
79 Logen Excalibur, Borås 

Bardating och Eubatmöte den 2 oktober 
Redan dags för terminens andra mötestillfälle, och ett drygt tjog bröder hade slitit sig från 
jobb, familj, hobby med mera sådant som kan lägga hinder i vägen för några timmars 
broderlig samvaro. En klok prioritering med tanke på efterlogens innehåll. 
 
Men först ett kortfattat Bardating, och därefter ett något längre Eubatmöte där bland annat 
inbjöds till ett utemöte i nådens år 2014, den 19 februari närmare bestämt. Då ska vi 
förhoppningsvis få lära oss allt(?) om Linedance, som vi ju skulle ha fått i maj, om inte om 
kommit emellan. 
 
Och vad gäller det (o)måttligt populära golfmästerskapet, vilket i år liksom i fjol lockat hela 
tre deltagare, vann denna gång Morgan Hagberg. Han fick i efterlogen ta emot 
vandringspriset, den förnämliga Excaliburgolfklubban.  
 
I efterlogen hade vi glädjen att lyssna till ett engagerat anförande av Cynthusbrodern Jan-Åke 
Claesson, i vissa kretsar mera känd som ”Rondell-Hugo”. Trots sin logetillhörighet är det i 
Borås stad han har sin dagliga gärning som enhetschef vid Tekniska förvaltningen. Vilket 
innebär att han har minst ett finger med i spelet vad gäller Borås framtida utveckling, antingen 
det nu gäller bostäder, köpcentra, industriområden, väg- och järnvägsbyggen, tåg-, buss-, bil-, 
cykel- eller gångtrafik.  
 
Om vi inte var medvetna om detta förut, kunde vi nu konstatera att Borås befinner sig i en 
utvecklingsfas av aldrig tidigare skådad omfattning. Staden växer med 800-900 individer per 
år och passerade tidigare i år 105 000 invånare. Och företag står i kö för att få tomter på de 
olika industriområdena. Flera vägbyggen ska underlätta både av- och på- samt förbi- och 
genomfart. Vad gäller bostadsbyggande kommer den gamla ”skyskrapan” på Sjöbo att få se 
sig överträffad av det ena huset högre än det andra i olika stadsdelar. 20-23 våningar tycks bli 
något av en ny standard. Man kommer osökt att tänka på Birgitta Anderssons monolog om att 
få ”statarlängorna att stå upp”.  
 
En så insatt och engagerad föreläsare gör att tiden snabbt rinner iväg, och efter en snabb 
lotteridragning hastade så bröderna hem för att hinna njuta en mer eller mindre välbehövlig 
skönhetssömn innan man nästa dag på olika sätt åter skulle bidra till samhällets fortsatta 
utveckling. Det vill säga de som inte redan åtnjuter sitt otium cum dignitate. 
 
Uno Axelsson 
 
”Vart är vi på väg?” kan avläsas på bilden som presenteras av ”Rondell-Hugo”  
 
Vinnaren av logemästerskapet i golf, Morgan Hagberg (till höger), tar emot vandringspriset i 
form av en exklusiv Excaliburklubba av förra årets segrare Petri Karhu. 



 

 


