
Dessa dito rv de nio som erhöll diplom fanns med vid sammankomsten . Endast fru Märta Arvids-
son saknades,

99Ödeshög-loge
Vad gör ungdomen av i dag i ödeshög?

Fåinga säger den är sämre nu än förr? På
E2rsdagskvällen kunde en ensam ung man
iakttas utanför en korvkiosk i samhället .
Han uppträdde störande och hade all mö-
ila i världen att hålla balansen . Runt ho-
nom flockades yngre ungdomar som roa-

de sig på hans bekostnad .

rede 90 år
Han var deras

pajas , en som de med ett överseende kun-
de se ner på och ha roligt åt. Enligt upp-
gift har den unge mannen ifråga setts i
samma dåliga tillstånd påtagligt ofta den-
na sommar. Stor var kontrasten mellan

i Godtemplargården
frän.

vilka

detta

cirka 300 meter däri-
Där trivdes ett 30-tal ungdomar av
många mindes tiden från början av
sekel och där ställdes frågan vad

verksamheten inom Logen Hercules haft

den bilden och vad som samtidigt förekom för betydelse i denna bygd .

' En del av svaret,gav sig självt,Efter välkomstanförande över- föreningen haft för betydelse för och tre elen andra . E"ör oss var
form av de vitala personer som (gick herr Gustafsson till histori- hans egen generations del : "13e- Logen en skola . Här fick vi lära
Gatt blinkadee för att lyssna till ken, som slutade med just den tänk att vår lärare hade ett 60- oss att skriva protokoll . Vi fick
Jen kanske mest vitale i, hela ska ovan nämnda frågeställningen. ta.l barn att undervisa och att tillfälle att diskutera vid våra
ran, den för alla ödeshögsbor rised något -tjockt i halsen kun- skolgången under åtta- månader träffar och vi lärde oss ta initia-
Fälkände profilen "Karl-August" . I de hart också redogöra för vad l varje är, var tvr (lagar en vecka j FORTS PÅ SID 7
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-deshög-loge
tiv Jag ;tror med bestämdhet att

många av , de beslut som har fat-

tats under tiden Logen Hercules
har verkat i bygden har varit till`

gagn- och nytta för den ungdom .I
söm har växt upp här , `ansåg hr

Gustafsson. Att • den utbildning
som han själv skaffade sig i upg-&
domen Var fullt tillräcklig för Sitt ;
framtida _ värv som`kbpman och
uppskattad kömmunal 'förtroen-
deman är ju'`allom bekant .
Kamratandan ` viktig

NI 'har klarat oss ganska
gott "med den skolan, som han
själv, uttryckte saken. I högtids-
talet söm hölls av sotarmästare
Erik: Erikssön, Linköping, "poäng-
terades'åter rörelsens betydelse
rörbildningen. 'Sålunda hölls :' de
första' studiecirklarna inom God-
templarlogen. Kamratandan har'
'alltid varit viktig, och på den ti-
den n, organisationen :var ung fanns
'det även andra sociala aspekter
med i' bilden. Både en dräng och`
en piga som var`medlem'' hade_
sålunda rösträtt, som vilken an-
nan person som helst, och deras,
åsikt var `lika mycket värd som
andras. Man kan föreställa sig .
vilken viktig : betydelse en sådan

l• bestämmelse -"hade .
Hela, 9,0 . år firade Logen och

den bildades, alltså 1883 . Innan
dess: fick,, en polis ., som: hette A R'
Brockmani `Gränna h kontakt" med'
ödeshbgsbbader söm` kom for''
att sälja'spapnmål ., .Den hl rnåj~
nämnda "år hade' Intresset '`• vuxit
sig så',starkt''att 'ett', antal `ödes-',
högdior'' beslut 'att"bilda :en egen:
förent»g. ,, `f ill denna " sam~ian-'`
ifomst ' hade etl n: sällskap" med'
Brockman i spetsen . rest upp från. .
Gränna försatt h j~lpiktill med bil-'
4andet. 'Ile som `anslöt sig kom
från . olika samti illsgrupper' bl .~ a

L
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fanns det med bönder skräddare-
tYtasta3rel '£'g-En ?
särskilt }ntrg~a e ad hette , lg--
str; x i e e ,i H' 40

P :. hade _ .trålfaf ; ett gång pa~r
vecka o denne Elgstrom gi< den}; .
krokiga 7 likan 1 ga "vegen .,tW, fots ;
,regelbundet varje gång .
Vgåstenaborgmiista;e talade

1 samband ,ened.; att Iiiid,tustrin
ökade 'vid. s~l~elsltiftät? öltade• ock
s ['ras erii ån'ta~e,t Det6a d nkde

1,sa tuman, smed att';:*d tibgs grwn-?

få re il igenjör S P lAnd~ei ssån
'men,:därskäÄ ~kte en tomt- för natt

skulle uppä&u +en"8örening
nad. B.änderna' skänkte s ogl `och _
huset hita,dee av August Svensson :
som` bodd -.- på' ödesliögs Skåtte~

' iånan å t{t ygålid ; Sedaak
set klart ö'käde ' meil eptsantalet
på' några å r dirån ett 304a111,11
ij r'-100 Vid' .`' Ittden fd 25.&r ju
:lnleet :'lrade Ilnan skallfat, siig-- egen~
blåsorkester' med ftonnr[,
tidd' fastligheteima •hnde ,men' även
engagerat' en '.yrrå kar er' från
Mstaia `Ett'i',tårt d
tåg`änordnade genaln "tShci6g i
.anslutning,till° jubileet, n : högtids,
.Malet hälls av borgmästare Dahl=
bäck ' J Yaåsbena'. Omkring år 1,910
I}öiis' det första .dlistrik'tsanötet'i
t)deshög och 1911"'difin 'äran kon-
'taikt'mcd-DJear Key via box
tane ; Dahl'bäak~och genom plåtsla-
ganinästare '! Göi a snön. " Den slint.-

nämnde'hade° M it känna " ;,Elfe
l~ey .d'saanband med att< 'lien .ut=
f&de '.piå~tambettena ' pä Strand .~då;
debtar<byg~gdes . Ellen Key ville ha
~-itu~'nch'a'nnat, tingel orgel
soffri,fiirs e$
Am l asdag P~ingat; sedan rut~iztlu¢ies
'tider ipå,, Ijä>.esatceget fI3oåi= wiile'i
gtäL1 g att trogen ekull t,kå överro
enbjödisig att is ,Do-
mänveäket så'i att' ,alten ` evsaan
ijtdlt'°disponet ;, nåderi deu"aktu•
ellä`dagen~,'Smnäv lå«ä' satte"ho
dock: upp . tt'.det'ak tlle' .förekom
ana `n'bYgcl~ifo redras, teater-ach

folkdans. 3åöreläsar-e ordnade hon
själv och sam sådan hade anan bl
a ett år Verner von Heidenstam .
Teatern ordnades med teater-

sällskapet Skådebanan, vllka gav
historiska spel. Ettår visades :t eX
"Bröllopet spå Udvåsa". Lotterier
och utsprisning ;hörde 411 andra de-
lar `av arrangemanget.
Styrelsen satte stopp

:Efter rtme' ,gånger satte styresen
å '"gen `stopp för fortsatt verk-
samhet av' detta islag. Orsaken
var att det`sista året regnade dre-
la 'dagen och blev totalt publik-
fiasko— med ett istart ekonomiskt
bakslag. Vidden. tidpunkten fanns

flera Loger d' området . Det var
'förutom Hercwles 11 iödeshög, lo-
egen- ii Vadstena, logen Ombemg ' ,'
Borghann och Ombergs Lilja på
Ombeng,' saarvt kkoksbl u man å
;Trehörna.' Dessa tillsammans bil-

en, egen,kirets, sonmm hette
hade logen förutom blåsoalke~te:rn
även folkdanslag och •aanatörbea .
_,ter. Orkesbenn hade an,ab kvar t'lL]
härjån av 20-italet. Till 50-Axsjubå-
1, eot hade, man åter' ~engageaisit
b<wgmå-glafre. Dahlbäck,' . som . nu
bodde 3 Jdnkiäpiing.
Nästa 'steg . att :notera ,.blir 1950

l" :?asan 'började driva , biograf- .
veilksaanheten `d egen . a egi,' .och
.1953 gjomde anan en ombY~g'gn
för nänma're ;en.haly nmiljon av
fast.ingheten.' 1Det åme:t' ' anan`
'för, andra gån,genata emot diis
tvli'krtslogen till Ödeshög.

Under; ,kvällen delades iooksål ut

akpåle~t från ;en' e ,sam yng.'ing å•;
ädelhögs .centrum

gren, 1VL,otala, hed, ruslik på ' pin:`
'nfi; fiol' "o94 : 4i agspeL Nyoket all
sång llforeilc o& _: gemen
Odan.'Qch ;gl jgl,djen ..,9M .hOgt,,-,1, tak'
spor nämn'~t44_ , ~ ;,kontrast till

de också ,koaulor ~KarjC*östa L• und-
td saimmnanlcamsten medverka

i :Cpdtemp .aro'rden erhålls av I i-
sa Aaidensson, Halvar Änder,ssoii
och ' . Gustav 'Blad.: Motsvarande
di.plom för 25-årigt >Ynedlems a
GLlidladas Bengt Aacelson,' Jan
Johansson, temin Scajling, ` Tore
Lansson, Gun Lasson,'och teärta
Aswddason ' .DiplanttMe~ln eii
'förrättades a v herr. `,Ensik son. :

dom faru eiu 450-å?ngt .meålemsskap11,1 .1

am : itM . 04 0 anedlemrar. Dip-
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