79 Logen Excalibur, Borås

Bardating och Eubatmöte den 18 januari
Borta är luciatågen, borta är julmaten, borta är nyårslöftena. Kvar är endast extrakilona.
Trots - eller tack vare? – de gångna helgernas festligheter hade 28 bröder orkat infinna sig till
årets första -ting och -möte. Däribland även tappra bröder från Cynthus och Taliesin som även
denna gång trotsat riksväg 40:s faror på sin trad Jönköping – Ulricehamn - Borås.
Vid bardatinget upptogs i vår loge denna gång en ”invandrare” från en till namnet tämligen
snarlik stad, nämligen Boden, och därmed från logen Arcturus. Peter Lindgren heter han, och
han har även tidigare gjort något rekognosceringsbesök hos oss, vilket tycks ha avlöpt med
godkänt betyg. Naturligtvis blev han varmt välkomnad.
Brödramåltiden hade denna gång fått en mer exotisk prägel, men tacos verkade uppskattas av
alla och envar.
Och efter maten var det så dags för underhållningen. I brist på slanka flickor i baletten fick vi
avnjuta br Thomas Bergströms utfrågning av br Bo Mattsson i Heta stolen. Sistnämnde fick
där redogöra för sitt liv och leverne, alltifrån starten på BB 1935. Och visst var det en hel del
han hunnit uppleva, både i sin karriär och privat. Auditoriet satt dock förgäves väntande på
några pikanta detaljer. Still going strong arbetar han ännu i sitt 1971 startade företag, Ehab,
om än under viss ledning av sina söner (eller var det tvärtom?). Ett visdomsord från modern
blev hans ledstjärna och har väglett honom i karriären: ”Pôjk, lär dig multiplikationstabellen!”
På den obligatoriska frågan om vilka tre saker han ville ha med till en öde ö blev valet: dator,
tillgång till e-post samt whisky. Det sistnämnda skulle kanske behövas för den händelse
Vattenfall eller Eon ansvarade för strömförsörjningen till ön (ref anm).
Tiden rinner undan snabbt i goda vänners lag, och den förvärvsarbetande klassen fick plötsligt
bråttom hem, medan den lite mognare delen kunde avtroppa i lugnare takt.
Uno Axelsson

