Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DM har ordet
Kära Vasavänner,
Sköna Maj välkommen till vår
jord igen! Efter
en varm och skön
aprilmånad där
grönskan bara kom och löven
slog ut, grillarna kom fram och
solen bara log mot oss, så vände
allt. Idag haglade det bl.a. här i
Norrköping,, men det är ju så
här det brukar vara.
Solen har även stärkt och
lyst upp vår Orden med att en
hel del loger fått flera nya medlemmar under våren, mina
varmaste gratulationer och
lyckönskningar till er alla.

Så här dags på året brukar vi
kunna presentera Årets Svensk
-Amerikan, tyvärr har det dragit ut på tiden och vi kan ännu
inte presentera någon person.
Vad jag kan säga är att firandet
kommer att ske första helgen i
augusti i Filipstad och Karlstad. I år kommer även slaget
vid Hampton road mellan
Monitor och Marrimack utspelas nere på Kyrkviken i
Filipstad. Ett slag som hade
stor betydelse för utgången av
inbördeskriget mellan Nordoch Sydstaterna i USA. Passa
på att göra en utflykt till Filipstad denna lördag som präglas
av ett högtidligt firande uppe

MSLER Sverige
Tiden går fort och våren har
börjat ge sig till känna.
Juli 2018 var det storlogemöte i Sacramento. Delegater
från Sverige var Catherine
Bringselius Nilsson, DL20 och
från DL19 Maggie Ahlin Thelin
och Connie Grön.
Connie hade äran att utnämnas till Storlogeceremonimästare. Catherine blev utnämnd till en av Storlogekaplanerna. Alla blev vi placerade i olika arbetsgrupper som
behandlade och redovisade alla
motioner och rekommendationer.
Den största skillnaden vid
beslut är att en föreslagen
motion/rekommendation som
presenterats, kan omarbetas
och sedan kan motionen eller
rekommendationen gå igenom.
En sådan var Sveriges motion om att få Vasa Star digitalt

och där med få en minskad
avgift till Storlogen. Den gick
inte igenom, men omarbetades
till en nästan ny motion där vi
nu får Vasa Star i färg hem i
brevlådan.
Många motioner och
rekommendationer handlar om
förändringar i Arbetsordningen för de amerikanska och
kanadensiska logerna. Sverige
har en egen arbetsordning som
inte påverkas. Många handlar
om ändringar i Konstitutionen
angående de många fonder
som finns tillgänglig för medlemmar i USA och Kanada.
Storlogeprotokollet har nu
kommit. Jag ska här ge er en
liten sammanfattning av de
beslut som togs som påverkar
oss i Sverige.
Per capita-avgiften till
Storlogen är oförändrade fram
till nästa Storloge möte 2022.
Om det då sker en ökning/
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vid mausoleet för att sedan
avslutas nere vid Kyrkviken.
Vi har just nu fullt upp med
förberedelserna inför Distriktsmötet. Det har kommit in intressanta motioner och rekommendationer som visar på att
våra loger engagerar sig i vår
Ordens framtid.
Jag ser fram emot att få
hälsa många av er välkomna till
två aktiva och intressanta
dagar på Sunlight Hotel i
Nyköping 31/5-1/6. Även till
Vasakvällen den 30/5. I år gästas vi även av flera amerikanska
logesyskon.
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Trevlig sommar till
alla Vasavänner!

DM har ordet…

Du som vill besöka
Distriktsmötet är varmt välkommen. Fredagens invigning
är öppen för alla, framtill att
de nya delegaterna får sin distriktsgrad. Därefter är mötet
åter öppet för alla våra medlemmar.
Det har varit två spännande
och lärorika år för mig som
Distriktsmästare. Vi har haft
ett mycket gott samarbete i
Exekutiva Rådet och jag vill
tacka er alla i ER för två fina,
givande år tillsammans.
Jag vill även sända ett varmt
Tack till er alla som jag på olika
sätt träffat under dessa två år,
Storlogedeputerad DL19 Einar
Savolainen Grön och MSLER
(Medlem av Storlogens Exekutiva Råd) Connie Grön för allt
stöd, samt till tjänstemän och
medlemmar i DL20 för gott
samarbete.
Jag fick för ett tag sen möjlighet att berätta för en journalist om Vasa Orden. En del av
den artikeln bifogas i detta
nummer av Kärven. En länk har

vi redan lagt ut på LL751 Bråvikens hemsida.
För en vecka sedan nåddes
vi av det sorgliga budet att
DL19:s Ordförande Revisorerna, tillika FDO i LL762
Vadstena, Stig Carlsson gått
bort efter en tids sjukdom.
Våra tankar går till Stigs hustru
Marika, samt barnen med
familjer.
Efter Distriktsmötet väntar
en skön och varm sommar får vi
hoppas. Jag vill önska er alla
allt gott i sommar och att vi alla
får koppla av och ladda batterierna innan vi åter träffas till
roliga kräftskivor och kanske
surströmmings middagar under
sensommaren. Jag hoppas
kunna besöka någon av dessa
tillställningar.
TACK till er alla medlemmar ute i logerna för allt gott
arbete ni gör för era lokala
loger och för vårt kära Vasa
Orden av Amerika.
Mina vänner, lev väl och var
rädda om varandra.
I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19

DL 19s motion om att ta bort
DU avslogs. Ansågs att den
kan läggas vilande.
Detta var några av de förändringar som gjordes. Förändringar i Konstitutionen kommer att föras in i den svenska
då protokollet nu är justerat
och den engelska finns tillgänglig på SL hemsida.
Önskar er alla en fin vår. I maj
är det dags att genomföra Distriktsmöten i både DL 19 och
DL 20.
Jag önskar våra båda ER och
delegater lycka till i ert ansvarsfulla arbete för vår Ordens
bästa.
I Sanning och Enighet
Connie Grön
MSLER Sverige
070-425 3069 eller
connie.a.gron@lidkoping.org.
I Sanning och Enighet
Connie Grön
MSLER Sverige

MSLER...

sänkning kommer den inte att
gälla förrän 2023 (också det ett
beslut som togs).
Våra tidningar i Sverige
kommer att få fortsatt stöd
från Storlogen med USD 1000
per år. För närvarande finns
DL19:s medlemstidning Kärven endast tillgänglig på deras
hemsida.
Årets Svensk-Amerikan får
fortsatt stöd med USD 2000
per år.
Storlogen står fortsättningsvis för kostnaderna för
”Membership kit”.
Beslut som tas på de
svenska Distriktsmötena som
ej påverkar Konstitutionen blir
omedelbart gällande. Rapport
lämnas till Storlogesekreteraren.
Dokument och protokoll
från Storlogen sänds ut digitalt
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fr.o.m. 2018. Så sker med protokollet från SL mötet och likaså
konstitutionen. Konstitutionen
finns nu att läsa på SL hemsida.
DK och DS gör en gemensam
årsrapport, per capita till SLS
före 1 mars.
Medlemsvårds kommittén i LL
tas bort. Ny tjänst som Ordförande för medlemskap väljs
eller utses. Denna väljer sedan
ytterligare 2 medlemmar från
logen.
Antal LL revisorer ändras från 3
till 2.
Ny text för sammanslagning av
LL.
Ny sektion i allmänna överenskommelser för DL och LL gällande avstängning eller uteslutning.
Förändring av ballotering, 2/3
vita kulor krävs för godkännande 1/3 svarta för avslag.
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Folkbladet 23 april
Denna dag fanns det i tidningen Folkbladet, Norrköping, en
artikel om Vasa Orden av Amerika. Vår DM Maggie Ahlin
Thelin var intervjuad och sa
bl.a. att ”….var det främst släktingar till dem som rest som
engagerade sig. Man ville bistå
dem och bevara traditioner och
upprätthålla vänskapliga band
med hemlandet, exemplifierade
Maggie Ahlin Thelin varför
orden bildades i Sverige…. Hon
berättar att såväl män som
kvinnor är välkomna, att man
umgås och skapar sig ett socialt sammanhang. Det finns
möjlighet för dem som vill
engagera sig mycket att åka till

engagera sig mycket att åka till
andra loger, i Sverige eller
Nordamerika, och träffa andra
engagerade.”
Tänk vilken fin reklam vår
Orden därmed fått. Kanske
något för andra loger att ta efter
- att försöka få in en redaktionell text i den lokala tidningen.
Det kan öppna upp för att flera
blir intresserade av vår Orden
och kanske t.o.m. söker medlemskap.
Pia Norrman
Logen Bråviken
9 februari

Logen hade sitt årsmöte och
tjänstemännen installerades
värdigt och fint av vår
DD Sören Liljebladh.
Ballotering genomfördes för
11 kandidater som önskar medlemskap i vår loge.
Vid efterkapitlet anslöt 20
gäster varav några var kandidater. Gästerna fick tillsammans med oss avnjuta en god
supé och svänga sig i dansen till
toner av Sven-Erik Mars.
2 mars

Vid detta logemöte hade vi
glädjen att recipiera 9 av kandidaterna. Till efterkapitlet var
ytterligare 8 gäster inbjudna
som trivdes och fick lyssna till
Mikael Hagdal som berättade
om Vikbolandets slott och herresäten. Logebroder Lennart
Exius utmanade oss i frågetävling där det gällde att vara allmänbildad och minnas.
13 april

Till logemötet hade ytterligare
4 personer sökt medlemskap så
vi balloterade för dessa och
recipierade samtidigt. Logemötet hälsade 8 nya medlemmar varmt välkomna.
Vår egen FDO Maggie Ahlin
Thelin, som också är vår DM,
gav glimtar och information
från Storlogemötet och resan
i USA sommaren 2018. Vasaarkivets vänners representant
Lars-Åke Sjöberg berättade om
”Från Biskopskulla till Vasa
arkivet i Bishop Hill.
Logen Bråviken kan se tillbaka på givande logemöten och

efter kapitel med stark
gemenskap och framtidstro.
Medlemsantalet har ökat
med 17 medlemmar under
”vårterminen” vilket stärker
oss och ger inspiration och
glädje. Vi ser fram mot kommande aktiviteter under vår,
sommar och hösten.
Barbro Hult
Logen Stockholm
Nästan vindstilla och +10
grader var det, när vi var på
väg till logemötet den 22
mars på Västra Trädgårdsgatan.
Bedrägligt skönt så här i
mars, då det visade sig att
några av medlemmarna plötsligt drabbats av olika influensaformer.
Härlig orgelmusik av MM
Anna-Lena Engström mötte
oss när vi gick in i logesalen.
Vi insåg verkligen hur mycket vi saknat musikmästarna
och musiken.
O Hans Ögren öppnade
mötet, hälsade alla välkomna
och förhandlingarna inleddes
efter dagordningen. Först
ballotering av ny medlem.
Nu har vi två kandidater, som
skall recipiera i september.
Väldigt trevligt.
O Hans redogjorde för
styrelsens uppdrag att utse
medlemmar till Medlemskommitté, Ekonomikommitté, Marknadskommitté
och Programkommitté.
Under punkten Kontakt
Amerika berättade Jonny
Svensson om hur planerna på
en amerikaresa maj-juni 2020
framskrider. Han tar kontakt
med Anders Melander, f.d.
diplomat och Olle Wästberg,
vars informationsbrev vi har
kunnat läsa under en längre
tid nu. Dessutom ska Jonny
och Kerstin Sandberg åka till
New York för att rekognosera nu i sommar. Mera information kommer via PS
Birgitta Sjöberg Eriksson.
I matsalen väntade danskt
smörrebröd med pastej, picklad gurka och rostad lök och
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därefter ”Husets Bouillabaisse”, vilken smakade alldeles förträffligt.
Till kaffet kom den musikaliska underhållningen med
nordiska förtecken. AnnaLena började i Värmland, där
hon som fyraåring tillsammans med sin mormor skulle
kula hem korna. Jag tror att
de idag skulle ha rusat omkull henne av förtjusning.
Sedan tog hon vägen via
Norge, ackompanjerad på
piano av sin gode vän från
studietiden, Christer Bergström. Då Anna-Lena spelat
Anna i Värmlänningarna,
bjöd hon in Erik Hellstrand,
en av Maria Nihléns gäster,
som Erik. Tillsammans fortsatte de tre via Finland och
bl.a. Sibelius ”Var det en
dröm”. Vi tackar för en väl
genomtänkt musikalisk resa,
en mycket njutbar underhållning av Anna-Lena, Christer
och Eric.
En fin kväll har vi haft och
snart var alla medlemmar och
gäster på väg hem genom den
ljumma natten, glada över vår
fina gemenskap i Vasa Orden
av Amerika.
Text och foto: Greta Öhgren
Sidenväveriet

En blåsig och kall aprildag onsdagen den 10 april – gav
sig åtta logesyskon och två
gäster till Almgrens Sidenväveri, på Söder i Stockholm.
Sidenväveriet är idag ett
museum och drivs som en
stiftelse. Det är det enda
kvarvarande sidenväveriet i
norra Europa.
Sidenväveriet startades av
Knut August Almgren, som i
unga år kom till Stockholm
från Västerås. Brodern bodde
och arbetade redan här och
såg till att Knut fick ett jobb
på samma företag – dvs.
sidenväveriet. Knut drabbades av tuberkulos men fick
hjälp av företaget att åka till
sanatorium i Frankrike.
I Frankrike hade man
uppfunnit en jacquardmaskin, dåtidens dator, som
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genom hålkortsläsning styrde
varptrådarna till rätt plats i
vävstolen. Fransmännen ville
hålla tekniken hemlig, men
Knut hade snabbt lärt sig
franska och sa att han var
fransman. Därmed lyckades
han få lärlingsplats på detta
jacquardväveri och lärde sig
allt han kunde om väverikonsten.
När han senare åkte hem
till Sverige lyckades han
smuggla med sig en jacquardmaskin – hur detta gick till
förtäljer inte historien. Detta
blev starten till K A Almgrens
sidenväveri år 1833. Man
lyckades kopiera jacquarden
och satte igång verksamheten.
Fabriken var i full gång
fram till 1974 då den stängdes. Det var mest kvinnor
som jobbade i väveriet,
ty enligt sägnen hade de
mjukare händer och var vackrare och kunde därmed
arbeta med ett så fint material som siden. Siden var ju
menat för kungahuset och
adeln, men de lägre stånden
hade tillstånd att köpa en bit
siden på ca 1x1 m som ofta
användes som finschal.
År 1991 öppnade familjen
Almgren åter vävsalen, nu
som museum. Man ville inte
låta väverikonsten försvinna
utan ville visa ett av Stockholms nu fullt bevarade industriminnen samt visa hur vävning av siden gick till. Idag
fortsätter verksamheten i
liten skala med väverskan
Sonja Enbuske. En bra dag
kan hon väva ca en meter tyg.
Hon har då gjort ca 12 000
inslag i väven, men vävstolen
är så finurligt konstruerad att
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hon inte drabbas av arbetsskador!
Visningen startade med att
vår guide Kerstin berättade
med stor inlevelse om hur sidenväveriet startades och hur
det går till att väva sidentyger.
Därefter visade väverskan
Sonja hur hon väver – imponerande. Vi gick sedan en
trappa upp till utställningen
där vi kunde se allt från silkeslarver i sina kokonger till
färdiga alster.
Det blev en mycket intressant dag och vi uppskattar
nog ännu mer det arbete som
ligger bakom en ”liten sidenhalsduk”.
Text och foto: Pia Norrman
Logen Knallen
Logen Knallen nr 745 har nu
avslutat vårterminens möten.
Redan i februari tycktes
våren vara på väg. Vi kunde då
hälsa ett 70-tal medlemmar
och gäster välkomna till bords
med vackra tulpaner på vita
dukar.
I mars samlades vi till en amerikansk brunch, som förutom
de obligatoriska amerikanska
pannkakorna, serverade med
lönnsirap, kompletterades
med allehanda välsmakande
läckerheter. Kaffe och en
chokladbit avslutade brunchen.
Arrangörsgruppen hade som
vanligt gjort ett fantastiskt
arbete och åstadkommit en
tipsrunda med en mix av
frågor som borde passa de
flesta. Men svårighetsgraden
var hög vilket medförde att
ingen vinnare lyckades få tolv
rätt. Bästa resultatet med nio
rätt hade Sy Barbro Perleroth
och en av gästerna, Lennart
Sundström.
Sista dagarna i april, när
våren kommit på allvar, avslutade vi terminen med en loge,
där vi hade glädjen att hälsa
sex nya medlemmar välkomna
till vår gemenskap.
Vi har länge haft runt 100
medlemmar och lyckats med
nyrekrytering. Men medelålVasa Kärven 2019-2

dern är hög, 75 år, och hälften
är födda på 30-talet eller tidigare. Ett generationsskifte är
nödvändigt. Därför har logen
bildat en grupp, som arbetar
med denna fråga. Tyvärr är
Vasa Orden av Amerika inte
lika känd som andra ordenssällskap. För att öka kunskapen om oss kommer vi
att visa upp såväl Orden som
logen vid Släktforskardagarna i augusti här i Borås. Förberedelserna för detta pågår
för fullt.
I oktober fyller logen 30 år.
En del av firandet blir en
jubileumsskrift, som en arkivgrupp arbetar med. Vi har
gått igenom allt material som
lagrats i Stadsarkivet och är
nu på gång att redigera och
banta detta.
Brevväxlingen eller snarare utbytet av mail med vår
vänloge fortsätter och man
vill i USA veta mer om starten av Logen Knallen och
också ”Vem var Knallen?” och
det har vi försökt svara på. Vi
har också fått CD-skivor från
firandet av Delaware-minnet

Logen Knallen inbjuder
till sitt 30-årsjubileum lördagen den 26 oktober 2019.
Alla Vasasyskon hälsas
varmt välkomna till Odd
Fellow-huset i Borås.
Inbjudan kommer at sändas ut till lokallogerna
senare.
För mer information
är du välkommen att
kontakta Ordförande Jan
Elgquist,
jan.e.elgquist@hotmail.com

i USA och om skeppet
Calmare Nyckel. De skivorna
kommer att förgylla efterkapitel framöver.
Aprillogen avslutades med
att Knallekören sjöng in våren
och vi alla stämde in i
allsången.
Hans Holmqvist, LH
Logen Härnösand
2 februari

Denna lördagen höll Logen
Härnösand sitt 55:e årsmöte
med närvarande medlemmar.
Årsmötet öppnades av vår ordförande Lars-Erik Magnusson.
Installation av nya och omvalda
tjänstemän med hjälp av DD
Rolf Öhgren och stab från Logen Stockholm nr 589 genomfördes.
Efter installationen återgick
vi till sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ingrid
Hamrén tilldelades 50-årsmärket i vår Loge.
Lars-Erik Magnusson avslutade årsmötet och hoppades på
stor uppslutning vid nästa
möte.
Därefter inbjöds vi till ett
festligt dukat bord av våra värdar Marianne och Leif Claesson
samt Ewa och Sören Fällgren.
Bengt Andersson ledde allsång
till middagen.
Därefter fick vi en mycket
uppskattad underhållning av
Åke och Karin Wiberg. Till
kaffet berättade Ingrid om händelser hon varit med om under
sin tid i vår Loge. Kvällen avslutades med ett uppskattat
lotteri och en trevlig kväll med
glada deltagare.
8 mars

Marsmötet hölls med 27 närvarande medlemmar. Ordförande
Lars-Erik Magnusson öppnade
mötet och ledde förhandlingarna på sedvanligt sätt. 2 nya
medlemmar hälsades välkomna
och därefter avlutades mötet
med en förhoppning om god
uppslutning vid aprilmötet.
Därefter välkomnades vi till
bords av våra värdar Eivor och
Per-Erik Bylund samt Lena och

Bosse Selin. Efter en välsmakande måltid, höll vår CM Leif
Claesson ett anförande om det
jobb han hade inom flygräddningen. Mycket uppskattat
då man inte visste mycket om
detta. Kvällen avslutades med
ett lotteri och många glada
vinnare.
12 april

Aprilmötet hade 29 närvarande
medlemmar. Ordförande LarsErik Magnusson öppnade mötet och ledde förhandlingarna
på sedvanligt sätt.
Han avslutade mötet med
en förhoppning om en god
uppslutning vid Amerikadagen, som kommer att äga rum
på Rö Folkets Hus i juli, lika
som tidigare år.
Därefter välkomnades vi till
bords av våra värdar Anita och
Bengt Andersson samt UllaBritt Nordin och Börje Nygren.
Efter en mycket välsmakande
måltid höll vår Eivor Bylund
en information om sitt arbete
som vittnesstöd vid rättegångar. Mycket intressant, då
vi hade liten insikt om vilket
arbete som ligger bakom att
stödja vittnen. Ett verkligt
ideellt arbete hon utför.
Kvällen avslutades med ett
lotteri och det blev många
glada vinnare.
Bo Selin, KL
Logen Bråviken
Lördagen den 13 april hade
logen sitt sista logemöte för
våren. 53 deltog i vår logesamvaro med efterkapitel. Av dessa
53 var 2 gäster och 8 invigdes
under logemötet och som välkomnades i vår varma gemenskap. De två gästerna har nu

också bestämt sig för att bli
Vasamedlemmar. Deras invigning sker under hösten 2019.
Under våren har vi kunnat
hälsa sammanlagt 15 nya Vasasyskon till vår loge. Det känns
bra.
Efter att ha ätit vår goda
supé så berättade och visades
foton, av Maggie Ahlin Thelin
vår distriktsmästare och förra
ordförande, om sin och hennes
mans, Kurt Thelins, resa i Kalifornien sommaren 2018. Där
deltog de i Storlogekonventet
i Sacramento. Trevligt att se så
många Vasavänner samlade.
Därefter berättade broder
Lars-Åke Sjöberg Logen
Eskilstuna, om Bishop Hill. En
plats som de flesta Vasasyskon
säkert hört talas om.
Efter all ny kunskap serverades det kaffe och kaka och
vårt sedvanliga lotteri startade.
Många glada miner när vinsterna hämtades.
I maj månad reser vi med
buss till Visingsö i Vättern. Vi
har alltid en gemensam utflykt
med Logen Filbyter, Linköping
och Logen Vadstena.
Dessa utflykter är alltid välbesökta. Och den 6 juni har vi
traditionsenligt en samling där
vi ofta besöker någon kulturell
begivenhet. I år besöker vi
Arbetets Museum i Norrköping. Undertecknad är guide där
och kommer att berätta om
Museets verksamhet och tillkomst.
I september kommer vi att
ha ett s.k. upptaktsmöte som
alltid är uppskattat. Och i
oktober hålls nästa logemöte.
Elsy Sundström
LH och KL
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