
Logen 704 Blå Bandet, Vreta Kloster

Logen 704 Blå bandet är en av Vreta klosters församlings äldre föreningar. 
Logen grundades nämligen den 21 juli 183 i Brunneby missionshus av Hjalmar 
Holmberg, Norrköping. Vid nämnda möte antecknade sig 46 personer för 
medlemskap. Lokalfrågan blev under det första årtiondet en besvärlig fråga. 
Under ett par års tid hölls logemötena i medlemmarnas hem och i Vreta klosters 
kommunalrum. Men då kommunalrummet var beläget på andra våningen i 
åldersdomshemmet började de på ålderdomhemmet intagna klaga över att de 
stördes och fattigvårdsstyrelsen beslöt därför att inte längre medge uthyrning av 
kommunalrummet till logen. En kommittè tillsattes av logen och som resultat av 
utredningsarbetet hyrdes fastigheten Karlsborg innehållande rum och kök och 
belägen på Södra sockenmarken i Vreta Klosters socken. Men logens 
medlemsantal ökade kraftigt och efter ett par år stod logen inför nödvändigheten 
att anskaffa större lokal i stället för fastigheten Karlsborg. Flera alternativ 
framkom för att lösa logen lokalfråga bl a diskuterades förslag om förvärv av 
Flistads missionshus i Flistads socken eller förvärv av fastigheten Karlsborg, 
vilken i så fall skulle tillbyggas. Slutligen enades logen om att förvärva en 
gammal stuga för 25 kr belägen vid St. Sjögestads ägor i Vreta Klosters socken. 
Men stugan låg på ofri grund och den överenskomna arendeavgiften å kr 10:- 
kom sedermera att bli ett långdraget tvistefrö, då jordägaren utan motivering 
höjde arrendeavgiften till 100:- per år. Logen skrev aldrig under det nya 
arrendekontraktet, men betalade den högre arrendeavgiften å 100:-. Samtidigt 
beslöt logen om en tillbyggnad av den gamla stugan, en tillbyggnad som 
finansierades av en insamling och ett lån i Gullberg Härads sparbank. 1918 
aktualiserades frågan om uppförande av ett nytt och tidsenligt ordenshus på 
tomtmark i omedelbar närhet av den gamla lokalen. En byggnadskommittè 
valdes och denna arbetar fram till 1929 med att anskaffa medel till en ny lokal 
och 1931 står den nya lokalen färdig för invigning. Logen 704 Blå bandet var 
under sin mest aktiva tid en av IOGT-distriktets större landsortsloger med en 
mångfald olika aktiviteter på logens program, såsom biblioteksverksamhet, 
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