
79 Logen Excalibur, Borås 

Eubatmöte den 16 maj 
Oh, hur härligt majsol - lyser med sin frånvaro, frestades man utbrista när bröderna i stället fann 
värmen innanför logelokalens bastanta dörr. Ty grått, trist och ruggigt var det utanför. ÄÄ Mats Ljung 
kunde denna gång välkomna 27 brr, övriga kunde förmodas redan ha inlett Kristi himmelsfärdshelgen 
på annat sätt.  
 
Under sommaren stundar storstädning av logelokalerna och intresset för att teckna sig för medverkan i 
denna aktivitet förutsattes av ÄÄ vara betydande. 
 
Vid senaste SL-mötet hade br Morgan Hagberg förärats kapitelgraden, till vilken han naturligtvis 
gratulerades. 
 
Vid nästa möte, som avhålles den 5 september, kommer patientföreningen Proliv att medverka för att 
informera om sin verksamhet angående prostatacancer. 
 
Vid efterlogen tillönskade ÄÄ Mats Ljung alla en trevlig sommar med förhoppningen att regnmätaren 
inte skulle behöva tömmas alltför ofta. 
 
Mobiltelefoner har som bekant en tendens att störa vid de mest olämpliga tillfällen, dock ej denna 
gång. Br Lars-Åke Dahlström, logen Cynthus, höll väl reda på tiden när han ringde och hälsade från 
någon plats i Norge, där han håller på att tömma Nordatlanten på dess fiskbestånd. För br Lars-Åke 
utbringades givetvis en distansskål med önskan om fortsatt gott fiskafänge. Varför har man ännu inte 
uppfunnit en smartphone som möjliggör överföring av destillerade drycker (glaset i örat!)? 
 
Och så var det dags igen. Br Thomas Bergström gick med diabolisk min ett varv runt bordet, för att så 
slå ner på kvällens byte, vilket framsläpades till Heta stolen. Nåja, inte behövde han släpas dit, han 
verkade faktiskt rätt nöjd med uppmärksamheten kring sin person, br Peter Lindgren. 
 
Norrlänning som flyttat från Boden till Borås. Fader med långvarigt förflutet inom Druidorden (ROÄ), 
och som även lockat in sonen på denna bana. Fru från Colombia. Tekniskt intresserad och utbildad, 
”datanörd” enligt egen utsago. Mediterar. Startade eget år 2000, men numera anställd. Valspråk: Gör 
vad du tycker är roligt, för då blir det bra”. På frågan vilka tre ting han ville ta med sig till en öde ö, 
önskade han sig endast två: sin fru samt ett elddon (hm?) 
 
Vid kvällens lotteridragning smektes såväl br Veine Karlsson som flera andra av fru Fortuna, medan 
hon däremot tycktes vända ryggen åt br Lars-Åke Palmqvist. Medan den förre tog hem första vinsten, 
och några vann flera gånger, satt den senare med lotter som hela tiden var ett ynka nummer från vinst. 
 
Men även en druidkväll har ett slut, och så småningom skingrades bröderna för att uppsöka sina 
smultronställen, i otålig avvaktan på att höstterminen börjar igen. 
 
Uno Axelsson 
______________________________________ 
Bild: 
Br Peter Lindgren verkade trivas förträffligt när han i Heta stolen utsattes för br Thomas Bergströms 
inkvisitoriska frågor. 
 



 


