
79 Logen Excalibur, Borås 

Eubat-möte den 21 januari 
Amanda Sandberghs gamla läsarsång ”De komma från öst och väst, de komma från syd och 
nord” fick en reell innebörd när bröderna tågade in i Lunden. Från öst kom Cynthus, från syd 
kom Lir, från väst kom Iris och från ännu mera öst kom Taliesin. Sammanlagt 15 brr från 
kringliggande loger infann sig hos Excalibur, delvis tack vare br Stefan Claessons idoga 
lobbying. Och därmed uppgick kvällens totala numerär till 35 bröder, trots att många av 
logens egna uteblivit. 
 
ÄÄ Oscar Beck (Iris) och Lars-Anders Kvint (Lir) frambringade såväl hälsningar som röda 
rosor till Excalibur.  
 
Från Taliesin hade, med sedvanlig god framförhållning, inkommit inbjudan till ett lockande 
vårmöte den 11 maj (eja, vore vi där!) 
 
Skm Petri Karhu framförde sin årliga maning till bröderna att inte äventyra logens cash flow 
genom sen inbetalning av medlemsavgiften. En som inte tövat onödigt länge är br Åke 
Johansson, vilken vann den inofficiella tävlingen ”Vem blir först att betala årsavgiften 2015?” 
Priset för detta är Skm tacksamhet, vilken räcker ett helt år. 
 
I efterlogen var det så dags för nypremiär på intervjuserien Heta stolen. Br Thomas Bergström 
gick med ett infernaliskt leende runt bordet för att till slut dyka ner på sitt intervjuoffer.  
Denna gång föll valet på LV Christoffer Mossberg, vilken hade följande att förtälja om sig 
själv: 
 
Infödd boråsare, född 1983, utbildar sig för närvarande till lärare. Detta efter ett antal år inom 
en större speditionsfirma. Han var e e u bortskämt mellanbarn som 2004 träffade sin partner 
på Hultsfredsfestivalen (vilken han därefter aldrig besökt). På den eventuella fritiden ägnar 
han sig åt fiske samt åt riksorganisationen UFO Sverige. 
 
Efter att ha kollat runt på olika ordenssällskap valde han att söka inträde i Druidorden 
eftersom denna är religiöst och politiskt obunden, samtidigt som den inte ställer krav på 
nykterhet(!) Måhända detta bidrar till att han med tiden tycker allt bättre om vår orden. På den 
avslutande frågan om vilka tre saker han skulle vilja ha med till en obebodd ö, blev svaret; 
böcker, fiskredskap och whisky. Detta torde borga för en behaglig tillvaro i ensamheten. 
 
Uno Axelsson 
 
PS 
DD (Daglediga Druider) har också haft en sammankomst där vi (5 personer) gjorde ett 
uppskattat studiebesök på Erikshjälpen Second Hand i Borås. 
DS 
 
I den heta stolen (tv) sitter Christoffer Mossberg, i den högra utfrågaren Thomas Bergström 
 



 


