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I huvudet
på en redaktör
Vad betyder
bokstäverna E F E för dig?
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Dessa tre bokstäver använder vi ofta.
Bokstävernas betydelse är Enhet, Frid, Endräkt. Ord som inte används
frekvent idag. I synonymböckerna kan jag läsa, och försöka skapa lite
klarhet i ordens betydelse:

SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

Västergatan 3A • 211 21 Malmö
Tel 040 12 80 81

Enhet - helhet, sammanhållning, sämja.

Bankgiro: 782-1911
Bank: Danske Bank

Frid - stillhet, själslugn, sinnesro.

Org.nr: 84 60 01-3454
E-post: kansliet@druidorden.org

Endräkt - samförstånd, harmoni och försoning.
För mig har dessa tre ord blivit sinnebilden för hur en bra logekväll
kan gestalta sig.

Hemsida: www.druidorden.org
Ansvarig utgivare:
Anders Eriksson
Gullregnsvägen 6 • 245 44 Staffanstorp, Tel. 046-25 08 11
E-post: rsaa@druidorden.org

Enhet blir starten för kvällen. Jag kommer in i Ordenslokalen, blir
registrerad och går runt och hälsar på bröderna. Det blir nu ett samtal i
glada vänners lag. Det ger mig nya insikter och ökade kunskaper. Så blir
det ofta när människor med olika bakgrunder träffas och trivs tillsammans. Det är bland annat detta som ger grogrunden till att nya fina
vänskapsband bildas. Kvällen har startat i sammanhållning och sämja.

Redaktion:
Göran Lindgren
Särslövsvägen 31 • 212 91 Malmö, Mobil: 073 987 55 63
E-post: g.k.lindgren@telia.com
Kari Aarnivaara
Tillinge Hovdesta • 745 94 Enköping, Tel. 0171 364 82
Mobil: 0708 11 02 39
E-post: kari.aarnivaara@telia.com

Frid får jag i Lunden. Under denna stund då vi har det formella
mötet följer vi våra lagar och ritualer. Det är under detta möte som
vi har våra "hemligheter". Besöket i Lunden brukar avslutas med en
stunds kontemplation - nu har friden kommit in i tillvaron. I dagens
samhälle är vi inte bortskämda med att kunna sitta under tystnad och
fundera på både det ena och det andra.

Caj Söderberg
Vedyxa 151 • 755 98 Uppsala • Mobil: 0705 70 60 05
E-post: caj@accurat.se
Mikael Zakrisson
Prästbolsvägen 57 • 921 33 Lycksele,
Mobil: 0706 56 28 60
E-post: micke.zakrisson@gmail.com

Endräkt är den del av kvällen som avslutas med vår gemensamma
brödramåltid. Förutom måltiden har jag möjlighet att utveckla
förutsättningarna att skapa de goda vänskapsbanden.
Under hela kvällen följer vi också ett av vår Ordens rättesnöre - att
aldrig prata politik eller religion. Dessa ämnen som blivit grogrund
till mycket elände och missämja.

Annonsansvarig - samt layout & original:
Mikael Zakrisson
Prästbolsvägen 57 • 921 33 Lycksele
Mobil 070 656 28 60
E-post: sdt@druidorden.org
Adressändringar
Adressändringar m.m. görs av logens skrivare.
Prenumeration inom Sverige: 100:-/år
Prenumeration utom Sverige: 400:-/år

Ambitionen är att umgänget ska vara en träffpunkt för vänskap,
glädje och broderlighet. Vi får aldrig glömma att vårt arbete sker med
frivillighet som grund. Vi måste våga visa att vi bryr oss om varandra.
Vi måste också visa att vi hjälper och stöttar varandra i både ord och
handling. Jag behöver dessa stunder där jag kan vara mig själv med
alla fel och brister.

Tryckeri: Jomagp, Ljungby
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus.
Nummer 4-2019 utkommer den 24 maj
• manusstopp den 3 maj

Utöver dessa tre delar av kvällen är det viktigt
att kringarrangemanget fungerar, ett vackert
dukat bord, en Iv som tar emot bröderna, en Lv
som ser till att ingen broder står ensam i ett hörn.
Detta ger mig sammantaget en god logekväll i
E F E när det är som allra bäst!

Nummer 5-2019 utkommer den 20 september
• manusstopp den 30 augusti

Upplaga 5 000
ISSN: 1650-8815
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Titania 2019.03.09
Det har kommit ett nytt friskt skott på vår druidiska ek!
Text, Göran Lindgren, foto Petter Jonasson

Att instituera nya loger tillhör inte det vi gör så ofta - tyvärr. Därför var det
en förmån att få möjligheten att själv få närvara då den nya logen nr 83
Titania i Kalmar instituerades den 9 mars.
Förutsättningarna för att få en livskraftig loge i Kalmar är mycket goda.
Moderlogen Allbota, med säte i Färjestaden, är en aktiv men inte gammal
loge. Den startade den 17 november 2001.
Det var 39 bröder som beslutat sig för att bli stiftarbröder till den nya
logen. Planeringen kördes inte i långbänk. Från idé till färdig loge var vägen
kort. Hörde själv talas om planerna i början av året. Tre månader senare, var
det dags att sätta igång.

lås och kedja. Ämbetsmännen i moderlogen Allbota öppnade mötet inför
en nästan hundrahövdad brödraskara. Vi kunde träda in i den ännu icke
invigda Lunden. Mäktigt.

SL Östanlands ämbetsmän, under ledning av SÄÄ Peter Sunnanek, genomförde en värdig och rituell invigning av rummet till ny Lund. Logen Titanias
ämbetsmän installerades, ÄÄ Per Sandgren, tjOÄ Owe Carlsson, M Marcus
Johansson, Iv Niklas Kappel, Skr Anders Nilsson, MÄ Christer Nilsson, Org Pär
Peterssson, Yv Håkan Poopuu, Skm Christian Johansson, installerades.
Högtidslogen öppnades av RSÄÄ Anders Eriksson som läste namnen på de
39 stiftarbröderna samt kungjorde namnet på vår nya loge:
Titania ska namnet vara och är hämtat efter den största av Uranus
månar. Titania upptäcktes den 11 januari 1787 av Sir William Herschel
och namnet är uppkallat efter gemålen till älvornas Kung Oberon i
William Shakespears pjäs "En midsommarnattsdröm".

Logelokalerna hittades hos Överstens Festvåning, en lokal en liten bit
utanför själva centrum. Mycket välplanerade och ändamålsenliga.
SÄÄ Peter Sunnanek, SL Östanland, låste upp den kedja som förslutit rummet som skulle invigas till Lund. Många var nyfikna och det blev trångt runt
4
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RSÄÄ överlämnade bl a logens fribrev till logens ÄÄ.
Det var många budbärare från Stor- och Grundloger som överlämnade
hälsningar och gåvor. Bland annat fick logen mottaga ett antal standar,
blommor samt pengagåvor.
Efter ceremonin i Lunden var det dags för kvällens brödramåltid som
styrdes av en disciplinerad toastmaster. Efter måltiden gavs det möjlighet att
stifta bekantskap med den lokal som går under benämningen - bar. Ett välfrekventerat ställe. Efter en natts stärkande sömn var jag redo att åter styra
kosa mot den skånska myllan fylld av minnen från en högtidlig instituering.
OBS, logen Titania har i dagarna recipierat sex bröder och är
idag 45 bröder.
5
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En Riks Stor Bibliotekarie i arbete
Text RSBibl René Lindelöf

Sist ut bland Riks Stor Ämbetsmännen att skriva i SDT så är det mesta sagt
angående RSL arbete och det är bara för mig att hålla med föregående "talare".
Specifikt för RSBibl ämbete ingår en mycket hedrande uppgift då namn
skall tas fram till nya loger, naturligtvis i samråd med stiftarbröderna, vilket
blev fallet i Kalmar när logen Titania installerades, tyvärr kunde jag inte själv
närvara vilket var väldigt trist men jag vill framföra ett stort LYCKA TILL.
Övriga uppgifter för RSBibl är naturligtvis handhavandet av vårt bibliotek
vilket inte är så betungande då utlåning av böcker är sparsamt, vidare så har
jag ansvaret för det praktiska när det gäller ritualer och ordenscirkulär.
Något som inte nämnts i föregående artiklar är alla givande besök och
sammankomster både i och utanför det direkta ordensarbetet som gör
medlemskapet i Druid-Orden till en upplevelse utan motstycke.
Jag vill tacka alla bröder som ordnar och fixar så att andra bröder får en upplevelse att ta med och tänka tillbaka på, kanske när man sitter på ålderns höst.
Själv har jag deltagit i många intressanta sammankomster under mina
30 år i Druidorden bl a MC körning med druidbröder, hummersafari i
Grebbestad, gourmetupplevelser och sightseeing i Köpenhamn, falkonering
i Danmark, besök i Tyska, Danska och Norska loger samt Svenska loger
från Trelleborg (hemmaloge) i söder till Kiruna i norr. Dessutom har vi
mycket annat som arrangeras t ex golf, företagsbesök, intressanta föredrag,
musikunderhållning, dans och utflykter, ja listan kan bli hur lång som helst.
Tacka Druid-Orden för dessa möjligheter och ta vara på chanserna, ju fler
som ansluter sig till arrangemangen ju trevligare är det att anordna dylika,
detta är brödraskap.
Två stora arrangemang som ligger framför oss är Världskongressen i
Malmö 2020 samt Riksmötet också i Malmö 2021. Arrangör för världskongressen är SL Sunnanland samt för Riksmötet SL Sydborgen, så vi har
mycket att se fram emot så boka, redan nu, för dessa arrangemang och
utvidga era kontaktnät både inom Sverige som utanför.
Om allt går som planerat så kommer Världskongressen att vara öppen för
reception för bröder fr o m bardgraden.
Jag hoppas få möta många av er bröder och damer på dessa tillställningar, välkomna.
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Plats: Värdlogen Merlins lokaler, Ronnebygatan 17, Karlskrona
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15:00 Brödramåltid
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Receptionsavgift 300:- (debiteras logen)
Brödramåltid 200:Kaffe/fralla 30:Brödramåltiden och kaffet betalas vid registreringen.
Anmälan om deltagande och ev övernattning logevis
senast onsdag den 31 juli 2019 till kansliet@druidorden.org
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Stöd för
rekrytering
Nu finns vår nya PowerPointpresentation av Orden och logernas
verksamhet tillgänglig på vår hemsida. Syftet med presentationen
är att logerna får ett enhetligt material att användas vid informationsmöten med presumtiva bröder. Och att den informerande
brodern får ett stöd i sitt arbete att upplysa tilltänkta bröder om
Orden och den egna logen. Till bildspelet medföljer också ett stolpmanus med förslag på vad som är lämpligt att samtala
om till respektive bild.
Hämta den och instruktioner under Stammen!
Vår broschyr ”Druid-Orden - en Orden för dig”
finns nu även reviderad. Den kan rekvireras hos
kansliet. Broschyren bör självklart delas ut till den
presumtive brodern efter avslutad information.
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UTBILDNINGSPÄRMEN
– ett levande dokument
för guldkantat logearbete!
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DRUIDISMEN I FRANKRIKE: En gräsrotsrörelse i
väntan på förändring - och nationellt ledarskap
Av Folke Dubell
Detta är den tredje artikeln om druidismens historia i Frankrike. De som vill fräscha upp minnet kan gå till SDT
nr 2 2018 och läsa den första artikeln ”Gallien: Druidiska rötter i en svunnen tid”. Den andra artikeln ”De galliska krigen - en katastrof för druiderna och för druidismen” återfinns i SDT nr 6 2018. I den här tredje artikeln
ska jag inledningsvis berätta om vad som hände med druiderna och druidismen efter Cesars erövring 52 f. Kr.,
och därefter koncentrera mig på druidismen i Frankrike.
Romaniseringen
När Cesar hade erövrat Gallien ville romarna
att de galliska kelterna snabbt skulle ta till sig
romerska seder och bruk. Gallerna var inte särskilt svåra att övertala i det avseendet, förutom
när det gällde religionen. De var djupt fästa vid
sina gamla keltiska gudar och hade svårt för
att skiljas från dem. I religionen fanns ett visst
motstånd mot romaniseringen. Det skulle dröja
till mitten av 300-talet e.Kr., innan romanisering inom religionen var helt genomförd.
Druiderna förföljdes och trakasserades
Erövringen av Gallien syftade i första hand till
att utvidga det romerska imperiet. Men när Cesar
fick klart för sig druidernas starka ställning i de

keltiska samhällena, insåg han, att druidernas
makt måste brytas, om erövringen skulle få de effekter, som han eftersträvade. Därför behandlades
motsträviga druider mycket hårdhänt, och Cesar
lät förfölja dem. Så gjorde även hans efterföljare.

Den romerska armén var väl organiserad,
utrustad och tränad
8

Några druider flydde,
andra gick under jorden
Ett stort antal druiderna flydde till Britannien
(England, Skottland, Wales, Cornwall och Irland)
och förenade sig med ättlingarna till dem, som
utvandrat dit efter de galliska krigen. Många
druider, som stannade kvar i Gallien, skrämdes
bort från den druidiska religionen, medan andra
förblev trogna och gick under jorden. Där har
man i stort sett förblivit intill våra dagar.
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En handbok i druidism
Det ligger nära till hands att tro, att tiden
under jorden skulle ha utarmat druidismen. Så skedde emellertid inte. Druidismen
anpassade sig till det underjordiska livet
och fortsatte att utvecklas. Ett bevis på det
är den franska bok, som jag håller i min
hand - en handbok i druidism på 476
sidor!! Den heter Druidism i nutiden
och är författad av Viviane Le Moullec, fransk ”Druidesse” dvs kvinnlig
druid - den högsta grad man kan
få enligt det franska systemet. Hon
började praktisera druidism 1971,
blev druid 1981, och har sedan dess
ägnat sig åt druidisk kunskapsöverföring i alla dess former. Till
professionen är hon journalist
med betoning på ekonomi.
En källa till druidisk kunskap
Kunskap och lärande i åtta steg
Blivande druider studerar t ex
skapelseprocessen: utvecklingsläran, både den naturvetenskapliga
(Darwin) och kristendomens och
islams skapelseteorier. Därtill
kommer ingående studier i druidisk
religion och filosofi samt studier
med tonvikt på idéer, känslor, kärlek, hat, avund, ondska, ilska, vrede,
glädje, rädsla, smärta, apati, åsikter,
koncept, teorier, strategier mm.
Ingen blir druid förrän efter
flera år av praktiskt lärande som
elev eller lärling. Sen ska man
tillämpa sina kunskaper praktiskt
under ett antal år som eubat eller
bard, eller både och. Därefter kan
Klassisk Druidesse
man bli druid. Men en druid måste
dessutom kunna undervisa. Det är
druidens främsta uppgift. De som avgör om man är redo att bli druid är s k
”peer groups” dvs kollegor och redan etablerade och verksamma druider.

Förhållandet mellan det druidiska
korset och de rituella stencirklarna

med t ex en liten elegant brevkniv i silver. Även en liten mistelgren
och ett ekblad får plats på altaret. På lämplig plats i bakgrunden
hänger man upp sitt egenhändigt tillverkade druidkors. Så är
altaret klart. Författaren berättar att hon söker sig till altaret för
att samla sina tankar och förnya sina krafter. [Det är kanske en
bra idé för bröder som av en eller annan anledning har svårt att ta
sig till logen].
Bygg ditt eget druidiska hus
Det finns fler sätt att få druidismen in i vardagen. Funderar man t ex
på att bygga sig ett hus på 93 m², finns en färdig, modern, druidisk
planlösning i boken. Den grundar sig på de druidiska parametrarna,
väderstrecken, som för övrigt också finns inbäddade i stencirklarna och
i det druidiska korset.
Fira de åtta druidiska helgdagarna
Ytterligare ett sätt att föra in druidismen i vardagen är genom att fira
eller åtminstone uppmärksamma helgdagarna
i den gamla druidiska almanackan. De är
åtta till antalet:
(1) Imbolc - firar kunskapens äpple, den
2 febr. (2) Alban Eilin - vårdagjämning,
den 21 mars (3) Beltaine - helgdag för
kärleken, 30 april/1 maj (4) Tantad
- sommarsolståndet den 21/22 juni
(5) Lugnasad - skördefest, 4 augusti
(6) Alban Elved - höstdagjämning,
Ekens dag, den 23 sept. (7) Samain
- de dödas helgdag, Halloween,
30 okt/1 nov. (8) Modra Necht vintersolstånd, Mistelns dag, den 21
dec. Man bjuder in till middag, allt har
Jolo Morganwg 1747 -1826
druidisk prägel: Bordsplaceringen, maten,
Kulturell nyskapare i Wales
drycken, dekorationerna osv.

DRUIDISM I FRANKRIKE IDAG

Nästan alla druidiska organisationer, grupperingar och föreningar etc (utom
några få s k autonoma grupper) bygger på de tre stora druidiska idétraditionerna från 1700-talet, som företräds av sina grundare dvs John Toland 1717,
Henry Hurle 1781, och Edward Williams1 1792.
Naturen och andligheten förenar
Det finns en stark önskan att leva i symbios med både natur och religion.
Den önskan får idag ny näring från vår tids oro för de globala miljökonsekvenserna av den moderna människans livsstil. Naturen och det andliga
sökandet är gemensamma nämnare för nästan alla personer/grupper som
söker sig till druidismen i Frankrike. Många av de aktiviteter som både män
och kvinnor deltar i, ritualer och ceremonier, har andliga förtecken och äger
rum ute i naturen.

Praktisk druidism - konstruera
ditt eget druidiska kors
Författaren säger att hon praktiserar druidism. Vad innebär det? Det
betyder att hon låter druidismen
ta plats och vara närvarande i
hennes vardag. Det första som hon
lär oss är att konstruera vårt eget
druidiska/keltiska kors. Hon ger
detaljerade beskrivningar, mått och
instruktioner på hur man ska gå till
väga. Tyvärr får de inte plats i denna
artikel, men intresserade bröder kan
mejla mig, så skickar jag ritningar
och instruktionerna.

Druidism som religion
Nästan alla aktiviteter som genomförs i Frankrike går ut på studier av något
slag med tonvikt på andlig förståelse och utveckling. Många druider uppfattar också druidismen som en religion, en naturlig religion, en religion som
är sitt eget ursprung, sin egen källa, i motsats till en av profeter ”uppenbarad” religion, som t ex kristendomen eller islam. För andra är druidism
snarare en andlig tradition, sedvana, eller ett andligt levnadssätt. I Sverige,
å andra sidan, är druidismen snarare en historisk tradition, som förvisso
ger tillfälle till meditation och eftertanke, men där fokus ändå vilar på det
rituella regelverket, broderskapet och den sociala samvaron.

Hon har bjudit in druidismen i sitt hem
Författaren berättar också hur man kan smycka sitt hem med druidiska
föremål, som man själv kan tillverka i olika material som trä, metall, lera,
tyg osv. Alla rituella föremål kan man tillverka och använda i sina hem.
Man kan också ha ett eget litet altare, antingen ett som hänger på väggen,
eller ett som står på golvet, eller så använder man ett lämpligt bord. Man
placerar ut föremålen: elden - ett stabilt stearinljus eller en oljelampa på
altaret, ett glas och en bägare med vatten, som man dricker, svärdet ersätts

Den ”svenska” modellen finns inte
Vår typ av druidorganisation, dvs en manlig orden, hierarkiskt uppbyggt i
grundloger, storloger, riksstorloge med strikt regelverk för ritualer, grader
Mest känd under sitt walesiska bard-namn Iolo Morganwg [jolo morganug] (Iolo från Glamorgan).
1
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mm förekommer inte. Det finns emellertid en orden med en gemensam
idétradition som vår egen. Det är Orden av Barder, Ovater [Eubater] och
Druider (OBOD). Enligt deras hemsida har den ca 8000 medlemmar i ett
50-tal länder (inkl. Sverige), alltså i genomsnitt 160 medlemmar per land.
Man har inga loger. I stället har man Seed Groups (”frögrupper” nästan =
studiecirklar) och Groves (lundar) med omkring 7-8 medlemmar i varje
lund. En ”frögrupp” kan startas och ledas av vem som helst, men en Grove
måste ledas av en person med druidgraden.
OBODs historia tros gå tillbaka till 1717, då John Toland höll sitt omtalade möte på Apple Tree Tavern i Covent Garden i London, som anses vara
början på druidismens pånyttfödelse (Revival). År 1781 grundade Henry
Hurle vår moderloge Ancient Order of Druids på Old King’s Arms Tavern i
London. Härav vår gemensamma idétradition.

genomsyrade så gott som hela samhället och där man fortfarande har ett levande keltiskt språk. I t ex Carnac finns olika typer av bautastenar, menhirer
och monument mm. Druiderna där är besläktade med druiderna i Wales i
England och de har kontakter med varandra, inte minst genom Gorsedd eller
Eisteddfod, som man säger i Wales. Gorsedd bildades 1899 och är i huvudsak
en druidisk kulturförening och festival.
”Regionalism”
Druidismen är ibland föremål för debatt i Frankrike och har anklagats för
”regionalism”- en omskrivning för påståendet att druidismen är ”militant”
och hyser ”separatistiska” idéer. Anklagelserna har främst uppkommit därför
att druiderna och andra bretoner (invånare i Bretagne) ibland, i offentliga
sammanhang, har föredragit att tala sitt eget keltiska språk, bretonska, i
stället för franska.

Assemblée
Ytterligare en annan typ av organisation är Assemblée (församling). Den organiserar druidiska
föreningar som t ex Druidföreningen Eken &
Vildsvinet. Just denna förening består av 2
bosquets (skogsdungar), 3 lundar och 1
foyer (härd, eldstad). En grupp som kallar
sig ”Jordens döttrar och söner” (ekologisk)
söker medlemsskap. Alltså 6 (ev. 7) självständiga druidiska grupper med 7 - 8 medlemmar
var utgör basen för denna Assemblée.
Nästan alla grupper driver någon typ av
miljöprojekt ute i skogarna. Grupperna ligger
som regel inte i samma geografiska område, t ex i en
och samma region eller i samma distrikt, utan kan finnas
var som helst i hela Frankrike. Den fysiska och sociala gemenskapen får man
ha i den lilla gruppen. Däremot har de flesta grupper professionellt utformade hemsidor, där man kan kommunicera med varandra på olika sätt.

Bedragare och falska apostlar
Det finns en uppsjö av grupperingar i Frankrike, som hävdar, att de
härstammar från druiderna eller har en ‘druidisk’ anknytning. I de flesta fall
är den anknytningen mycket tunn, om den ens existerar. Det finns många
”entreprenörer” som försöker kommersialisera och tjäna pengar på det
druidiska namnet. Seriösa druidiska företrädare varnar allmänheten för
bedragare och falska apostlar.
La Charte - en principöverenskommelse
Som vi har kunnat se i den här artikeln, är druidismen i Frankrike en rörelse
som saknar inre sammanhållning och därför framstår som splittrad. Det
finns sannolikt inte heller någon enande kraft stark nog att ta sig an det
förändringsarbete, som man behöver göra. De olika organisationerna är
själva medvetna om rörelsens svagheter och sammankallade därför alla
druid-organisationer 2011 för att diskutera frågan. De kom fram till en
gemensam ståndpunkt och antog en principöverenskommelse (Charte) den
15 maj 2011. Vad som hänt därefter, om det hänt något överhuvudtaget, är
oklart. Överenskommelsen är tillgänglig.

La Clairière [la kläRjäR; R=”skånskt” R]
La Clairière2, gläntan, är idag den vanligaste organisatoriska enheten på
marken. Nästan alla som vill ansluta sig till Druiderna börjar i en clairière.
När flera clairières går samman och bildar en gemensam förening kallas
denna vanligen Ordre (Orden) eller Collège. En Ordre eller en Collège är
alltså en förening av clarières.
En clarière bildas ofta av 2-3 personer, varav en, åtminstone, bör vara
druid. I la clarière kan personer, som bestämt sig för att följa druidismen,
utöva sin andlighet tillsammans, samtidigt som de studerar och praktiserar
druidism enligt en utbildningsplan framtagen av la Clarière.
La Clarière är alltså arrangören, genomföraren av utbildningen, och har
t ex verkstäder, organiserar studiecirklar, bardiska aftnar, festmåltider, utflykter, möten med andra gläntor, och uppmuntrar broderliga och vänskapliga
sammankomster. Även rituella invigningar äger rum i gläntorna.

Förslag

Eftersom situationen är sådan i Frankrike idag, att de druidiska
organisationerna saknar inre sammanhållning och nationellt
ledarskap, föreslår jag, att IGLD, särskilt med tanke på sin nya
orientering mot Europa, etablerar kontakt med de druidiska
rörelserna i Frankrike, och undersöker förutsättningarna för nya
samtal med dem kring de idéer och tankar, som La Charte ger uttryck för, och med målsättningen, att bidra till rörelsernas enande
och utveckling.

Huvudkällor:

Viviane Le Moullec, Le Druidisme au Quotidien, Nouvelle édition, Dauphin,
Paris 2017.
Le Druidisme (La Charte), Le Comarlia Druuidiactonon Ialon Marateresos,
(CDIM), 2011.
Le Gorsedd de Bretagne: Fraternité des Druides Bardes et Ovates de Bretagne,
Internet: sök på Gorsedd de Bretagne.

Gorsedd
Ytterligare en druidisk organisation bör nämnas. Det är Gorsedd i Bretagne.
Bretagne är den region i västra Frankrike där druidismen en gång i tiden
Detta är en specifik druidisk term som egentligen betyder ”helgedomen
under bar himmel”.

2

Det syns väl att Du tillhör Orden?
Vi har ett direktiv att vi alla ska hjälpas åt att marknadsföra vår Orden.
Vad är inte bättre än att bära druidnålen så den syns och väcker frågor.
Det är vi själva som är de bästa marknadsförarna.
Bär din nål så att det syns att du är druid!
Har druidringen så ska du naturligtvis bära den i vardagen
om du inte har ett jobb som sliter på den.
10
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Med redaktionen på villovägar
Text Caj Söderberg, foto Leif Schütz

En glad redaktion, Micke Zakrisson, Kari Aarnivaara, Göran Lindgren och Caj Söderberg

Onsdagen den 6 mars.

Förväntansfullt körde vi mot kvällens möte hos logen Idris i Strängnäs.
Broder Kari vid ratten, Lindgren med käppen strax bredvid, Micke Zakrisson
med GPS´en i högsta hugg tillsammans med undertecknad i baksätet. Vi
såg staden på avstånd. Kari körde över gamla bron. Vi såg Ordenshuset till
vänster framför oss och förstod enligt kartan att hotellet skulle ligga strax
bakom. Micke påpekade: ”Enligt vår GPS måste vi köra till höger!”. Kari
svängde höger, genom hela centrala Strängnäs. ”Sväng vänster” och efter
en bra stund, ”Sväng vänster igen”. Det kändes tryggt med GPS. ”Och där
borta ska du också svänga vänster”. Efter några hundra meter så låg mycket
riktigt hotellet där - till vänster. Och där såg vi också Ordenshusets baksida.
Frågan är om GPS-systemet är miljövänligt? Två km i stadstrafik i onödan.
Som alltid mottogs vi mycket hjärtligt av Idris bröder. Först broder Ulf
Tengbrand. Själv har jag besökt logen Idris ganska många gånger, bl a erhöll
jag min ordensring där. Det är alltid en vänlig atmosfär hos bröderna i Idris.
Nu minglade vi i bästa samförstånd och vi i redaktionen anade att vårt besök
kanske drog lite fler bröder än normalt. Kanske av nyfikenhet, kanske av
intresse att träffa bröder ”utifrån”. Under det som alltid högtidliga logemötet
var vi femtiosju närvarande bröder. Ett antal idrisbröder erhöll pins som
månadsgivare till stipendiefonden. Organisten spelade Monica Zetterlunds
”Valsmelodi” för oss i Lunden som framkallade en magisk stämning.

Ingvar Borg passade på att visa hur lätt man kan få en hundring till
Stipendiefonden. I det här fallet av Donald Wedel

Nyinvigde Org Göran Svärd
med ÄÄ Conny Karlsson

andra berättade broder Ingvar Borg från logen Arosia att bröderna i Västerås
samlar pengar från allmänheten till Stipendiefonden. De hade tillstånd från
Polisen för sex bössor. Första dagen hade de samlat in 2 600 kronor. Totalt
hade de fått nu in 26 000 kronor. Han berättade att det har varit viktigt att
ha Swishnumret på bössorna.
Så småningom letade sig redaktionen de få metrarna tillbaka till hotellet
och somnade sött drömmandes höga druidiska drömmar. På morgonen
skulle vi resa vidare via ett tryckeribesök i Järfälla, se separat artikel, till
Hotell Hörnan i Uppsala. Där diskuterade vi Svensk Druid-Tidnings fortsatta
liv och leverne för att sedan på kvällen besöka den unga logen Samain.

Håkan Axelsson var en av de som
erhöll tecknet som månadsgivare

Efter logemötet och efter en stunds mingel bjöd logevärden till bords där
det serverades en utsökt brödramåltid. Sånger sjöngs och tal talades. Bland
11
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Åtta.45 trycker Svensk Druid-Tidning
Text Kari Aarnivaara

I samband med redaktionens besök i logerna
Idris i Strängnäs och Samain i Uppsala gjordes
en avstickare till Järfälla utanför Stockholm
och tryckeriet Åtta.45, som trycker vår tidning.
Min första tanke när vi anlände dit var: kan vår
tidning vara något för denna gigantiska anläggning. Men det visade sig att SD-T är en helt perfekt
produkt och passar tryckeriets flöde optimalt.
Vi togs emot av Niclas Johannesson, som
även är broder i logen Avalon i Virestad, och Dag
Wassberg. Vi fick en allmän info om tryckeriet
som är ett av Sveriges största och mest expansiva
tryckeriföretag med produktion på fem orter och
försäljningskontor på sju ställen runt om i landet.
Totalt är de ca 200 medarbetare och omsätter ca
340 miljoner kronor.
Efter det blev vi guidade av Dag från ateljé/
fotostudio till prepress där bl a tryckplåtarna
produceras. För att få en uppfattning om volymen,
så berättade Dag att den mängd tryckplåtar som
används årligen, skulle täcka en yta stor som 17

fotbollsplaner! Tryckplåtarna är tillverkade av
aluminium och återvinns till 100%. Det blir lika
mycket aluminium som 7 642 000 läskburkar/år.
I tryckeriet beskådade vi bl a en Heidelberg
XL 162 (den största arkpressen i norra Europa).
Den väger hela 230 ton - mer än 50 afrikanska
elefanter! Dag berättade att det passerar årligen ca
3 270 ton papper genom tryckeriet. Det motsvarar
654 000 000 ark A4-papper. SD-T är i gott sällskap
då Åtta.45 trycker ca 430 tidskrifter och magasin
årligen. Det beror huvudsakligen på att man kan
erbjuda en flexibilitet, som är unik i branschen.
Avslutningsvis fick vi titta till även i bokbinderiet,
lagret och avdelningen för logistik.
Nu började det kurra lite i magarna och
hungern gjorde sig påmind. Det blev transport till
Järfälla golfklubb, där vi intog en välsmakande
lunch. Vi tackade Niclas och Dag för den intressanta visningen och lunchen och styrde kosan
mot Uppsala för redaktionsmöte och besök hos
logen Samain.

Niclas Johannesson, logen Avalon
tillsammans med kollegan Dag Wassberg

Niclas välkomnar redaktionsbröderna
12
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Redaktionens Göran Lindgren, Mikael Nilsson-Götrich och Lars Norberg förbereder sig för kvällens möte i eubatgraden

Hemmastadd hos Samain
Text och bild Micke Zakrisson

Med en förvirrad glädje känner jag igen mig när vi kliver in i foajén där
natten så småningom ska tillbringas – här har jag bott tidigare! Denna lilla
turné avslutas alltså på känd mark!
Dessutom befinner vi oss enligt utsago tydligen inte långt från logerna
Belenos och Samains lokal som senare ikväll kommer att bevistas. Världen
känns liten när vi nu snurrat i flera timmar längs otaliga vägar och avfarter
sedan dagens föregående besök hos tryckeriet Åtta.45. Denna stad representeras i tidningsredaktionen av inte mindre än två bröder, Caj Söderberg från
Belenos samt Kari Aarnivaara från Samain vilka nu får chansen att spela på
sin hemmaplan!
Direkt efter landning följde redaktionsmöte så det blev ingen längre paus
och efter ett klädbyte möts vi nere i lobbyn innan vi i gemensam utspridd
tropp beger oss till det stundande mötet. Efter hela 54 meter kliver vi in i
Uppsalalogernas värme och möts direkt av glada bröder. Det råder en viss
aktivitet bland bröderna men vi blir väl omhändertagna i förlogen och
förplägnad i form av korv och dryck finns tillgängligt. Efter en guidad tur i
lokalerna infinner sig ett visst lugn för undertecknad.
ÄÄ Ingemar Backman välkomnade bröder och besökare till eubatmötet
med dikten ”Du har tappat ditt ord” ur Barfotabarn av Nils Ferlin och jag
noterade glatt att ÄÄ VHB var en av deras senaste tillskott Carl Johan Skoog
som jag bland andra hade nöjet att samtala med i förlogen. Org Sture
Jonsson förgyllde mötet genom sina instrument och som ideellt inslag
spelade han ”Little wing” av Jimi Hendrix. Redaktionsbroder Kari Aarnivaara
förärades även närvarotecken för 300 möten.
Den efterföljande brödramåltiden innehåll förutom god mat, gott
värdskap och lotteri även en hel del sånger, tal och skålar. Däribland höll
redaktionsnestorn Göran Lindgren tacktal till logen Samain och i synnerhet dess Fu med Lv Bo Stendahl i spetsen. Plötsligt visade det sig att någon
vadslagning eller liknande medför att M Bekir Jusufbasic framför låten ”The
House of the Rising Sun” ackompanjerad av Org Sture Jonsson, allt eftersom
stämmer fler bröder in och en allsångsliknande känsla infinner sig. Kvällen
är magisk.
Efter en afton med fantastiskt mottagande och värme promenerar vi
åter hela vägen till hotellet där kvällen avrundas med några av de lokala
bröderna. Känns nästan som hemma!
Dagen efter medgav en liten privat rundvandring i Uppsalas historiska
centrum med bland annat besök på universitetsmuseet Gustavianum där
mänsklighetens senaste årtusenden och upptäckter avhandlas.

Allsång med ÄÄ Ingemar Backman

Lv Bo Stendahl och Johan Beijer

Carl Johan Skoog undervisas av ÄÄ
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SL Nordanlands möte
hos logen Merkur i Piteå 15-16 mars
I en för årstiden mild fredagskväll 15 mars samlades ett stort antal druider
från runt omkring i Sveriges geografiskt största Storloge, Nordanland. Området, lika med Norrbotten, dvs 25% av hela Sveriges yta. Med en spridning från
Kiruna i norr till Piteå i söder blir den sammanlagda resvägen för bröderna
mer än 20 000 km. För att ge rimlig restid så är ett 2-dagars möte det enda
rimliga upplägget.
Efter samling och broderlig samvaro kallade SM Thomas Hedlund på OÄbröderna prick kl 19:00. Efter mötets öppnande fortsatte SL-ämbetsmännen
med reception där 10 ringbröder förlänades OÄ-graden. Beredande broder
var OÄ Anders Eriksson. Samtliga grundloger var representerade med sina
valda ombud och mötet hedrades även med besök av RSOÄ Dag Wikman
och RSMÄ Mikael Stenman. Närvarade gjorde även ROÄ, Robin Grubbström
Circius/Birkeneland, Ronny Renman Orion/Birkeneland, Leif Jaldeby
Merkur/Nordanland och Stig Lindgren Arcturus/Nordanland.
Efter upprop och upprättade av röstlängd meddelade SÄÄ Urban Engström
tid och plats för nästa års SL-möte, logen Arcturus Boden 13-14 mars 2020.
Även värdloger för åren 2021 – 2027 presenterades. SL-mötets ajournerades
av SÄÄ och bröderna tågade ur den för kvällen med 60 bröder välfyllda
lunden på Merkurgården.

Lunchen intogs på Merkurgården dit bröderna utan egen transport förflyttades med buss förtjänstfullt framförd av OÄ Anders Marklund. Som Nordanlands
tradition bjuder avnjöts en pyttipanna med tillbehör i både fast och flytande form.
Mätta och belåtna vidtog sedan Kapitelmötet i samma lokal som på
förmiddagen. 75 bröder tågade in och efter ett sedvanligt öppnande av
mötet vidtog reception av hela 20 druider som kallats. Även vid detta möte
fungerade OÄ Hans Danielsson som beredande broder.
På Riksstorlogens uppdrag genomförde RSMÄ Mikael Stenman en
värdig utdelning av Druid-Ordens Förtjänsttecken till Riks Oldärkarna Ulf
Bergström Morvin och Leif Jaldeby Merkur samt OÄ Tomas Ekström Merkur.
De har alla gjort och gör stora insatser för Druid-Orden främst genom sitt
arbete som SL-ämbetsmän i flertalet perioder.
Avslutningsvis redogjorde RSMÄ för läget med stipendiefonden. Han gav
en kortare orientering om IGLD och planerna som finns med att redan som
eubat kunna ansluta sig till den internationella delen och då till en lägre
årsavgift. SÄÄ Robin Grubbström Birkeneland tog tillfället i akt och inbjöd
samtliga till deras kommande SL-möte i Lycksele 6 april.

Nya Kapitelbröder
Kvällens bankett avhölls i den spektakulära byggnaden Acusticum. Kanske
mest känd för sin gigantiska orgel i konsertsalen. Nåja, vi fick nöja oss med
restaurangen som även den är rätt speciell med sin runda form och differentierade nivåer. Värdlogen Merkurs ÄÄ Kenth Lundqvist hälsade närvarande
damer och bröder välkommen till bords. Han berättade hur kvällen var
en dröm för honom att få komma så nära vi kan en Nobelmiddag. Vackra
damer i ljuvliga kreationer, herrar i frack och kvällens höjdpunkt dans
och underhållning till Roxy storband. Menyn bestod av – förrätt; potatis &
sparristerrin med sikrom och syrad rödlök på kavringcrunch. Därefter red
Hereford steak med örtbakad potatiskaka, portvinsky och picklade grönsaker.
Avslutningsvis klassisk crème brûlée med marinerade björnbär och kaffe.
Lämpligt i pausen mellan förrätten och det varma intog logen Merkurs
egen organist Esbjörn Häggström scenen. Han showade som vanligt med sin
fantastiska förmåga till entertainment. Kvällen fortsatte till tonerna från
Roxy storband och i druidismens anda till långt in på småtimmarna.

Nya Old Ärkar
Brödramåltiden serverades i matsalen en våning upp med SÄÄ som värd.
Logen Merkur’s Fu serverade en förrätt bestående av inlagd strömmingsfile
med sikromsås och en varmrätt i form av köttgryta på renytterfilé' med
mandelpotatismos. Kvällen avslutades i klubbrummet med kaffe och kaka.
På lördag var förhandlingarna flyttade till Nolia City Konferens med en
större lokal. Ringmötet samlade hela 72 bröder och där 13 Kapitelbröder
hedrades med ordensringen. Beredande broder var OÄ Hans Danielsson. Sedvanliga rapporter och val genomfördes och under punkten ideellt framförde
SOrg Tomas Ekström Anna-Monikas vals på dragspel.

Text Ulf Hedgren, Logen Morvin. Foto Jan Gustafsson logen Arcturus

Nya Ringbröder

SÄÄ Urban Engström tackar för maten
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Utdelning av Förtjänsttecken
vid SL Nordanlands möte 15-16 mars

OÄ Tomas Ekström, ROÄ Ulf Bergström, ROÄ Leif Jaldeby och RSMÄ Mikael Stenman
Vid SL Nordanlands ordinarie möte fick på Riksstorlogens uppdrag RSMÄ Mikael Stenman möjlighet att genomföra en värdig utdelning av Druid-Ordens
Förtjänsttecken till tre bröder. Samtliga tre har många år av osjälviskt arbete
inom Druid-Orden bakom sig.
ROÄ Ulf Bergström, Riddare av Bottenviken, logen Morvin, har i sin egen
GL tjänstgjort som ämbetsman i 4 perioder, 3 som Skm och 1 som ÄÄ. Han
har dessutom varit HB och även tjOÄ. Broder Ulf är nu inne på sin tredje
period i storlogen, nu som SOÄ. Tidigare har han gjort 2 perioder som SMÄ.
ROÄ Leif Jaldeby, Riddare av Möbelsnickeriet, logen Merkur. Broder Leif
som för övrigt är undertecknads fadder har 3 perioder som Skm och även
tjänstgjort som tjOÄ i sin GL. Dessutom har Leif gjort stora insatser för

Merkurgårdens underhåll och utsmyckning med sin gedigna yrkeskunskap.
Broder Leif har nyligen avslutat 3 perioder som SSkm i SL Nordanland.
OÄ Tomas Ekström, logen Merkur. Efter 12 år, d v s 6 perioder som Org
i GL jobbar nu broder Tomas vidare som SOrg i SL Nordanland där han är
inne på sin andra period. Oräkneliga är hans mycket uppskattade ideella
inslag, både inne i lunden och i efterlogen.
RSMÄ Mikael Stenman avslutade sin utdelning med att tillönska teckenmottagarna fortsatt välgång och många fortsatta framgångsrika år inom vår orden.
Text Ulf Hedgren logen Morvin. Foto Jan Gustafsson logen Arcturus

Uppvaktning av Dorus ålderman, Gunnar Ericsson 98 år
OÄ Gunnar Ericsson, Jubelveteran och Dorus ålderman fyllde 98 år den 11
mars 2019. Några Druidbröder från logen Doru uppvaktade Gunnar tillsammans med släkt och vänner som hade slutit upp till hans födelsekalas.
Gunnar hälsade alla välkomna med en skål mousserande i glasen och
därefter bjöds gästerna generöst på mat och dryck. Vid kaffet med tårta
visades film från Täby under 60-talet som Gunnar hade tagit. Intressant att
se hur det såg ut på den tiden med affärer och bostadsområden som kom
till då. Vi hann med en frågesport också där vi fick lära oss mer om Gunnar
innan det var dags att bryta upp och tacka för ett trevligt kalas. Gunnar var
glad att vi kunde komma och hoppades att vi skulle ses snart igen.
Carl Richson

Staffan Broms, Bengt Ljung, Carl Richson, Ulla Wretman(syster)
och Gunnar Ericsson
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SL Folkungalands vårmöte
i Linköping
Den 23 mars höll SL Folkungaland sitt vårmöte i Linköping. Hela 95 bröder
besökte oss under dagens tre möten. Frukostfralla och kaffe fanns på plats
för den tidige. Vi inledde med OÄ-församling på förmiddagen. Tre bröder
förlänades denna höga grad. Därefter åt vi en utomordentligt god köttfärspaj
med tillbehör, innan vi gick in till Ringgradsmöte, där vi hedrade sex bröder
med ringen.

Nya Kapitelbröder i SL Folkungaland: Lars Borggren och Peter Wimble
från Capella, Thomas Carlsson, Lars Lindholm, Thomas Remneblad
och Göran Unosson från Neptunus
Vi hade för dagen celebert besök av vår RSSkr, Dan Bergeld, som hade den
trevliga uppgiften att dela ut tre av Ordens Förtjänsttecken till bröderna Peter
Möller, Nerevs, Anders Källström, Neptunus och Lennart Aronsson, Thesevs.

Nya OÄ i SL Folkungaland: Johan Tegnér, Pallas, Peter Lövmo,
Neptunus och Mikael P Johansson, Thesevs

Stolta Bröder med nytt Förtjänstecken: ROÄ Peter Möller, Nerevs, RSSkr
Dan Bergeld, Aquila, ROÄ Lennart Aronsson, Thesevs och ROÄ Anders
Källström, Neptunus
Efter att dagen innan ha vänt och vridit på borden i bankettsalen i vår
Druidgård hade vi till slut tråcklat in alla 83 anmälda gäster till brödramåltiden. Lv i Logen Thesevs med sitt mat-team gjorde stora kulinariska insatser
hela dagen. Stämningen var på topp. Ett humoristiskt tal till vårt fosterland
hölls av Ulf Svensson, Capella, och en vacker hyllning till vår Orden hölls av
Yngvar Skogh, Nerthus.
Vi kan inte nog tacka Lv i Thesevs med medhjälpare som ställt upp i två
hela dagar med massor av jobb. Det blev ett alldeles fantastiskt Storlogemöte
möte i SL Folkungaland. Nu börjar våren!

Nya Ringbröder i SL Folkungaland: Pekka Akselín, Capella, Lars
Arvidsson, Capella, Sven-Åke trömberg, Nerevs, Thomas Hultman,
Pallas, Niklas Andersson, Thesevs och Mats Johansson, Thesevs
Efter eftermiddagskaffet vidtog kapitelgradsmötet där hela 12 druider var
kallade för att få sin triangel. Tal hölls av Conny Carlsson, Thesevs till OÄ,
Hans Andersson, Triton, till R och Peter Arnoldsson, Pallas, till K.

Per Andersson

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
Varje skänkt krona går oavkortat till fonden
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STÖD
prostatacancerforskningen

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

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

Foto Bernth Johansson
Foto Bernth Johansson
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Välgörenhet och 90-årsfirande i logen Manannán
Logen har överlämnat en gåva på 10 000 kr till Familjediakonin i Falkenberg. Checken överlämnades av
ÄÄ Jan-Inge Johansson till diakonins företrädare Miriam Åkerblad. Pengarna kommer att användas för
att stödja framförallt ensamstående föräldrar och barn, som lever i barnfattigdom.
Pengarna från logen kommer väl till pass då behovet är mycket stort och diakonins egna resurser inte
räcker till. Vid ett framtida logemöte kommer diakonin att besöka logen och berätta om sin verksamhet.

Logen har också firat sin äldste broder, 90-åringen Allan Hansson. Broder Allan hade bjudit in till fest
och ett stort antal bröder deltog i firandet. Han har 31 logeår bakom sig och har varit en flitig besökare
på logemötena samt blev OÄ 2001. Allan har under en lång följd av år innehaft olika ämbeten i vår loge
bl a som Skm och TjOÄ.
Vi hurrar och lyfter på hatten för broder Allan.

Logen Avalons Dinosaurier på frukostmöte
Logen Avalon har en växande skara bröder som sagt adjö till ordnat förvärvsarbete och istället njuter av en mer avslappnad tillvaro som pensionärer. Vi
kallar oss Dinosaurierna och träffas för ett frukostmöte varje onsdag morgon,
och under vintersäsongen sker detta naturligtvis på Druidgården i Älmhult.

Sven-Arne Svensson, en klassisk jukebox samt Bo Franzén
har alltså broder Sven-Arne suttit i som liten parvel. En fullt fungerande
jukebox med alla de klassiska singelskivorna från 50- och 60-talet fullbordade
vår upplevelse. Byn Häradsbäck är idag mycket levande och ortens verkliga
eldsjäl, Mette Adolfsson, berättade för oss om de genomförda investeringarna
och de kommande planerna.
Dinosaurierna är en mycket vital
församling som har utökat gemenskapen mellan bröder även mellan Logen
Avalons ordinarie möten. Utöver våra
frukostmöten förekommer även då
och då studieresor till Danmark och
Tyskland.

Danska smörrebröd smakar utmärkt
I tur och ordning bidrar vi med frukosttillbehör och vår skara närmar sig
nu tjugofem till antalet. Alla tänkbara problem löses under dessa morgontimmar och hade bara omvärlden lyssnat på oss i tillräcklig utsträckning hade vår
globala tillvaro utan tvekan sett annorlunda ut. Och då avses till det bättre.
Denna speciella onsdagsmorgon i april hade dagens frukostansvarige,
broder Sven-Arne Svensson, tagit ett alldeles speciellt initiativ och lockat ut
oss till sin forna hembygd några mil öster om Älmhult, till Häradsbäck, där
vi bjöds på smörrebröd och dryck i ett nyöppnat kafé vilket drivs i samarbete
med byns lanthandel.
Broder Sven-Arnes moder hade för många år sedan ett kafé i byn, och i
dagens nyöppnade lokaler kan man beskåda och njuta av en hel del interiördetaljer härstammande just från det forna kaféet. De vackra gamla fåtöljerna

Sven-Arne Svensson och byns
eldsjäl Mette Adolfsson
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After Work i Malmö
Som pensionär känns det lite konstigt att gå på en tillställning som heter
After Work. För att rättfärdiga det hela så måste jag göra något rejält före
detta After Work. Tvätta bilen utvändigt och städa den invändigt fick bli
dagens arbetsinsats.
Mellan 17 och 20 den 5 april fanns det möjlighet att träffa bröder innan
det var dags att fira helg. Förutom lite ädla drycker bjöds det även på små
tyska korvar med surkål. Lagom att starta fredagskvällen med.
När man har trevligt rusar tiden i väg. Hemgången blev flytta till 22.30
och anledningen var att ett mycket trevligt gäng hade samlats på Västergatan
3 - inte många bröder men en intressant spridning på logetillhörigheten.
Två bröder kom från logen Halör i Höllviken, två från logen Mimer i
Malmö och fyra från arrangörlogen Ad Astra också i Malmö. Trevligt med
nya bekantskaper. Samtalsämnen saknades inte.
Det blev livliga diskussioner om rekryteringen, om olika aktiviteter gärna
gemensamma över logegränserna. Lite allmänt snack om vad vi sysslar med
dagligdags. Hur ska vi få fram detta? Vi var rörande överens att vi gärna
vill anlita en broder när detta behövs. Problemet är att du känner, i bästa
fall, bröderna i den egna logen. Men alla de andra? Att annonsera i Svensk
Druid-Tidning är ett ypperligt tillfälle at sprida kunskapen om vad alla

våra företagare sysslar med! Redaktionen har fått något att tänka på och
återkommer i nästa nummer!
Vill du komma i kontakt med Ad Astras Lv Patrik Svensson kan du ringa
0703-38 90 71 eller e-post: patrizzo_74@icloud.com
Text och bild Göran Lindgren

Redaktionens önskemål för fotografier
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.

Aktieägarna i

Druidlogernas

i Malmö Fastighets AB
RIKSMÄSTERSKAPET
I GOLF 2019

Kallas härmed till
ordinarie bolagsstämma
måndagen den 13 maj 2019 kl 18.00
i Ordenshuset Västergatan 3, Malmö

arrangeras på Hussborgs Gk, den 10 augusti
till förmån för Ordens Stipendiefond

Stadgeenliga ärenden
Lättare förtäring serveras
Anmäl deltagande till sven.lamme@tele2.se
Styrelsen
Föredragningslista och årsredovisning
kan från den 2 maj avhämtas på Västergatan 3
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LANDET RUNT
Eubatmöte 19 mars

Denna kväll samlades total 42 bröder varav 40 från Ad Astra och 2 gästande
bröder från dotterlogerna Stella Polaris och Mimer. Bland de samlade bröderna kunde vi denna kväll umgås med några efterlängtade sällanbesökare
i form av broder Jan Gunn, som bor på den spanska sydkusten samt broder
Bosse Nilsson, som på grund av diverse krämpor numera har lite svårare
att delta. I efterlogen presenterade Lv Patrik Svensson kvällens meny, som
förutom en liten förrätt bjöd på en mycket välsmakande fiskgratäng. Det
var hög stämning runt de olika borden under middagen. Vid kaffe och avec
äntrade broder Anders ”Chico” Lindvall scenen med sin gitarr tillsammans
med musikerna Mathias Hjort på kontrabas och Paul Svanberg på slagverk.
Vi bjöds på en underbart rytmisk och gungig kväll med latinoinspirerad jazz,
samba och bossa.

1 Logen Ad Astra, Malmö
Eubatmöte med reception 5 mars

Den här kvällen anlände 39 bröder men när kvällen var slut var vi 40 som
avtågade. Vi hade hoppats få hälsa ytterligare en broder välkommen men
eftersom han var kallad till operation får hans intagning anstå till hösten.
Den återstående recipienden, Jakob Folkesson, påbörjade sin druidiska
vandring ledsagad av sin svärfar Ken Foldschack. Efter den högtidliga delen i
Lunden där Jakob upptagits i brödrakretsen väntade en trerätters festmåltid.
Den sedvanliga surprisen hade bytts ut mot rostbiffskanapé varefter följde
biff bourgogne och pannacotta, en välsmakande meny efter den högtidliga
stunden i Lunden. ÄÄ Jan Kluge hälsade välkommen till bords. Eftersom
han nyss var hemkommen från London anknöt han till 1781 och festdagen
då druidorden bildades. På samma sätt skulle vi nu fira broder Jakobs
upptagande i druidorden.

Anders ”Chico” Lindvall

Som ÄÄ i logen Ad Astra kan jag konstatera att vi är väldigt lyckligt lottade
med många fantastiska musiker. Ofta lyssnar vi på underbara stycken av
bröderna Milos Kalla (violin) och Kjell Olsson (piano). Ibland trakterar
broder Kjell sin klarinett med ljuvliga toner. Förra hösten lyssnade vi på
när broder Johan Sievert (elbas) kompade sångerskan Ananda Brännerud.
Broder Christoffer Månsson (gitarr och sång) har underhållit oss med en
Bellman repertoar och broder Börje Wihlborg brukar då och då ta på sig sitt
dragspel och spela gamla klassiska svenska visor.

ÄÄ Jan Kluge, Eubat Jakob Folkesson, fadder Ken Foldschak och MÄ Anders Thelin

TjOÄ Sten-Åke Ljung höll talet till fosterlandet och talade om positiva
känslor av att tillhöra något större och att detta skapar samhörighet. Utan
förankring i t ex sin hembygd finns risk för att bli identitetslös. Att vara
lokalpatriot är ju inte något konstigt. Broder Sten-Åke påminde oss också
om att vår nationaldag firas till minnet av att Gustav Vasa utsågs till svensk
kung i Strängnäs den 6 juni 1523 varvid Kalmarunionen, som i praktiken
var ett danskt styre, upphörde och att Sverige då blev ett fritt och självständigt rike. Även 1809 års regeringsform skrev under detta datum.
MÄ Anders Thelin höll talet till recipienden. Broder Anders gladde sig åt
att Jakob också kunde anslutas till de fyras gäng med knorr på svansen. Men
det visade sig att med detta menades att det nu var fyra Ad Astra-bröder som
hade håret i knut. Anders påtalade också att eftertanke och reflektion kräver
eget engagemang och att det finns mycket att hjälpa till med ideellt, inte
minst rekrytering till vår loge. I svarstalet menade Jakob att det här var en
dag att minnas som en första frackkväll och en fin stund i Lunden.
Våra eminenta musiker spelade för oss och efter att brödernas visade uppskattning medelst applåder, bravorop och golvstampningar blev det ytterligare musik
innan undertecknad tackade för maten. Det här var en dag som undertecknad
tänkt använda på annat sätt men att delta i reception av en ny broder med
efterföljande spännande och fina måltid lockade mer än andra aktiviteter. Med
tanke på tjOÄs tal kanske det till och med är så att min identitet med åren har
blivit mer druidisk än något annat. Innan kvällen tog slut erhöll vår nya broder
recipiendpaket. Blommor delades också ut till recipienden och hans faddrar.

Text Jan Kluge, bild Ken Foldschak

3 Logen Mimer, Malmö
Eubatmöte med reception den 13 mars

Denna kväll var ingen vanlig kväll utan det var en kväll med reception på
agendan. Med en del gäster i från logerna Ad Astra, Vasa och Hesperus var vi
uppe i antalet 30 välklädda herrar, här inkluderat våra två recipiender Sergio
Brundu och Christian Lund.
Efter att ÄÄ Karsten Klinteberg öppnat mötet 19:16 och välkomnat 28 bröder fortlöpte mötet i Lunden i rask takt. En kort bit in på mötet informerade
beredande broder Mikael Lunga att de blivande bröderna var redo. ÄÄ ledde
oss ritualenligt och högtidligt igenom receptionen och på hans högra sida
satt inte bara skrivaren utan här stod även broder Leif Hansson som denna
kväll förärats att vara M. Efter att ÄÄ hälsat de nya bröderna välkomna och
låtit dem under Skr Roberth Andersson övervakande skriva in sina namn i
vår loges matrikel fortsatte vårt möte på ritualenligt vis.
ÄÄ avslutade mötet klockan 20:36 nu med 30 bröder som närvarande,

Sven Lamme
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tiden 1 timme och 20 minuter tyder på tills motsatsen bevisats vara nytt
druidiskt rekord, bra jobbat alla närvarande ämbetsmän.

7 Logen Vasa, Malmö
Eubatmöte 7 mars

Efter ett stämningsfullt möte i Lunden återsamlades 23 bröder, inkl gästande
broder, tjOÄ Sebastian Zander, från logen Dair, och fyra gäster (kommande
recipiender samt aftonens föredragshållare) i förrummet för en stunds
mingel, innan Lv Anders Grahn önskade alla välkomna till efterlogen med
föredrag om punschtillverkning.
Med tanke på kommande föredrag hade borden placerats i u-form. Snart
hade alla intagit sina platser, varefter Lv informerade om kvällens meny, som
naturligtvis var skånsk ärtsoppa, varm punsch och pannkaka. Lv passade
även på att presentera kvällens föredragshållare, punschspecialisten Martin
Gullberg. ÄÄ Peter Johannisson hälsade därefter alla välkomna till bords och
utbringade första skålen.
Många snapsvisor sjöngs under kvällen, dels logen Vasas paradsnapsvisor
Vikingen och Måsen, men även ett par punschvisor bl a framförda dels av
vår Iv Jesper Kedström, dels av gästande broder Sebastian Zander. Ljudnivån
ökade under stor förbrödring. Det blev en härlig stämning i efterlogen.
När kaffe och avec hade serverats blev det dags för aftonens föredragshållare Martin Gullberg (delägare i nybildade AB Wolkes Punsch, som startade
sin verksamhet 2015) att inta scenen och tala om skånsk punschtillverkning
för ca 100 år sedan och i nutid. En nytillverkning av Wolkes äkta Caloric
Punsch (varu nr 31744 på Systembolaget). Grundaren till Wolkes Punsch
var Gustaf Wolke (född 1864). Punschens storhetstid var under perioden
från 1850 fram till första världskriget. Företagets adress var S Förstadsgatan
1, Malmö. Om man promenerar från Stortorget mot Gustaf Adolfs Torg kan
man se Wolkes Punsch på en magnifik väggmålning.
I början av förra seklet var produktionsnivån på årsbasis ca 30.000
liter. Wolkes Punsch, belönades med
priser på Parisutställningen 1900 och
Baltiska utställningen 1914. Motbokens införande 1915 och starten av
det statliga monopolet Systembolaget
1917 gjorde att den privata tillverkningen av punsch i Malmö upphörde.
Nytillverkningen i blygsam skala av
Wolkes punsch sker för närvarande
i Landskrona. Den tillverkas på
samma sätt som under Gustaf Wolkes
ÄÄ Peter Johannisson
tid och har samma goda smak som
och Martin Gullberg
för 100 år sedan. Föredragshållaren
avtackades av vår ÄÄ med en flaska
med annat välsmakande innehåll samt allas uppskattning som visades med
stora ovationer.
Ännu en fin afton i god Vasaanda avslutades framåt 23-tiden. Många såg
nog redan fram emot vårt högtidsmöte om 14 dagar med invigning av fyra
nya medlemmar samt utdelning av veterantecken till bröderna Percy Kling
och Göran Längby.

De nya eubaterna flankerar ÄÄ

TjOÄ denna kväll var broder Per Rohlwin vilken även under brödramåltiden förärade de nya bröderna med fina blomster.
På tal om brödramåltiden så är det vår fantastiske Lv Karl-Arne Jönsson
som håller i denna tillställning med bordsplacering som brukligt. För en
väldigt prisvärd summa bjöds det denna kväll på till förrätt sparrissoppa,
huvudrätt fläsk ytterfilé med alla dess tillbehör samt vin.
Mycket troligt en och annan kemtvätt fick någon frackskjorta att bearbeta, men det må vara hänt efter en trevlig kväll i god anda med mycket mat
med många tal och skålar.
ÄÄ Karsten Klinteberg önskade de nya bröderna välkomna och skålade
mad alla törstiga bröder
Talet till fosterlandet höll MÄ Tommy Wihlborg och med allt ifrån lagom
till att ha det gott och vem kan säga emot?
Talet till recipienderna höll ÄÄ Karsten Klinteberg och här kom statistikern
fram än en gång. Frånsett att de nya bröderna var varmt välkomna fick vi även
information om att närvarande denna kväll var, sett till åldern den yngste och
de fyra äldsta, bröderna genom tiderna som gått med i logen Mimer.
Recipiendernas tacktal höll traditionsenligt äldsta brodern, Sergio Brundu
- bra jobbat broder.

Eubatmöte med reception den 21 mars

ÄÄ håller tal till recipienderna

Efter ett mycket högtidligt och stämningsfullt möte i Lunden samlades alla
31 bröder på inneterrassen, där Fu med Lv Anders Grahn i spetsen bjöd på
traditionsenligt ”bubbel” efter en väl genomförd sabrering. Samspelet mellan Malmölogerna är mycket gott. Vid aftonens högtidsmöte fanns representanter från SL Sydborgen, SÄÄ Thomas Servin, SSkr Leif Hansson och
SM Lars-Göran Lindh samt bröder från logerna Mimer och Wales. När såväl
vår ordinarie liksom ersättare på posten Org ej var tillgängliga (ordinarie
Org hade förhinder och ersättaren, Göran Längby, blev veteran) ställde en
hjälpande broder från logen Mimer, Org Håkan Wallander välvilligt upp och
bjöd på mycket vacker musik från orgelläktaren.
Därefter återsamlades bröder i förrummet i avvaktan på aftonens brödramåltid. Recipienderna Jörgen Gothred, Robin Johnsson, Ulf Lagerholm och
Magnus Planell samt veteranerna Percy Kling och Göran Längby blev fotogra-

TjOÄ överlämnar rosor

Tacktalet till maten höll vår IT-guru tillika SM Lars-Göran Lindh, en
enkel skrivare tolkade talet som att inget avvikande hade upptäckts under
måltiden så allt hade varit fantastiskt gott och trevligt!
Bröderna trappade av efter hand men tillställningen höll på långt in på
natten, allt enligt skrivarens fru.
Vid penna & foto denna kväll Roberth Andersson
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vi kommer från olika platser, vi har olika familjeförhållanden, vi är i olika
skeden av livet och vi har olika erfarenheter från våra respektive liv. Det som
förenar oss är vår önskan och vilja att tillhöra något som inte styrs av staten,
samhället, släkten, religionen, politiken m m utan av medmänskliga värderingar och broderskapets varma gemenskap. Logen Vasa ger oss bröder ett
andrum i en annars hektisk värld runt omkring oss. En skål och ett druidiskt
leve utbringades för logen Vasa.
ÄÄ höll ett mycket känslomässigt och spontant tal till recipiender och
veteraner, som han känt under många år. Han uttryckte en glädje och
stolthet att vara ÄÄ i logen Vasa, som i afton kunde glädjas över att ha fått
två veteraner samt ett välkommet tillskott av fyra nya bröder. Recipiendernas
tacktal hölls av broder Magnus Planell.
Broder Dan Neuhaus uttryckte sin stolthet att vara fadder till en av recipienderna, Jörgen Gothred, en vän, granne och nu också broder i logen Vasa.
Veteranernas tacktal hölls av Göran Längby. Han påpekade bl a att logen
Vasas nuvarande Skr, Elov Blom, även var Skr när han invigdes i logen Vasa
hösten 1993. Egentligen ansåg han inte att det var någon större bedrift att bli
veteran. Det blir man automatiskt efter 25 års medlemskap i vår Orden.
SSkr Leif Hansson höll tacktalet för maten, men gratulerade även logen
Vasa till fyra nya bröder och två veteraner.
Avslutningsvis utdelade ÄÄ blommor till våra två veteraner samt recipiendpaket och blommor till de fyra recipienderna. Lv höll avslutningsvis ett
spontant och uppskattat tal om broderskapet.
Efter ett långt möte i Lunden och en mycket trevlig efterloge i god
förbrödring var det dags för bröder att bryta upp vid midnatt och bege sig
hemåt i den alltmer ljumma vårnatten.

ferade tillsammans med ÄÄ Peter Johannisson respektive tjOÄ Stein Karlsen.
En kort stund efter fotograferingen ringde Lv Anders Grahn i klockan och
hälsade bröder välkomna till festmatsalen. När alla bröder intagit sina platser informerade Lv om aftonens meny som var italienskinspirerad förutom
den inledande ”sillamackan” förstås,

Lv Anders Grahn sabrerar en flaska "bubbel" på terrassen

ÄÄ Peter Johannisson hälsade alla bröder välkomna till bords och
utbringade första skålen. Han uttryckte sin glädje över att logen Vasa fått fyra
nya bröder och två veteraner.

Vid pennan Elov Blom, foto Caj Lindskoug

8 Logen Wirdar, Ljungby
Eubatmöte 27 februari, Jazzens stora

Onsdagen 27 februari besöktes eubatmötet hos logen Wirdar av 4 bröder
från logen Cernunnos tillsammans med 63 bröder från vår egen loge. ÄÄ Per
Bergman hälsade alla hjärtligt välkomna och kåserade över ämnet moral
som inledning på mötet.
Kvällens ideella inslag hade
rubriken Jazzens stora och hölls av
broder Ulf Bondesson. Broder Ulf
hade redan som tioåring i början
av 1950-talet blivit intresserad av
jazz. Vid denna tid kunde man få
höra jazz från skivspelare eller på
skoldanser och kanske också med Per
Grenlunds orkester. Under inslaget
framfördes ett antal jazzlåtar av de
TjOÄ Dennis Byrskog med Ulf
stora legendarerna inom jazzen.
Bondesson som underhöll om jazz
Louis Armstrong som bl a framträdde
under kvällen
1955 i sporthallen i Växjö. Vidare
spelades låtar av Teddy Wilson, sångerskan Billie Holiday som endast blev
44 år gammal, Billie genomförde 1954 en framgångsrik turné i Europa.
Inslaget avslutades med låtar av Oscar Petersen, samt av orkesterledarna
och storheterna Benny Goodman, Count Basie och Duke Ellington. Duke var
även verksam som kompositör och arrangör. Han uppträdde vid ett flertal
tillfällen i Sverige och då även tillsammans med vår egen Alice Babs.
ÄÄ Per Bergman tackade broder Ulf för ett trevligt inslag som avslutades
med en gemensam applåd. Mötet avslutades enligt ritualen och logevärden
bjöd in till brödramåltid.

Robin Johnsson, Ulf Lagerholm, ÄÄ Peter Johan-nisson, Magnus Planell och
Jörgen Gothred

TjOÄ Stein Karlsen höll talet till fosterlandet Sverige, som poetiskt förr
kallades för Svea rike. Han poängterade vidare de sportsliga framgångar
som Sverige nått inom bl a fotboll, orientering och golf. Talet avslutades
traditionsenligt med ett fyrfaldigt leve för Sverige, varefter nationalsången
sjöngs unisont.

Veteranerna Göran Längby och Percy Kling flankerar tjOÄ Stein Karlsen

Vid pennan Sam Johansson

Snart kom turen till MÄ André Ilvemark att hålla talet till Logen, som
kretsade kring druidordens bärande principer, sedlighet, broderlighet och
välgörenhet. I logen Vasa ryms många olika individer. Vi har olika yrken,

Druidstämma med gradgivning 15 mars

Denna kväll genomfördes årets druidgradgivning för sju Wirdarbröder som
ses i bild här intill och detta gjordes enligt sedvanliga högtidliga ritualer.
22

Nr 3 - 2019

Svensk Druid-Tidning
I efterlogen hade Fu med Lv Ulf Gustafsson i spetsen ordnat en god tvårätters meny som bestod av Chicken à la king och Wallenbergare med tillbehör.
Som ideellt inslag berättade broder Roland Hansson om Carl Tersmeden
(1715-1797). Vi fick bl a höra om hans ganska ”vidlyftiga” liv innan han
till slut blev kommendör och varvschef i Karlskrona. MÄ Michael Lundström
tackade för maten och därefter fortsatte samvaron vid kaffeborden.
Text och foto: KEA

ÄÄ Per Bergman omgiven av de nya druiderna, Anders Lindholm, Dick
Nilsson, Ulf Rydell, Frederik Svärd, Per Johansson, Peter Lydén och Emil Lydén

14 Logen Morvin, Luleå

Det ideella inslaget hölls av kvällens organist Tobias Karlsson som spelade
”Kristallen den fina”.
Efter mötet var det tid för brödramåltid en trappa upp där sex bröder som
hade fyllt 70 år bjöd oss på vin till en utsökt måltid som bestod av Skagencheesecake som förrätt och Nötrulle till huvudrätt. Som det är en sådan här
högtidskväll hölls det tal och det första hölls av ÄÄ Per Bergman som tog upp
vilka möjligheter en druid har till att utvecklas i logen. ÄÄ lyckönskade de
nya recipienderna på deras druidiska vandring.
Svarstalet för recipienterna hölls av Dick Nilsson som tackade alla faddrar
som hade tagit med dem till denna gemenskap. Han tog också upp de nya
druidernas goda vilja att utvecklas i denna grad.
Talet till fosterlandet hölls av Tomas Elofsson som tog upp delar av dikten
”Sverige, Sverige, fosterland” av Verner von Heidenstam och han avslutade
med att tala om att vi bor i ett land som ger oss många möjligheter, bl a att
vi har en fin natur och kultur. Till sist konstaterade han att det är bra att
leva i Sverige.
MÄ Mats Höstbo tackade bröderna, Sam Johansson, Åke Danielsson,
Bengt-Göran Ericsson, Tommy Hultberg, Sten Johansson och Ingmar Paulsson för vinet som de bjöd på under kvällen.
Kvällen avslutades med en trevlig stund vid kaffebordet för de 52 närvarande druiderna.

Druidstämma med årsmöte och bokslut 15 februari

Kvällens huvudämne var logens årsbokslut. Jag kan konstatera att även vi
inom Druid-Orden har svårt locka medlemmar till just årsmöten. Vi kanske
måste ta till liknande åtgärder som jag läste om hos en av pensionärsföreningarna lokalt. De som kom till årsmötet bjöds på mat och därefter styrdans.
Glädjande nog så visade bokslutet rejäla plussiffror. Till väldigt stor del
beroende på det under våren 2018 avhållna SL-mötet. Tema var ”Less is
more” och samtliga aktiviteter (utom damernas program) kunde lösas i
ordinarie lokaler där vi betalar en fast årshyra. Trots vårt låga medlemstal så
ställde alla Morvinbröder som bara kunde upp och hjälpte till. Ingen nämnd,
ingen glömd.
Efter sedvanliga val av representanter till både Riksmöte och SL-möte
kunde vi fortsätta kvällen med en god brödramåltid och broderlig samvaro.
Text & Foto Ulf Hedgren

Bernt Gudmundsson

9 Logen Merlin, Karlskrona
Druidstämma och eubatmöte
med ”Äldre bröders afton” 30 mars

Djupa samtal vid brödramåltiden

ÄÄ Anders Welltén kunde hälsa 31 bröder välkomna till stämman. Efter
genomgången dagordning, med bl.a ett beviljat avgångsbrev, fick vi under
punkten ideellt lyssna till ”About the clouds” av Kevin Kendle.
Därefter var det dags för ex-ämbetsmännen att träda i aktion. Kvällens
ÄÄ Hans Assarsson kunde hälsa 40 bröder välkomna till eubatmötet. Till sin
hjälp hade han tjOÄ Rolf Mattsson, MÄ Michael Lundström, M K-E Andersson, Skr Magnus Hansson, Skm Roland Hansson, Iv Dennis Larsson, Yv
Conny Ovesson, Org Anders Welltén och Ark Mikael Wirbrand. Det visade sig
att takterna från förr sitter kvar och det blev ett mycket bra genomfört möte.

Eubatmöte med teckenutdelning 28 februari

Ibland går inte saker som det är tänk. Vi hade samlats denna sista kväll i
februari för att få vara med om utdelning av Stjärntecken till en av våra
välförtjänta bröder. Det vi inte hade räknat med var att hälsan spelade mottagande broder en motgång i sista stund.

SOÄ Ulf Bergström, ÄÄ Christoffer Hedgren, SM Thomas Hdedlund och
SSkm Per Sjöström

Av den anledningen fick vi uppleva ett vanligt eubatmöte i frack med
tillresta SL-ämbetsmän på besök.
ÄÄ Christoffer Hedgren poängterade dock att detta då blev ett ypperligt
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valfångst förr och nu, ett trevligt möte där man blev serverad val till brödramåltiden. Han framförde också ett tack till Pierre Ullmark som ordnat med besöket
och allt det praktiska runt detta. Ett tack också till bröderna Anders Regnell och
Morgan Evaldsson som tillsammans med Pierre stod för transporten till Norge.
I efterlogen gratulerades broder Bengt Persson med sång och hurrarop då
han dagen före mötet hade firat sin 70-årsdag.
Broder Lars Neuman berättade om och visade bilder från sina resor till
Afrika. Det var ett intressant föredrag där vi fick lära oss om djurens strid
för sin överlevnad och inte minst vissa arter som hotas av utrotning av
tjuvjägare. Vi fick också se många fina bilder av de mäktiga djuren och deras
liv i den afrikanska naturen.

tillfälle att testa fracken inför det kommande SL-mötet i Piteå. En annan positiv följd av frackmöte var den extra påkostade brödramåltiden bestående av
rensteksröra till förrätt och kycklingfilé till varmrätt. Allt lagat och serverat
av allas vår Ann-Marie från restaurang Mumma.
Text & Foto Ulf Hedgren

Eubatmöte med Norrbottniabanan 20 mars

Efter en föregående helg med SL-möte i Nordanland känns det rätt befriande
med ett alldeles vanligt eubatmöte onsdagen efter. Hälsotillståndet bland
bröderna var gott och ämbetsmannakåren i högform. Alla dessa faktorer
medverkade till att mötet kunde avslutas efter ett värdig genomförande
redan kvart i. Kvällens gäst var Merkurbroder Gusten Granström som i
egenskap av VD för Norrbottniabanan även var kvällens föredragshållare i
efterlogen. Innan dess skulle vi avnjuta Mummas godsaker i vår brödramåltid. Kvällens huvudrätt var en vällagad köttfärslimpa efter SoS till förrätt.
Broder Gusten drog därefter igång en mycket professionell redovisning av
status på den järnväg som ska byggas efter kusten från Umeå till Luleå.
Projektet har en väldigt lång tidsram och spåret ska vara framme i Luleå
2030. Vi fick veta vilka enorma pengar det kostar att bygga järnväg. Varje 10
km kostar ca 1 miljard kr. Dock ”billigt” jämfört med planerade höghastighetsbanor. Där är kostnaden 10 ggr så hög. Fortfarande fattas det dock
pengar för första etappen till Skellefteå. Men som broder Gusten sa, vad är
1,8 miljarder för pengar?

LOA

19 Logen Stonehenge, Hässleholm
Bardating med gradgivning fredagen 8 februari

När skymningen fallit strömmade bröderna till Göingehuset för avhållande
av det årliga bardatinget med reception.
Yv kunde slutligen sammanfatta att närmare 70 bröder hörsammat kallelsen. Bland dessa återfanns jämte egna bröder även ett 30-tal (!) gästande
från Logen Fingal, samt ROÄ Paul Ljungqvist, Logen Halör. Återseendets
glädje var påtaglig och likaså nyfikenheten bröderna emellan, hos dem som
inte tidigare haft tillfället att träffas inom den druidiska gemenskapen.
Bardatinget med reception genomomfördes högtidligt och stilenligt av
ämbetsmannakåren under ledning av ÄÄ Anders Johansson, varvid fem
Fingal- och fyra Stonehengebröder välkomnades i bardgraden. För att ytterligare inskärpa de särskilda dygderna i graden, medverkade bröderna Lars
R Johansson, Leif Jonasson, Joakim Tillberg, Ronny Nyberg, Joakim Wahlis
och Evert Storm. Sammantaget en minnesvärd gradgivning för bröderna i
allmänhet och recipienderna i synnerhet. Välkomna barder!
När aftonen närmade sig tioslaget, välkomnades vi till bords av Lv Lasse
Forsén med Fu, som bjöd på matjessilltårta och därefter porterstek med
rostade rotfrukter. En utsökt måltid enligt min egen utsago och även att
döma av ovetenskaplig undersökning hos bröderna vid bordet.
Ett makalöst sorl av förbrödring avbröts som sig bör med jämna mellanrum, då M Valentin Nilsson sökte uppmärksamhet för kvällens olika tal.
Till fosterlandet respektive tal till gästande bröder – broder Peter Lundh, till
Logen – broder Valentin Nilsson, till recipienderna – ÄÄ Anders Johansson,
recipiendernas svarstal – broder Andreas Dahlberg, talet till Fu/tack för
måltiden – ÄÄ Logen Fingal, Christer Lindblad.

Text & Foto Ulf Hedgren

Gusten Granström redogör för planerna

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
Eubatmöte 14 februari

40 bröder var samlade för kvällens eubatmöte. Broder Thomas Alqvist berättade
att 11 bröder från Cynthus och broder Anders Regnell Taliesin besökt Sandefjord Norge och logen Fraternitas, där fick de en inblick i historiken runt
Från Logen Fingal brödena Bo Andersson, Kenneth Lindholm, Jörgen
Stenbeck, Nicklas Andersson, Nicklas Gustavsson. Från Logen Stonehenge
bröderna Bertil Olausson, Lars Törnqvist, Andreas Dahlberg och Joakim
Wallin och ÄÄ Anders Johansson

Logevärden kunde glädjande meddela att kvällens lotteri inbringat hela
4 000 kr till vår stipendiefond.
Vid midnatt bröts taffeln av ÄÄ Anders Johansson och så småningom
strävade bröderna hemåt, säkerligen i förvissningen om en fin helg, när den
föregicks av en afton som denna. Vi är stolta över förtroendet från Logen Fingal
att vi även i år fick föra deras bardrecipiender till den nya graden av druidiskt
kunnande och erfarenhet. Från Logen Stonehenge ser vi framåt att i valborgstider styra färden till Ringsjöbygden och våra kära bröder i Logen Fingal!
Broder Bengt Persson Gratuleras
av MÄ

Broder Lars Neuman berättar om
sina resor till Afrika

Text Johnny Nilsson, foto Peter Wendéll
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Druidstämma och eubatmöte 22 februari

Under den traditionsenliga ritualen för reception
medverkade alltså både åtta helt nya bröder samt en
broder med 25 års utveckling.
Efterlogen blev en mycket fin brödraupplevelse
med inspirerande och tänkvärda tal samt med totalt
52 bröder från Nennius, Arcturus och Morvin som
avslutade mötet.

Denna afton hade 43 bröder hörsammat kallelse till möte och druidisk
gemenskap. Vi välkomnade särskilt fyra gästande bröder från logen Cernunnos, Höganäs.
Trots att flera ämbetsmän var vecka-8-lediga, så genomförde kvällens
tjänstgörande ämbetsmannakår de tvenne mötena med bravur, till fromma
för de närvarande bröderna.
Det meddelades också i eubatmötet att ämbetsmännen även i kameralt
hänseende gjort ett gott värv, genom att beviljas ansvarsfrihet för det
gångna räkenskapsåret.
Vi tågade in till efterloge och brödramåltid, kanske med vissa tvivel om
att kvällens huvudrätt skulle tillgodose behoven hos matglada bröder. Den
krämiga fisksoppan med aioli och hembakat bröd undanröjde snart alla
tvivel, vilket också påtagligt bekräftades med förnöjsamma anletsdrag hos
bröderna. Tack Lv Lasse Forsén med Fu!
Talet till Logen hölls av broder Olle Karlsson, som bl a uttryckte tacksamhet
över bröder som ställer upp för varandra, hjälper och står vid varandras sida.
Ett tal till gästande bröder framfördes av broder Joakim Wahlis, där han
fäste uppmärksamheten på den ynnest vi erfar att få ta emot och ta hand om
gäster. Den som reser och samlar erfarenhet från olika grundloger blir en
fyrbåk bland oss av kunskap i druidiskt arbete.
Ett tack för maten gavs av broder Mikael Landelius, ÄÄ i logen Cernunnos, varvid Lv och Fu uppmärksammades med ett tack för en utsökt måltid.
Broder Mikael tackade också för ett stilfullt arbete i Lunden och ser fram
emot att möta oss som gäster i Höganäs. Där väntar bland annat vår forne
Stonehengebroder Torsten Karlsson!
Tj ÄÄ Olle Karlsson bröt taffeln. Sorlet från samtal förflyttades efter hand
en trappa ned, innan det var tid att bege sig hemåt efter ännu en fin kväll
med brödrakärlekens signum.

Per-Olof Persson

Veteran Jan Nilsson

27 Logen Neptunus, Linköping
Eubatmöte med Jubelveteranteckenutdelning 2 april

43 bröder var samlade till kvällens högtidliga loge med teckenutdelning till
två jubelveteraner, ROÄ Gösta Dahlin och OÄ Lars Ristenstrand, vilka båda
invigdes i Druid-Orden och Logen Neptunus den 25 mars 1969.
Logen gästades från RSL av RSV Lars Grefmar och RSBibl Rene Lindelöf
samt från SL Folkungaland av SÄÄ Niklas Larsson, SSkr Ingmar Hultman
och SM Christer Setterdahl, vilka genomförde teckenutdelningen under
högtidliga former i Lunden.

Text Jonny Nilsson

25 Logen Nennius, Boden
Eubatmöte med reception 29 mars

Det var en glädjens dag denna fredag då 44 bröder började mötet där Nennius i Boden både recipierade sju nya egna bröder samt en Arcturusbroder
samt en broder som förärades veterantecknet.
Kvällen började traditionsenligt med att recipienderna hämtades i bostaden av bröder som också till respektive lämnade över en ros. Väl på logegården fördes de direkt ner i recipiendrummet där de förbereddes inför kvällen.
Vår veteran Jan Nilsson mottogs med stor värme på förlogen och han
deltog sedan i god druidisk anda som Hb under mötet.

SSkr Ingemar Hultman, RSV Lars Grefmar, SÄÄ Niklas Larsson, ÄÄ
Peter Lövmo, RSBibl Rene Lindelöf och SM Christer Setterdahl samt
Jubelveteranerna Gösta Dahlin och Lars Ristenstrand

Efter avslutat eubatmöte intog bröderna bankettsalen där vi serverades
en superb trerätters måltid från vår duktiga kökspersonal med kvällens Lv
Morgan Johnson i spetsen.
MÄ Mats Johansson framförde tal till Fäderneslandet och talet till Orden
samt Logen höll SÄÄ Niklas Larsson, talet till jubilarerna hölls av ÄÄ Peter
Lövmo och ROÄ Gösta Dahlin tackade å jubilarernas vägnar. Kvällens sista
talare, RSV Lars Grefmar tackade å RSL vägnar för kvällens högtidsloge med
att få vara med och dela ut jubelveterantecken till två bröder samtidigt under
en kväll (inte så vanligt), samt ett stort tack för maten till Lv med personal.
Kvällen avslutades ca kl 22:30 varefter bröderna vände hemåt denna
sköna vårkväll.
Text S Johansson, foto Jan Båving

28 Logen Ossian, Olofström
En ny broder och en veteran den 21 mars

Det var hög stämning när logen Ossian hade eubatmöte med gradgivning.
Senaste gången detta hände var 2017. Det visar att det rekryteringsarbete
som ämbetsmännen dragit igång verkligen gett resultat. Under kvällen fick
logen också ytterligare en veteran bland sina medlemmar.

Stefan Riddarström, Hardy Wikström Arcturus, MÄ Jan-Erik Backman, tjOÄ
Thomas Lindmark, Per-ÄÄ Olof Persson, Joel Svensson, Krister Berglund, Peter
Bergvall, Mikael Nilsson, Hans-Lennart Bruun, Robert Wikström
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Kvällen inleddes med att ÄÄ Andrej Krugly hälsade 23 bröder välkomna.
Han vände sig speciellt till representanterna från SL-Östanland, SÄÄ Peter
Sunnanek, SMÄ Rickard Jönsson och SSkm Håkan Jonasson samt gästande
bröder från Merlin, Mattias Svensson och Morgan Svensson. Sedan läste han
några verser ur europahymnen ”Till Glädje” från 1785 av Schiller som inte
bara låter den symbolisera EU utan hela Europa i sin vision om mänsklighetens förbrödring.
Efter sedvanlig mötesöppning var det dags för reception av en ny broder.
Ceremonin genomfördes på ett mycket stämningsfullt sätt och den inramades med fin livemusik sammanställd av Org Marcin Michalak. Sedan
fortsatte dagordningen till ordet fritt då SL-ämbetsmännen tilldelade tjOÄ
Rolf Seger Ordens Veterantecken.

29 Logen Fingal, Hörby
Eubatmöte 12 mars

48 bröder deltog varvid noterades att följande bröder uppnått jämna möten,
nämligen Johnny Hallberg 10, Jörgen Ständig 40 och Bengt Ekstrand 460
möten. ÄÄ Christer Lindblad informerade bl a om planerat besök till logen
Cernunnos eubatmöte den 14 maj samt att Fingaldamerna kommer att ha
träff den 4 april. Lv Per Åkesson inbjöd till efterloge med stekt fläsk löksås
och kokt potatis. Något som smakade förträffligt och de 10 kilona fläsk
försvann snabbt.
Kvällens föredrag stod vår broder Stefan Espersson för. Han berättade
om den verksamhet, i form av ”Åkarhjälpen”, som han och hans företag
är involverat i. Inför varje jul sedan 2007 har han och medhjälpare styrt
”Julklappsbilen” till Litauen och glatt cancersjuka barn med insamlade
julklappar och mänsklig värme. ÄÄ tackade broder Stefan för den intressanta och tankeväckande presentationen i ord och bild. Han hoppades att
verksamheten kan fortsätta genom att få stöd i olika former. På sedvanligt
sätt beledsagades tacket genom att överräcka en flaska rödvin. Grytslanten,
till förmån för stipendiefonden, inbringade denna afton 1005 kr, som stöd till
forskning om prostatacancer.

SMä Rickard Jönsson, SÄÄ Peter Sunnanek, SSkm Håkan Jonasson och ÄÄ Andrej
Krugly samt Veteranteckenmottagaren Rolf Seger och Eubaten Johan Cohn

I efterlogen serverades en god trerätters middag. Egentillagad paté,
egenfångad regnbågslax samt blåbärspaj. Vinet sponsrades av de 35-årsjubilerande bröderna Rickard Jönsson och Karl-Erik Lundin.
Talet till fosterlandet hölls av M Alf Nilsson som framhöll svenska
idrottsframgångar på ett utmärkt sätt. ÄÄ Andrej Krugly framhöll i sitt tal
till recipienden att den som blir invigd kommer att uppleva mycket som
annorlunda, främmande och kravfyllt, men även utvecklande, personlighetsdanande och tänkvärt. Ju snabbare man kommer in i vår gemenskap, desto
bättre kommer samvaron att upplevas. Här har faddrarna en viktig uppgift
att påminna om logemöten.
Nyinvigde brodern Johan Cohn tackade för att blivit broder i logen Ossian.
Talet till veteranteckenmottagaren hölls av ÄÄ Andrej Krugly som summerade broder Rolf Segers gärning och tackade för ett imponerande arbete
för Orden. Broder Rolf Seger invigdes i Eubatgraden den 17 mars 1994 och
har varit handbard, logevärd, Med Ärk, Ädel Ärk och är nu tjänstgörande Old
Ärk. Han har erhållit både Stjärntecken och Förtjänsttecken. I sitt svarstal
betonade han trivseln i logen och hoppades att även i fortsättningen kunna
bidra med sina tjänster för Orden.
ÄÄ Andrej Krugly prydde broder Jonas Andkvist rockslag med Stipendiefondens månadsgivarmärke (den 12:e brodern i logen) och framförde ett
stort tack till bröderna för bidragen. SÄÄ Peter Sunnanek tackade Lv och Fu
för en utsökt måltid och en synnerligen trevlig brödramåltid. Med glimten
i ögat sa han att det inte kändes som att regnbågslaxen var tjuvfiskad. I sitt
tal avundades han logen att ha ett Fu som förbereder och lagar måltiderna
egenhändigt och har en organist som spelar orgel.
När taffeln var bruten fortsatte kvällen i god stämning och avslutades
med pilkastning som broder Mikael Gustavsson visade bröderna hur man
träffar bullseye och tog med sig hem en vinflaska som var första priset.

ÄÄ Christer Lindblad och broder Stefan Espersson

Druidgradgivning 26 mars

I närvaro av 32 bröder invigdes broder Jonny
Brorsson i Druidgraden och efterlogen präglades
helt av detta. Talet till fosterlandet framfördes av
broder Eve Roth, och talet till logen av broder Henrik Nellestrand. Talet till recipienderna framfördes
av ÄÄ som välkomnade den nyvordna druiden
Johnny Brorson i sin nya grad. Han påminde
också om att man som druid nu är valbar för
ämbetsmannauppdrag i logen och uppmanade
broder Johnny att ta chansen till att arbeta med
Druid Jonny Brorsson
något uppdrag, eftersom det är så berikande. I sitt
tacktal som nyupptagen druid, framförde broder Johnny Brorson att han
funnit stor gemenskap i vårt brödraskap, att man i goda bröders lag kan tala
med hjärtat, och att man känner sig trygg i brödraskapet, och att det är ok
att göra misstag ibland - det är av dom vi lär oss. OÄ Göte Persson framförde
även ett välrimmat tal kvällen till ära.
Grytslanten till förmån för stipendiefonden inbringade denna kväll 731 kr.
Text/foto Thomas Andersson/Gert Nilsson

Andrej Krugly

Annonsera i Svensk Druid-Tidning, det lönar sig!
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Alla recipiender fick inte möta sina faddrar denna afton och det är väl i
viss mån lyckligt, för vem vill äta brödramåltiden som har kallnat? Det finns
ju andra bröder som i sina tal gratulerar ”kollektivt” och därför ska ingen
känna sig glömd!
Bröder! Fram med agendor och almanackor! Betrakta logens möten som
viktiga och planera in dem så att ni inte onödigtvis missar våra högtider.
Själv ska jag låta rödingarna ligga på tillväxt. Tids nog kan de tas och
akupunktörer finns ju alla dagar i veckan!

30 Logen Orion, Umeå
Teckenutdelning 8 mars

Än en gång har vi förstått att det inte är bara viner och andra speciella
drycker som ”vinner på lagring”! Vid senaste eubatmötet i Orion kunde vi
hälsa tre Veteraner och en ”Förtjänstare” välkomna till mötet.
Ska vi bland jubilarerna söka gemensamma nämnare? Lätt gjort, med
avrundade hörn! Urban Hellman har sett mer kök än Lund, Mikael Alm har
suttit på leveransnivå till de läckerheter som vi förtärt genom åren, Anders
Nyberg har funnits med som en gemensam nämnare i alla Festlighets- utskott som vi haft i Orion från den stund han invigdes och Stig Holmgren har
varit en centralgestalt för Aldebarans Fu i nästan alla år han varit bland oss!
Alltså är det Festlighetsutskottet som funnits med bland dem alla!
Från Storlogen kom Robin Grundström, Dennis Frohm och Hans Holmdal
Nittio år av förtjänstfullt arbete i vår orden ska på en kort stund gestaltas i de
yttre tecknen; Veterantecken och Förtjänsttecken. Går det att ta in vad som ligger bakom brödernas ansträngningar för att vi ska finna värmen och trivseln
tillsammans? Det är svårt, men visst förstår vi och visst känner vi uppskattning!
Om våra öden är oss nådiga ska vi få vara med om att ”Förtjänstaren”
Stig ska bli Veteran inom kort och de tre övriga ska bli Jubelveteraner!
Framför allt hoppas vi att vi fyller Lunden bättre de gångerna!

Bertil Carlsson

31 Logen Merkur, Piteå
Druidgradgivning 21 mars

Det blev en för Merkurs vidkommande liten brödraskara som samlades
denna logekväll. 25 bröder hade hörsammat kallelsen och det ekade nästan
tomt inne i lunden. Som jag skrivit förr så har vi så mycket annat vi kan
göra så här på vårvintern med skoter - skidåkning och en massa annan
aktivitet, så förklaringen finns säkert här varför vi blev så få. Logen Merkur
hade fem bröder till denna druidgradgivning.

Urban Hellman, Mikael Alm, Anders Nyberg, Per-Erik Johansson och Stig Holmgren

Bardgradgivning 22 mars

Tänk att det ska vara så svårt att prioritera rätt i livet! Att bagateller får
tillåtas att komma i vägen för väsentligheter! En tandläkare, en akupunktör
och sju rödingar i trakten av Jäkkvik strax bortom Arjeplog. Se där tre saker
som fått mig att avstå tre logemöten!
Och vilka möten sen! Vår bardgradgivning nu senast med tio recipiender!
Inte bara Orions egna, utan ännu bättre! Sex tillresta från Circius och Rigel
gav den extra smaken av sann broderlighet.

Övre rad: Christer Andre, Roland Backman, Staffan Eklund
Nedre rad: Mikael Hortlund, Kjell Lindqvist

Efter mötet serverades middagen uppe i matsalen, som bestod av champinjonsoppa till förrätt och västerbottensgratinerad laxfilé till huvudrätt,
gott som det alltid är. Som brukligt är vid dessa brödramåltider höll ÄÄ Kent
Lundqvist talet till fosterlandet. Efter middagen serverades kaffe och kaka en
trappa ner.
Text och foto Lorenz Ökvist

Stöd prostatacancerforskningen
Bg 782-1911,
märk talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
Varje skänkt krona går oavkortat till fonden!

Övre raden: Tobias Backman, Circius, Mattias Lindqvist, Orion, Markus
Olofsson, Orion och David Larsson, Orion
Nedre raden: Anders Hörnblad, Rigel, Mats Karlsson, Rigel, Ove Johansson,
Rigel, Lars-Göran Strömberg, Rigel och Pär Östensson, Rigel
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ÄÄ Eskil Jönsson kunde räkna in
trettiosju bröder varav åtta bröder
kom från Karlslunde.
I baren ökade beställningarna
av alla sorters öl och vi hälsade de
danska bröderna från logen Quintus
varmt välkomna. Därefter inträdde vi
i lunden och genomförde ett rituellt
eubatmöte enligt svensk ritual.
I efterlogen serverades SoS till förrätt och Wallenbergare till huvudrätt.
Till kaffet serverades semlor. Lunden
var dekorerad med symboler för våra
loger och nationernas flaggor. ÄÄ
Eskil Jönsson och hans motsvarighet
i Danmark ÄÄ Peter Lybek manifesteWilly D Post
rade mötet med en egen flaggparad.
Detta under överinseende av Quintus
tjOÄ Willy D Post. Detta illustreras av bilderna från mötet. Det sjöngs
nationalsånger och fräcka visor sjöngs om skilda ämnen och förbrödringen
stärktes. Vi har träffats två gånger varje år i tjugotre år. Utbytet på tu man
hand över gränsen har också varit omfattande i fråga om umgänge vid sidan
av logearbetet ÄÄ Peter Lybek tackade för maten och önskade se bröderna
från Hesperus till hösten.

36 Logen Iris, Göteborg
Eubatmöte med teckenutdelning den 10 april

Det är inte ofta man får delta på ett möte där det delas ut tecken till veteraner! Denna afton möttes 28 bröder i logen för att bevittna när bröderna Jarl
Rådlund, Jack Hagström samt Roger Strömblad tog emot veterantecknet från
Storlogens representanter, efter minst 25 år i Druid-Orden.

Text Tord, foto Allan
Jarl Rådlund, Jack Hagström, Roger Strömblad

Broder Jarl Rådlund har varit medlem i logen sedan 21 januari 1970, och
blev veteran redan 1995.
Bröderna Jack Hagström och Roger Strömblad blev invigda i orden den 23
februari 1994 och båda har innehaft flertalet ämbeten under åren.
Samtliga veteraner höll ett tacktal under brödramåltiden och gamla
minnen från sin druidiska vandring berättades under stort intresse från
närvarande bröder.
Därutöver delades Ordens Stjärntecken ut till ÄÄ Kristoffer Funseth för
sina 15 år i orden och för sitt outtröttliga arbete för logen Iris utbredning.

38 Logen Karlavagnen, Sundsvall
Eubatmöte med reception och teckenutdelning 15 mars

Denna kväll hade vi fyra förväntansfulla presumtiva bröder som med spänning såg fram mot att bli invigda som eubater. Dessutom var SL Borelands
ämbetsmän på plats för teckenutdelning. Efter avslutat möte gratulerades de
nyinvigda bröderna Johan Skoglund, Jens Berg, Michael Eriksson och Henrik
Eriksson samt mottagaren av Ordens Stjärntecken, Nils Persson.

Sven Askengren

37 Logen Hesperus, Malmö
Eubatmöte den 12 mars

Första mötet inför våren. Väderleken gav inga löften vidare om våren, regnet
var intensivt och värmen går inte att se ens en gång på väderkartorna vad
avser Skåne. Yv Åke Palmkvist hade öppnat korvgrytorna och fyllt ölbackarna och vi väntade på våra danska bröder.
Johan Skoglund, Jens Berg, Michael Eriksson, Henrik Eriksson

Därefter kallade Lv Leif Wingh till samling i matsalen. Där väntade provning av italienska viner arrangerat av Munskänkarna i Sundsvall. Väldigt intressant och lärorik
information om Italien som vinproducent, där
viner började tillverkas för mer än 700 år före
Kristi födelse. De berättade vidare för uppmärksamma bröder om de olika vindistrikten,
druvsorter, och regelverk för klassificering.
Diskussion uppstod förstås om vilket vin som var
godast, men sedan när vinerna skulle avnjutas
tillsammans med maten, uppstod nya favoriter.
Sammantaget åter en mycket trevlig möteskväll.
Text och foto Rolf Granqvist

Ädel Ärkar
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från SL Boreland hade infunnit sig för att till OÄ Anders Nilsson överlämna
Ordens Stjärntecken.
Teckenutdelningen genomfördes föredömligt av SOÄ Lennart Cederberg,
SSkm Staffan Lindström och SV Sven-Erik Strand.
Nu hade klockan börjat närma sig fyra på eftermiddagen, och ämbetsmän, recipiender och övriga bröder kunde se tillbaka på en lyckad och
trevlig gradgivningslördag, vi kommer att prova konceptet på nytt till hösten.
Efter mötena vidtog en febril aktivitet för att ställa i ordning lokalerna för
kvällens fest med damerna.

39 Logen Argo, Ånge
Druidstämma, bardating med gradgivning samt
eubatmöte med reception och teckenutdelning 16 mars
För första gången skulle logen Argo genomföra tre gradgivningsmöten
samma dag och månne bävade en och annan ämbetsman inför uppgiften.
Lördag klockan 09:00 prick inleddes druidstämman, där barderna Kent
Paulsson och Ulf Påhlsson upphöjdes till druidgraden.

Vid pennan Anders Nilsson, foto Ulf Stecksén

46 Logen Belenos, Uppsala
Bardgradgivning 25 mars

Att samarbetet mellan logerna i Bardaland fungerar råder det ingen tvivel om.
Uppsalalogen Belenos Bardaspel lockade till sig hela 21 gästande bröder från
logen Beltain i Östhammar samt ytterligare fyra från dotterlogen Samain.
Dessutom var bardgradgivningen årets första möte med frack! Det är ett
klädesplagg som vi nog är många som tycker är besvärligt att sätta på sig,
men sedan när vi träffas och minglar i förlogen, ja då är det verkligen fest.
Den här kvällen var vi totalt 64 stiliga ordensbröder från tre loger som samlats för att inviga sju bröder i bardgraden. Från vår egen loge Belenos var det
bröderna Hans Persson och Erik Torelm, från Samain Jan Leijonmarck och
från logen Beltain bröderna Roger Alm, Niklas Ekström, Nicklas Johansson
och Martin Löfström.

ÄÄ Hans Engevi med de nya druiderna Ulf Påhlsson och Kent Paulsson

Under det följande
bardatinget blev broder
Leif Nilsson välkomnad i
bardgraden. Därefter fick vi
njuta av en gemensam brödralunch, vilken för dagen
bestod av olika smakrika
pizzor med tillhörande
sallad och dryck.
Efter lunch var det så
dags för eubatmöte med
reception, där vi skulle få
glädjen att se en ny broder
invigas i vår orden. Under
en högtidlig reception
invigdes Lars Johansson
som ny eubat i vår loge.
Ämbetsmännen, under
ÄÄ Hans Engevis ledning,
genomförde en fin och
stämningsfull invigning.
I samband med
eubatmötet fanns också en
teckenutdelning på programmet. Ämbetsmännen

Bardbroder Leif Nilsson och ÄÄ Hans Engevi

Gradgivningen bevistades av fyra storlogämbetsmän och när eubaterna
välkomnats i bardgraden fortsatte mötet med hälsningar från när och fjär�ran. Företrädare för logerna Samain och Beltain tackade för en högtidlig och
väl genomförd bardgradgivning och sedan återstod en tvårätters brödramåltid i varm och broderlig samvaro.
Text Hans Wikberg
Nye eubat Lars Johansson och ÄÄ Hans Engevi

47 Logen Doru, Täby
En rapport från vårt möte 4 mars

I efterlogen informerades vi av Hans Olof Hägglund om våra fossila och
fossilfria bränslen som tillverkas i Sverige. Hans-Olof har under många år
varit verksam i Preem, även efter sin pensionering vilket innebär att han är
uppdaterad i ämnet.
Vi fick lära oss att råolja kan raffineras i en mängd olika fraktioner, där
bensin och dieselbränsle är de vi känner till bäst. Det som var nytt för många
var informationen om att Preems diesel finns i en helt fossilfri variant och
att de bilar som kan tanka detta bränsle inte betraktas som miljöbilar.
Gasbilar som tankar gas som innehåller naturgas som är en fossilgas anses
miljövänligare. Den fossilfria dieseln framställs ur skogsråvara och Sverige
kan bli självförsörjande på detta bränsle om dagens förutsättningar föränd-

SV Sven-Erik Strand, stjärnteckenmottagare Anders Nilsson, SOÄ Lennart
Cederberg och SSkm Staffan Lindström
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ras. Vilket innebär, inga utsläpp av växthusgas från dessa fordon.
Bröderna hade en mängd frågor till Hans-Olof som kunde ge svar på. Det
var en intressant lektion vi fick, inte minst om vår nuvarande sårbarhet,
vi har inte längre de bränslelager som vi hade för 20 år sedan då nedmonteringen av vårt totalförsvar började. Hans-Olof har varit sakkunnig vid
avveckling och sanering av ett antal stora oljeförråd i bergrum.
Några dagar efter vårt möte firade Broder Gunnar Eriksson sin 98 års dag,
han är vår loge äldste broder och Jubelveteran sedan 2014. Alla närvarande
bröder skrev under en gratulationshälsning som några bröder tog med och
överlämnade på hans födelsedag den 11 mars.

Under samvaron i efterlogen talade ÄÄ Dag Eliasson till recipienderna och
uppmanade dessa att bli flitiga besökare på våra möten samt överlämnade en
introduktionsgåva. Recipienderna genom broder Anders Kristiansson tackade
för det hjärtliga mottagandet och såg fram emot att få ingå i gemenskapen.
Sedan var det tid för hemfärd i den inte allt för sena afton.
Bertil B

51 Logen Guta, Visby
Tre möten i Lunden 6 mars

Det kändes som vi var mitt mellan vinter och vår när vi samlades till kvällens många möten. Naturligtvis hade vi sett både vårfåglar och vårblommor
men dessa vårtecken tenderar att vara tidiga som regel innan vintern ännu
är slut. Kvällen skulle fyllas med druidstämma, bardating och eubatmöte. Vid
druidstämman balloterades fyra nya bröder och efter bifall av stämman kan
vi hälsa de sökande välkomna till reception vid eubatmötet den 3 april. Vid
bardatinget innehöll det kulturella inslaget Fredrik Liljegrens beskrivning av
bardernas utbildning och träning som det beskrevs från Irland – ett tolv år
långt utbildningsprogram ställde höga krav på inlärningsförmågan.
Under eubatmötet gjordes insamling till nyligen bortgångne och gravsatte
ROÄ Bertil Svenssons minne för överföring till Stipendiefonden. ROÄ Lennart
Landin informerade kort om den druidiska begravningen han hade närvarat vid.
I efterlogen bjöd Lv Olle Håkansson till bords och där fanns redan en
läcker toast med räkor och annat gott. Till förrätten gjorde vi som brukligt,
stämde upp våra klassiska visor och ”tackde” för supen. Efter varmrätten, en
fyllig välsmakande baconlindad kycklingfilé som köksmästaren Björn Pettersson komponerat, presenterade broder Bo Jacobsson i ord och bild valda
delar av logen Gutas historia. Materialet hade han själv sammanställt till
logens 50-årsjubileum 2014 och han kommer nu successivt att komplettera
historiken med de efterföljande åren. Redovisningen lockade till en del frågor och ”kompletteringar” och uppskattades mycket. Stort tack broder Bo för
ditt grundliga arbete och för den mycket intressanta historiken. Vi avslutade
samvaron vid middagsborden med att dra vinnarna i vårt lilla vinlotteri. Sen
blev det som sig bör Guns goda dessertkaka och mingel runt kaffeborden.

Gunnar Eriksson, Jubelveteranen som fyllt 98 år och Hans-Olof Hägglund stående

Vår logevärd Anders Varenius hade som vanligt serverat oss en smaklig
måltid, vilket han skall ha en stor eloge för. Logevärden bidrar i hög grad till
trevnaden på våra möten.
Vid pennan Bengt-Olof Näslund

48 Logen Lir, Varberg
Eubatmöte med reception 10 mars

Vackert väder och bröder klädda i högtidsdräkt, då är något extra på gång.
Så var det i logen Lir söndagen den 10 mars, då det var dags att ta emot två
nya bröder i vår egen loge, jämte en ny broder för logen Excalibur i Borås
vilket kändes extra bra för logen Lir att få det förtroendet.
ÄÄ Dag Eliasson hälsade 29 bröder välkomna till kvällens reception
och förutom Lirs bröder deltog bröder från logerna Excalibur i Borås och
Manannàn i Falkenberg. Efter sedvanlig start var det dags att ta in de tre
recipienderna Jonathan Brandell och Anders Kristiansson från Varberg och
Tomas Ottosson från Borås. Varje gång lika intressant att se recipiendernas
reaktion under den fina ceremonin och de klarade sina åligganden galant.

Glada vin-vinnare: Vår logeservitör Britt-Marie Botvalde omgiven av Göte
Pettersson, Leif Thomsson, Iwan Wöldern och Robert Östergren

Fyra nya bröder 3 april

Vi var förbi vårdagjämningen och in i sommartiden så det var riktigt ljust och
en behaglig vårbris när bröderna samlades för det högtidliga välkomnandet av
nya bröder till logen Guta. I den muntra och trivsamma förlogen togs de blivande bröderna väl om hands av Old Ärkarna och beredande brodern. Ämbetsmännen förberedde sig väl och eubatmötet kunde börja. Ett annorlunda inslag
i öppningsritualen var att ÄÄ påbjöd till manifestation mot kränkningar av
kvinnor och för riktiga män som värnar och respekterar kvinnor. Anledningen
till detta agerande från ÄÄ var filmen om Josefin Nilssons och den upprördhet den åstadkommit. Vi hedrade vår gotlandstös Josefin med att känslosamt
lyssna till hennes röst i Tears in Heaven. Vid en väl genomförd reception
välkomnades sedan under högtidliga former fyra bröder i logen Guta.

MÄ Ulf Andersson, ÄÄ Dag Eliasson, båda Lir, Lars Forsman tjOÄ Excalibur.
Anders Kristiansson, Jonathan Brandell, båd Lir, Tomas Ottosson, Excalibur.

I efterlogen bjöds det på en hemlagad välsmakande kötträtt med dryck.
Talet till fosterlandet ansvarade SMÄ Lars-Anders Kvint och Alf Robertsson för
som med teknikens hjälp framförde en sång tillägnad vårt fosterland.
30

Nr 3 - 2019

Svensk Druid-Tidning
Per-Göran Wirentoft till logen Selene och Erik Thuring till vår moderloge
logen Stella Polaris. Bröderna fick uppleva en otroligt fin och väl genomförd
reception. Det var riksstorämbetsmän, storlogesämbetsmän och bröder från
logerna Selene och Stella Polaris som fick sig till livs en reception, som heter
duga, och berömmet lät inte vänta på sig. Den kom från alla håll.

I efterlogen vid middagsbordet var det som vanligt hög stämning och
trivsamt. Vi bjöds med våren i åtanke på ägg och sill men skivat och hackat
i en läcker komposition. Köksmästaren Björn hade till varmrätten tillagat
en pålitlig favorit, Wallenbergare med alla rätta tillbehör, det kunde inte bli
bättre än så! SÄÄ och gutabrodern Christer Pettersson höll talet till fosterlandet och lyfte särskilt fram de svenska värderingarna som ju debatterats
på sistone. Vi skålade för vårt land och broder Jan Calderon talade sedan till
logen och gjorde det som en liten hyllning till våra nyinvigda bröder och
vikten av nyrekrytering för en livaktig verksamhet.

ÄÄ Håkan Olsson med Per-Göran Wirentoft Selene och Erik Thuring med ÄÄ
Christer Hansson Stella Polaris
Fyra nya eubatbröder, Mats Engström, Juri Vainio, Roger Larsson och Roger
Karlsson samt MÄ Ingemar Boström, ÄÄ Rolf Enström och tjOÄ Jan Olsson

Vi hade även utdelning av närvarotecken, där vår Broder Per-Arne
Meijgren tilldelades tecknet för 500
möten. Han erhöll i december 2018
närvarotecknet för 400 möten. Slå
det mina bröder om ni kan. Se det
som en utmaning. Även vår broder
Douglas Persson erhöll närvarotecknet för 200 möten.
I efterlogen serverade Fu laxtartar
Teckenmottagarna Per-Arne
som förrätt, följt av herrgårdsstek
Meijgren 500 möten och Douglas
med tillbehör, och som efterrätt fick
Persson 200 möten
vi glass. Kaffe och kaka kom därefter.
Flera tal hölls denna afton. Talet till fosterlandet av MÄ Lars Hansson,
talet till recipienderna av ÄÄ Håkan Ohlsson och recipiendernas tacktal
framfördes av Erik Thuring med bistånd av Per-Göran Wirentoft. Tack för
maten hölls av RSBibl René Lindelöf.
Efter att vi avslutat måltiden, valde några bröder att bege sig hemåt i den
sena kvällen, medan övriga samlades för broderlig gemenskap, och framåt
01:30-tiden begav sig sedan resterande bröder hemåt, nöjda med att ha fått
sett en fantastisk reception.

ÄÄ höll tal till de nya bröderna, välkomnade dem och lovade många
tillfällen att förkovra sig i druidernas levnadsvisdom genom att vara en flitig
besökare. Då blir det också trivsamma, avstressande kvällar med bröderna
och många nya vänner att lära känna. Mats Engström tackade å sina nya
eubatbröders vägnar för det högtidliga och varma välkomnandet i logen.
Vi avslutade samvaron vid middagsborden med att dra vinnarna i vinlotteriet. Lv Olle Håkansson hade födelsedag så logebröderna hyllade Olle med
hjärtliga gratulationer och med att samfällt sjunga ”Ja må han leva”. Dagen
till ära bjöd Olle på födelsedagskaka till kaffet.
Text Rolf Enström, foto Johan Olsson

58 Logen Selene, Trelleborg
Druidstämma, bardating och eubatmöte 4 mars

Kvällens arbete började med druidstämma där revision stod på dagordningen. Ordföranden i revisionsutskottet Bengt-Åke Nilsson redogjorde för delar
av balans- och resultaträkningen, varefter han föredrog revisionsrapporten
för samtliga bröder. Logens bröder beslutade enhälligt att balansera årets
överskott i ny räkning, samt bevilja ämbetsmännen ansvarsfrihet för den
gångna perioden. Skm redogjorde för de senaste gjorda ut- och inbetalningarna. Rapporten godkändes av bröderna.
Därefter vidtog bardatinget, som behandlade de punkter som finns i vår
ritual. Vi genomförde ett helt bardating, vilket var trevligt och det var en liten
tid sedan vi gjorde det.
Under eubatmötet behandlades punkterna enligt ritualen, men vi hade
dessutom även en revisionsrapport från Fu att behandla, vilket Bengt-Åke
Nilsson, revisionsutskottets ordförande, redovisade för samtliga bröder. Fu
har ett litet underskott men det var inget bröderna ”hängde upp” sig på utan
man godkände rapporten och beviljade ledamöterna i Fu ansvarsfrihet för
den gångna perioden.
I efterlogen bjöd Fu på köttpaté till förrätt, följt av huvudrätten som
var fiskgratäng, och till kaffet efteråt bjöd bröderna Ingemar Olsson och
Alf Davidsson, som båda precis fyllt 70 år, på Budapestbakelse. Alla bröder
uppskattade gesten och tackade för densamma. Kvällen därefter förlöpte i
broderlig gemenskap.
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Eubatmöte med reception 25 mars

Vi var 56 bröder som denna kväll träffades för att fira vår loges 47-årsdag samt välkomna två nya bröder i våra loger. Vi hade två recipiender,
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vikten av välgörenhet, stipendiefonden och gemenskap. Våra recipiender hyllades på sedvanligt vis med blommor. ÄÄ talade även till vår teckenmottagare
och omtalade vikten av att ha engagerade bröder. Vår stjärnteckenmottagare
Christer Permfors tackade för sitt tecken. Sedan hyllades M Marcus Rönnbäck och undertecknad på sedvanligt vis när man tillbringar sin födelsedag
på logen, med sång, fyrfaldigt leve och blommor. Tack alla bröder.
Efter en härlig måltid med förrätt, varmrätt och kaffe, kaka o avec fick
SSkr Hans Hellman tacka för maten och kvällen gick mot sitt slut. När ÄÄ
delat ut blommor till alla som gjort sig förtjänta av dessa började bröderna
att vandra hemåt nöjda med ännu en trevlig kväll i god druidisk anda.
Stort tack LV och alla i FU för en väl genomför efterloge.

61 Logen Halör, Höllviken
Bardgradgivning 21 mars

Denna kväll skrevs det historia hos logen Halör då vår ÄÄ Håkan Boström för
första gången kunde öppna en bardgradgivning i Logen Halörs lund.
Vår moderloge AdAstra ställde upp med ett gäng duktiga bröder som med
bravur bistod. Två bröder Bo-Göran Olsson Halör och Roger Lötell AdAstra
blev upphöjda till barder och vi bröder i Lunden kunde njuta av en riktigt
fin gradgivning.
Detta var riktigt bra och alla Halörbröderna var rörande överens om detta
skulle vi upprepa. Stort tack till ÄÄ Håkan Boström som födde denna idé.

Skribent Ulf Liljegren, fotograf Lennart Höjer

64 Logen Idris, Strängnäs
Eubatmöte och druidstämma, 6 mars

Det var länge sedan så många bröder samlats till ett möte – 57 st varav 47
vid druidstämman. TjOÄ Håkan Askelöf installerade högtidligen valde Göran
Svärd som organist efter bortgångne Sture Hägglund. Därpå balloterades fem
blivande Eubater för reception den 4 april. Fler bröder och god närvaro är
verkligen uppmuntrande. Vid eubatmötet hade vi besök av Arosiabröderna
Ingvar Borg, Christer Tenselius och Erik Fahlgren. Det är alltid trevligt med
besök och särskilt från vår närmast liggande loge. SDTs redaktion med
redaktörerna Göran Lindgren, Caj Söderberg, Kari Aarnavaara och Mikael
Zakrisson gör under våren en s k ”Eriksgata” och besökte logen Idris denna
kväll, vilket uppskattades. ÄÄ Conny Karlsson utdelade månadsgivartecken till
fem bröder för regelbundna gåvor till Stipendiefonden. RSM Ulf Tengbrand
erhöll faddertecken för sina fem adepter, vilka uppnått minst druids grad.

Bardbröderna Roger Lötell och Bo-Göran Olsson

I efterlogen blev våra recipiender hyllade på sedvanligt vis med tal och
blommor. Broder Lennart Blomgren höll ett fint fosterlandstal som byggde
på låten ”Öppna landskap”
Efter en härlig måltid med förrätt, varmrätt och dessert var alla mätta,
men lite kaffe, kaka o avec fick avrunda kvällen.
Stort tack Lv och alla i Fu för en väl genomför efterloge. Ett ännu större
tack till bröderna från AdAstra som gjorde denna bardgradgivning så bra så
vi bjuder in till en repris nästa år. Välkomna åter.

Eubatmöte med reception 4 april

ÄÄ Håkan Boström öppnade eubatmötet och meddelade att detta var hans
och ämbetsmännens första eubatreception. Två nya recipiender väntade på
inträdde i Logen Halör. Beredande broder Thommy Gransten hade undervisat
bröderna väl, så efter en fin reception kunde bröderna Leif Nilsson och Lars
Fredricsson inta sina platser i lunden. Nästa punkt på programmet var Stjärnteckenutdelning, SL Sunnanland med SÄÄ Ulf Liljegren, SSkr Hans Hellman
och SM Zivko Korecic inträdde i lunden för utdelning av Ordens Stjärntecken
till logen Halörs Skm Christer Permfors som välförtjänt mottog tecknet. ÄÄ
Håkan Boström kunde avsluta mötet i E F E efter ett väl genomfört möte.

Arosiabröderna Erik Fahlgren och Christer Tenselius

OÄ Ingvar Borg framträdde därpå
och berättade livfullt hur logen Arosia med insamlingsbössor i Västerås
samlat pengar till Stipendiefonden
och på kort tid fått in 21 000 kr - såväl kontanter som swishade pengar.
Broder Ingvar rekommenderade
varmt att logen Idris gör på samma
sätt. Organisten Göran Svärd spelade
under punkten ideellt kända sånger
med Monica Zetterlund.
I efterlogen bjöd Lv Jaak Kallak
Ingvar Borg (insamlare) och
med sin köksstab på ugnsstekt
Donald Wedel (givare)
fläskkarré med tillbehör och alla lät
sig väl smaka. Som vanligt avslutades måltiden med lottdragning och sedan
kaffe med avec i klubben. En riktig toppenkväll var till ända.

Våra nya eubater Lars Fredricsson och Leif Nilsson

I efterlogen blev vi serverade på föredömligt vis av vårt Fu. TjOÄ Joakim
Boström höll ett fosterlandstal som byggde på en dikt om fosterlandets
tillkomst. ÄÄ talade till recipienderna om Ordens historia, broderskapet, om

Text Åke Pehrsson, foto Leif Schütz
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matrikelnummer 1 som numera bor i Arvika. SSkr Anders Regnell tackade
för det förtroendet han fått av logen och storlogen för att få bli ämbetsman
vilket givit honom mycket glädje. I efterlogen håller MÄ Lennart Magnusson
talet till fäderneslandet där han pratar om inkluderande och hur det givit
Sverige framgång.

65 Logen Belisama, Vänersborg
Druidstämma med reception 1 april
Denna måndag hade ett stort antal
bröder infunnit sig dels från den egna
logen men också besökande från logen Sefir Grebbestad, logen Camulus
Skövde samt logen Aquila Karlstad.
Kvällens höjdpunkt var att upphöja
broder Mats Hallsten till druid. Logen
Belisama är en liten loge och som
ÄÄ var det extra givande att få leda
ämbetsmän och recipient genom
ritualen med 29 bröder i lunden.
I efterlogen bjöd Belisamas lv
bröderna på en god brödramåltid
som avnjöts med belåtenhet. Det blev
många tal samt en broderliga samtal
innan kvällen var till ända.

SÄÄ Alf Stenson, stiftarbroder Ib Arberg, veteran Anders Regnell, stiftarbroder
Seppo Ronder

Text och foto: Håkan Ekman

69 Logen Rigel, Örnsköldsvik
Druidstämma med gradgivning 15 februari

66 Logen Taliesin, Jönköping

Vi hade nöjet att upphöja de fem bardbröderna Jan Larsson, Jens Danielsson,
Göran Lundqvist, Peter Wolgner och Mikael Flemin till druider.
Under efterlogen höll MÄ Ulf Tjernström talet till fosterlandet, ÄÄ Kjell
Fjellström talade till de nyblivna druidbröderna varefter dessa tackade för en
högtidlig och trevlig gradgivning.
Efterlogen blev som vanligt en mycket trevlig tillställning med otroligt god
mat signerat vår förträffliga kock Marina… att sedan plussa på med lite god
dryck gjorde att ett gäng glada bröder nöjda vandrade hemåt när fredagen
blivit lördag.

Bardating och eubatmöte 11 februari

Ett 25-tal bröder samlades för att avhålla bardating och eubatmöte.
I bardatinget höll MÄ Lennart Magnusson i en information om bardgradens betydelse. Vår Org Andreas spelade ett keltiskt stycke. Under tiden som vi
har våra möten håller broder Robert Mallander och broder Roger Dahlman i
ett informationsmöte för en tilltänkt broder.
I samband med eubatmötets öppnande läste broder Seppo Ronder dikten
”Ett kök är vackrast” av Tage Danielsson. Vår organist hade som genomgående tema musik som komponerats av Bach.
I efterlogen håller broder Robert Mallander ett föredrag om DNA i släktforskning. Han ser det som ett komplement till den traditionella släktforskningen där du kan får bekräftelse på att du har hittat rätt släktträd. Varje
cell i vår kropp består av 2 meter DNA och 3,2 biljarder par. DNA profiler som
gjorts till slutet av 2018 är ca 18,5 miljoner. Anledning till att man kan testa
sig så är för att bekräfta pappersforskningen, hitta nya länkar och hjälpa
andra.
KJ

Taliesins årsdag 11 mars

Vår Lv Arne Pettersson välkomnar oss med bubbel för att fira vår loge. Det
är bröder från vår moderloge Cynthus och logen Camulus tillsammans med
våra egna som är med och firar logen.
Ämbetsmännen genomför en mycket högtidlig och finstämd ritual. Broder
Anders Regnell har passerat 25 år i vår Orden och får veterantecknet tilldelat
av SÄÄ Alf Stenson. SM Pierre Ullmark och SOrg Robert Mallander bistår
SÄÄ vid utdelningen. Det har även inkommit många hälsningar från bröder
som inte kunde närvara bl a logen Taliesins första tjOÄ Olof Hökfur med

Eubatmöte med reception den 8 mars

Denna marskväll hade vi i logen Rigel nöjet att välkomna nye brodern
Tomas Roos till logen, här tillsammans med ÄÄ Kjell Fjellström.
Under efterlogen höll tjOÄ Ulf Hörnfeldt talet till fosterlandet, ÄÄ Kjell
Fjellström talade till recipienden och hälsade välkommen till logen varefter

re till

va
bli månadsgi

Glöm inte Stipendiefonden
Bg 782-1911, märk talongen: Stipendiefonden
Swish 123 1627 421
varje skänkt krona går oavkortat till fonden
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den nya brodern tackade
för en högtidlig invigning
och trevligt mottagande.
Efterlogen blev för övrigt som vanligt en mycket
trevlig tillställning med
god mat och dryck innan
bröderna nöjda vandrade
hemåt.

73 Logen Värend, Växjö
Eubatmöte 27 februari - droppar av anglosaxiskt arv

Doft- och smaksinnena utmanades efter Logen Värends eubatmöte i februari.
När det blivit dags för bröderna att sätta sig till bords hade det dukats upp för
whiskyprovning som en förberedande övning till kvällens brödramåltid. Med
Frederik Kjellsson från Hovmantorps säteri som ciceron bjöds en spännande
och kunskapsfördjupande resa in i den mångfacetterade dryckens värld.

KF

70 Logen Manannán, Falkenberg
Eubatmöte med reception 20 mars i ordenshuset

En onsdag i mars samlades bröderna i logen Manannán för att hålla
eubatmöte med reception. Mötet öppnades ritualenligt av ÄÄ Jan-Inge
Johansson och närvarande var 32 bröder varav åtta från moderlogen Lir.
Under högtidliga former invigdes sedan Olle Boholm och Bengt Crafoord till
nya Manannán bröder.
Efter ett mycket väl genomfört
möte bjöds bröderna till efterlogen.
Där serverade Lv Reino Larsson, med biträde av broder Lars
Bergholz, som vanligt en utsökt
måltid. Den bestod den här gången
av en skagenkanapé till förrätt och
kyckling till huvudrätt. Dessutom
serverades till kaffet en god kaka.
Talet till fosterlandet hölls av
Bengt Crafoord och Olle Boholm
broder Magnus Bengtsson. ÄÄ
Jan-Inge Johansson välkomnade
de nya bröderna och gratulerade dessa till att ha blivit logebröder och gratulerade också logen Manannán till att ha fått två nya bröder. Recipiendernas
tacktal framfördes gemensamt av bröderna Olle Boholm och Bengt Crafoord.
Broder Kenneth Svensson tackade för en trevlig kväll och den goda maten.

Per-Åke Andersson höjer provningsglaset omgiven av bordsgrannarna David
Sannéus och Pontus Sannéus

Att det var ett ämne som engagerade visade alla frågor som provningsledaren fick besvara under tiden som fem olika sorter skulle få sina omdömen.
Doft, smak och eftersmak protokollfördes av 38 närvarande bröder sedan de
lärt sig allt från tillverkningsprocessens hemligheter till hur alkoholburna
smaktoner fås i rullning i ett dryckesglas.
Vilken whisky som är bäst var dock en fråga som omöjligt lät sig besvaras,
inte en ens av experten själv trots att han var en av grundarna till Växjö
whiskysällskap och under 25 år ordnat otaliga whiskyprovningar och
specialresor till Skottland.

Provningsledare Frederik Kjellsson
visar hur dofterna kan fås i rullning

Ulf Upperud uppskattade kvällens
extrainslag

”Det kan skifta från en dag till en annan och beror på allt från vädret till
känslor och tankar. En varm sommardag kan det passa med en blommig och
fruktigare whisky medan en rökigare och kraftfullare sort kan vara helt rätt
en ruggig höstdag. Dessutom är ju smaken en väldigt subjektiv upplevelse”,
förklarar han. Även umgänget nämndes som en faktor för hur smakerna träder fram. Det bidrog med säkerhet till att smakpaletten i glasen framträdde
lite extra till sin fördel denna kväll.
Berikade med en rejäl portion kunskap om en berömd del av det anglosaxiska kulturarvet, där angenäm styrka och smak varit ledstjärnan, kunde
bröderna ta för sig av buffébordets mättande ingredienser där inte minst kantarellsåsen som ledsagade huvudrätten fick smaklökarna att slå fler glada volter.

Efter trevlig samvaro vid kaffeborden avslutades logekvällen och bröderna
längtar säkerligen fram emot nästa möte.
TjOÄ Lars Anebreid
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Eubatgradgivning 20 mars

39 högtidsklädda och förväntansfulla bröder samlades i förlogen för att få
vara med om reception av tre nya bröder. Recipienderna satt i förrummet
och undervisades av beredande broder Per-Åke Andersson.
Kvällen till ära hade vi besök av tre bröder, där ibland två storskrivare: Mikael
Wirbrand från SL Östanland och Jan Isaksson från SL Sydvästanland. Receptionen hölls värdigt och högtidligt under ledning av Ädelärk Jan-Olof Hagelberg.

78 Logen Avalon, Älmhult
Eubatmöte den 14 mars

I förlogen möttes 60 bröder av en patésmörgås,
och därtill passande dryck.
ÄÄ Per Dackander hälsade så välkomna till
kvällens eubatmöte, och särskilt då till de fyra
bröder som kommit från logen Cernunnos i
Höganäs. Det ideella inslaget ikväll hölls av
broder Daniel Walfridsson, som berättade om
Indisk Whisky från Amrut. Provsmakning av två
sorters singel malt whisky från Amrut kom att
göras i efterlogen.
Wienersnitsel med tillbehör och stekt potatis
serverades som kvällens brödramåltid. Broder
Sven-Arne Svensson kom även denna kväll berätta
roliga historier. Vilket resulterade i ljudliga skrattsalvor. ÄÄ Michael Landelius från logen Cernunnos
tackade för sig och sina bröder, och välkomnade
bröder från Avalon att besöka Höganäs.
I efterlogen väntande kaffe och kaka, samt
provsmakning av Amrut whiskyn, eller annan
lämplig dryck. Intresset för att pröva whiskyn var
stor för innehållet i dessa flaskor minskade snabbt.

Johan Svensson, Patrik Sunnegård, ÄÄ Jan-Olof Hagelberg och Daniel Jones

Efter gratulationer och fotografering av våra nya bröder fortsatte
festligheterna i efterlogen. Lv Jörgen Hellerstedt och Fu hade dukat upp
en mycket god tvårätts middag, med därtill lämpliga drycker. Välkomsttal
till recipienderna hölls av ÄÄ Jan-Olof Hagelberg och deras tacktal hölls av
Johan Svensson. Tackade för maten gjorde SSkr Jan Isaksson och talet till
fosterlandet broder Lars Olsson.
Framåt kl 23:00 var det dags att bryta upp och se fram emot nästa logemöte, då vi ska ha ett föredrag av broder Per-Åke Andersson om prostatacancer.

Eubatmöte den 28 mars

I förlogen serverades kvällens 50 bröder varm korv med bröd, samt önskad
dryck. Diö Dominators var kvällens ideella inslag. Bröderna Daniel Hornestedt
och Johan Hesselstedt, iförda sitt lags tröjor berättade och visade en video
om Diö Dominators. Hur detta ishockeylag uppstått, och vad som gjort det så
populärt. ÄÄ tackade för detta kalla is-inslag med så många varma känslor.

Text och foto Kenneth Fagerberg

77 Logen Allbota, Öland
Druidgradgivning 22 mars

Under högtidliga former upphöjde ÄÄ Pontus Danielsson sex bröder till
druider. Fyra av dessa kom från vår dotterloge Titania.

Brödramåltiden bestod av en välsmakande sillassiett, huvudrätten bestod
av raggmunk med stekt fläsk och lingon. Jan Nordström belönades med en
ny druidstjärna för mer än 300 möten, Per Dackander för 200 möten och
Ingvar Nilsson för mer än 100 möten. Lars Wastegren och Roland Bengtsson
har uppnått 70 år och Pierre Lennartsson 40 år. Bröderna hedrades därför
med Logen Avalons jubileumsvin.
Kjell Nilsson Titania, Göran Olsson Allbota, Lars Fagerström Titania, ÄÄ
Pontus Danielssson, Fredrik Ohlsson Titania, Andreas Janzon Allbota,
Christian Johansson Titania

På efterlogen serverades i vanlig ordning en ytterst delikat trerättersmeny.
Talet till fosterlandet hölls av broder Kjell Nilsson. Druidernas tacktal hölls
av broder Christian Johansson.
Lasse Engström
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Logen Excaliburs Nestor, Josef Andersson, hade föregående dag uppnått sin 98:e
födelsedag, och han blev förstås föremål
för hyllning. Slutligen upphävde SM Pierre
Ullmark sin stämma för att först tacka för
den utmärkta maten och därefter, om möjligt
ännu mer, förhöja stämningen med en
(rumsren!) historia.
Efter lämplig tid fann vi för gott att
avrunda kvällen och kunde träda ut i en
föraning om vår.
Excaliburs Nestor, broder
Josef Andersson, 98

Broder Pontus Haglund berättade en tänkvärd historia från norr, historien
väckte stor munterhet bland de församlade bröderna.
Kvällen avslutades i efterlogen.

Uno Axelsson

82 Logen Samain, Uppsala

Björn G, foto Bosse Franzén

Ny kapitelbroder och gåva till Operation Smile

I samband med SL Bardalands vårmöte,
30-31 mars, i Stockholm hos logen Dair
blev ”vår” broder Zidane Nekmouche
kallad till kapitelgraden. På bilden ser
vi en förnöjd färsk kapitelbroder. Vi
gratulerar broder Zidane!
I anslutning till eubatmötet den 4
april skänkte logen Samains bröder
10 000 kronor till Operation Smile. En
gåva som mottogs med stor tacksamhet
av Carola Norén och Linda Karlsson som
också gavs tillfälle att i efterlogen berätta
om deras verksamhet. Smiles uppdrag
är att med volontära sjukvårdsinsatser
utföra läpp-, käk- eller gomspaltsoperationer på olika håll i världen. Gåvan
räcker till ett antal operationer som ger barn och vuxna möjlighet att leva
ett värdigt liv.

79 Logen Excalibur, Borås
Eubatmöte 20 mars

På självaste vårdagjämningen samlades vi till ett möte
i veteranernas tecken, såväl tvåbenta som fyrhjuliga.
29 bröder infann sig för att först och främst gratulera
och välkomna ännu en ny broder i vår loge, Tomas Ottosson, vilken den 9 mars recipierats hos Lir i Varberg.
Några bröder hade även gjort sig förtjänta av det
så kallade ”100-märket”, nämligen Morgan Hagberg,
Ulf Erneborn, Christian Aronsson och Uno Axelsson.
Ny eubatbroder
Chansen att vi inom vår återstående tid skulle hinna
Tomas Ottosson
uppnå samma antal möten som broder Lars-Åke
Dahlström, 800, får väl anses vara minimal.
I efterlogen stod dock fyrhjuliga och inte tvåbenta veteraner i centrum.
Dan Svensson från Sjuhäradsbygdens Motorhistoriker visade bilder på och
berättade om diverse skönheter (och deras ägare) från anno dazumal. Klubben har cirka 1000 medlemmar, och om man betänker att flera av dessa har
mer än en raritet hemma i garaget, kan man tänka sig vilken kulturskatt
som ryms inom de sju häraderna.
Om ovannämnde broder Lars-Åke Dahlström (Cynthus) haft lika stor tur
vid de tidigare 799 mötena som han hade vid dagens dragning i lotteriet, kan
man föreställa sig hur det bör ser ut hemma i hans skåp och byrålådor!
Och ute i den yttre världen kunde man förnimma den tillfälliga jämlikheten mellan natt och dag.

Text och bild Kari A

Eubatmöte och stiftelsedag 3 april

Ett år har gått och Excalibur har
ökat i ålder och måhända även i
visdom. Detta måste förstås celebreras, och 28 bröder hade infunnit
sig för ändamålet, däribland flera
från vår moderloge Cynthus. Denna
överlämnade också via ÄÄ Bengt
Olsson en gåva till förstärkning av
vår välgörenhetsfond. SOÄ Thomas
Ahlqvist gratulerade å SL Vänerlands
vägnar. Broder Jan Laas har avslutat
sin gärning som Lv och behängdes
därför med vederbörlig ex-regalie.
I efterlogen fortsatte förstås talen
Jan Laas, avgående Lv
mellan tuggorna och klunkarna. ÄÄ
Christian Aronsson funderade över
vad vi lärt oss under de gångna åren och såg fram emot nästa årsdag då
vi fyller 13 och alltså blir tonåring. Tf MÄ Jan Laas filosoferade i sitt tal till
fosterlandet över vad fosterlandet egentligen är.

En nöjd ÄÄ Ingemar Backman delade ut intyget på gåvan till Carola Norén
och Linda Karlsson
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Riddaren av Det Gyllene Ankaret

Lars Johanson
Logen Thesevs

Broder Lars Johansson har i en ålder av 93 år
avlidit, efter en tids sjukdom.
Lars började sin druidiska bana i logen Neptunus
för 52 år sedan, och var en av de bröder som tog
på sig en ledande och drivande roll vid bildandet
av logen Thesevs. Han har haft flera ämbetsposter
i såväl grundloge som i SL.
Lars var en social broder som präglades av omsorgsfullhet och deltog flitigt i det rituella arbetet
i vår loge, men var även drivande i arrangemang
såsom teateraftnar, kavajskutt, julfester för
barnen och forntidsgruppen. Han har även varit
Vingårdsarbetare på Druidgården samt deltagit i

Druidgårdens Vandringsgrupp.
Broder Lars ärades med Riks Old Ärk-graden,
med riddartiteln: Det Gyllene Ankaret, som
givetvis syftar på hans tjänstgöring som befälselev inom Kungliga Svenska Flottan under 2:a
världskriget. Han blev Jubelveteran i vår Orden
år 2017 och han tillhörde den lilla skara bröder
som deltagit i mer än 1000 rituella möten.
Broder Lars, minnet av Dig behåller vi som en
rik källa för inspiration, dit vi ofta kommer att
återvända.
Lars Kardfall, ROÄ

Vårt varma tack
till dig som med blommor,
kort, brev och samtal till familjen,
visat vänlighet och omtanke för
vår älskade make och pappa

Bertil Svensson

vid hans bortgång.
Vi gläds att så många hedrade Bertil med närvaro vid begravning och minnesstund.
Ett avsked i ljust minne bevarat.
BIRGITTA
Ewa, Lola, Maria
med familjer

BRUSTNA LÄNKAR
Logen Arcturus, Boden

Logen Eos, Skellefteå

Logen Stonehenge, Hässleholm

Logen Belenos, Uppsala

Logen Manannán, Falkenberg

Logen Thesevs, Linköping

Logen Capella, Linköping

Logen Minera Ferrorum, Gällivare

Logen Dair, Stockholm

Logen Orion, Umeå

OÄ-br Roger Carlsson
Invigd i Orden 4 april 1975
Avliden den 28 februari 2019
43 medlemsår

OÄ-br Gustaf Björck
Invigd i Orden 14 november 2002
Avliden den 27 februari 2019
16 medlemsår
B-br Björn Seborn
Invigd i Orden den 2 mars 2017
Avliden den 7 mars 2019
2 medlemsår

OÄ-br Kurt Bellö
Invigd i vår Orden den 19 november 1985
Avliden den 26 mars 2019
33 medlemsår

K-br Roland Hedlund
Invigd i vår Orden 8 oktober 2004
Avliden den 8 mars 2019
14 medlemsår
OÄ-br Rolf Jacobsson
Invigd i vår Orden den 18 november 1987
Avliden den 27 mars 2019
31 medlemsår
R-br Karl-Axel Uusitalo
Invigd i vår Orden den 27 oktober 2007
Avliden den 12 mars 2019
11 medlemsår

R-br Rune Hörnqvist
Invigd i vår Orden den 13 februari 1970
Avliden den 6 mars 2019
49 medlemsår
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OÄ-br Ingemar Knutsson
Invigd i vår Orden den 12 december 2003
Avliden den 29 mars 2019
15 medlemsår
ROÄ-br Lars Johansson
Invigd i vår Orden den 4 april 1967
Avliden den 7 mars 2019
51 medlemsår
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VÄLKOMNA I BRÖDRASKAP
Logen Ad Astra, Malmö
Eu den 5 mars 2019

Logen Excalibur, Borås
Eu den 9 mars 2019

Logen Amici, Landskrona
Eu den 5 mars 2019

Logen Fingal, Hörby
Eu den 26 februari 2019

Jakob Folkesson
Kasinogatan 1
211 44 Malmö

Robin Malmqvist
Ringduvevägen 76
232 52 Åkarp
Markus Hedin
Spannmålsgatan 44
268 32 Svalöv

Logen Arcturus, Boden
Eu den 22 mars 2019
Nils Gustavsson
Befälsvägen 2 A
961 36 Boden
Hardy Vikström
Musikantvägen 22
961 40 Boden

Logen Argo, Ånge
Eu den 16 mars 2019
Lars Johansson
Petandervägen 5
841 34 Ånge

Logen Belisama, Vänersborg
Eu den 4 mars 2019
Lars Ramnfors
Sira Olafs gata 31
451 75 Uddevalla

Logen Cynthus, Ulricehamn
Eu den 14 mars 2019
Nils-Erik Claesson
Vinbärsgatan 1
523 33 Ulricehamn
Jörgen Eldholm
Norra Strandgatan 1 A
523 37 Ulricehamn
Curt Ferm
Jönköpingsvägen 23
523 36 Ulricehamn
Bengt Johansson
Liared 163
523 91 Ulricehamn

Logen Derva, Östersund
Eu den 16 mars 2019
Björn Otterberg
Slingervägen 4
831 48 Östersund
Lars-Göran Wallgren
Hamngatan 6
831 33 Östersund

Tomas Ottosson
Gunillagatan 6
504 57 Borås

Magnus Franck
Domängatan 12
242 32 Hörby

Logen Manannán, Falkenberg
Eu den 20 mars 2019
Bengt Crafoord
Vesslevägen 21
311 41 Falkenberg
Olle Boholm
Ästad 18
432 77 Tvååker

Logen Mimer, Malmö
Eu den13 mars 2019

Logen Guta, Visby
Eu den 3 april 2019
Mats Engström
Appellstigen 28
621 47 Visby
Roger Karlsson
Endre Prästgård 412
621 77 Visby
Roger Larsson
Öjagatan 18
621 43 Visby
Jyrki Vainio
Östra Tullgränd 1 E
621 56 Visby

Christian Lund
Östra Farmvägen 42 A
214 41 Malmö
Sergio Brundu
Sturegatan 12 A
241 31 Eslöv

Logen Nemeton, Lund
Eu den 6 mars 2019
Christian Johansson
Dockgatan 7
211 12 Malmö

Logen Ossian, Olofström
Eu den 21 mars 2019

Logen Henry Hurle, Köping
Eu den 21 mars 2019
Jan-Olof Danielsson
Odensvivägen 10 A
731 40 Köping

Johan Cohn
Ingenjörsgatan 1 F
293 39 Olofström

Logen Pallas, Norrköping
Eu den 28 februari 2019

Logen Karlavagnen, Sundsvall
Eu den 15 mars 2019
Michael Eriksson
Vikingavägen 73 A
857 42 Sundsvall
Johan Skoglund
Tomtegränd 8 A
856 42 Sundsvall
Henric Ericson
Juniskärsvägen 125
862 91 Kvissleby
Jens Berg
Rännö 171
864 91 Matfors

Jan Rambow
Snöveltorp Norrbostigen 6
605 96 Norrköping
Magnus Magnusson
Dragtorpsvägen 25
618 32 Kolmården
Joakim Fridsén
Bråviksvägen 64
603 65 Norrköping

Logen Rigel, Örnsköldsvik
Eu den 8 mars 2019
Tomas Roos
Södra Aspgatan 1
892 51 Domsjö

Logen Lir, Varberg
Eu den 10 mars 2019
Anders Kristiansson
Prästgatan 1 C
432 44 Varberg
Jonathan Brandell
Storgatan 35
432 75 Träslövsläge

Logen Selene, Trelleborg
Eu den25 mars 2019
Per Wirentoft
Mejerigatan 11
235 31 Vellinge

Logen Stella Polaris, Trelleborg
Eu den 25 mars 2019
Erik Thuring
Fjärdingslövs Byaväg 152-2
231 91 Trelleborg
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Logen Teutates, Halmstad
Eu den 12 februari 2019
Ronny Svensson
Snöstorpsvägen 10 D
302 48 Halmstad

Logen Triton, Norrköping
Eu den 7 mars 2019
Jacob Nordangård
Värmlandsgatan 1 C
602 18 Norrköping

Logen Vasa, Malmö
Eu den 21 mars 2019
Jörgen Gothred
Vellinge-Backen 32-7
235 91 Vellinge
Robin Johnsson
Fylkinggatan 25 B
212 21 Malmö
Ulf Lagerholm
Korngången 5
235 35 Vellinge
Magnus Planell
Oshögavägen 244
238 32 Oxie

Logen Värend
Eu den 20 mars 2019
Johan Svensson
Anna Koskulls gata 3 F
352 22 Växjö
Daniel Jones
Bergvägen 1
352 33 Växjö
Patrik Sunnegårdh
Tjureda Mellangård 2
363 34 Tjureda

Maj
98 år

70 år

Polaris, Åke Nordin, 9 maj

92 år

Ossian, Rune Gunnarsson, 22 maj

90 år

Taranis, Börje Svensson, 15 maj
Argo, Curt Agge, 28 maj

85 år

Värend, Hans Mårtenson, 10 maj
Eos, Östen Lindblom, 13 maj
Hesperus, Lennart Andersson, 30 maj

80 år

Circius, Ove Selbro, 2 maj
Ad Astra, Kjell Olsson, 11 maj
Ad Astra, Milos Kalla, 11 maj
Neptunus, Sigurd Lövmo, 19 maj
Nennius, Lars-Olov Larsson, 22 maj
Eos, Thure Evaldsson, 27 maj

75 år

Värend, Torbjörn Wallenborg, 2 maj
Arosia, Gösta Nilsson, 3 maj
Merkur, Dan Lindquist, 4 maj
Samain, Jan Wahlberg, 8 maj
Orion, Stig Emanuelsson, 9 maj
Merkur, Anders Marklund, 12 maj
Arcturus, Dick Bergman, 13 maj
Cynthus, Lars-Åke Dahlström, 14 maj
Orion, Leif Ljungblahd, 14 maj
Doru, Björn Olsson, 16 maj
Värend, Sven-Åke Nilsson, 16 maj
Grannos, Glenn Palm, 20 maj
Belenos, Sven Hammar, 21 maj
Nemeton, Ivar Clementz, 23 maj
Cynthus, Ola Sjöblom, 27 maj
Triton, Anders Samuelsson, 28 maj
Sefir, Gunnar Wallertz, 31 maj
Ogmion, Christer Johnsson, 31 maj
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Carnac, Anders Mauritzon, 1 maj
Camulus, Staffan Lindholm, 2 maj
Altair, Sune Elofsson, 2 maj
Sefir, Salko Pivodic, 3 maj
Ossian, Olle Servin, 6 maj
Karlavagnen, Hans Nilsson, 8 maj
Arcturus, Torbjörn Ågren, 8 maj
Manannán, Lennart O Larzon, 8 maj
Merlin, Tomas Carlevi, 20 maj
Selene, Christer Hill, 20 maj
Belenos, Hans Engström, 20 maj
Cernunnos, Göran Emanuelsson, 23 maj
Arcturus, Stig Lindberg, 27 maj
Belenos, Norbert Stoll, 28 maj
Merlin, Göran Mårtensson, 30 maj
Capella, Åke Mattfolk, 30 maj
Avalon, Per Andersen, 31 maj

60 år

Minera Ferrorum, Curt Edlund, 5 maj
Capella, Jan Ekhager, 14 maj
Orion, Ola Carlén, 19 maj
Avalon, Tomas Bertilsson, 20 maj
Polaris, Stephen Rapp, 22 maj
Minera Ferrorum, Raimo Johansson, 22 maj
Titania, Anders Nilsson, 29 maj
Thesevs, Göran Svensson, 31 maj

50 år

Camulus, Patrik Jansson, 14 maj
Dair, Peter Estman, 22 maj
Merlin, Magnus Svensson, 22 maj
Ad Astra, Håkan Larsen, 31 maj

B

POSTTIDNING

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

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

