta med
mat och dryck samt stigande stämning.

Leif Carlsson hade detta arrangemang inte uppnått denna succé. Ulla-Kersti
själv konstnär har ett brett kontaktnät i konstnärskretsar. Tillsammans med
maken Leif lägger de tillsammans ned 100-tals timmar för leta upp ﬁna och
eftertraktade konstalster. Detta resulterar i att konstlotteriet kan erbjuda
konst till ett sammanlagt vinstvärde för 64 350 kronor.
Högsta vinsten i år en oljemålning av Tarik Hardada i tredimensionell

Underhållning av klass ingår alltid också detta år. Högklassig
medryckande musikalitet i form av det kända bandet ”Grus i Dojjan” känt
för att allt sedan starten av Malmöfestivalen 1985 varje år medverkat vid
invigningen och då även världens troligen största kräftskiva. Bandet har
framträtt i populära Allsång på Skansen.
Detta ﬁna arrangemang har också en speciell kommitté under
ordförandeskap av Broder Hans Hellman. Utan eldsjälarna Ulla-Kersti och

teknik gick till Wivi-Ann och Sven Ekström.
Ett välorganiserat team av bröder och systrar ser till att alla blir serverade
de olika rätterna samtidigt. Varmrätt ska naturligtvis också vara varm när
den serveras. En utmaning för vilket kök som helst, men så är köksmästaren
själv Druidbroder.
Text: Ingemar Granelli, bilder: Leif Carlsson
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i Kramfors

”Damernas” i Uppsala
Måndagen 1 oktober träffades ”Damernas” i Uppsala för att tillaga en
smakfull höstmeny hos Ann Hillström på Fyrisskolan där hon arbetar som
lärare. Intresset var stort för att få vara med, antalet var begränsat till
26 personer och det blev snabbt fulltecknat. Ann hade bestämt vad som
skulle tillagas och vi blev indelade i olika grupper av henne. En grupp ﬁck
uppgift att göra sallad, en annan ﬁck tillaga en kräftsoppa på fond av bland
annat kräftskal, lök, vitlök, tomatpuré, sherry och vin. En grupp ﬁck göra
lammfärsjärpar innehållande bland annat kall potatis, vitlök, persilja och
en grupp ﬁck göra en den goda desserten ”riven äppelkaka”, en paj med med
väldigt god fyllning av bland annat rivna äpplen. Ytterligare en grupp ﬁck
ordna med dukning av borden, vika servetter, tända ljus m m.

Hade bjudit in till en Evert Taube-kväll den 20 oktober 2018 på
Hembygdsgården i Kramfors. Inbjudna var våra herrar och även goda
vänner och bekanta. Vi började med mingel och Britta Näslund hälsade alla
välkomna och speciellt Mikael Norberg som höll i ”Till bords med Evert
Taube” med tal och sång och bilder. Första sången var Balladen om briggen
”Blue Bird” av Hull. Förrätten var lerpottasill som bestod av sill, ägg, skirat
smör och en potatis, gott. Därefter mera sång Möte i Monsunen och Jag är
fri, jag har sonat. Varmrätten bestod av soppa Bouillabaisse – en ﬁsk och
skaldjurssoppa – mycket god. Mikael pratade mycket om Evert Taubes liv och
leverne mellan maträtterna och det var mycket intressant att höra.

Innan vi startade upp matlagningen ﬁck alla till varsitt glas bubbel vilket
förhöjde stämningen.
Det var ett enormt lagarbete med alla som hjälptes åt, allt från att leta
Mikael med boken ”Till bords med Evert Taube” där vi hade hämtat
alla recepten.
Mera sång som var Carmencita, Fritiof Andersson, Som stjärnor små,
Calle Schewens vals, Min vän den glade bagaren mm mm. Det ﬁnns en
oändlig skatt från Evert Taubes musik- och textskapande. Till efterrätt blev
det Tiramisu som är en italiensk klassisk dessert bestående av savoiardikex
med en kräm på ägg, mascarpone, Amaretto och socker, superbt! Till all den
goda maten serverades det drycker av olika slag. En kväll vi sent glömmer
med Evert Taube i våra hjärtan. Tack så mycket till Mikael för denna trevliga
presentation av vår store skald.
Christina Sjölander

Annonsprislista

redskap, kryddor, hitta i ingredienser i kylar och frysar och inte minst att
hålla rent i de olika köksöarna. Humöret var minst sagt på topp.
Doften av hemlagat spred sig snabbt i lokalerna och när vi till sist ﬁck
sätta oss till bords och avnjuta alla dessa förträfﬂiga rätter hade även
hungern gjort sig påmind.
Vi åt och vi drack med god aptit och alla var överens om att det var en
lyckad kväll.
Som tack för Anns goda vilja att släppa in oss i hennes domäner
överlämnade Lena C en blomsterbukett till henne i höstens alla färger innan
middagen var över.
Detta var tredje gången och förmodligen den sista som ”Damernas” ﬁck
förmånen att återuppliva denna roliga aktivitet. Nästa år kommer Ann njuta
av andra aktiviteter och det är henne väl förunnat.
Stort tack för alla trevliga matträffar,
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'UXLGWUlϑ i Flensburg
Helgen den 28–30 september var det äntligen dags för druidträff i
Flensburg. Jag, min fru Malin och broder Jan Hansson och hans sambo
Petra tog på fredag förmiddag att köra mot Flensburg via Öresundsbron,
Stora Bältbron och Lilla Bältbron. Vi hade enorm tur att precis passera
Lilla Bältbron när Danmark stängde sin gräns och satte in både polis
och militär för att bevaka både gräns- och broförbindelserna mellan de
danska öarna. Danska bröder som åkt efter oss fastnade i enorma köer
med 4–5 timmars väntande. Flera av oss bröder som anlänt till hotell Des
Nordens innan blockaden väntade tålmodigt på att de sista bröderna med
damer skulle anlända.
Lördag började med en härlig frukost på hotellet. Klockan 10:00
transporterades vi med buss till industrimuseum Kupfermühle. Där
vi ﬁck en guidad tur och en intressant berättelse om vattenkraftens
betydelse för byn. Efter några timmar i Kupfermühle körde bussen vidare
genom Flensburg och anlände till logehuset där logen Nordmark håller
till. Vid ankomsten var det uppdukat lunch till oss som bestod av soppa
och oxrullader. Broder Olav höll ett tal om skördetiden vilket ﬁras den 29
september med Mikkelsdagen.
Klockan 14:00 kallade marskalk till ett höstmöte i Lunden som var
ﬁnt utsmyckad med höstmotiv. Damerna bjöds även in till mötet och vi
ﬁck en mycket trevlig och avslappnande stund i Lunden. Under höstmötet
deltog även bröder från logen Chemnitz Bellmann i Tyskland. Efter
mötet tog vi en ﬁka tillsammans med kaffe samt ﬂera olika tårtor och
kakor. Vi samlades utanför logebyggnaden och tog ett minnesvärt foto av
deltagarna. Bussen var sedan redo att köra oss tillbaka till hotellet där
ﬁck vi några timmars fri tid för förberedelse inför kvällens bankett.
Klockan 18:30 samlades vi för mingel och välkomstdrink. Sedan gick
vi parvis in i festlokalen för att bli fotograferade. Broder Preben Fynbo
hälsade bröderna och damerna välkomna, speciellt gäster från Norge
och Sverige. Vi njöt av en trerätters middag och broder Alex Petersen höll
talet till kvinnan.
Efter maten berättade festlighetskommittén att framgången från årets
träff ska upprepas om två år igen. En härlig helg med många skratt och
samkväm med deltagare från logen Albota från Norge, logen Amici från
Sverige samt logerna Mona, Sirius, Jotar, Vitus, Merlin och Camelot från
Danmark. Vår förhoppning är att om två år kommer ﬂer bröder med
respektive att åka på denna trevliga träff.

Lunch hos logen Nordmark

Höstmotiv i lunden

De svenska deltagarna från logen Amici, från vänster Petra Nilsson,
Jan Hansson, Malin Göthe-Angantyr, André Angantyr

Vid pennan André Angantyr, logen Amici

Bankett
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Fredag den 28 september avgjordes Dervagolfen på Sandnäsets GK. En
tävling som funnits i ca 20 år, med avbrott några år. Som första inteckning
på LongDrive priset står det Doris Lundström och det är från 1998. Vi bjuder
även in damer till denna tävling. Bra var väl det den här gången, också.
Annars hade det blivit som vanligt ett tunt startfält!
Vädret var väl inte på sin bästa sida den här dagen. Men med ca + 4-5
grader och mycket friska vindar och sol, och lite regn på slutet så kämpade
sju tappra golfare runt de tretton hålen.
Vi hade även publik med på de tre första hålen. Det var broder Bo Göran
Karlsson med fru och lilla hunden.
Efteråt blev det taktiksnack och summering av våra förträfﬂiga scorer
samtidigt som vi åt en god middag i Sandnäsets Klubbstuga.
Vi hade lite problem med vem som skulle utses till Årets Glappkäft då
ingen utmärkte sig speciellt. Vi enades till slut om att det ﬁck bli Håkan
Svensson då han verkade svamla mest.
Ett tack till Hans & Anita och Rolf Jonsson, som gjorde att denna tävling
blev till ett äventyr. Rolf kunde tyvärr inte vara med då han i sista stund ﬁck
lämna återbud.

Doris Lundström, Hans Ohlson, Bosse Thorhuus, Håkan Andersson,
Anita Ohlson, Håkan Svensson, Gertrude Nilsson

Text & foto: Bosse Th

%OnVLJWYlUUHnär Gutas
golfmästerskap spelades
Lördagen den 22 september i sviterna av stormen Knud avgjordes logen
Gutas golfmästerskap. Vädret var soligt men rejält blåsigt. I vindbyarna
var det 20 meter/s men det var ändå en behaglig temperatur och härligt i
gläntorna som ﬁnns på Närs vackra golfbana.
Nog kunde vinden ställa till det på många hål, ibland försvann bollen i
blåsten långt in bland buskar och träd och en betänksam golfare ﬁck plocka
fram en ny boll. Några spelare hade dock både tur och skicklighet och kunde
notera en av årets bättre ronder.
Efter rundan var det ändå en glad skara som samlades för prisutdelning
och tackade fjolårets vinnare Christer Pettersson för väl genomfört
arrangemang. Årets Druidmästare blev Rolf Enström med 70 slag netto
före Harry Hanell 72 och Ronny Hjorter 76. Bästa bruttoresultat hade
Mikael Hanell, 83.

Ovan: Golfande druider, Jerker
Jerneheim, Sylve Klinth, Bo
Jacobsson, Harry Hanell, Olof
Bäckström, Rolf Enström, Mikael
Hanell, Christer Pettersson och
halvsittande Ronny Hjorter
Vänster: Vinnaren Rolf Enström med
fjolårsmästaren Christer Pettersson

Text och foto: Rolf Enström

Logen Hesperus
årliga golftävling
Denna gång spelades den i ett strålande blåsigt
väder på Hintons Golf (Soﬁedalsbanan) den 21
september 2018. Åtta bröder hade anmält sig till
tävlingen som startade med gemensam frukost.
Årets golfmästare blev Christer Andersson på 31
poäng. Bra resultat med hänsyn tagen till rådande
blåst. Stort Grattis.
Vi hoppas att han har en hylla över där hemma
till vandringsplaketten, som han ömt får vårda till
nästa års tävling.

Leif Jönsson, Kjell Lindgren, Thomas Persson,
Arne Nilsson, Christer Henriksson, Christer
Andersson, Robert Lilja och Ronnie Jönsson

Foto och text: Leif Jönsson

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
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Mästaren Christer Andersson med 1:a priset
och Hesperus vandringsplakett
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1 Logen Ad Astra, Malmö

7 Logen Vasa, Malmö

Eu-möte med reception 16 oktober

Eubatmöte den 4 oktober

Vi var 39 bröder som inledde arbetet i Lunden och kvällens höjdpunkt var
naturligtvis invigningen av tre nya bröder. Från vänster i bild ser vi Henrik
Möller, Robert Teklic och Martin Bruce som i en högtidlig och väl genomförd
ritual togs emot i logens gemenskap. Kvällens reception innebar att Ad Astra
nu har sammanlagt 15 Eubater. De minskar dock redan vid månadsskiftet,
då sju av dem kommer att välkomnas i Bard-graden.

Före mötet i Lunden träffades ett drygt 20-tal bröder i förrummet för
mingel och avnjutning av italienska läckerheter, som Fu under ledning av
Lv Anders Grahn hade dukat upp. Där fanns italiensk skinka, salami samt
ost och bröd. Bröderna lät sig väl smaka. Malmö FF spelade samma kväll
sin hemmamatch mot Besiktas i Europa League, som vanns med 2 – 0. Att
matchen spelades samma kväll som vårt Eubatmöte torde ha bidragit till
något färre bröder än vad som förväntades.
Efter en ﬁn och stämningsfull
stund i Lunden återvände vi till
förrummet, där MÄ André Ilvemark
blev gratulerad med anledning av
att han fyllt 50 år. ÄÄ överlämnade
en blomsterbukett och en ﬂaska
med välsmakande innehåll.
Bröderna sjöng ”For he´s a jolly
good fellow”. Broder André tackade
för uppvaktningen. ÄÄ har drabbats
av en infektion, vilket medförde
ÄÄ Peter Johannisson och
att han ej kunde närvara vid
MÄ André Ilvemark
brödraåltiden. Bröderna gladdes åt
att han trots detta orkade genomföra mötet i Lunden.
När alla Bröder och aftonens gäst, Anders Lyddby, hade intagit sina
platser i efterlogen kunde Lv informera om aftonens meny, som bestod av en
aptitretare som förrätt, Picata Milanese med tomatsås och ris, som huvudrätt
och Pannacotta som dessert samt kaffe.

Förutom receptionen hade ÄÄ Jan Kluge nöjet att kalla fram Glenn Jorde,
Göran Lindgren och Mats Andersson. De tilldelades trohetstecken för 100
respektive 600 möten medan broder Mats ﬁck mottaga det nyinstiftade
tecknet som månadsgivare i Stipendiefonden.
Det var sammanlagt 42 bröder i högtidsdräkt som efter arbetet i Lunden
såg fram mot festligheterna i aftonens efterloge. Inmarschen i festsalen
leddes av Lv Patrik Svensson till tonerna av Københavnermarch. Där bjöd
Lv oss alla till bords och presenterade kvällens meny, en trerätters festmåltid
med sauté på ﬂäskﬁlé som huvudrätt. När alla fått något i glaset hälsade vår
ÄÄ välkommen, Ad Astra-sången sjöngs och ett druidiskt leve utbringades.
Talet till fosterlandet hölls av tjOÄ Sten-Åke Ljung som talade om Sverige,
Sveriges frihet och demokrati. Talet avslutades högtidligen med Du gamla,
du fria.
Talet till recipienderna hölls av MÄ Anders Thelin som presenterade de tre
nya Eubaterna och berättade lite om vad de kan förvänta sig av logen och
hur de på bästa sätt kan engagera sig i logearbetet så att det berikar deras liv.
Tacktalet hölls av Robert Teklic som fann aftonen en smula omtumlande och
tackade för ett fantastiskt välkomnande och glädjen över att få vara med.
Därefter bjöds vi på ett litet divertissemang där broder Milos Kalla framförde
Smile av Charlie Chaplin till ackompanjemang av SOrg Kjell Olsson.
Till kaffet och avecen tackade RSV Lars Grefmar för maten på sitt
ﬁnurliga och trivsamma sätt. Slutligen delade ÄÄ ut blommor och
välkomstpaket och det var nöjda och mycket glada bröder som hade trevligt
tillsammans. Trogna vanan vid gradgivning blev timmen sen innan vi bröt
upp och tog avsked av varandra för denna gång.

SM Lars-Göran Lindh, SSkr Leif Hansson, ÄÄ Peter Johannisson och ÄÄ SvenErik Lindestam (logen Alir)

MÄ, som var ”stand in” för ÄÄ, hälsade alla välkomna till bords och
utbringade den första skålen. Bröderna lät sig väl smaka och stämningen steg
snabbt. Många välkända snapsvisor sjöngs under kvällen. Vidare bjöd Lv på
sångunderhållning ackompanjerad av broder Dan Neuhaus på gitarr, vilket
uppskattades. Fu hade återigen bidragit till en mycket lyckad logekväll i god
Vasa-anda. Besökande ÄÄ från logen Alir, Sven-Erik Lindestam, tackade för
broderligt mottagande och för som han uttryckte sig, ett riktigt trevligt besök.
Vid 22:30-tiden var det dags att säga adjö efter en mycket ﬁn logekväll.
Många bröder kommer säkert att återses redan den 10 oktober, då
Malmölogerna har sitt årliga gemensamma Eubatmöte.
Vid pennan: Elov Blom
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genombrottet för ljuddämparna, som kom att bli
företagets viktigaste produkt, kom 1953 då man på
allvar började koncentrera sig på just denna produkt.
Under 50-talet var arbetet på fabriken mer handfast
och det mesta var inte mekaniserat utan primitiva
tillverkningsmetoder användes. Till exempel när
man skulle sprutmåla detaljer använde man en
dammsugare för att få luft till sprutpistolen. 1958 ﬁck
Lars Steen som
företaget förstärkning av Lars Steen som kompletterade
talade om
familjeföretaget. På 60-talet kom det in nya hjälpmedel
familjeföretaget
och metoder exempelvis en truck för hantering av gods.
Starlaverken
En viktig del i företagets framgång var den lojala
personalen. Ytterligare en anledning till framgång var utvecklingen på
exportsidan mot Europa och USA. Under slutet av 60-talet genomfördes
en del strategiska företagsförvärv bland annat Dalumverken och Värnamo
Stålpressning. Med 70-talet kom en del orosmoln med nya krav på
avgasrening, nya material och ett sämre företagsklimat. För att motverka
detta köpte man patent och upprättade en avdelning för andra produkter
och branscher. 1974 när företaget uppnått en omsättning på 40 miljoner
såldes det till Tenneco ett stort amerikanskt företag i branschen. Med nya
ägare kom nya visioner och mer investeringar och produktutveckling.
Tillverkningen mekaniserades för ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö.
År 2013 avslutade Tenneco sin tillverkning i Vittaryd och ett antal
personer blev av med sin sysselsättning. Mötet avslutades enligt ritualen och
brödramåltiden avslutade ännu en trivsam afton i Druidgården.

8 Logen Wirdar, Ljungby
Druidstämma och Eubatmöte 26 september, Bonden,
maten och klimatet
Årets första riktiga höstkväll, då regn och rusk gjorde sitt bästa utomhus,
spreds den som vanligt broderliga värmen inne i Druidlokalen, där 64 bröder
samlades för kvällens möte.
Kvällens intressanta ideella inslag hölls av Årets Kronobergare 2015,
Malin Gustavsson, som är en ekologisk mjölkföretagare och har sin gård,
Östraby Skattegård, strax utanför Ryssby. På den 200 ha stora gården har
hon cirka 160 djur, varav 80 mjölkkor, som producerar 9 000 kg ekologisk
mjölk om året. Hon driver gården med djur i lösdrift och installerade under
2016 en mjölkningsrobot, som sköter de cirka 30 000 mjölkningar som görs
varje år.
Detta är en mycket aktiv ung kvinna, som arbetar mycket med att sprida
kunskap om svenskt lantbruk. Hon är reklampelare för Skånemejerier både
i deras annonsering och som föreläsare. Varje år tar hon emot uppemot 300
förskolebarn för att berätta om svenskt lantbruk och dess produkter. Hon tar
emot utländska praktikanter och hon har bland annat varit på studieresa i
Malawi i Lantmännens regi.
Malin tog tillfället i akt och berättade varför vi alla ska välja
svenskproducerat. Hon menar att vi har hög djurvälfärd och ger djuren
väldigt lite antibiotika. Svenskproducerat skapar arbetstillfällen och vi får
öppna landskap, vilket ökar den biologiska mångfalden och sist men inte
minst blir det mycket färre och kortare transporter, vilket naturligtvis är bra
för miljön.
Vad kan vi göra för att hjälpa till? Enligt Malin bör vi handla
svenskproducerat, fråga efter svenskt kött i affärer och på restauranger, samt
sprida kunskap om att välja svenskproducerat!

Vid pennan Sam Johansson

9 Logen Merlin, Karlskrona
Logen Merlin är tillbaka i Odd Fellow lokalen
Efter att ha tillbringat drygt 4 år i Frimurarhuset i Karlskrona har
logen Merlin beslutat att ﬂytta tillbaka till Odd Fellow lokalen på
Ronnebygatan. Orsaken var framför allt Fu:s begränsade möjligheter
att göra efterlogen mera gemytlig och trevlig, samt att kunna styra över
menyer och dryckesutbud.
Lördagen den 6 oktober 2018 var det dags för nypremiär i den gamla
lokalen. Redan när man steg in genom dörren kändes en annan känsla
när det var bröder i Fu som tog emot beställning och betalning för
brödramåltiden. Den gamla ”Merlinkänslan” infann sig med en gång.

MÄ Mats Höstbo överlämnar välförtjänta blommor till Malin Gustavsson som
tack för ett intressant föredrag

Efter det informativa föredraget intogs brödramåltiden och i samband
med denna ﬁck de fem nyblivna eubaterna möjligheten att presentera sig
vilket blev mycket uppskattat. Kvällen avslutades med en kopp kaffe, en After
Eight, samt en avec, för den som så önskade!
Vid pennan Ulf-Peter Strömberg

Eubatmöte 10 oktober

Hög stämning innan första mötet

Kvällens ideella inslag hade rubriken Nötknäpparen och framfördes av
broder Lars Steen. Rubriken är som alltid lite vilseledande och även denna
gång var det så. Inslaget beskrev utvecklingen från Starlaverken till Tenneco
från 1951 till 2013.
Vad var då Nötknäpparen? Nötknäpparen var en av de första produkterna
som tillverkades i företaget tillsammans med äggskärare och skålar. Broder
Lars beskrev också utvecklingen i Vittaryd under hans uppväxtår, ett
samhälle med järnväg, mejeri, affärer, kyrka, café och skola fram till dagens
med bara skolan och kyrkan kvar.
Grundarna till företaget 1951 var Sture Steen och sonen Arne och

Det första mötet var en druidstämma med reception, där 31 bröder var
närvarande. Det var barderna Simon Johansson, Henrik Liljegren, Claes
Persson, Anders Malmörn och Joakim Persson som under högtidliga former
blev upptagna i Druidgraden. Vacker musik omramade ceremonin och som
ideellt inslag ﬁck vi lyssna till Gabriel Yareds ”The ecstacy of ﬂying”.
Vid det följande eubatmötet kunde ÄÄ Anders Welltén hälsa 52 bröder
välkomna. Som ideellt inslag spelade Org Ulf Ottosson ”New Dreams” av
Gabriel Yared.
Till brödramåltiden hade Fu med Lv Ulf Gustavsson i spetsen komponerat
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en härlig trerättersmeny som smakade väldigt bra. Talet till Fosterlandet höll
K-E Andersson och han läste dikten ”Vårt Fosterland” av Axel Lundegård.
ÄÄ talade till de nyblivna Druiderna och nämnde bland annat att de nu
får vara med att fatta beslut. Henrik Liljegren tackade för att de hade blivit
upptagna som Druider. ÄÄ hade nöjet att dela ut märket för 200 bevistade
möten till Göte Nilsson, Lennart Lilja och Kurt-Ivan Sonatin. Dessutom ﬁck
Rolf Mattsson ta emot märket för 500 bevistade möten. MÄ Kenneth Nestlén
tackade för maten och berömde Fu:s insats.

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Eubatmöte 11 oktober
ÄÄ Bengt Olsson hälsade välkommen till kvällens eubatmöte med besökare
från Excalibur Borås och Camulus Skövde. Han rapporterade även från
Vänerlands SL-möte i Jönköping att 18 bröder representerade logen Cynthus.
Från vår loge var det också fyra bröder som ﬁck nya storlogegrader och ÄÄ
gratulerar dessa.
Broder Morgan Evaldsson informerade om att den årligen återkommande
Cynthusgolfen som skulle gått av stapeln lördagen den 6 oktober blev inställd
p g a för få deltagare, endast fyra bröder var anmälda. Det är tydligt att
golﬁntresse avtagit bland bröderna då det för något år sedan var 15 bröder som
antog utmaningen att bli Cynthusmästare i golf. Börjar gubbarna att bli gamla?

De nya druiderna fr.v. Simon Johansson, Henrik Liljegren, Claes Persson,
Anders Malmörn och Joakim Persson

När taffeln var bruten fortsatte samvaron och samtalen kring kaffeborden
och den härliga ”Merlinkänslan” kändes återfunnen.
Text: KEA. Foto: Morgan Svensson

14 Logen Morvin, Luleå
Eubatmöte med reception 12 oktober
Denna kväll hade logen den stora glädjen att recipiera två nya bröder under
högtidliga former. Denna dimmiga oktoberkväll hade 22 bröder slutit upp.
Desto varmare var stämningen under hela kvällen. Recipienderna heter
Berndt Andersson med faddrar Conny Henriksson Minera Ferrorum och Ulf
Hedgren samt Jonas Johansson vars faddrar är Christoffer Carlsten-Hedgren
och Ulf Hedgren.

MÄ gratulerar födelsedagsbarnet Niklas Walmborg

I efterlogen kallade MÄ Anders Neuman fram broder Niklas Walmborg
som hyllades med sång och hurrarop då han ﬁrat sin 40-års dag.
Nu ser vi framemot nästa möte då vi får ta på oss fracken och ﬁra logen
Cynthus stiftelsedag.
LOA

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Druidstämma med gradgivning 28 september
Det är tydligt nervöst i Lunden strax innan då det är ämbetsmannakårens
första gradgivning. Men när bröderna stiger in i Lundens värme lägger sig
också lugnet. Snart stiger även Barden in för sin vandring till att bli Druid.
Efter en mycket högtidligt och vacker ritual utförd av ÄÄ Anders Johansson
och hans ämbetsmän var broder Roger Stjernström iklädd den vita dräkten
och druidens regalie.

Ulf Hedgren, Bendt Andersson, Christoffer Hedgren, Jonas Johansson och
Conny Henriksson

Mellan talet till fosterlandet förtjänstfullt hållet av broder Erland
Olofsson och talet till recipienderna av Ulf Hedgren, besvarat av nye brodern
Berndt Andersson intogs en brödramåltid bestående av skagenkanapé,
baconinlindad ﬂäskﬁlé med potatisgratäng och dessert á la Mumma som
visade sig vara en s k falsk potatisbakelse. Smaken var dock äkta superb
genom hela måltiden.
Till dukningen hade även Stipendiefondens visitkortsfolder bifogats.
Bröderna uppmanades under ordet är fritt att ordna med en månatlig
överföring, som en framtida försäkring till bästa möjliga vård mot
prostatacancer. Nu siktar vi mot nästa planerade reception som kommer att
äga rum i månadsskiftet februari/mars 2019. Innan dess ska ett antal infomöten klaras av i början av nästa år.
Logens Stonehenges nya Druid, Roger Stjernström tillsammans med sina två
stolta faddrar David Persson och Mats Emmerberg.

Ulf Hedgren
24

Nummer 7 - 2018

Svensk Druid-Tidning

Kvällen fortsatte sedan traditionsenligt med brödrarmåltid. Efter att
bröderna sjungit Logens snapsvisa började en diskussion om hur texten
egentligen går och för att alla skulle bli nöjda så tog man den än en gång
efter justeringarna. Personligen tror jag att det var en kupp från ÄÄ sida för
att få sjunga den två gånger.
Talet till Logen hölls av broder Christian Åfeldt som talade om hur Logen
förändrat hans liv och givit den en ny riktning. Sedan var det dags för broder
Daniel Hultner att hålla talet till Fosterlandet. Han talade om friheten vi har
i vårt avlånga land och hur mycket där ﬁnns att upptäcka i det lilla.
Logevärd Lasse Forsén anordnade kvällen till ära ett vinlotteri där
intäkterna på 2000 kr oavkortat går till Stipendiefonden.
Strax innan midnatt lämnade jag några nöjda och glada bröder i baren
och vem vet hur länge de satt kvar?

28 Logen Ossian, Olofström
Eubatmöte och årsdag 18 oktober
Synd att man inte var alert med kameran i mobilen, låg ju väl nedbäddad i
väskan för att inte störa, men även skyddad från att skildra kvällens möte.
Får försöka att visualisera det i skrift.
Logen Ossian hade denna kväll årsdag sedan ﬂera år tillbaka och jobbade
enligt ritualen för detta. Högt uppskattat av gästande loger samt egna bröder.
Gästande loger denna klara och kyliga oktoberkväll som påminnande om
kommande årstid var Merlin, Avalon samt Thesevs.
God stämning redan i förlogen, följdes av inte desto mindre stämning vid
brödramåltiden som avrundades med tack för maten av SL Sydvästanlands
SM Ulf Andersson.
Vår traditionella pilkastning som avslutar logekvällen vanns denna afton
av gästande broder Björn Hornestedt logen Avalon, vinsten är en ﬂaska vin
som förhoppningsvis ger glädje och njutning.
Broderliga kramar och handslag utbyttes vid uppbrottet med löfte om
återbesök hos varandra.

Vid pennan Olle Karlsson

22 Logen Derva, Östersund
Långlördag med reception, Bardating och
Druidstämma 13 oktober

Rolf Seger

Det blev en bra utdelning denna dag. Vi ﬁck fyra nya Eubater; Lars Svensson,
Mats Andersson, Björn Lindström och Magnus Lindqvist, samt fyra Barder;
Jonas Toftén, Stefan Andersson, Tomas Paulsson och Daniel Wikberg och
slutligen två Druider; Mikael Bäckström och Anders Ångström.

29 Logen Fingal, Hörby
Eubatmöte 2 oktober
Med 45 bröder varav Jörgen Axelsson noterade sitt 20, Bengt Lindblad 30,
Lars Nilsson 30, Hans Löfqvist 70, Rikard Fondell 80, Karl-Gustav Lidström 80
och Bengt Emmertz 110. MÄ Mikael Kess föredrog om Druidismens födelse i
England för drygt 200 år sedan där några vänner år 1781 träffades i värdshuset
”The King’s arms” på Poland Street i London och bildade ”Ancient Order of
Druids” (AOD). Broder Christer Rosenlöf hade satt upp en vinprovning till
bröderna, där vi ﬁck prova hans egenframställda viner som odlats fram på
den egna vingården ”Brådala gård” i Ö Sallerup. Skm Eve Roth meddelade
att Grytslanten inbringat 1 071 kr. Dessa går till Stipendiefonden, som under
denna period tillägnas forskning om prostatacancer.

Eubater Lars Svensson, Mats Andersson, Björn Lindström och Magnus Lindqvist

Barder Jonas Toftén, Stefan Andersson, Tomas Paulsson och Daniel Wikberg
Broder Christer Rosenlöf bjöd bröderna på egenodlat vitt vin

Jag vill inte på något sätt
förringa Barder och Druider,
men att få in nya, unga friska
medlemmar i logen är riktigt bra
och ett måste för vår överlevnad.
Själv hade jag förmånen att
få tjänstgöra som MÄ under våra
tre möten då vår ordinarie MÄ
inte kunde närvara. Och det var
väldigt lärorikt.
Denna kväll hade vi även
Druider Mikael Bäckström och
besök av ÄÄ Hans Engevi från
Anders Ångström
Logen Argo i Ånge. Hans är även
fadder till vår nye Eubat Lars Svensson.

Eubatmöte med reception 23 oktober
Sex nya bröder välkomnades; Christer Dahl, Gudmundur Helgasson, Kent
Stenbäck, Patrik Persson, Mattias Frick och Rickard Willman.

Nya bröder: Christer Dahl, Gudmundur Helgasson, Kent Stenbäck, Patrik
Persson, Mattias Frick och Rickard Willman

Text & bild: Bosse Th
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Högtiden i lunden fortsatte med
att ämbetsmän från SL Sunnanland
under traditionell ritual belönade
bröderna Tommy Malmros och Rauno
Astikainen med Veterantecknet. I
efterlogen höll broder Jörgen Ständig
tal till Fosterlandet och gav oss
insikten i Jantelagens 10+1 budord.
Broder Jörgen Stenbäck höll tal
till Logen om vikten av de tre V:na:
Vila, Volvo och Vovve. ÄÄ Christer
Lindblad talade till recipienderna och
tacket framfördes från Christer Dahl
med betoningen på ära, spänning,
glädje, ny gemenskap samt känna
Veteranerna Tommy Malmros och
lugn. SOÄ Claes Nilsson tackade och
Rauno Astikainen samt fr v SL
berömde bröderna i Fingal liksom
Hans Hellman, Ulf Liljegren och
RSBibl René Lindelöf. Grytslanten
Håkan Emmertz
till stipendiefonden inbringade
1 258 kr. Årsdagen inleddes traditionellt med kyrkobesök arrangerat av
Org Bengt Ekstrand. Ett stämningsfullt program med Fingalkören och OÄ
Jan Davidsson på trumpet, OÄ Bengt Carlsson på bas samt ”Fingalprästen”
Helena Tomelius. Rosor till våra damer i kören, präst och kyrkvaktmästare
från ÄÄ Christer Lindblad. Nästa möte är Tomtelogen 14 december.

att höra vad som annonserades, eftersom Anders medvetet talade lågt,
varpå man till och med kunde höra vad som sades! En stämning, värdig en
Nobelmiddag, eller kanske ett möte i Svenska Akademien, där man väl är så
få nu för tiden att det inte sorlas för mycket!
Alla talen följde och i sitt tacktal sa Leif att han såg fram mot nästa BGG.
Det är inte ofta som man förväntar sig att reprisen ska bli bättre än premiären!
Middagen var god och såsen så underbar att ﬂera vid bordet var mer
angelägna att få lite mer sås än påfyllning i vinglasen! Trots att vinet var
både rött och gott!
Tack FU, välkommen Leif bland Barderna och välkomna alla ni andra till
resterande av höstens möten, då vi räknar med att älgarna äntligen får pusta ut!
Bertil Carlsson, Orion

36 Logen Iris, Göteborg
Eubatmöte med reception 26 september
19 förväntansfulla bröder samlades i Logen Iris inför
reception av en ny broder. Adepten Henrik Bellvik
hälsades efter värdigt genomförd ceremoni välkommen
i Druidernas gemenskap av ÄÄ Kristofer Funseth. ÄÄ
tackade de båda faddrarna för tillskottet av ny broder
Henrik Bellvik
i logen och framförde hur viktiga faddrarna är i sitt
arbete att få våra nyvordna bröder att komma in i
gemenskapen och för att hjälpa dessa tillrätta i allt det nya som möter dem.
Bröderna samlades i efterlogen för att tillsammans inmundiga den för
kvällen av Lv Anders Åbrandt och övriga i Fu framdukade middagen.
Den nyvordne Eubaten framförde sitt tacktal till logens ämbetsmän och
bröder, varefter M Johan Bergeld utropade ett druidiskt 3-faldigt leve för
Logen Iris.
Många var de bröder som välkomnade broder Henrik till vår gemenskap,
och önskade framgång i hans Druidiska vandring.

Text/Foto Thomas Andersson/Gert Nilsson

30 Logen Orion, Umeå
Reception 21 september
Kvällens möte besöktes av gäster från Piteå vilket höjde stämningen. Under
högtidliga och ritualenliga former invigdes bröderna Alex Öqvist, David
Sundell och Kristoffer Hagvall till nya Eubater i vår orden och logen Orion.
Med tanke på att de ﬂesta av ämbetsmännen var nya på sina positioner så
ﬂöt invigningen på riktigt bra vilket berömdes senare på kvällen. Resten av
det välbesökta mötet förﬂöt som vanligt under värdiga former och kunde
avslutas av ÄÄ strax före nio. Därefter tog efterlogen vid och efter ett kort
besök i baren kunde bröderna sätta sig till bords för att avnjuta kvällens
brödramåltid. Menyn var sedvanligt av nästan Nobelklass där det serverades
en Västerbottenspaj med kräftröra till förrätt. Varmrätten bestod av Nötstek
med trattkantarellsås och potatis, till avslutningen dukades upp Kladdkaka
med hallonspegel och glass samt kaffe och avec. Under avslutningen hölls
det då tal och då Pitebor och Umebor tycktes trivas alldeles förträfﬂigt var
stämningen hög. Kvällen avslutades sent omsider i E F E.

Sven Askengren

51 Logen Guta, Visby
Druidstämma med gradgivning och Eubatmöte med
parentation 3 oktober
Höstrusket tog paus och eftermiddagen blev skönt solig när bröderna
förberedde sig för Druidstämma med gradgivning. Det var den nya
ämbetsmammakårens första riktiga möte så ingen var förvånad när ÄÄ
och marskalken var på plats i väldigt god tid. Fem barder skulle upphöjas
till Druidgrad så det fanns mycket att förbereda. Efter en del övning och
samordning släpptes bröderna in i Lunden. Det blev en lyckad stämma och
de tidigare barderna kunde högtidligt och ritualenligt upphöjas till Druider.

Hans Lindberg Skr Logen Orion

Bardgradgivning 19 oktober
Att det växlas handgrepp i samband
med möten och gradgivningar vet vi
alla, men ändå blev det något nytt
hos oss i fredags. Vi hade sett fram
mot besök av Rigel i Örnsköldsvik,
men logistik och andra snubbeltrådar
ledde till att det bara blev en
recipiend från oss, Leif Hedman.
Det blev gradgivning i alla fall! Våra
relativt nya ämbetsmän har blivit
varma i kläderna och mötet hade ett
angenämt ﬂyt.
Raskt följde måltiden och det nya handgreppet! Vår toast-master gjorde
allt upp-och-ned-vänt denna kväll! I stället för att slå hårt i glaset och
överrösta matgästerna gjorde han precis tvärt om! Vilken nyﬁkenhet det
väckte när man knappt hörde klirret. Och sedan ﬁck man skärpa sig för

De nya druiderna Urban Svensson, Nils Gardell, Nicklas Pettersson, och
Robert Östergren ﬂankerar ÄÄ Rolf Enström.
Saknas på bilden gör Patrik Monrad
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Stämman avslutades och efter en kort paus var det dags för Eubatmöte,
den här gången inledd med en parentation över den nyligen bortgångne
Druidbrodern Bertil Klingvall. När det korta Eubatmötet var slut samlades
vi till efterlogen i matsalen. Lv Olle Håkansson hälsade välkomna till bords
och källarmästare Björn Pettersson berättade om kvällens gutamåltid,
vildfärsbiffarna på hjort smakade utsökt gott. Sedan höll ÄÄ ett kort
välkomstanförande och hälsade de 31 bröderna välkomna till en trivsam
kväll. Han var stolt över den nya ämbetskårens genomförande av de två
mötena som ju inte varit helt enkla. Till snapsarna såg en ny snapsvisa
dagens ljus, till melodien ”Jämtgubben” sjöng vi om Brodersupen. ROÄ
Lennart Landin höll ett tänkvärt tal till Fosterlandet.
En bit in i varmrätten var det så dags för ÄÄ att adressera de nya
Druiderna och uppmana dem att framledes vara förebilder – att göra gott,
på alla sätt, för alla människor!
Efter måltiden avslutades kvällen i sedvanlig form med kaffe och Guns
goda kaka. De nya ämbetsmännen kunde sedan nöjda vandra hemåt i
natten, de två mötena hade avklarats med bravur.

/RJHQ6HÀU*UHEEHVWDG
Åminnelsedag den 31 oktober
I En välfylld Lund med 50% närvaro, hälsade ÄÄ Per-Erik Korström
välkommen med en höstdikt, och gladdes åt den höga närvaron.
TjOÄ John-Erik Ohlsson beklädde under rituella former vår Ark Stefan
Sjödin, med den vackra insignien för ämbetet
ÄÄ bad bröderna att inkomma med förslag om tillfällig ersättare för
vår Lv Bengt Vineberg, som beräknas vara frånvarande en längre tid och
beﬁnner sig på sjukhus för behandling. ÄÄ inbjöd till Årsdag med damer den
10 nov och såg fram emot stor uppslutning.
Åminnelsehögtiden blev mycket stämningsfull. Som inledning spelades
Evangeline med sång av Karen Maheson och som avslutning Vangelis med sång
av Psalmus Ode. Ett stort tack till Org Kjell Axelsson för kvällens ﬁna musik.
Under stjärnhimlen ﬁck vi lyssna till Nightwhiss med sång av Sleeping
Sun, innan vi bänkade oss för Brödramåltiden.

Skön höstdag 17 oktober avslutades med Bardating
Sensommaren ville inte riktigt ge upp, solen sken om än med milt ljus och
det var nästan ljummet när bröderna tog sig till logen för ännu ett möte med
gradgivning. M Gustav Pettersson var liksom senast först på plats och kunde
duka fram det mesta så övriga ämbetsmän kunde trimma de sista ritualerna
och vara väl förberedda när tinget öppnade.

De nya barderna, bakre raden fr v, Peter Yttergren, Tomas Ekman, Bengt
Björkegren och Christer Mårtensson. Främre raden fr v, Jan-Erik Sandström,
ÄÄ, Leif Thomsson och MÄ Ingemar Boström

Vi hade glädjen att hälsa sex eubater välkomna i bardgraden. Efter
en stämningsfull och högtidlig reception samlades bröderna i efterlogen
där förebilden denna kväll var Oktoberfest. Krögaren Björn dukade fram
smakliga tyska korvar och sauerkraut sedan vi avnjutit en läcker ansjovis/
äggmacka till förrätt. Lv Olle Håkansson såg till att det fanns passande tyskt
öl och andra lämpliga drycker och en åter stolt ÄÄ kunde välkomna gästerna
efter ett väl genomfört bardating med nya ämbetskåren. Han välkomnade
därpå särskilt de nya bardbröderna och framhöll kärlek, aktning och
medkänsla som varande grundstenarna i en bardbroders strävan mot
inre harmoni och balans. Nye bardbrodern Leif Thomsson tackade för
välkomnandet och den högtidliga invigningen. Ringbroder Harry Hanell höll
talet till Logen och blandade utmärkt allvar med lättsamhet när han beskrev
vad en loge egentligen kan vara och vad Logen står för i brödraskaran. En
mycket trevlig kväll avslutades med sorlande bröder runt kaffeborden och
Guns kaka var som vanligt eftertraktad.

Under brödramåltiden kallades vår husmor Evy in från köket. Hon
hyllades för sin 60-årsdag med blommor, leverop och sång. Evy är en stor
tillgång för brödernas trevnad, serverar alltid en god måltid.
Även ett tack till bröderna Lars Morin och Jan Sporrong, som alternerat
som Lv under hösten.
Göran He

55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte med reception 25 september
Hösten 2018 inleddes med att vår loge ﬁck fyra nya bröder. Under
sedvanliga och högtidliga former invigdes de nya bröderna Lars Wejde,
Mikael Strindemo, Jonas Ottosson samt Fredrik Ebbestad i Druidordens
grundläggande lärdomar.
Därefter följde efterlogen som blev en lång kväll med många tal. Vår Lv
Mats Hafström och hans medhjälpare bjöd på en fantastisk trerätters måltid.

Text:Rolf Enström, foto:Johan Olsson
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Det började med en förrätt som bestod av gratinerade rödbetor med getost
och honung. Sedan följde huvudrätten som var baconlindade vildandsbröst
med trumpetsvampsås samt rostad kulpotatis med kryptimjan. Detta
avslutades med kladdkaka med grädde, blåbär och kryddtagetes.

57 Logen, Alir Söderhamn
Bardgradgivning

Lars Wejde, Mikael Strindemo, Fredrik Ebbestad, Jonas Ottosson Thesevs

Nya Barder: Mats Wettermark, Mats Näsberg, (Ogmion) Bo Zetterman, Nils
Wetterlind (Alir). Främre raden: Håkan Pihlström, Peter Holmberg, Peter
Silfer, (Ogmion) Jan-Erik Olsson (Alir)

ÄÄ Mikael P Johansson höll talet till våra nya Eubater och vår nye broder
Mikael Strindemo talade på uppdrag av de nya bröderna. Kvällen blev lång
och kanske fotograferingen borde gjorts lite tidigare på kvällen. Men vad gör
det när vi alla hade haft en så otroligt trevlig kväll i vår loge.

En högtidlig och stämningsfull gradgivning ägde rum i Logen Alirs
lokaler. I efterlogen samlades bröderna till en ﬁn och trevlig middag med
välkomsttal till den nya graden och recipienterna svarade med ett mycket
uppskattat tacktal. I samband med middagen genomfördes ett antal tal och
traditionsenlig sång.

Skr Claes Grönlund

Druidgradgivning 27 september

56 Logen Camulus, Skövde
Druidgradgivning 22 oktober
“Seså, nu kommer vi till ordning, var redo!” - På bästa småskolelärarmanér
hyssjades så brödernas spända (och lite uppspelta) sorl inför ceremonins
start, av broder Marskalk, och tillsammans med stiftarbroder Ronald
Holmström intog så bröderna lunden.

Ritualenligt invigdes och bekläddes bröderna Jan Westin BORVO, Bengt-Olof
Uppvall Alir i Druidgradens vackra regalie. Vi välkomnar bröderna till
denna, grad den högsta i grundlogen.

Numera Druider fr v Per-Anders Palm, Magnus Nilsson och Johan Rapp
ﬂankeras av hela ÄK för Camulus Skövde - fr v Leif Forsell, Staffan Lindholm,
Jan Hjortfors, Hans-Ove Johansson, Jan-Olof Svärd, Bengt Berg, Bengt Axelsson
och Lennart Ek

Gradgivningsceremonin för de barder som nu skulle upphöjas till Druider,
genomfördes värdigt och högtidligt och de 38 närvarande bröderna ﬁck
en ﬁn stund i lunden och de trenne barder som nu blev Druider en kväll
att minnas! Musik av och med Blackmore’s Night ramade in kvällen som
avslutades i en efterloge fylld av tal, välkomnande av druider, god mat,
broderlighet och sång! Som vanligt en höjdarkväll i Logen Camulus!

I efterlogen samlades bröderna till tal och sång. Här ser vi Ulf Eriksson SSKM,
Sven-Erik Lindestam ÄÄ, Per-Olov Persson SV tar ton i Ramels Lingonben.
Knepig text men det gick alldeles utmärkt.

Text och bild: Tomas Monsén

Vid pennan Lars Furubom/Sven-Erik Olsson
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Eubatmöte 23 oktober, Arkivarien får sin insignie
Denna tisdag var i mötesordningen en
dag för reception men nu var det inte
bättre än att denna gång hade logen
ovanligt nog inte någon ny broder att
välkomna. Istället avhölls denna kväll
ett Eubatmöte med ett speciellt tillägg
i ritualen där logens arkivarie, JanChrister Gärde, ikläddes insignien för
arkivarie av tjOÄ Conny Henriksson.
Insigninen är onödigt vacker, var en
skämtsam kommentar i efterlogen.
I efterlogen välkomnade Lv Kurt
Nilsson de 33 närvarande bröderna
till bords och bjöd på en lättare måltid OÄ Jan-Christer Gärde ikläddes
bestående av två olika pajer och sallad insignien för Arkivarie
istället för en mastig logemeny.
Broder Ulf Karlsson höll ett föredrag om den resa hans företag, GEFA
System, gjort under 30 år från ett litet lokalt konsultföretag till ett företag
som exporterar brännarssystem och styrsystem för gruvventilation till
bland annat Afrika, Sydamerika, Kina och Kazakstan. De innovativa
lösningarna har inneburit stora kostnadsbesparingar för kunderna.
LKAB:s Malmbergsgruva har t ex minskat sin energianvändning för
gruvventilationen med nästan 50%. Resan har inte varit spikrak för företaget
då Ulf personligen drabbades av en stroke för några år sedan men med envis
rehabilitering var han snart åter på kundbesök i Namibia.

58 Logen Selene, Trelleborg
Druidstämma och Eubatmöte 1 oktober
Denna kväll samlades 33 bröder för kvällens stämma och möte i Lunden
Under Druidstämman balloterades två inträdessökande. Det var PerGöran Wirentoft samt Joakim Leo, båda från Vellinge. Även ekonomin
behandlades denna kväll, avseende gjorda utbetalningar och kontoställning.
Efter Druidstämman genomfördes ett ﬁnt Eubatmöte, där sedvanliga
punkter behandlades.
I efterlogen serverade Fu som förrätt, matjessill med potatis, och som
huvudrätt svampgratinerad kassler. Som vanligt gott och tillsammans med
ﬁn dukning och härlig stämning, avlöpte måltiden på bästa sätt.
Underhållning denna afton framfördes av Dykarna (Swedish Coast and
Sea Center) som på ett charmant, trevligt, medryckande och spännande
sätt berättade om alla de saker och ting som ﬁnns gömda i våra vatten runt
omkring vår Skånska landsända. Deras speciallitet är dykningar efter gamla
vrak utanför Trelleborgs kust . Föreläsningen, och bilder till densamma, var
mycket uppskattat.
Som broder i Logen Selene är jag otroligt stolt över mina bröder i vår
Loge. Man har under 2018 lagt
4 400 kr i dricks till Fu. Denna kväll delade Fu ut dessa pengar till
Prostatacancerfonden och Swedish Coast and Sea Center med vardera 2 200
kr. DET är Mina Bröder.
Samtliga Bröder kunde så småningom, nöjda efter en härlig samvaro,
vandra hemåt i natten.
RBA

62 Logen Minera Ferrorum, Gällivare
Besök hos logen Polaris 12 oktober
Elva bröder från Minera Ferrorum hade anmält sig till det årliga besöket
hos vår moderloge Polaris i Kiruna. Som vanligt får man räkna med visst
svinn och slutligen satt sju bröder i en minibuss på väg de 12 milen till vår
närmaste druidloge. Som brukligt gjorde bröderna ett depåstopp halvvägs vid
kommungränsen, vid bron över Kalixälven i Lappeasuando, för en teknisk paus.

Broder Ulf Karlsson berättade om sitt företag för imponerade logebröder

Bröderna imponerades av att så framgångsrika företag döljer sig i vårt
lokala näringsliv.
Efter att logevärden förklarade den ofﬁciella delen för avslutad minglade
bröderna en stund innan det var dags att anträda hemfärden efter en trevlig
kväll i broderlig samvaro.
Text: Per-Erik Jönsson
Foto: Kurt Nilsson, Per-Erik Jönsson och Per-Anders Perttu

63 Logen Aquila, Karlstad
Eubatmöte 13 september
Nu har vi begått höstpremiär vad gäller logemöten. Innan vi möttes i lunden och
efterlogen så hade två tillfällen erbjudits vad gäller sammankomster. Först var
det vår dotterloge Altair som bjöd in till kräftskiva i Arvika. I skyttepaviljongen
så sörplades det högljutt bland cirka 40 bröder. Några av dem från vårt likaledes
avlånga grannland i väster. Aquilas bröder hade ståndsmässigt åkt norröver i vår
ﬂitigt inhyrda veteranbuss från mitten av 60-talet.
Ett par veckor senare gavs ännu ett gott tillfälle till samkväm och nöje,
speciellt om man är spel- och/eller hästintresserad. På Färjestads travbana och
i synnerhet dess restaurangdel, så träffades cirka dussinet spelare. Hur pass
lyckosamma man var råder delade meningar om men ingen av dem har bjudit
undertecknad på något i baren ännu, vilket kanske säger något om utfallet.

Bröderna från Minera Ferrorum gör ett depåstopp på väg till Kiruna

Väl i Kiruna möttes bröderna av den värme som endast en broderlig
samvaro kan alstra. Efter en väl genomförd rituell del under ledning av
Polaris ÄÄ Anders Salomonsson bjöd Kirunabröderna verkligen till med en
trerättersmiddag som skulle kunna passa en kunglig bjudning. Enligt bröderna
var det för att ﬁra Minera Ferrorums födelsedag som är den 11 oktober.
Som vanligt när man har trevligt går tiden alldeles för fort och vid midnatt
vände Minera Ferrorums bröder åter hemåt men nu utan något depåstopp.
29
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Hög stämning således och snart skulle vi få lyssna till kvällens föreläsare
och broder Stig Friberg som var med och dök på Vasa för snart 60 år sedan.
En sådan dragning har vi som varit med ett tag redan fått men det var ”före
älva brann” som de säger i Karlstad.
Det bar sig dock inte bättre än att en bildkabel saknades. Ivrigt letande

Inne i skyttepaviljongen var stämningen hög inför den årliga kräftskivan.
Återigen anordnad av vår dotterloge Altair

Några av kvällens uppmärksammade bröder: Ingvar Angerud som ﬁck
Veterantecknet, Jan Andersson för 400 möten, Ulf Widén Veteran-, Kjell
Eriksson och Lars Hoﬂing ﬁck Stjärntecknet.

hjälpte föga och lite av antiklimax får man nog kalla det. Tyvärr hade
många bröder hunnit avvika när kabeln så återfanns, på ett galet ställe. Det
var då för sent att köra igång och samla skaran igen. ”Den som väntar på
något gott!” får därmed en ny chans i början av 2019. ”Ta ett kort på mig!”
uppmanade ”Stickan” skribenten. ”Det är jag som är kvällens vrak.” Den
glade skåningen kommer igen med kablar och allt, var så säkra.
Veteranbussen, specialbyggd för norska vägar, tog oss till Arvika.

Fotograferande skribent: Håkan Skoglund
Väl i våra lokaler på Rosenbadsgatan så kunde vi räkna in 42 bröder
denna första möteskväll i normalt hänseende. Det blev en härlig och ﬁn kväll
med tre tilltänkta bröder på besök.
Tanken är att vi nu verkligen tar ett rejält tag i rekryteringsfrågan, så att
vi inte "förgubbas". Inget ont om mina bröder som åldras med den äran och
alltid klädsamt, men vi kan inte nöja oss med att våra spegelbilder tycks allt
skönare på grund av att vår syn blir sämre. Nytt blod behövs och i det tänket
ingår också att vi gör ﬂer saker under efterlogen samt utanför logekvällarna, se
ovan! Flera programpunkter är redan tilltänkta om än inte till fullo spikade.

64 Logen Idris, Strängnäs
Druidgradgivning den 3 oktober
Fyra Bardbröder skulle denna kväll prövas om de voro värdiga nästa steg i sin
Druidiska vandring; Det var Bröderna Jaak Kallak, Johan Berterud, Jonas Sevelin
och Mats Karlsson. På stadiga ben och med säker röst klarade de prövningen
och kunde snart nog ta emot brödernas gratulationer som stolta Druider.

Broder Rolf Hård, som nyligen fyllt 70, uppvaktades av ÄÄ Bo Lundberg

Eubatmöte med högtidsloge 11 oktober
Ännu en härlig kväll i glada bröders lag kan läggas till handlingarna. En
högtidlig likaså. Fattas bara då vi höll åminnelse över alla hädangångna
Aquilabröder sedan vår start 1976. På sedvanligt manér fanns också
storlogeämbetsmän på plats för att ytterligare förstärka det speciella med
kvällen. I våra lokaler på Rosenbadsgatan kunde vi samla till 48 bröder
inklusive fyra från vår dotterloge Altair.
Under kvällen så ﬁck ﬂera bröder motta nya tecken, se bild. Utöver dessa
ﬁck även Karl-Erik Finne och Ulf Sundequist för 400 möten, Ronny Lundberg
200, samt Per Berndtsson och Björn Fridberg 100 möten inalles.
Bert Persson, nyss fyllda 75, uppvaktades under kvällen och ﬁck lyssna till
en kraftfull manskör, styrkta av kvällens innehåll och drycker till vissa delar.

Kvällens kock och
ärtsoppespecialist; Leif Schütz

Druidernas tacktal,
broder Johan Berterud

På den efterföljande brödramåltiden blev det ärtsoppa med varm punsch
och tunna pannkakor med både sylt och grädde. Kvällens kock och tillika
ärtsoppespecialist var Leif Schütz. Broder Leif hade under våren sökt förgifta
bröderna med gipspannkakor men kunde nu med stolthet, och till stor lättnad
för bröderna, presentera pannkakor av högsta klass, tillagade av fru Berit.
Efter sedvanligt välkomsttal till de nyvordna Druiderna var det
Druidbrodern Johan Berterud som höll ett lysande tacktal å de fyra nya
Druidernas vägnar. Som vanligt spred sig trivseln snabbt i lokalen och både
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skålar och samtalsämnen avlöste snabbt varandra. ÄÄ Conny Karlsson,
tillika ansvarig för Stipendiefonden, tog upp en fundering om hur det kunde
komma sig att det var endast 110 Bröder totalt som registrerat sig som
månadsgivare till stipendiefonden då det ju bevisligen ﬁnns 5 000 generösa
bröder i vår Orden, fördelade över hela vårt avlånga land från syd till norr.
Efter den funderingen var det ﬂera av oss som påföljande dag kopplade upp
oss mot banken och ordnade saken. Det är ju så enkelt och några kronor har
man ju alltid råd med.
Efter brödramåltiden avslutades kvällen med kaffe och avec i broderlig
värme medan höstkylan i världen där utanför väntade på vår hemfärd.

Under efterlogen höll MÄ Ulf Tjernström talet till fosterlandet, ÄÄ Kjell
Fjellström talade till recipienderna och hälsade dem välkomna till logen
varefter de nya bröderna via broder Daniel Bolmgren tackade för en
högtidlig invigning och trevligt mottagande.
Efterlogen blev för övrigt som vanligt en mycket trevlig tillställning med
lotteri, god mat och dryck innan bröderna nöjda vandrade hemåt.

Text Håkan Askelöf, foto Per-Olof Rosén

78 Logen Avalon, Älmhult

KF

Eubatmöte 4 oktober
Öl är en populär dryck hos mänskligheten. Och det gäller även Avalonbröder.
Femtiosju sådana hade mött upp denna torsdagskväll för att, bland annat, få
en lektion i öl.
ÄÄ Per Dackander inledde med att hälsa oss alla välkomna och
vände sig speciellt till gästerna från Logen Wirdar. Han gav oss även en
historisk återblick för just denna dag och konstaterade att det inte bara är
Kanelbullens dag utan att datumet som sådant inneburit diverse intressanta
händelser genom tidevarven.
Nyblivne Iv Thomas var denna kväll ersatt av veteranen Björn Hornestedt.
Fredrik Jernberg från Logen Wirdar hälsade från Ljungby och såg fram
emot en fortsatt trevlig kväll på Druidgården.
Kvällens ideella programpunkt handlade alltså om öl och ägde rum i
vår matsal i samband med vår måltid. Två entusiastiska representanter för
Vareböke Bryggeri, Viktor och Jonatan, berättade om sitt relativt nystartade
bryggeri i en av Älmhults förorter och lät oss även provsmaka ﬂaggskeppet
”Småland Pale Ale”. Så vitt man kunde uppfatta gav Avalonbröderna klart
godkänt för denna dryck, som faktiskt gjort försäljningssuccé i vår lokala
Systembolagsbutik. Och detta inte utan orsak.

Främre Raden fr v: Jaak Kallak, Johan Berterud, Jonas Sevelin
och Mats Karlsson
Bakre raden fr v: RSM Ulf Tengbrand, ÄÄ Conny Karlsson, TjOÄ Håkan Askelöf,
SV Christer Bernhardsson

69 Logen Rigel, Örnsköldsvik
Eubatmöte med reception den 26 oktober
Denna oktoberkväll innebar ett tillskott för Logen Rigel i form av två nya bröder.

Aftonens ideella öl

Entusiastiska öltillverkare

Även måltiden som sådan blev mycket uppskattad av bröderna, och
broder Emil, som dessutom var kvällens kock, ﬁck många berömmande
kommentarer.
Alf Carlsson
De nya bröderna var Daniel Bolmgren och Magnus Fransson som här
ﬂankerar ÄÄ Kjell Fjellström.

UTBILDNINGSPÄRMEN

– ett levande dokument för guldkantat logearbete!
Finns nu även på webben!
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81 Logen Dair, Stockholm

82 Logen Samain, Uppsala

Druid- och Eubatgradgivning 13 oktober

Eubatmöte med reception och teckenutdelning.

Dags för lördagsmöte hos Dair i Druidismens tecken vilket blev mycket
lyckat. ÄÄ belönade även ett antal Bröder med exregalier för sina goda
insatser i logearbetet.
Inför brödramåltiden spelade broder Göthe Johansson vackra svenska
melodier på sitt dragspel så att bröderna kunde stämma upp i skön
allsång tillsammans.

Ett av höstens högtidligaste möten då vi hade glädjen att välkomna en ny broder,
Lars Tufvesson, till SD-O och logen Samain. Som vanligt är det lite positiv
spänning i luften hos ämbetsmannakåren som ﬁlat på ritualen så att den löper
som den ska. Och att det ska bli ett oförglömligt minne för recipienden.

Den nye Eubatbrodern
Lars Tufvesson

Broder Erland Pääjärvi känner sig
stolt över Stjärntecknet

När den nye brodern intagit sin plats i Lunden var det dags för den
högtidliga utdelningen av Svenska Druid-Ordens Stjärntecken till en
välförtjänt broder. SL-ämbetsmän; SMÄ Arne Wessner, SSkr Johan Lagerström
och SSkm Leif Andersson förrättade utdelningen av Stjärntecknet på ett
värdigt sätt till broder Erland Pääjärvi. Broder Erland kände sig hedrad av
utmärkelsen och uttalade sin uppskattning och tacksamhet att tillhöra SD-O.
Kvällen avslutades i god broderlig samvaro med god mat, dryck,
uppskattade tal och sång.

Stående från vänster: Sebastian Zander, TjOÄ, Hans Ottosson, ÄÄ & Michael
Lindberg, MÄ. Sittande från vänster: Oskar Alyhr

Text och bild Kari Aarnivaara

Redaktionens
|QVNHPnOI|UIRWRJUD¿HU
Komponera bilden när du tar den. Tänk på vad som ﬁnns bakom
och på sidorna om det som är motivet. Oftast är det bäst med en
enkel bakgrund utan många detaljer. Försök få infallande naturligt
ljus snett ovanifrån och undvik motljus (ljus som faller in mot
kameralinsen) från ex fönster. Låt det gärna ﬁnnas lite luft runt
motivet för beskärning. Beskär inte bilden innan, ofta behöver vi
anpassa den till olika storlekar och format när vi monterar in den i
tidningen. Montera inte in bilden i andra dokument som t ex MS
Word eller MS Excel. Vi vill ha endast bildﬁler. Godkända ﬁlformat
är JPG, TIFF, EPS och PNG. Tänk på att JPG gör bildens ﬁlstorlek
mindre genom att delvis förstöra den så använd inte för hård
komprimering i kamera eller program. Skriv ej in text på bilden i
något program utan ange dina önskemål i medföljande meddelande.
Om bilder och text skickas separat måste ämnet på
meddelandet innehålla logens nummer och namn samt
tillhörande referat.

Stående från vänster: Sebastian Zander, TjOÄ, Bertil Carlsson (Doru), TjOÄ,
Hans Ottosson, ÄÄ & Michael Lindberg, MÄ. Sittande från vänster: Petri
Tuomela, Anders Ekdahl & Henrik Isaksson (Doru)

Till brödramåltiden hade Lv komponerat ihop en fantastisk festmeny
som bestod av en god sillsmörgås till förrätt och en mustig höstgryta med
grönsaker och potatis därtill som huvudrätt, och till efterrätt fanns det två
olika bakelser att välja mellan – inte alls illa!
Tal till såväl Fosterlandet (Skr), Orden (TjOÄ) och Eubaten (ÄÄ) hölls
och tacktalet från recipienderna (Eu) stod nyvordne broder Henrik Isaksson
(Doru) för.
I efterlogen var det mycket bra stämning med härliga diskussioner! När
det blev dags för hemgång tog sig det kvarvarande sällskapet sig hem till
broder Andreas Sundén vilken bor nära logen för en sista färdknäpp och
någon gång efter midnatt kunde nöjda bröder åter dra sig hemåt igen.
Vid pennan, Sebastian Zander
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Ringbroder Jan Lagerlöf har varit logevärd och
skrivare i vår loge under två perioder. Han är
professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
och dessutom privat en engagerad ornitolog. Han har
årligen arrangerat fågelskådning för bröderna i logen
på vårarna och numera också på hösten. Ett mycket
populärt inslag. Broder Jan har också arrangerat
resor till Afrika med safaris där ett antal bröder har
följt honom. Hans verksamhet i Uruguay har dock
XQGJnWWGHÀHVWDDYRVVQlUGHQQDUHVHEHUlWWHOVH
dök upp. Hur fascinerande är det inte att forskningen
visar att allvarliga växtsjukdomar kan minska tack
vare daggmaskarnas verksamhet i jorden. Läs med
behållning broder Jans artikel.
Caj Söderberg

Reserapport från Montevideo, Uruguay
-DQ/DJHUO|I
Mitt jobb som lärare och forskare vid Sveriges lantbruksbuksuniversitet
(SLU) i Uppsala har fört mig till denna fjärran ort i Sydamerika. Jag har nu
varit här i nästan två veckor och undervisat på en kurs om markekologi på
agronomifakulteten vid stadens universitet. Dessutom har jag haft det stora
nöjet att medverka i en disputation då ”min” doktorand Gabriella Jorge
i förrgår försvarade sin doktorsavhandling. Gabriella har forskat både i
Uruguay och i Uppsala och jag har varit en av hennes handledare, även efter
min pensionering för två år sedan. Arbetet handlar om hur daggmaskar kan
bidra till bekämpning av Fusarium-röta på vete, en allvarlig växtsjukdom
som sprids från jord och halm till vetekärnorna som blir giftiga och inte kan
användas som föda för varken människor eller husdjur. Betyget blev Aceptar
con mención – väl godkänt.
Tiden här har mest bestått av arbete på fakulteten och tidig transport i
taxi från hotellet och återkomst frampå kvällskvisten. Men tillsammans med
Gabriella och hennes familj blev det även en utﬂykt utmed kusten där vi
tittade på sandstränder och vilda klippor och den fashionabla turiststaden
Punta del Este dit Sydamerikas jet set beger sig på sommaren. Naturligtvis
blev det en del fågelskådande och växtstudier också. Mer om detta kan ni
läsa på Facebook där jag lagt ut bilder.
Igår gick jag med ett par kollegor runt i centrala Montevideo och såg ut
över Rio de la Plata från strandpromenaden La Rambla och genom stadens
äldsta kvarter, Ciudad Vieja. Vi åt en stadig lunch bestående av grillad
entrecote och korvar på Mercado del Puerto, där dansgrupper underhöll
och gav en försmak av karnevalen i februari. Sedan fortsatte vi över Plaza
Independencia och såg den imponerande byggnaden Palacio Salvo (färdig
1928) torna upp sig mot himlen och landets frihetshjälte General Artiga sitta
på sin häst. Vi återkom till hotellet som ligger intill paradgatan 18 Julio för
att snygga till oss till kvällens begivenhet, disputationsfesten.
Till disputationsfesten hade Gabriella bjudit in en mängd vänner,
släktingar och kollegor. Det var lite mindre formellt än vad jag är van vid
från Sverige. Pizza, småplock och därefter kakor och chokladbollar. Gästerna
ﬁck ta med sig egen dricka. En orkester spelade “gypsy jazz” och det blev
dans. Jag ﬁck naturligtvis hålla tal eftersom jag varit en av handledarna,
på engelska då min spanska inte är något vidare. Det var ﬂera personer på
festen som liksom Gabriella levt i Sverige och jag betonade i talet betydelsen
av de kontakter som därigenom skapats mellan våra kulturer och länder.
Jag ﬁck också veta att Gabriella, med hjälp av svenska skattepengar, ﬁck
hemspråksundervisning i svenska efter återkomsten till Uruguay och hennes
lärare var med på festen.
Montevideo upplevde en storhetstid från slutet av 1800-talet fram
till 1950-talet. Exporten av kött och jordbruksprodukter till Europa var
mycket lönsam och stora skaror invandrare kom från Spanien, Italien
och andra länder i Europa. Under den tiden byggdes många ståtliga hus

och stora avenyer anlades vilka uppkallades efter generaler som deltagit
i frihetskampen mot det spanska väldet och sedan försvarade landet som
ﬁck sin självständighet år 1828. Under 1950-talet försämrades landets
ekonomi och politiska oroligheter utbröt vilket ledde till att en militärjunta
tog makten 1973. Många uruguayaner ﬂydde då landet. Det gjorde också
Gabriellas föräldrar som emigrerade till Sverige där Gabriella föddes.
Demokrati återinfördes efter militärjuntans fall år 1985 och då ﬂyttade
Gabriella och hennes mamma så småningom tillbaks till Uruguay. Men hon
och familjen har behållit kontakten med Sverige.
I eftermiddag äntrar jag planet som ska föra mig till Madrid. Efter byte
landar jag på Arlanda på måndagseftermiddagen. Då är det bara att åka, byta
till kostym och bege sig till kvällens Bardating och Eubatmöte i logen Belenos.
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VÄLKOMNA I
BRÖDRASKAPET
Logen Ad Astra, Malmö
Eu den 16 oktober 2018

Logen Derva Östersund
Eu den 13 oktober 2018

Logen Orion, Umeå
Eu den 18 september 2018

Martin Bruce
Ringbovägen 10
236 91 Höllviken
Henrik Möller
Nattvardsgången 12
224 80 Lund
Robert Teclic
Konstgjutarens gata 26
216 44 Limhamn

Mats Olof Andersson
Emil Karlssons väg 4
835 41 Dvärsätt
Magnus Lindqvist
Frösövägen 9 A
832 43 Frösön
Björn Lindström
Reveljgränd 25 A
831 38 Östersund
Lars Svensson
Grundläggargränd 2
831 36 Östersund

Kristoffer Hagvall
Skravelsjö 252
905 87 Umeå
David Sundell
Östra Strandgatan 36
903 33 Umeå
Alex Öqvist
Östra Kyrkogatan 131 A
903 46 Umeå

Logen Arcturus, Boden
Eu den 19 oktober 2018
Fredrik Axtelius
Ågärdansvägen 4
961 96 Boden
Henrik Persson
Kantarellvägen 14 B
961 48 Boden
Christer Ranvald
Morjärvsvägen 74
925 35 Kalix
Torbjörn Ågren
Arkvägen 3
961 39 Boden

Logen Arosia, Västerås
Eu den 8 oktober 2018
Hans Holm
Flodinsgatan 14
722 18 Västerås

Logen Belenos, Uppsala
Eu den 15 oktober 2018
Berhard Flohr
Geijersgatan 14 A
752 26 Uppsala
Hans-Erik Hedenlund
Röjningsvägen 23
743 82 Bälinge
Norbert Stoll
Smörtorparvägen 12
743 50 Vattholma
Micael Wall
Kolugnsvägen 2
741 41 Knivsta

Logen Dair, Stockholm
Eu den 13 oktober 2018
Anders Ekdahl
Virvelvindsvägen 51
167 67 Bromma
Petri Tuomela
Norra Skogsrundan 89
184 64 Åkersberga

Logen Samain, Uppsala
Eu den 24 oktober 2018

Logen Fingal, Hörby
Eu den 23 oktober 2018
Christer Dahl
Hörbyvägen 8
241 62 Löberöd
Mattias Frick
Ernst Ahlgrensgatan 22
242 31 Hörby
Gudmundur Helgason
Snickarevägen 13
242 33 Hörby
Patrik Persson
Domängatan 27
242 32 Hörby
Kent Stenbeck
Backsippevägen 7
242 72 Ludvigsborg
Rikard Willman
Västra Madvägen 30
225 91 Lund

Logen Morvin, Luleå
Eu den 12 oktober 2018
Berndt Andersson
Rundgatan 19 J
974 33 Luleå
Jonas Johansson
Tunastigen 73
973 44 Luleå

Logen Neptunus, Linköping
Eu den 18 september 2018
Stefan Olofsson
Djurgårdsgatan 12
582 29 Linköping
Carl-Johan Thorell
Kallviks Sjöväg 10
590 45 Brokind
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Lars Tufvesson
Eksoppsvägen 11
756 46 Uppsala

Logen Taliesin, Jönköping
Eu den 22 oktober 2018
Armin Klingstål Oklopcic
Stigargatan 1
562 40 Taberg
Christer Ostenfeldt
Sturegatan 22
561 43 Huskvarna

Logen Teutates, Halmstad
Eu den 14 september 2018
Ralph Schmidt
Senapsvägen 10
305 96 Eldsberg

Logen Thesevs, Linköping
Eu den 25 september 2018
Fredrik Ebbestad
Tärnvägen 10
585 95 Linköping
Jonas Ottosson
Järdalavägen 290
589 27 Linköping
Mikael Strindemo
Trumslagaregatan 88
582 16 Linköping
Lars Wejde
Himnavägen 119
585 65 Linghem
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VI GRATULERAR
födelsedagarna i november-december

November
96 år

December
95 år

Avalon, Gunnar Ihrén, 7 nov

Wirdar, Arvid Rosenlund, 9 dec

92 år

92 år

Orion, Rune Fossum, 30 nov

Grannos, Karl-Gustav Jonsson, 7 dec

91 år

91 år

Idris, Mårten Rosell, 8 nov
Temenos, Åke Pålsgård, 23 nov

Idris, Lars-Erik Simonsson, 1 dec

80 år

Temenos, Lars Jakobsson, 6 dec
Halör, Tage Holm, 11 dec

60 år

Beltain, Olle Leufvén, 26 nov

75 år

80 år

50 år

Neptunus, Lars-Owe Carlsson, 25 nov
Avalon, Nils-Gunnar Ivarsson, 28 nov

Minera Ferrorum, Karl-Erik Karlsson, 1 dec
Teutates, Bo Chronier, 2 dec

Nennius, Greger Lundkvist, 2 dec
Belenos, Andréas Granbom, 2 dec
Morvin, Erland Olofsson, 5 dec
Beltain, Per Göransson, 7 dec
Thesevs, Jonas Petersson, 10 dec
Selene, Hans Olsén, 13 dec

75 år

85 år

70 år
Orion, Stig Holmgren, 25 nov
Carnac, Stefan Alfonsi, 28 nov

Polaris, Lars-Åke Olsson, 1 dec
Teutates, Hans Johansson, 4 dec
Henry Hurle, Bengt Eriksson, 5 dec
Idris, Stig Orrberg, 8 dec
Cynthus, Sten-Åke Andersson, 14 dec

70 år
Guta, Thomas Ekman, 5 dec
Circius, Stig Karlsson, 6 dec
Wirdar, Bengt-Göran Eriksson, 10 dec
Alir, Per-Arne Hansson, 12 dec

60 år
Circius, Dennis Tossman, 24 nov
Arosia, Peter Beijer, 26 nov

50 år
Ad Astra, Patrik Larsson, 23 nov
Arcturus, Niklas Edelsvärd, 25 nov
Pallas, Peter Arnoldson, 25 nov

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Guta, Visby

Logen Morvin, Luleå

D-br Bertil Klingvall
Invigd i Orden den 4 april 2007
Avliden den 27 september 2018
11 medlemsår

OÄ-br Hans Blomberg
Invigd i Orden den 27 februari 1987
Avliden den 19 oktober 2018
31 medlemsår

Logen Idris, Strängnäs

Logen Temenos, Edsbyn

R-br Mats Lörstad
Invigd i Orden den 11 mars 2000
Avliden den 24 september 2018
18 medlemsår

OÄ-br Karl-Axel Fredriksson
Invigd i Orden den 7 februari 1982
Avliden den 16 oktober 2018
36 medlemsår
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POSTTIDNING

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

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

