
79 Logen Excalibur, Borås 

Eubat-möte med reception den 20 november 
”O du min nya kära frack 
Vad jag med skäl ditt värde prisar 
För din skull man mig aktning visar 
Bland både bättre folk och pack.” 
 
Dessa rader av A-M Lenngren faller en osökt i tankarna när man första gången för säsongen 
ikläder sig ”den lilla svarta” för att bege sig till en reception. 
 
Så här i mörksens tid kändes det skönt att kunna samlas i Lunden för att välkomna tre nya 
bröder i Druidordens hägn. Att en av dessa tillhör vår moderloge Cynthus förtog ingalunda 
tillfredsställelsen av att logen Excalibur nu tagit ett steg närmare 50-talet bröder, SL 
Vänerland närmare 500 och RSL närmare 5000 dito. 
 
Dagen till ära hade flera brr infunnit sig från Cynthus för att se sin egen recipiend iklädas 
eubatregalien. Och den trogne besökaren Anders Regnell från logen Taliesin fick ”sona” sin 
närvaro genom att rycka in som Skr, men som han ju är Sskr i SL Vänerland, var detta förstås 
rena sinekuren för honom. 
 
ÄÄ i Cynthus, Rolf Johansen, gratulerade Excalibur till de nya bröderna och överlämnade en 
gåva till vår välgörenhetsfond. SÄÄ Alf Stensson ville förstås inte vara sämre utan uttryckte 
sin önskan att de skott i den druidiska eken som nu satts måtte resultera i nya friska grenar.  
 
Så småningom var det dags för efterloge, och MÄ Lars Forsman höll sitt tal till fosterlandet. 
Trots utfallet av gårdagens fotbollsmatch (Sverige-Portugal, det vill säga Zlatan-Ronaldo), 
finns så oerhört mycket i vårt land att vara stolt över, det gäller bara att inte ta allt för givet, 
och att ta vara på stunden. 
 
ÄÄ Mats Ljung höll talet till recipienderna, där han hänvisade till Merlins lärdomar och 
uppmanade de nya bröderna till trägen närvaro på våra möten. 
 
Leif Olofsson gjorde sig i sitt tacktal till tolk för de tre nya bröderna, när han förklarade att 
dimmorna kring druidismens mystik kanske börjat skingras något. Hans erfarenhet av druider 
hade hittills inskränkt sig till vad som kunnat läsas i serien Asterix, där druiderna kokade ihop 
konstiga saker i grytor. Han såg fram emot att få allt djupare insikter och tyckte sig kunna 
känna sympati för druidismens värderingar.  
 
Logen Cynthus fortsatte att utmärka sig genom att ROÄ Lars-Åke Dahlström lade beslag på 
de två högsta vinsterna i kvällens lotteri. Denna kalamitet till trots verkade övriga bröder 
tillfreds med utfallet av såväl maten och lotteriet som den druidiska samvaron när man framåt 
midnatt tågade hemåt. 
 
Uno Axelsson 
 
Bildtext: 
Cynthus nye broder Leif Olofsson flankerad av Excaliburs Börje Claesson (tv) och Jonas 
Wennergren. 



 


