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En loge som längtar hem till Mölndal 

 

Logen nummer 127 Kvarnbyn av ordenssällskapet Odd Fellows bildades redan 1954 och 

lyckades med det mesta, dock med undantag för uppgiften att finna lämpliga lokaler i 

Mölndal. Många lovande verksamheter härute i Mölndal har efter en tid hamnat i Göteborg. 

Så blev det också med Odd Fellows, men logen Kvarnbyn vill komma hem till Mölndal. 

Inbördes hjälp och bistånd 

Odd Fellows är ett ordenssällskap för inbördes 

stöd och hjälp. I en tid, då ”sociala skyddsnät” 

antingen inte fanns eller var synnerligen 

grovmaskiga, måste folk slå sig ihop och sörja 

för sin välfärd själva och tillsammans. Skråna 

hade stor betydelse även i sådana frågor, men 

folk hade svårt att komma in i skråna. De, som 

hamnade utanför, valde kanske i stället att gå 

med i Odd Fellows. Genom bröderna i Odd 

Fellows kunde man få både understöd och nytt 

arbete, om man blev arbetslös. Begravningar 

var (och är) kostsamma tillställningar. Odd 

Fellows kunde hjälpa till med begravningen. 

Samhället har tagit över det mesta av dessa 

uppgifter, men vem behöver inte vänner och 

stöd från vänner i prövningar? Vännerna från 

Odd Fellows ger detta stöd. Man håller alltid 

noga reda på vem som är frisk och vem som är 

sjuk. Sjuka bröder får besök. Vid en 

begravning nyligen kom bara sex släktingar men inte färre än nitton ordensbröder. 

Budord om socialt arbete 

I ordenslokalerna står under en gudssymbol (en trehörning med det allseende ögat och 

ljusstrålar) ordenssällskapets budord: ”Vi befalla eder att besöka de sjuka, hjälpa de 

nödställda, begrava de döda, uppfostra de föräldralösa”. Allt detta låter ju väldigt 

arbetskrävande, men vardagens verklighet är sällskaplig samvaro och vänners omsorg om 

varandra. Ordenssällskapets kännetecken är tre länkar, som hakar i varandra och hänger 

samman. Namnet låter ana, att ursprunget finns i den engelskspråkiga världen. I England 

fanns Odd Fellows redan på 1700-talet. Därifrån spred sig ordenssällskapet i första hand till 

USA men även till många andra länder, däribland Sverige. Logen i Malmö var den första i 

vårt land. 

Märket för logen nummer 127 Kvarnbyn visar 

Mölndalsfallen i gången tid. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6027


Lokalfrågan svårlöst 

År 1952 var tiden kommen för Mölndal. Rolf Lindau, själv logemedlem, har sammanställt 

uppgifter ur protokollen. Först bildades en förening. Dess första möte hölls i restaurang Gillet 

vid Frölundagatan (nuvarande Brogatan) i 

Mölndal. Lindau skriver: ”Det mest 

brännande problemet var lokalfrågan, vilken 

vid detta tillfälle inte kunnat lösas. Man 

förskräcktes dock inte, utan räknade med att 

tillfälligt få hjälp av Odd Fellows i 

Göteborg.” I en tidningsnotis berättas om hur 

föreningen ombildades till loge 1954. 

Avslutningsvis läser vi: ”Intill dess den nya 

logen får ordnat sin lokalfråga i Mölndal 

förläggs dess sammankomster till 

ordenshuset vid Vasagatan.” (Göteborgs 

Handels och Sjöfarts Tidning 29/3 1954). 

Sedan dess har 62 år hunnit förgå, men logen 

nummer 127 Kvarnbyn finns fortfarande kvar 

i ordenshuset vid Vasagatan, långt från Mölndals kvarnby. Här har man haft det bra, men man 

har ändå anledning att överväga andra lösningar. 

Finklädda medlemmar 

Man har hela tiden hyst en önskan om att skaffa sig en möteslokal i Mölndal. Ordenshuset 

skall nämligen hysa många loger. Ibland kan det vara svårt att bereda rum för alla. Till råga på 

allt har man svårt att finna parkeringsplatser i närheten av Ordenshuset. Visst kan man åka 

spårvagn, men många logebröder drar sig för detta. På mötena skall man nämligen vara klädd 

i svart kostym. Kommer man i svart kostym till spårvagnen, kan man i våra dagar lätt bli 

hånad eller på annat sätt trakasserad. Medlemmarna har fått höra ett och annat. De drar sig 

därför för att åka spårvagn. En bra lokal med parkeringsplatser önskas! Plats för 60 

medlemmar behövs. Så många är man nu. Som mest har bröderna varit omkring 150. 

Kvarnbyn drar 

Ronny Eliasson och Rolf Lindau besökte 

mig för att lämna över uppgifter om logen. 

Då kom den eviga lokalfrågan upp. Jag 

började rabbla upp alla ställen inom 

Mölndals stad, där jag hade varit och hållit 

föredrag en eller annan gång. De båda 

vännerna blev genast intresserade och bad 

mig att skriva ner dessa ställen. Helt klart 

skulle man gärna vilja flytta över till 

Mölndal. Fastän medlemmarna numer bor 

både här och var i Västsverige, är 

mölndalsborna många. Kunde man komma 

till ett ställe med lägre hyra, skulle man kunna skänka mera pengar till välgörenhet. För 

närvarande skänker man pengar till kvinnojouren, och man är angelägen om att kunna ge 

Styrelsen för logen nummer 127 Kvarnbyn. 

 

Ordenshuset vid Vasagatan var tänkt som en tillfällig 

lösning för logen nummer 127 Kvarnbyn, men logen är 

kvar där ännu efter 62 år. 

 



mera i bidrag till denna och andra ömmande verksamheter. Odd Fellows kommer att 

medverka i kulturnatt i Mölndals kvarnby. Under hösten har man ett möte i Kråkans 

restaurang. Den gamla kvarnbyn utövar stark dragningskraft på bröderna. (Även systerloger, 

Rebeckaloger, för kvinnor finns förresten.) Förhoppningsvis hittar logen nummer 127 

Kvarnbyn hem till Mölndal förr eller senare. Möjligheterna ökar hela tiden. När jag räknade 

upp samlingslokaler, slog det mig, att nästan alla hade tillkommit efter 1954. Själv är jag ett år 

yngre än föreningen och ett år äldre än logen. Man förundras över hur mycket som har hänt i 

Mölndal under min och logens tid. 

Lars Gahrn 

  

 


