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Eubatmöte med stiftelsedag den 20 april
”Tänka sig, så stor vår fyraåring har blivit, när han föddes vägde han endast 23 bröder, nu
väger han hela 41. Vad månde bliva av denna loge?”
Ja, riktigt så uttryckte man sig förstås inte. Andemeningen var dock inte att ta miste på, när
bröder från de gästande logerna vid både logemötet och brödramåltiden höll sina lovtal på
Excaliburs fyraårsdag. Men låt oss ta det från början:
ÄÄ Thomas Bergström hälsade 37 brr välkomna, enkannerligen dem från fjärran regioner
såsom Ulricehamn, Jönköping och Skövde.
OÄ Veine Karlsson redogjorde för hittills inkomna förslag till värdiga mottagare av utdelning
ur logens välgörenhetsfond, men efterlyste ytterligare alternativ inför det slutliga valet av
mottagare som avgörs vid nästa möte.
Så inledde då br Pierre Ullmark raden av hyllningstal, i det han påpekade att det nu snart var
dags för moderlogen Cynthus att släppa ifrån sig ansvaret för Excalibur. En penninggåva
överlämnades även, för vilken vår egen ÄÄ tackade varmt och framhöll att det alls inte
kändes önskvärt att ännu bli ”ansvarslös”.
För br Anders Regnell var detta en prövningens dag, dels hade han förlorat i golf mot Sskr Alf
Stensson, dels hade nu br Pierre snott hans tilltänkta tal för jubilaren. Han fann emellertid
snabbt ett nytt tal och sade sig därvid vara stolt över att få vara med denna kväll, och
framförde systerlogen Taliesins lyckönskningar. Även han överlämnade en penninggåva,
vilken av M Stefan Claesson fermt vidarebefordrades till Skm Petri Karhu. Till br Anders
genmälde ÄÄ Thomas att syskonkärleken med stor tacksamhet var besvarad.
Excaliburs egen fadder, br Göran Juntorp från logen Cynthus, passade på tillfället att dels
gratulera dagens jubilar, dels också tacka för de gratulationer han själv fått i samband med sin
egen födelsedag, som med några få år översteg Excaliburs.
MÄ Mats Ljung hade klara minnen från stiftelsedagen den 21 april 2007, med några problem
av teknisk natur. Han talade också om Merlins sju levnadsregler och den ändrade syn på livet
som dessa förhoppningsvis kan medföra för bröderna.
Så var det dags för märkesutdelning. Br Veine Karlsson hade utmärkt sig som en god
rekryterare och stått fadder för inte mindre än sju recipiender. För detta erhöll han ur Sskr Alf
Stenssons hand, sitt välförtjänta märke. Inte nog med det, såväl han som br Thomas
Bergström hade därtill bevistat minst 100 logemöten genom åren, och de bådas frackbröst
bekläddes därför med passande märken.
För att inte göra bröder från övriga loger i landet avundsjuka avstår vi från att redogöra för
kvällens meny, men lita på att den kulinariskt motsvarade dagens betydelse! Och LV LarsGunnar Dahlin dirigerade sina ”bordlöpare” med en maestros virtousitet.
I talet till fosterlandet framhöll br Mats Ljung framför allt tryggheten i vårt land, inga
oroligheter som i Libyen, inga jordbävningar som i Japan, vi behöver knappast ens befara att

någon större tsunami rullar in från Öresjö, eller att Borås nya ackumulatortank spricker och
skållar invånarna. Och vi kan njuta av sill, kall öl, fågelsång och Elfsborg.
Även från logen Camulus överlämnades via br Kenneth Andersson en penninggåva som
ytterligare förstärkte stipendiefonden.
ÄÄ Thomas Bergström fick återigen en kärkommen anledning att tacka och höll därefter en
betraktelse över hur logen fick sitt namn, Excalibur.
Br Jan Andersson, logen Cynthus, erinrade om hur det gick till när boråsarna i Cynthus
tillvuxit i antal tillräckligt för att ”bilda eget” i Borås. Förutom han själv och Göran Juntorp
från Cynthus, var fyra boråsbröder aktiva i denna frigörelse, nämligen Thomas Bergström,
Lennart Johansson, Veine Karlsson och Lars-Åke Palmqvist. Och br Veine, i egenskap av
logen Excaliburs förste ÄÄ, önskade logen allt gott i fortsättningen.
Br Pierre Ullmark tackade för måltiden och gav uttryck för den värme han känner varje gång
han gästar vår loge.
Och därmed var hyllningskören till ända och lottdragning och allmänt samspråk tog vid.
Emellertid gick tiden sin gilla gång och det var dags att träda ut i vårkvällen, där värmen och
stillheten kändes som en förlängning av logemötet.
Uno Axelsson
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Bildtext:
Br Jan Andersson från logen Cynthus håller en betraktelse över Excaliburs tillblivelse

