
79 Logen Excalibur, Borås 

Druidstämma och Eubatmöte den 1 februari 2012 
Klockan slog 18:47 när ÄÄ Thomas Bergström öppnade kvällens druidstämma. Bland de 
viktigaste besluten att fatta denna afton var val av ämbetsmän för kommande period. Valet var 
självfallet så noga förberett, att ingen kom sig för att göra invändningar. Den högtidliga 
installationen kommer att ske under mars månad.  
 
Inte heller hördes några protester när SKM Petri Karhu redogjorde för skattkistans innehåll, 
vilket hade vuxit till sig en del under det gångna året.  
 
Under efterföljande eubatmöte konstaterades bland annat att nu hade även vår loge behagat 
sjösätta OGMA, så att vi nu alla äro i gott digitalt förvar. 
 
En inbjudan från moderlogen Cynthus att under maj månad göra ett studiebesök vid Såtenäs 
flygflottilj mottogs med acklamation. Förra året besökte vi ju Landvetter Airport, så man kan 
nog säga att vår loge har luft under vingarna.  
 
För dem av oss som utgör ledighetskommitté och inte behöver arbeta för snöd vinnings skull 
föreslog br Lars-Åke Palmqvist att vi skulle kunna träffas då och då under dagtid för att 
inmundiga kaffe och skorpa på något trevligt café. 
 
Br Jan Andersson från logen Cynthus talade sig varm för att även bröderna inom vår loge 
borde försöka övertala sina respektive att härstädes instifta en Birgittaloge, så som man gjort i 
Ulricehamn med gott resultat.  
 
I efterlogen var det återigen dags för någon att drabbas av Heta stolen, en synnerligen lindrig, 
ja rent av trevlig, form av inkvisition. Den utvalde denna gång blev br Sverker Ohlsson, som 
ingalunda verkade besvärad av det plötsligt påkomna intresset för hans person. Genom br 
Thomas Bergströms frågor växte en bild fram av människan bakom broderskapet. Efter 
nedkomst 1943 i Ljungby kom han snabbt på bättre tankar och flyttade till Borås där fadern 
ägde hotell. Yrkesmässigt har karriären gått från försäljare till inköpare. Den nyligen 
påbörjade andra karriären innebär arbete i veteranpoolen, vilket verkar vara ett bra botemedel 
mot rastlöshet.  
 
En av anledningarna till att han gått med i Druidorden uppgav han vara att han trivs i frack. 
Således kan vi vara säkra på hans närvaro under de fyra närmaste mötena, då detta 
klädesplagg är påbjudet. 
 
Uno Axelsson 
 
Bildtext: 
Sverker Ohlsson i heta stolen, intervjuad av Thomas Bergström (observera den oklanderliga 
skoputsen!) 
 



 


