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Eubatmöte	  och	  stiftelsedag	  den	  6	  april	  
	  
En	  nioåring,	  är	  det	  något	  att	  fira?	  Ja,	  uppenbarligen	  eftersom	  Storlogen	  Vänerlands	  
ämbetsmän	  funnit	  anledning	  att	  tämligen	  mangrant	  infinna	  sig	  till	  aftonens	  begivenhet.	  
	  
ÄÄ	  Lars	  Forsman	  och	  MÄ	  Christian	  Aronsson	  rapporterade	  att	  logen	  nu	  kunde	  inräkna	  
35	  bröder,	  vilka	  i	  genomsnitt	  haft	  en	  60-‐procentig	  (kroppslig)	  närvaro	  vid	  det	  senaste	  
årets	  möten.	  Historik	  såväl	  från	  stiftelseåret	  2007	  och	  framåt,	  som	  även	  från	  tiden	  kring	  
kung	  Arthurs	  levnad	  föredrogs,	  jämte	  några	  märkesår	  i	  Druidordens	  annaler,	  såsom	  
1781,	  1904,	  1913	  och,	  givetvis,	  2007.	  Av	  de	  ursprungliga	  21	  stiftarbröderna	  har	  åtta	  
avgått,	  varav	  en,	  br	  Bo	  Mattsson	  avlidit.	  TjOÄ	  Thomas	  Bergström	  höll	  ett	  minnestal	  över	  
br	  Bosse.	  
	  
Sedan	  var	  det	  dags	  för	  gästerna	  att	  framföra	  hyllningar	  från	  sina	  respektive	  loger:	  SÄÄ	  
Alf	  Stensson	  från	  Storlogen	  Vänerland,	  ROÄ	  Lars-‐Åke	  Dahlström	  från	  moderlogen	  
Cynthus,	  SSkm	  Christer	  Hardenberg	  från	  Camulus	  samt	  SSkr	  Anders	  Regnell	  från	  
Taliesin.	  De	  båda	  sistnämnda	  bröderna	  kunde	  även	  förmedla	  vissa	  minnesbilder	  från	  
Excaliburs	  tillblivelse	  den	  21	  april	  2007	  i	  I15:s	  officersmäss.	  
	  
Från	  moderlogen	  Cynthus	  hade	  framför	  allt	  två	  bröder	  varit	  drivande	  för	  Excaliburs	  
tillblivelse,	  nämligen	  Jan	  Andersson	  och	  Göran	  Juntorp.	  Den	  senare	  föredrog	  emellertid	  
att	  fira	  sin	  åttionde	  födelsedag	  på	  en	  sydligare	  latitud	  än	  knallestan,	  vilket	  till	  nöds	  
kunde	  överses	  med.	  
	  
Sitt	  tal	  till	  fäderneslandet	  i	  efterlogen	  hade	  MÄ	  Christian	  Aronsson	  gett	  rubriken	  ”Vad	  är	  
fäderneslandet?”.	  ÄÄ	  Lars	  Forsman	  tackade	  de	  tidigare	  nämnda	  bröderna	  Andersson	  
och	  Juntorp	  för	  deras	  insatser	  alltsedan	  ”födelsen”	  och	  de	  följande	  åren,	  och	  br	  Lars-‐Åke	  
Dahlström	  tackade	  för	  den	  förträffliga	  måltiden	  som	  även	  denna	  gång	  nått	  hittills	  
oanade	  gastronomiska	  höjder.	  
	  
I	  brist	  på	  lotteri	  upptogs	  kollekt	  medelst	  håvgång,	  dvs	  en	  skål	  gick	  laget	  runt,	  varefter	  tf	  
Skm	  Börje	  Larsson	  nyfiket	  granskade	  innehållet.	  
	  
Vad	  MÄ	  inte	  nämnde	  angående	  fäderneslandet	  var	  vädret,	  vilket	  de	  i	  den	  sena	  aftonen	  
utträdande	  bröderna	  inte	  heller	  fann	  anledning	  att	  lovorda.	  
	  
Uno	  Axelsson	  
	  
Bildtext	  
Tf	  Skm	  Börje	  Larsson	  vittjar	  förväntansfullt	  ”håven”	  under	  överinseende	  av	  SSkm	  
Christer	  Hardenberg	  och	  SM	  Pierre	  Ullmark	  


