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Druidstämma med gradgivning den 29 februari 2012
Så var då tiden inne för den snart femåriga logen att för första gången själv få genomföra en
upphöjning av fyra av sina barder till druidgraden. Dock givetvis med assistans av en erfaren
beredande broder, logen Excaliburs ”gudfader” Göran Juntorp. Denne konstaterade lite moloket, efter
väl förrättat värv, att nu kände han sig inte längre så behövd, nu kunde logen stå på egna ben. Härvid
tröstade honom ÄÄ Thomas Bergström med att logen med stor sannolikhet skulle komma att behöva
hans tjänster även framledes. Vid fem års ålder brukar man väl fortfarande ha vissa kunskapsbrister.
Och själva gradgivningen då? Jodå, alla ämbetsmän var väl pålästa och ritualen genomfördes med den
värdighet som kunde förväntas, möjligen med undantag för att en mobiltelefon inte hade riktigt klart
för sig att ceremonin krävde största möjliga tyssstnad.
Inte att förglömma hade logen denna kväll äran av en besökande broder från den sydliga logen Amici,
förutom förstås våra Cynthusbröder, vilka vi numera nästan räknar som ”husets folk”.
SKM Petri Karhu gav oss tillfredsställande besked angående den pekuniära situationen, samt
harangerade br Lars Forsman såsom den snabbaste bland bröder att inbetala årets medlemsavgift.
Därefter var det dags för ballotering av en proselyt. Ingen invändning. Efter två timmars omväxlande
sittande och stående i lunden, var det med viss lättnad vi fick bege oss upp till det Bacchi tempel och
matsal där det serverades välförtjänt såväl nektar som ambrosia.
MÄ Mats Ljungs tal till fosterlandet gav oss till en början en något förvirrande bild av detsamma. En
miljard invånare, megastäder med kaotisk trafik, förorenad luft som knappt gick att andas, löner på
180 kronor per månad, kunde detta månne vara gamla Svedala? Dessbättre inte, utan en beskrivning av
Indien, vilket han nyligen besökt. I jämförelse med detta land framstår ju Sverige närmast som Edens
lustgård, vilket väl också är meningen när man håller tal för fosterlandet.
ÄÄ Thomas Bergström påminde i sitt tal till de uppgraderade om de levnadsregler som de fått sig till
livs av OÄ, Skr, Skm, M med flera. Följer de bara alla dessa kommer de att bli närmast odrägligt
perfekta ordensbröder.
På detta svarade de fyra genom br Dan Andersson något kryptiskt att han nu i sin plånbok endast hade
kvar ett tygprov från en Buick-38, men att han märkt att ju högre grad bröderna innehade, desto mer
guldbehängda var de. Vad han avsåg med detta undgick tyvärr referentens öra. Men applåden han
belönades med visade att alla övriga verkade ha förstått, och det var ju huvudsaken.
När det så endast återstod ungefär 40 minuter av februari månad, fann bröderna det lämpligt att
skingras för senvinterns alla vindar.
Uno Axelsson

Bildtext: Nya bröder i Druidgraden: Dan Andersson, Christian Aronsson, Lars-Olof
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