
79 Logen Excalibur, Borås 

Eubatmöte och reception den 17 november 
 
Med benäget bistånd från logerna Taliesin och Cynthus kunde antalet närvarande bröder vid 
detta novembermöte så småningom summeras till 37 stycken. 
 
ÄÄ Thomas Bergström hälsade alla välkomna, och i synnerhet dem som trotsat vägfarandets 
vedermödor och begett sig den 10 respektive 4 mil långa vägen till Borås. Förhoppningsvis 
känns återfärden betydligt kortare! 
 
Hälsningar från Taliesin framfördes av br Daniel Karlsson, som också överlämnade en gåva 
för berikande av vår stipendiefond. Även SSkm Lars-Åke Dahlström hade hälsningar att 
framföra från logen Cynthus. 
 
Meningen var att tre recipiender skulle invigas denna dag, men två av dessa hade tyvärr fått 
förhinder. Ryktet förmälde att en av dessa till och med låtit sig hindras av sitt arbete från att 
inträda i vår loge! Förhoppningsvis kan sådana fataliteter undvikas i framtiden. Nåväl, så 
mycket angenämare var det då att hälsa Kenneth Johansson välkommen som ny broder i logen 
Excalibur. Han hade före inträdet förberetts av br Göran Juntorp, och som ledsagare hade han 
vid sin sida br Dan Andersson. 
 
Ej heller denna gång hade festlighetsutskottet misslyckats i sina strävanden att sörja för 
brödernas lekamliga bästa. Tvärtom, vilket flera tacksamma magar förkunnade (buktaleri?) 
 
ÄÄ uppmanade i sitt tal recipienden att flitigt bevista våra möten, då detta är bästa sättet att 
snabbt komma in i ceremonielet och få uppleva den mognad och speciella känsla som 
brödragemenskapen ger. Nyvordne br Kenneth Johansson tackade för det varma mottagandet. 
 
I sitt tal till fosterlandet berättade MÄ Mats Ljung att han en morgon hört ett sträck gäss dra 
söderut. Att det råkade vara den 10 november trodde inte br Mats var någon tillfällighet. Han 
kom därefter osökt in på ämnet Mårten gås, svartsoppa, eblakaga (skånsk äppelkaka) och den 
helige Martin av Tours, vars minne firas den 11 november.  
 
Efter dessa utflykter inom såväl zoologin, historien som gastronomin var det dags för kaffe, 
kaka och lotteri. De bröder som denna gång smektes av fru Fortuna kunde belåtna med 
aftonen dra sig hemöver kånkande på sina vinster, men de som blev utan såg inte direkt 
missbelåtna ut, de heller. 
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Nye eubatbrodern Kenneth Johansson flankerad av br Dan Andersson och Göran Juntorp. 
 

 


