Regeringsskifte i Excalibur
För sista gången kunde ÄÄ Mats Ljung (i en förmodad men ej synlig vemodig stämning)
välkomna bröderna – hela 40 stycken – till mars månads möte, där kvällens clou var
ämbetsmannainstallationen. I brödraskaran förmärktes gästande från logerna Cynthus,
Camulus och Taliesin
Supervalåret 2014 har redan sett sitt första val, om än i relativ tysthet och utan några
som helst partistrider. Detta ägde rum redan i februari, då druidstämman valde logen
Excaliburs nya regering. Och den 5 mars tillträdde ministären Forsman medan
regeringen Ljung vackert fick släppa ifrån sig maktens insignier, regalierna. Dock visade
sig vissa av ministrarna återuppstå på sina taburetter, ännu ej utslitna eller mättade av
maktens sötma.
Låt oss presentera den nya ministären Forsman: Statsminister (ÄÄ) Lars Forsman,
socialminister (MÄ) Christian Aronsson, kommunikationsminister (Skr) Torbjörn
Sällfors, finansminister (Skm) Petri Karhu, migrationsminister (M) Stefan Claesson,
justitieminister (IV) Ulf Erneborn, försvarsminister (YV) Åke Johansson, kulturminister
(Org) Bo Mattsson, näringsminister (LV) Christoffer Mossberg. Som talman (tjOÄ)
kvarstår Thomas Bergström.
Installationen förlöpte som man kunde förvänta sig, smidigt och värdigt under ledning
av SÄÄ Alf Stensson, SSkr Anders Regnell, SSkm Krister Hardenberg och SM Pierre
Ullmark.
Och som grädde på moset förärades några av ämbetsmännen exregalier, nämligen Mats
Ljung (ÄÄ i en period), Stefan Claesson (M i tre perioder) och Bo Mattsson (Org i tre
perioder). De sistnämnda fortsätter oförtrutet sin gärning en fjärde period.
Den nye ÄÄ Lars Forsman fortsatte mötet med tillkännagivande av posterna i de olika
utskotten.
Från logen Camulus i Skövde framförde br Per-Anders Sääf välgångsönskningar till
Excalibur och överlämnade en gåva som välkommen förstärkning av vår
välgörenhetsfond.
Och väl i efterlogen var det så br Christian Aronssons tur att som ny MÄ hålla talet till
fosterlandet. Efter att ha imponerat med en stämningsfull dikt, vilken han dock erkände
var skriven av Hjalmar Bergman, övergick han till att påvisa att vårt fosterland sannolikt
kan ha påverkats av druidismen långt innan Druidorden kom till Sverige. Redan under
vikingatiden kan druidiska eller keltiska traditioner ha funnits i vårt land! I sanning en
epokgörande tanke av samma dignitet som när Dag Stålsjö i början av 1980-talet
hävdade att Svea rikes vagga stod i Västergötland.
ÄÄ Lars Forsman kom i sitt tal in på de förväntningar som han nu kände ställas på
honom. Han betonade vikten av att alla kommer med synpunkter i olika frågor rörande
logearbetet, samtidigt som han framhöll att alla bröder är lika viktiga.

Vad därefter var, var ingalunda tystnad, men väl leven, skålar, mingel, kaffe, drinkar,
lottdragning och så småningom hemgång.
Uno Axelsson
Bildtext:
Logen Excaliburs nya ämbetsmän, fr v:
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