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Druidstämma med gradgivning den 3 december 2014
Det var inte precis någon trängsel i logelokalen denna novemberkväll, trots utsikten att få se två
bröder upphöjas till rang och värdighet av Druid. Inte heller hade någon från våra moderrespektive systerloger infunnit sig. Tråkigt, men kanske lika så gott, så slapp några förargliga
små missar i ritualen spridas utanför vår egen krets.
Alltnog, de båda barderna Sven-Olof Kall och Christoffer Mossberg fick en värdig upphöjelse till
den högsta grundlogegraden, och båda föreföll nöjda att få sina blå regalier utbytta mot röda.
Att öka logens numerär visar sig inte vara det lättaste, knappt har en ny blivande broder
balloterats, förrän en annan anmäler sitt utträde.
Turligt nog kunde Skm Petri Karhu avlämna en positiv rapport över det finansiella läget. Till
detta har flera bröder bidragit, inte minst de som företagit en provianteringsresa till främmande
land. Så till skillnad från Svea rike står logen Excalibur inte med några ”tomma lador”.
Vid brödramåltiden visade MÄ Christian Aronsson i sitt tal till fosterlandet prov på sina litterära
vyer genom att citera skaldestycken från Heidenstam till Kent, vilka visade prov på hur synen på
och beskrivningen av vårt fosterland förändrats över tid.
ÄÄ Lars Forsman välkomnade bröderna Kall och Mossberg i druidkretsen, och råkade i sitt tal
inrätta ett nytt ämbete, Skrattmästare (Skrm). Åtskilliga bröder kände sig uppenbarligen
manade att axla detta ämbete, och inte minst ÄÄ själv fick efter detta svårt att upprätthålla det
allvar som hans rang och stunden annars krävde.
De båda druiderna framförde sina tacksägelser, i det de konstaterade att de trivs utmärkt i logen
samt att Ordens grundare Henry Hurle hade helt rätt i sin tanke att politik och religion inte
skulle få diskuteras.
Till mångas besvikelse fanns denna gång inget lotteri, när nu för en gångs skull vinsterna till 100
procent skulle ha tillfallit den egna logens bröder! Men välgörenhetsfonden blev för den skull
inte lidande, skålen som skickades runt innehöll en vacker slant när den väl återkom till Skm.
Och för kvällens underhållning stod denna kväll de flesta bröder, som med sina mer eller mindre
rumsrena historier gjorde att någon särskild Skrattmästare egentligen inte behövdes.
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