
 

58 
 

IOGT- MINNEN FRÅN 50-TALET  

Axplock ur Logen 1932 Edefors’ protokoll.   

Av Eva Larsson, Harads. 

 

7 OKTOBER 1952  blev Eric Stenberg medlem i Logen tillsammans med Ann-

Mari Palmgren, Yvonne Engfors, Gun Johansson, Inger Larsson, Bruno 

Pederson och Bernt Engfors. 

 

3 FEBRUARI 1953  

anordnades en Hollandsafton på Edeborg till förmån för det genom 

översvämning hårt drabbade landet. Husmodersföreningen stod för den 

lekamliga spisen och Logen för den andliga. 

Kvällens clou var utan tvivel frågesporten mellan fyra representanter från 

Kommunalfullmäktige  –  Göte Andersson, Uno Hedström, Ester Wallmark och 

Rodrik Larsson och fyra representanter från gemene man – Eva Blomgren, 

Bengt Lindgren, Torsten Berghult och Nils Wallmark. 

Frågesporten leddes av kyrkoherde Backlund. Han hade på ett mycket fyndigt 

sätt utarbetat frågorna med ledning av tidningsurklipp från föregående veckors 

dagstidningar. Frågesporten vanns överlägset av de gemene männen. Resultatet 

gav säkert väljarna av kommunalfullmäktige en tankeställare. 

 

Eric Stenbergs programpunkt var ”VISSTE NI DET?”  

Sekreteraren Agnes Englund skriver: ”Och vi visste inte att Eric Stenberg visste 

så mycket, som vi andra inte visste om.” 

 

Redan 1954 avancerade Eric Stenberg till v. templare. 

I programmet för hösten detta år kan man läsa att Eric skulle framföra en 

berättelse ”HARADS 1 APRIL ÅR 2000.” 

Jag har hittat några axplock från denna berättelse, där Eric trodde att det skulle 

låta så här i Harads Radio 2000: 

 

EFTERLYSNING. Polisen i Harads efterlyser den 74-årige snickaren och 

grovsmeden Folke Kahlin, som rymt från sitt arbetsläger i kommunens slöjdsal. 

Kahlin var vid försvinnandet välmående, har kantigt ansikte och svajig gång. 

Han var iklädd lånad blazer, är våldsam och utan pengar. Upplysning om den 

försvunne emottages icke. 

 

NYHETER. En delegation från Logen med senator Eric Stenberg i spetsen 

uppvaktade f.d. L.D. och riksdagsmannen Tuve Uno Vilhelm Eugen Hedström, 

(f. 1915) på hans födelsedag. Stenberg berörde i sitt högtidstal bl.a. Hedströms 

tid som riksdagsman och överlämnade sin egen bok ”Hur man blir och förblir 

riksdagsman.”  

Hedström tackade upprörd. 
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Kommentar: 

Eric Stenberg har i år fyllt 90 år. Han har under sitt långa liv bl.a. varit 

socialdemokratiskt kommunalråd i Bodens kommun. 

Det visade sig att han blev sannspådd, då han förutsåg att Uno Hedström skulle 

bli riksdagsman, men högtidstalet kunde aldrig äga rum, då Hedström avled 

1978. Han skulle år 2000 ha fyllt 85 år  

             

 

 

 

 

 

 
    

 

               Eric Stenberg f.1925                                                Uno Hedström f.1915                                         

 

 

 

 

 

 
 

  

 

HISTORIA PÅ BONDSKA 
Insänd av Yngve Jansson, Svartlå 

 

He vär two goobb so treffese ini stän. He vär landj sedan sist. Äijn a dom hädd 

tjöft se in nöij bil, o di änn hädd fo reda upa ne. Hån fråge n, bo för märk he 

vär.   

Bilegarn schwåra. ”He jer i Håånd”. Da sä di änn :”Jö hä hört att e  skull våra in 

Mitsubishi”. Da sä egarn ”Jå, her in tukän, men jö hä so schwårt att sääij märke, 

för leostennän fleo bårti monn. So jö schwåra ållti Håånd”.  
 

Behöver du översättning? Se sid.60 

 


