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Conny Karlsson, som bor i 
Strängnäs och arbetar med fast-
ighetsförvaltning inom allmän-

nyttan, har varit medlem i Svenska 
Druidorden sedan 2008. Han är en av 
ordens cirka 4 500 medlemmar i Sve-
rige och ser gärna att ännu fler ska väl-
ja att gå in i denna strikt manliga orden 
som är religiöst och politiskt obunden. 

– När jag blev värvad av en granne 
visste jag ingenting om Druidorden, 
men jag blev nyfiken och bestämde mig 
för att gå på ett första möte. 

Conny, som nyligen fyllt 50 år och 
hittills mest engagerat sig i barnens 
bandyklubb, tilltalades av de nyckelord 
som styr ordens arbete – broderlighet, 
sedlighet och välgörenhet. 

– Vi träffas över alla religiösa och 
politiska gränser. Det som förenar oss 
är det starka brödraskapet. Vi värnar 
varandra och strävar efter att göra gott. 
Vår gemenskap är ett andningshål i 
vardagen, att följa våra etiska regler är 
en slags levnadskola, säger han och be-
rättar att medlemmarna som är mellan 
24 och 100 år gamla, träffas en gång i 
månaden för att bland annat prata om 
druidernas spännande historia. 

Den moderna Druidorden grunda-
des i England 1781, men druiderna är 
främst kända som ”medicinmän” och 
mystiker inom den keltiska kulturen. I 
Sverige finns det idag 71 olika loger 
över hela landet, den första startades i 
Malmö 1904.

Liksom andra ordenssällskap, till ex-
empel Odd Fellow, finns det några ri-
tualer även inom Svenska Druidorden 
som inte är öppna, men Conny Karls-
son betonar att det inte är ett hemligt 
sällskap.

– Jag är helt öppen med mitt med-
lemskap men visst möts man ibland av 
lite misstänksamhet, det finns mycket 
fördomar, konstaterar han.

Sedan 2017 är han ansvarig för den 
stipendiefond som Druidorden startade 
för drygt 20 år sedan och som bygger på 
insamlade medel från medlemmarna.

– Vi delar ut pengar till olika ända-
mål vart fjärde år. Första året var sti-
pendiesumman på 25 000 kronor som 
tilldelades teknologie doktor Ola Fri-
man. För fyra år sedan fick prostata-
cancerforskarna Sara Mangsbo och To-
bias Nordström dela på 1,3 miljoner 
kronor.

Välgörenhet är en hörnsten i Druidorden 
som hittills har bidragit med drygt 3,5 
miljoner kronor till cancerforskningen.

– Det är främst prostatacancer som 
gäller för oss, vi är ju gubbar allihop, sä-
ger Conny med ett skratt och tillägger:

– Eftersom vi inte kan särskilt mycket 
om medicin själva tar vi in experter, 
bland annat professor Per Anders Ab-
rahamsson i Lund, som granskar an-
sökningarna. Förra året fick vi nio an-
sökningar om forskningsbidrag och 
valet föll på lektor Martin Eklund vid 
Karolinska Institutet som tilldelades 
ett anslag på 1,5 miljoner kronor för sin 
forskning kring AI-system för att diag-
nostisera prostatacancer i nålbiopsier.

Martin Eklund och Tobias Nord-
ström skriver om sin aktuella forskning 
i den här utgåvan av Onkologi i Sverige 
– se sidan 46!

Läs mer om Svenska Druidorden på: 
www.druidorden.org

Möt brödraskapet som stöder 
forskning mot prostatacancer
Det finns en första gång för allt och detta är sannolikt första – men kanske inte sista 
– gången som Svenska Druidorden omnämns i Onkologi i Sverige. Skälet är självklart. 
Druidorden, som är okänd för de flesta, men inte hemlig, är en betydande finansiär 
av svensk cancerforskning. Sedan 2001 har man delat ut mer än 3,5 miljoner kronor, 
främst till forskning inom prostatacancer. Förra året fick Martin Eklund vid Karolinska 
Institutet 1, 5 miljoner för sin forskning kring förbättrad diagnostik av prostatacancer 
med hjälp av AI-teknik.
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Conny Karlsson ansvarar 
för Svenska Druidordens 
stipendiefond som hittills 
har delat ut 3,5 miljoner 
kronor till cancerforsk-
ningen, främst inom pro-
statacancer.
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