
79 Logen Excalibur, Borås 

Eubat-möte med Ämbetsmannainstallation 21 mars 
 
Så var det återigen dags för ”vaktavlösning” för den nu femåriga logen Excalibur. Denna gång 
hade 34 brr lyckats slita sig från sina andra förnöjelser och/eller förpliktelser, för att i sann 
druidisk anda höra de nya ämbetsmännen svära sina eder. 
 
Men en sista gång fick ÄÄ Thomas Bergström inleda mötet och bland annat meddela att en 
ny ”wannabee” balloterats, nämligen Christoffer Mossberg, vilken kommer att recipieras den 
4 april. 
 
Den högtidliga installationen av nya ämbetsbröder genomfördes sedan med stor värdighet och 
erfarenhet av storlogen Vänerlands SSkr Alf Stensson, SSkm Lars-Åke Dahlström och SM 
Håkan Johansson. 
 
Logens nya ämbetsmän för de närmaste två åren är: ÄÄ Mats Ljung, MÄ Lars Andersson, Skr 
Leif Johansson, Skm Petri Karhu, M Stefan Claesson, Iv Ulf Erneborn, Yv Mats Ekman, LV 
Lars-Gunnar Dahlin, Org Bo Mattsson, Ark Uno Axelsson. Thomas Bergström efterträder 
Veine Karlsson som TjOÄ. 
 
Efter drygt två timmars möte hade mångas strupar börjat kännas skrumpna, men i baren 
återtog de snabbt sin elasticitet, och strax därefter kunde dijonkycklingen glida ner med stort 
välbehag. 
 
Och nu begick den nye MÄ Lars Andersson sin premiär som fosterlandstalare. Ämnet var 
välfunnet; Vad är och vad ger livet, vem är en livsnjutare? Han gav ett antal exempel på 
sådant som gör livet njutbart, men som man kanske tar så för givet att man inte uppskattar det. 
Kontentan var att plånbokens tjocklek ingalunda behöver vara avgörande för livskvalitén. 
Även ett möte i logelokalen kan vara en form av njutning. 
 
Den nye ÄÄ Mats Ljung använde sig i sitt premiärtal av en metafor, där han åberopade sin 
mångåriga fotbollskarriär: Han såg sig som målvakt i ett fotbollslag, där övriga ämbetsmän 
hade sina roller som försvarare, mittfältare eller anfallare. Och övriga bröder fick utgöra 
supporterklubben. Han hoppades också att alla bröder även i fortsättningen skulle orka arbeta 
för druidismens utbredning i EFE. 
 
Efter att Sskr Alf Stensson kort och kärnfullt tackat för maten, fann mången att timmen hunnit 
bli ganska sen, varför brödraskaran fann för gott att låta sig upplösas. 
 
Uno Axelsson 
 
Bildtext: 
Logen Excaliburs nya ämbetsmän: 
Främre raden: TjOÄ Thomas Bergström, ÄÄ Mats Ljung, Skr Leif Johansson 
Mellersta raden: MÄ Lars Andersson, Skm Petri Karhu 
Bakre raden: YV Mats Ekman, IV Ulf Erneborn, M Stefan Claesson 
 



 
 

Lars Forsman och Stefan Claesson i g(l)asen? 

 


