
79 Logen Excalibur, Borås 

Bardating och Eubatmöte den 3 oktober 
Kryssande mellan vattenpölarna slank ett tjugosextal bröder in genom logedörren för att få en 
stunds gemenskap, få en bit mat samt få lära sig hur man får ett hjärta att slå (inte så 
romantiskt som det låter). 
 
Inledningsvis sammanträdde barder och högre grader, och därefter, med viss försening, tog 
eubatmötet sin början. Med fyra ordinarie ämbetsmän frånvarande blev det av ”reserverna” en 
del bläddrande i handböckerna för att finna rätt ord i rätt tid och för att framsäga dessa på rätt 
plats.  
 
Vad gäller logens stipendiefond kan denna inte utdelas förrän alla lotter är sålda, varför 
bröderna uppmanas att lämna eventuell knallementalitet hemma, och för detta behjärtansvärda 
ändamål lätta på pungen. Men förslag till mottagare av stipendiet, när väl lotterna är sålda, 
kan redan nu lämnas till välgörenhetsutskottet.  
 
Och ”daglediga” bröder hälsades av br Veine Karlsson välkomna att delta i en utflykt till 
Glasets Hus i Limmared.  
 
Vidare rapporterades att logen Excalibur nu arrangerat sin alldeles egen ”Tour de Golf” med 
hela tre deltagare. Stolt vinnare i den mördande konkurrensen blev br Petri Karhu, men 
prisbordet lär ha räckt även till tvåan och trean. 
 
Vid ämbetsmannainstallationen i mars kunde br Börje Larsson inte närvara, men i stället fick 
han denna dag ikläda sig regalien för MÄ:s handbard. 
 
Musicerare Bo Mattsson spelade ”Nu mår jag mycket bättre” (BAO, Helen Sjöholm, Tommy 
Körberg), vilket kunde ses som en uppmuntran till den nyligen höftopererade br Lars-Gunnar 
Dahlin. 
 
Vad är det då som kan få ett hjärta att slå? Jo, om det stannat (och det gör det för 10 000 
svenskar varje år) kan det vara bra att ha en hjärtstartare (defibrillator) till hands, och en sådan 
finns numera i logelokalen. Men den bör också kunna hanteras, och för undervisning i 
apparatens handhavande anlitades logen Excaliburs egen ”Miraculix”, Christian Schaefer. Br 
Christian har en gedigen tysk utbildning som oralkirurg, och för honom var det en smal sak att 
på ett utomordentligt pedagogiskt sätt förklara för oss fåkunniga hur idiotsäker och idiotenkel 
manicken är att hantera. Vår besökande broder Göran Juntorp (Cynthus) fick äran att med 
hjälp av maskinens anvisningar samt hjärtkompression och luftinblåsning (nåja) uppväcka den 
”hjärtlöse” patienten br Christian.  
 
Medvetandet om att man åtminstone under några timmar varje månad befinner sig i tryggt 
sällskap av såväl defibrillator som kunniga bröder borde väl vara skäl nog att fortsättningsvis 
aldrig missa ett logemöte? 
 
Uno Axelsson 
 
Bild: 



Knäpp upp, relax, koppla på (för att travestera Povel Ramel) är vad en hjälpande broder, 
nämligen Göran Juntorp, gör med den ”hjärtlöse” patienten Christian Schaefer. 
 

 


