79 Logen Excalibur, Borås

Eubat-möte den 18 februari
Stämningen i förlogen (dvs baren) kändes närmast uppsluppen, och br BT (bartender)
Jan Laas hade fullt upp med att leverera ur barens numera rikliga sortiment, när
bröderna samlades denna gråfuktiga kväll. Och viss fuktighet förnams även inomhus.
Trots den inträdda fastetiden tömdes skålarna med snacks i rasande fart.
Själva eubatmötet genomfördes med numera sedvanlig bravur, och ordningen syntes
återställd i och med att våra trägna bröder från Cynthus fanns på plats.
LV Christoffer Mossberg tog heller ingen hänsyn till att vi nu befinner oss i fastan, ty
maten var – som det förr hette i Zingos reklamslogan – ”försvinnande god”.
Det börjar bli dags för utdelning ur stipendiefonden, och br Mats Ljung efterlyste förslag
från bröderna på värdiga mottagare.
I br Thomas Bergströms frånvaro denna kväll syntes det inte bli någon ”Heta stolen”.
Men ÄÄ Lars Forsman löste denna brist på ett elegant sätt genom att uppfinna den så
kallade autointervjun. Den tillgick så att han gick bordet runt för att till slut dyka ner på sin egen tomma stol och uppmana sitt alter ego att inta intervjufåtöljen.
Och väl uppe på scenen blev det till att sitta på tvenne stolar, eller rättare att växla
mellan olika fåtöljer, beroende på om han var utfrågare eller svarande. Där fick han
dagens motionsbehov tillgodosett.
Och vad fick vi då veta om den broder som nu är vår ÄÄ? Jo, att han utbildat sig på
Teknis, lumpat på Karlsborg, sålt årsböcker och nu är i golvbranschen. Och att br Mats
Ljung fört honom in i Excalibur, där han uppskattar såväl baren som matbordet. Och på
den sista frågan som br Lars ställde till br Lars blev beskedet att de tre saker han helst
skulle vilja ha med till en obebodd ö var: en vacker kvinna, en flaska whisky samt ett
multiverktyg. Vad han skulle ha det sistnämnda till när han hade de två förstnämnda, var
en fråga han dock aldrig ställde till sig själv.
Och lotterivinsterna fick denna gång en hyfsat rättvis fördelning mellan Excalibur och
Cynthus, så ingen mannamån förmärktes.
Uno Axelsson
PS: Daglediga Druider gjorde den 11 februari ett intressant studiebesök på Borås
Tidnings redaktion.
Bildtext: Å ena sidan utfrågare, å andra sidan svarande (eller kanske tvärtom?)

