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REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 januari 
2007. Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson, 
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det att föredra.

VASA-VÄNNER!
Nu går ytterligare ett ”Vasa-år” mot sitt slut och visst undrar man vad 2007 skall bära i sitt 

sköte. Vasa Support Clubs styrelse är mycket tacksamma för att 
så många är villiga att stödja oss i vårt arbete, men vi önskar att få 
med alla Vasa-medlemmar i våra led. En glad överraskning är att vi 
har ett antal medlemmar ifrån Distriktslogen Norra Sverige Nr 19, 
trots att vi inte aktivt kan arbeta där med vår verksamhet.

Glöm nu inte att om goda idéer (positiva för vår Orden och för 
våra medlemmar) dyker upp, så har Vasa Support Club möjligheter 
att ekonomiskt hjälpa till.

Hjälp oss att stödja genom
medlemsavgifter – kondoleanser 

gratulationer – gåvor!
Vårt plusgiro 105 68 42 – 6

Vi önskar Er alla EN GOD JUL och ETT 
GOTT NYTT ÅR!

Vasa Support Clubs styrelse
Rolf Arnshed, ordförande.

VA
SA

SU
PPORT CLU

B

Aktivitetsklubb 
VASA ORDEN AV AMERIKA 

Vasa Support Club:s styrelse: Åke Mellnert, LL617, 
ledamot, Lars Helgeson, LL643, ledamot, Gull-Maj 

Högstedt, LL634, kassör, Rolf Arnshed, LL734, 
ordförande, Kjell Åhlander, LL734, sekreterare.

Julklappstips

Vasa-scarf

Vasa-slips
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DIsTRIKTsmäsTARENs spALT
ORDENSSYSKON!
Tänk vad man kan glömma!! Jag gjorde ett 

stort misstag i min förra artikel. Vi i Sverige 
fick behålla vår representant i styrelsen för 
vårt arkiv i Bishop Hill, Gunnar Mossberg, 
Logen Ronneby Nr 630. Han blev omvald vid 
Storlogemötet i San Diego. Förlåt Gunnar att 
jag glömde detta, men en varm gratulation i 
efterskott och tack för det stora arbete Du ut-
för för arkivet åt oss.

I detta fina sensommarväder som vi har haft 
är det svårt att sätta sig ner och skriva. Man 
vill ju bara vara ute och njuta så länge det går. 
Med en väl genomförd tjänstemannakonfe-
rens bakom oss, vill jag tacka alla deltagare 
som var närvarande under helgen i Ljungby. 
Jag hoppas och tror att Ni alla fick något ”mat-
nyttigt” med Er hem. Samtidigt vill jag tacka 
Er tjänstemän för det stora och fina arbete Ni 
lade ner under helgen.
Arbetet med nästa Distriktsmöte den 12-

13 maj 2007 i Ljungby är inne i en hektisk 

fas just nu. Vi räknar 
med att inbjudan och 
anmälan skall kunna 
skickas ut i början av 
nästa år. Jag hoppas 
att så många som 
möjligt kan närvara 
vid detsamma.

Tiden går så fort numera, jag 
tycker det inte är så länge sedan jag satt och 
skrev min artikel till förra julnumret i VASA 
NYTT. Min förhoppning på det nya året är att 
vi alla skall jobba för att föra Vasa Orden av 
Amerika framåt så att vi skall kunna bli fler 
medlemmar.
Jag och Carina vill att Ni alla skall kunna 

njuta av de helgdagar som kommer allt när-
mare, så till Er alla önskar vi En God Jul och 
Gott Nytt År.

I Sanning och Enighet

Oförglömlig afton i Bishop Hill
Det är söndag. Solnedgång. Vi promenerar 

längs stilla bygator, passerar kolonialhus från 
Janssarnas tid, okonstlat vackra ligger de där 
med något tidlöst över sig, och trädgårdar 
med eldflugor slumpmässigt sprakande och 
gnistrande i gräset. Kattor stryker längs sta-
keten. Kvällen är ljum och solljuset silar sig 
genom träd och buskar. Sinnebilden av ”det 
lilla huset på prärien” ser vi på håll vid skogs-
brynet. Tystnaden och ron känns oamerikansk, 
som om det amerikanska livet levs någon an-
nanstans. Vi väcks ur den villfarelsen när en 
motorcyklist kommer farande längs huvudga-
tan på sin blanka båge. Ack, så amerikanskt, 
friheten och hästen, som i detta fall bytts mot 
en motorcykel, och prärien både framför och 
bakom sig.
Och så står vi vid vårt mål för promenaden, 

Vasa-Arkivet. Det lyser från fönstren, vi ser på 

Sverigekartan huggen i 
sten, vi läser på skylten 
vid ingången: 

Vasa Order of America 
National ARCHIVES 

Built 1974 
VISITORS WELCOME

I dörröppningen står Lillemor Horngren och 
ler välkomnande mot oss. Bakom henne skym-
tar vi hennes livsledsagare och kompanjon Ric-
hard Horngren. Så högtidligt det känns att kliva 
över tröskeln till Vasa Orden av Amerikas arkiv. 
Vi blir hjärtligt mottagna av detta rara förestån-
darpar sedan sjutton år. Vi, det är Bosse och 
Gull-Maj Högstedt och Göran och jag.
Vi visas runt i de fina lokalerna. Vi tittar på 

rader av minnestallrikar, porträtt på Stormäs-
tare, Årets Svenskamerikaner, Logestandar, 
Ordensdräkter med mera. Allt är väl ordnat 
och överblickbart, upphängt på väggar, pla-

VIcE DIsTRIKTsmäsTARENs höRNA
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cerade i glasskåp etc. Richard och Lillemor 
visar oss stolt de nya datorerna med bland an-
nat medlemsregister och släktforskarregister 
under kontinuerlig uppbyggnad. Arkivet är i 
besittning av ett rikt arkivmaterial om vår Or-
dens historia och ett bibliotek med svenska-
merikanska rariteter på bokhyllorna. Väggarna 
i detta vackra hus pryds av konstverk av olika 
slag: tavlor, textilier och skulpturer. Huset 
rymmer också samlingssal, övernattningslä-
genhet och förråd.
Vilket enastående arbete Richard och Lill-

mor Horngren har lagt ned på att skapa och 

vårda Vasa Orden av Amerikas arkiv och mu-
seum i Bishop Hill, samtidigt som de tar emot 
sina gäster på bästa tänkbara sätt. 
Avslutningsvis skriver vi våra namn i gästbo-

ken och vandrar hem i natten glada över det 
minnesvärda besöket och mötet med Lillemor 
och Richard.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

Bilder till reportaget finns på sid 13 och sid 16.

ORDENSSYSKON!
Hoppas att Ni alla har haft en riktigt lång, 

varm och skön sommar.
Tjänstemannakonferensen är förbi, tack till 

Er alla som jag träffade där, det var min för-
sta konferens som tjänsteman, mycket trevligt 
och lärorikt.

Nu börjar hösten så smått göra sig påmind 
med att det mörknar tidigare på kvällen. Snart 
närmar vi oss ett nytt årsskifte igen, men inn-
an dess kommer julen och det alltid lika stora 
problemet: julklappar!
Jag har några tips! Vad sägs om:

Slips - Scarfs - Livrem - Smycken?
(Se bilder på sid 2)
Ett litet ord till Logernas FS: Försök beställa 

era artiklar så fort som 
möjligt, tar något slut har 
jag kanske chans att ordna 
fram det i tid till jul.

Med önskan om en 
God Jul och Gott Nytt 
VASA-år

I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen

VIcE DIsTRIKTssEKRETERAREN

mDER hAR ORDET
Vasasyskon.
Ja så har då hösten 

försökt att göra sig på-
mind i form av regn 
och lite blåst, men 
temperaturen sjunker 
inte speciellt mycket, 
men det kommer 
nog det också.

Jag vill påminna 
om det cirkulärbrev som gått ut till 

Logerna där det bland annat står att motioner 
till Distriktsmötet 2007 skall vara DS tillhan-
da senast 31 december.

Detta är ett avsteg från stadgarna, där det 
står att DS skall ha dem 31 januari. Detta be-

slut togs av ER vid tjänstemannakonferensen 
i Ljungby i augusti. Varför detta beslut! Jo för 
att Logerna skulle få längre tid på sig för be-
handling av de motioner som skall behandlas 
vid Distriktsmötet. ER kommer att göra en 
sammanställning av alla motioner samt kom-
mentarer till dessa. 

En motion kommer att skrivas om ändring 
till DL-stadgar vad avser tid för lämnande av 
motioner till DS.

Ha nu en fortsatt fin höst med många fina 
Logemöten och fin gemenskap.

Ingegerd och jag vill också önska alla en 
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
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DIsTRIKTsKuLTuRLEDAREN
Ordenssyskon!
Det är fortfarande sommar när 

detta skrives den 8 okt, men i går 
annonserade vår ortstidning att det 
är dags att anmäla sig till Lucia. 
Glöm inte det!
Vid tjänstemannakonferensen 

i Ljungby deltog kulturarbetare 
från endast tio Loger. Det är synd 
att inte flera Loger har råd (?) att 
låta sina KL eller BKL deltaga. 
Det kan förstås bero på att KL 
gör ett så bra jobb att de inte anses behöva 
mer utbildning. Men kontakterna, samtalen 
och diskussionerna med andra Logesyskon 
ger inspiration och väcker nya idéer och an-
ses också av många vara det värdefullaste. Det 
var en samling pratglada, idérika KL/BKL som 
den här gången fick gott om tid för sig själva, 
något som uppskattades mycket. Med oss satt 
hela tiden vår nya LU, Cecilia Collin, LL Kär-
nan nr 608. Hon skrev ner vad vi sade, men 
förhoppningsvis inte allt. Cecilia kommer att 
avge rapport.

Enligt utvärderingen var det en nyttig och 
givande helg, som gav mersmak, varför tid och 
plats för nästa kulturträff livligt diskuterades. 

I min egen Loge Westervik nr 679 har vi firat 
40 års-jubileum. Alla som varit med och arbe-
tat före, under och efter ett jubileum, vet hur 
det är; jättejobbigt men också jätteroligt. Det 
är så vi lär känna varann och svetsas samman 
som Vasasyskon.

Inbjudningarna till Logemöten vittnar om 
att arbetet i Logerna nu är i full gång. Jag öns-
kar alla KL/BKL god fortsättning i arbetet att 
sprida god kultur i våra Loger.

När det så blir dags, God Jul och ett riktigt 
Gott Nytt År.

I Sanning och Enighet
Gun Lith
P.S.Ett tack till alla vänliga Logesyskon, som 

önskat mig lycka till efter utnämningen till SLKL 
för Sverige. Det kan nog behövas! /D.S.

KONTAKT  AMERIKA
VDKL Margareta Berg satte 

in en blänkare i Vasa Star, att 
vi önskar flera vänlogekontakter, 
och tänk den har givit resultat! 
Mail har kommit från DKL i DL 
1, Connecticut, där VOA star-
tade. Ett annat från KL i både LL 
Karl XII nr 103 och LL Norden 
nr 1 i samma Distrikt.
Båda Logerna vill ha brevkon-

takt med oss, på engelska, men 
även svenska kan gå. Är ni intresserade, hör av 
er till mig, så får ni e-postadresserna.

Kontakt Amerika ”live” har en del Logesys-
kon haft, Adam Johnson, 34 år, medlem av LL 
Odin nr 726 i Oregon, är i Sverige för att söka 
sina rötter. Han vill träffa svenska Logesys-
kon, vara med på något Logemöte, lära sig lite 
svenska, kanske stanna en längre tid i Sverige. 
Han har redan besökt Logesyskon i Trelleborg, 
Linköping och Helsingborg. Vid samtal med 
honom i dag verkar det som om han tänker 
åka runt i Europa, innan han återvänder till 
U.S.A. Vill Ni veta mera eller ha besök, hör av 
Er per telefon eller e-post.

Logen Westervik har redan haft amerikabe-
sök från en  av sina vänloger: La Vonne Lindall, 
KL i LL Phoenix nr 677. Hon kom som ett 
yrväder (men utan ”höganäskrus i svångrem 
om halsen”) en fredag förmiddag, och vi 
guidade i Vimmerby med omgivningar. Hon 
fortsatte till Västervik lördag förmiddag, där 
andra Logesyskon tog över, visade vår Loge-
lokal, en slottsruin och ett slott. Därifrån for  
La Vonne vidare till Kalmar, Öland och Växjö 
för att  söka sina rötter, för att sedan på ons-
dagen vara i Karlstad. Men en tänkt blixtvisit 
i Köpenhamn hanns inte med. Vi fick några 
helt underbara timmar tillsammans, mycket 
utbyte av erfarenheter och mycket skratt. Det 
kan man kalla Kontakt Amerika.
Gun Lith
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Kära Vasasyskon.
Nu har vi äntligen fått 

de nya Brevmärkena. 
De brevmärken som 
vi skulle fått förra året 
är däremot fortfaran-
de försvunna. De nya 
Brevmärkena har fått 
ett julmotiv denna 
gång och det är Lu-

cia. Jag hoppas att alla använder och betalar in 
den lilla summan på 30 kronor, vill man så får 
man bidra med mer. Tänk på att alla pengar 
som kommer in på brevmärkena går oavbru-
tet till Ungdoms- och Kulturverksamheten 
inom Vasa Orden av Amerika, DL20.
Till sommaren kommer vi att fortsätta med 

ungdomsutbytet med USA. Jag kommer att 
skicka ut information till Logerna, men har ni 

barn eller barnbarn som kan vara intresserade 
får ni gärna kontakta mig redan nu.
Till slut har jag en liten önskan: de Loger 

som ännu inte har valt eller utsett en Loge-
ungdomsledare, hoppas jag har möjlighet att 
göra detta. Det skulle glädja mig eftersom Lo-
geungdomsledaren är min kontakt i Logerna, 
liksom Distriktskulturledaren har Kulturle-
daren i Logerna. Detta skulle underlätta när 
jag skickar ut information till Logerna om vad 
som händer. Tyvärr händer det att min infor-
mation glöms bort för att ingen tar tag i det 
och man vet inte vem som ska ta hand om det. 
Jag kommer till ungdomsutbytet skicka ut en 
intresse-anmälan om att ställa upp som värd-
familj, och det är min förhoppning att denna 
information skickas ut till alla Vasahem.

I Sanning och Enighet
Morgan Pålsson

DIsTRIKTsuNgDOmsLEDAREN

sTORLOgEDEpuTERAD
I förra VASA NYTT skrev jag om att besöka 

Logerna. Tänk vilken förmån man har när man 
kan prioritera sina löften, att få tiden att räcka 
till för dessa besök och att få känna att man är 
välkommen, och få uppleva med vilken känsla 
Logerna planerar och genomför Logemötena. 
Låt oss alla känna och veta att vi inte är fel-
fria, vi är människor, man gör fel ibland, man 
uttrycker sig fel ibland, det viktigaste är: följ 
vår konstitution och våra stadgar så går det oss 
alla väl. Låt inte prestigen göra sitt intåg i Vasa 
Orden av Amerika.

Detta laddade ord sätter allt ur balans, dess-
utom är detta spöke svårt att skaka av sig. Det 
passar absolut inte inom Vasa Ordens väggar. 
Lyssna till vår Stormästares ord, ”jag ser min 
uppgift att vara vår Ordens tjänare.” Detta 
gäller oss alla. ”Den som vill vara främst bland 
Eder han vare allas tjänare”.

Nu lite om mina besök, ÅSA dagarna i Växjö 
med avslut på Minnesotadagen söndagen den 
13 augusti, stort tack till ÅSA-kommittèn med 
en extra eloge till VDM Catherine Bringse-
lius Nilsson LL 678 Växjö som lägger ner så 

mycket tid och energi 
för planering av detta 
arrangemang på ett 
så förtjänstfullt sätt 
med hela sin själ och 
Vasa-hjärta för att 
alla deltagare verk-
ligen skall minnas 
dessa dagar inte 
minst Årets Svensk Ameri-
kan 2006 Agneta Nilsson. Tack Catherine.

Två givande dagar under Tjänstemannakon-
ferensen 26-27 augusti med vasasyskon som 
ville lära sig allt om Vasa Ordens syftemål, 
tjänstebefattningar, lagar och föreskrifter.
Vidare i körschemat den 2 september besök 

i Logen Westervik Nr 679 som celebrerade 
sitt 40 års Jubileum.

Den 9 september var det tid för Logen Skå-
ne Nr 570 fira sina 75 år, det kändes bra att 
vara närvarande.

Lördagen den 30 september besökte jag Lo-
gen Nybyggarna Nr 698 i Ängelholm på deras 
Högtidsmöte, dessa 3 Loger med reception 
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och väl genomförda logemöten, tack till Er 
alla, än en gång välkomna Ni nya Vasasyskon.

Där emellan har jag besökt min egen hem-
maloge Höganäs Nr 634. Jag är glad kunna 
referera till vår Stormästare Rolf Bergman hur 
Lokallogerna lägger ned ett gott arbete för vår 
Orden. Tack för alla gratulationer och klappar 
på ryggen till mitt nya ämbete som SLD, det 
värmer och stärker min stora känsla för Vasa 
Orden av Amerika. Jag ger Er alla en klapp på 

axeln med förhoppning att det skall stärka Er 
i det stora arbete Ni lägger ner för era Loger 
och vår Orden. Hjälps vi alla åt blir resultatet 
GOTT och vi blir en stark växande Orden.

Till slut en önskan till Er: Må den komman-
de stora Helgen bli till en underbar tid för Er 
alla.
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT VASA ÅR 2007

Knut Rosenkvist

GOLFVÄNNER!
2007 års VASA-GOLF

ARRANGERAS PÅ

ALVESTA GOLFBANA

DEN 2 JUNI KL 1100

RESERVERA DAGEN!
Lars Falegård
Logen Carl von Linné Nr 678

REDAKTöREN hAR ORDET!
Ordenssyskon!
Så är då årets sista innehållsrika nummer 

klart. Förutom sedvanliga rapporter från Stor-
loge- och Distriktslogetjänstemän finns myck-
et annat läs- och sevärt. Referat från utflykter, 
(den till Gotland önskar nog många att de kun-
nat vara med om) referat från sommararrang-
emang och från höstens första Logemöten. 14 
av våra 18 Lokalloger har lämnat bidrag, men 
jag ser fortfarande fram emot den dag då alla 
Loger är representerade i VASA NYTT. För 
visst händer det trevliga saker i alla Loger? En 
medlemstidning fyller många viktiga funktio-
ner, en av dessa är att delge information till de 
medlemmar som inte har möjlighet att besö-
ka Logemöten.  Läs också Gunnar Mossbergs 
referat om vårt Arkiv i Bishop Hill.

På grund av att jag och min dator inte alltid 

är överens om i vilken 
mapp saker skall spa-
ras, kom ett referat av 
VDM om ÅSA inte 
med i förra numret. 
Nu finns den med.

 Jag vet att många 
Loger tar in nya 
medlemmar under 
hösten, vilket är glädjande. Glöm 
inte att fotografera dessa, och när Ni gör det, 
se till att regalierna sitter riktigt. Likaså när-
mar sig julmötena och jag hoppas få många 
foton på Lucior, tärnor och tomtar.
Alla medarbetare och läsare önskas en God 

Jul och ett Gott Nytt År.
Bertil Ericsson
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LOgEgLImTAR

lOgEN SKåNE NR 570 - malmö
JUBIlEUM
Lördagen den 9 september var 

det jubileum. Det var en stor dag då den älds-
ta Logen i vårt Distrikt fyllde 75 år. Gästlistan 
var lång, vi besöktes av bland annat SLD Knut 
Rosenkvist, LL634, MSLER at Large Bertil 
Ericsson, LL630, DM Åke Mellnert, LL617, 
VDM Catherine Bringselius Nilsson, LL678, 
DS Olle Wickström, LL570, samt Distriktsde-
puterade, Ordförande och gäster från många 
Loger. Ordförande Solveig Johnsson hälsade 
gästerna varmt välkomna, därefter följde lju-
ständning och Vasa-sången sjöngs. Under det 

väl genomförda Logemötet fick vi bland annat 
höra LH Marianne Fransson berätta Logens 
historia. Logen fick också mottaga många pre-
senter och telegram. Efter ljussläckning och 
nationalsång avslutades mötet, därefter blev 
det en stunds ”mingel” innan det var dags att 
ta plats vid bankettborden. Det utbringades 
skål och leve för Hans Majestät Konungen 
och Kungssången sjöngs. Maten var god lik-
som stämningen, som alltid i vår Loge. SLD 
Knut Rosenkvist framförde sitt och gästernas 
tack. Kvällen fortsatte därefter med dans till 

”Steeperz” orkester. Ett varmt tack till den 
grupp som utfört allt arbete med dukning 
med mera. /BÖ/MF

USA-RESA
Fredagen den 6 oktober hölls Logemöte un-

der ledning av O Solveig Johnsson. Hillevi De 
Bram installerades som BLH vid mötet. Efter 
mötet serverades en välsmakande smörstekt 
rödspätta.

Efterkapitlet handlade om sommarens resa 
till USA. Solveig Johnsson, Marianne Frans-
son och Lena Ovelius-Bergman berättade om 
de intressanta upplevelser de haft tillsammans 
med medlemmar från några andra Loger. Det 
var säkert många som började fundera på att 
själva göra en sådan resa.

Kvällen avslutades med dragning i med-
lemslotteriet. Ett stort tack till grupp 1 som 
ansvarat för och genomfört kvällens arrang-
emang. /BÖ

Logens DD, Gunnel Hallberg Dahlman 
överräcker gåva  tillsammans med tidigare 
DD, Per Dahlman, LL631, DH Börje Gun-
narsson, LL734 samt Nils Persson, LL631.

MSLER Bertil Ericsson med hus-
tru Ann-Margreth överräcker gåva.
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lOgEN KÄRNAN NR 608
BlOMSTRANDE UNgDOM
Logen Kärnans första höstmöte den 9 sep-

tember var ”Ungdomarnas Afton”. Ett välbe-

sökt Logemöte där man redovisade somma-
rens aktiviteter, besök på Storlogemötet samt 
besök i andra Loger.

Cecilia Collin samt Morgan Pålsson var kväl-
lens värdpar och hade ordnat med mat samt 
underhållning. Peter Nilsson  sjöng och spela-
de mycket underhållande./AL

EN PAJIG AFTON
Logen Kärnan Nr 608 Logemöte den 7 

oktober hade som efterkapitel Systrarnas af-
ton med rubriken: ”Är du karl för din hatt”?  
Bröderna välkomnades till en helpajad afton. 
Systrarna var på särdeles gott humör och hade 
bakat pajer med olika smaker samt äppelkakor 
och andra kakor. Efter allt detta goda fick vi 
alla deltaga i en tävling. Systrarna hade bytt 
om till olika klädesdräkter och vi skulle gissa 
vad dom föreställde. Mycket klurigt men som 
vanligt en mycket trevlig Vasa-kväll./AL

Peter Nilsson underhöll

Även de medverkande hade roligt

lOgEN CHRISTIAN NR 617
lINE DANCE
Lördagen den 19 augusti avhöll LL Chris-

tian nr 617 sitt första Logemöte efter som-
maruppehållet. O Gösta Löfstedt kunde, för-
utom 45 egna medlemmar, hälsa f.d. SLKL för 
Amerika och Canada, Anne-Charlotte Harvey, 
LL Scandinavian nr 667 i La Mesa Kalifornien, 
välkommen. En mycket kär gäst som besökte 
Logen för tredje gången. Vidare var DH Börje 
och Kerstin Gunnarsson, LL Trelleborg nr 734, 
gäster hos oss och vår medlem Sy Laurina 
Bergkvist, som vistas i Amerika mesta delen 
av året, var hemma över sommaren och pas-

DM Åke Mellnert, Anne-Charlotte Harvey 
och rektor Bengt Lindner låter sig väl smaka.
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sade på att besöka Logen.
Vid Logemötet balloterades sex nya med-

lemmar in. Vi kunde även konstatera att för-
säljningen av jubileumslotteriet kommit bra 
igång och detta till stor del tack vare Br Knut 
Hannebo. Till efterkapitlet kom ytterligare 
sex gäster, blivande Logemedlemmar. Efter 
en god måltid och underhållning av vår emi-
nenta sånggrupp C4 Singers under ledning 
av Ronny Ragnarsson fick vi beskåda Lined-
ansens ädla konst. Det var Absolut Line Dan-
cers som hade uppvisning för oss och i denna 
trupp var vår medlem Carina Norin med. Ef-
ter lottdragning och kaffesamkväm skiljdes vi 
åt i sommarnatten för att återses på söndagen 
i Önnestad. /KH.

ETT glATT HUMÖR
Lördagen den 23 september samlades Lo-

gens medlemmar till Logemöte och efterka-
pitel om humor och skratt. O Gösta Löfstedt 
hälsade vårt DD-par Jan-Åke och Inga-Britt 
Ferborn välkomna.

Efter vår fina ritualenliga öppning av Loge-
mötet, protokolljustering, rapporter om Lo-
gens goda ekonomi, fick vi lyssna till vår KL 
Gunnel Larsson som alltid har fina föredrag-

ningar under Kontakt Amerika. Denna gången 
pratade hon om det nya muséet i Seattle som 
de nordiska länderna samarbetar med och 
som handlar om emigrationen. Svenskameri-
kanska muséet i Chicago har firat 30 års-jubi-
leum och där deltog bl.a. vår svenske ambas-
sadör Gunnar Lund. Vidare pratade hon om 
House of Sweden i Washington som öppnar i 
oktober i år. Efter mötet serveradesvi en god 
måltid som våra medlemmar Erik och Kristina 
Karlsson tillagat. Programmet för kvällen var 

att Sven Sturesson kåserade om att ”Humorn 
och skrattet håller dig frisk”. Återigen hade vi 
fått uppleva en fin kväll i god Vasaanda. /KH

Erik Karlssons vackra förkläde beundras.

lOgEN CAlMARE NYCKEl NR 628
FRÖDINg
Höstens första Logemöte ägde rum lördagen 

den 16 september efter en skön sommar. Vår 
DD Carin Svensson installerade de återståen-
de tjänstemännen på ett sedvanligt förtjänst-
fullt sätt.

Under Kontakt Amerika berättade vår Biträ-
dande Kulturledare, Alf Medelius, en intres-
sant levnadsbeskrivning över en utvandrare, 

Andreas Nilsson. Han utvandrade från norra 
Öland, till Amerika som ung, år1848. Norra 
Öland har haft många utvandrare, men även 
många återvändare.

Efterkapitlet började med en mycket upp-
skattad Fröding-afton med Gunnar Hjulström, 
som berättade och läste dikter av den välkän-
de skalden. Därefter avnjöts en god supé med 
god mat i en gemytlig samvaro. /RR

lOgEN RONNEBY NR 630
TÄlTA I USA
Lördagen den 1 september hade Ronneby-

logen höstens första Logemöte  och Logens 
O Marianne Gullbrand hälsade vår DD Karl-
Erik Mellnert med hustru Karin samt alla 
Logesyskon välkomna. Flera Logemedlem-

mar hade under sommaren deltagit i olika 
aktiviteter och rapporter lämnades från bl.a. 
Storlogemötet i San Diego, ÅSA i Växjö och 
40-års-jubilerande LL Westervik Nr 679 där 
16 Logesyskon deltog. 

Vid efterkapitlet berättade Margareta och 
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Sune Håkansson om sitt besök hos sin dotter i 
San Fransisco och den gemensamma resan till 
Alaska. Tältet var det huvudsakliga husrum-
met och det låter tufft, åtminstone vad det 
gäller Alaska. Besöket där var under midsom-
martid och innefattade de stora naturupple-
velser denna stat kan uppvisa. Vandringar i na-
tionalparker och paddling i skön natur visades 
med underbara naturbilder.  /EA/KH

Sune och Margareta Håkansson av-
tackas av O Marianne Gullbrand

Våren 2005 fick Logen Kärnan besök från 
Logen Gotland nr 624, DL19. Det var ett 
stort och glatt gäng som verkligen tog oss med 
storm och vi bestämde oss på en gång att för-
söka göra en svarsvisit hos dem. Våra kära Lo-
gesyskon Lilian Anzelius-Collin och Bo Collin 
tog på sig att arrangera och har hela denna tid 
planerat tillsammans med gotlänningarna. 
Vi var 47 glada Vasa-syskon som torsdagen 

den 28 september äntrade inhyrd buss med 
en glad chaufför, som hade ett förflutet i en 
systerloge. Vädret var redan då strålande och 
skulle så förbli hela resan. 

För att förkorta resan försågs vi med pys-
selhäften och lade genast våra pannor i djupa 
veck. Snart var vi framme i Oskarshamn där det 
fanns tid för lite kvällsmat innan färjan skulle 
gå. Vår Stockholmsbosatte Logemedlem Sven 
Rönne mötte upp vid färjan för att följa med 
på resan. En behaglig sjötur fick vi och båten 
lade till i Visby hamn strax efter midnatt. En 
kort bussresa förde oss till vårt logi på Hotell 
Solhem. Incheckningen gick smidigt och efter 
en lång resa sov snart alla gott.

Fredagen den 29 inleddes med frukost kl 
8.00 och Logen Gotlands O Harry Hanell 
hade vänligheten att komma och hälsa oss väl-
komna redan då. Strax därefter dök vår guide 
upp. Hon heter Annette Stjernström och är of-
ficiell guide för Destination Gotland och hon 
är dessutom medlem i Logen Gotland nr 624. 
Hennes kunskaper och trevliga sätt var en stor 

tillgång när vi kl 10.00 påbörjade en rundresa 
på ön. Det hon inte visste om ön, dess befolk-
ning och traditioner är knappast värt att veta. 
Vi besökte Roma Klosterruin, där vi visades 
runt både bland ruiner och örtagård och fick 
mycket historia med oss på vägen. Därefter 
körde vi till östra sidan – till Ljugarn där vi 
promenerade till de fantastiska raukarna längs 
den vackra stranden. Jag kan lova att det togs 
massor av bilder.

Nu började det kurra i magarna och vi in-
tog lunch i Burs. Den avslutades med saffrans-
pannkaka med salmbärssylt – gotländskt så 
det förslår – och gott! Efter lunchen togs vi 
omhand av ett par Vasa-syskon, Inga-Lill och 
Gunnar Nyberg, som var bosatta i Burs. De 
visade oss runt i skolmuséet och fattigstugan. 
Med bussens hjälp åkte vi till Sojdemuséet, 
som betyder Tjärdalsmuséet. Där framstäl-
ler man fortfarande tjära på gammalt sätt i 
hembygdsföreningens regi. Det fanns också 
andra historiska byggnader och verktyg, hus-
geråd mm. Och vi blev bjudna på dricku med 
saltkringlor. Dricku är en sorts färsköl som var 
mycket intressant att smaka. På Gotland har 
man dispens för att framställa sådant! Gott? 
Tja – det är väl kanske för mycket sagt.
Vi fortsatte därifrån mot västra kusten där 

vi åkte längs de vackra stränderna och de pit-
toreska fiskebyarna åter mot Visby. Dit kom 
vi mot kvällningen fulla av nya intryck och 
kunskaper.

RESA I ÖSTERlED MED lOgEN KÄRNAN NR 608
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Efter frukost nästa morgon dök vår uppskat-
tade guide Annette upp igen och tog oss ut 
på en härlig runda innanför murarna i stan. 
Det var inte mycket som undgick oss i denna 
underbara gamla stad och det lätta regn som 
föll gjorde inte oss ett dugg. Efter lunch var 
det fria aktiviteter, förutom för de flitiga som 
ställde upp och tränade skånska visor.

Bussen väntade på oss vid 17-tiden för färd runt 
stan och in i de trånga gränderna, så att vi kom 
så nära logelokalen som möjligt. Hur chauffören 
krånglade sig ut igen står skrivet i stjärnorna!

LL Gotland nr 624 hade Högtidsmöte med 
reception och vi togs emot som gamla vänner. 
Det blev sammanlagt ca 125 deltagare i Loge-
möte och efterkapitel. Det var för många av oss 
första gången vi besökte en Loge i Distrikt 19 
och vi märkte att alla ceremonier inte gick rik-
tigt likadant till och det var mycket intressant. 
Det blev ett fint och värdigt Logemöte där vi 
också kunde överlämna vår gåva till Logen – ett 
vackert äpple i oxblodsteknik av vår egen Ove 
Tornblad. Det blev mycket uppskattat.
Våra logesyskon i Visby hade dukat mycket 

vackert och dekorerat med Gotlands land-
skaps-blomma – murgröna. Vi blandades 
ordentligt vid borden med våra gotländska 
syskon och fick en god måltid – även här ser-
verades dricku till den som så önskade. Vi skå-
ningar gav en liten konsert med skånska visor 
vid desserten. 

Kvällen fortsatte med dans till levande mu-
sik och allmänt mingel. Åtta glada dansare 
från vår egen Loge uruppförde en dans till 
gotländsk musik - till allas förtjusning. Vid 
1-tiden ramlade alla hem till hotellet för en 
välbehövlig vila efter en fullmatad dag.

Sista morgonen packade vi och åt frukost och 

gav oss iväg till Lummelunda. De flesta följde 
med en trevlig guide ner i grottorna medan an-
dra vandrade runt i de mycket vackra omgiv-
ningarna. Vi satt ute och fikade i det underbara 
sensommarvädret – det var den 1 oktober!

Höjdpunkten för dagen var den lunch som 
vi bjöds in till av våra Logesyskon. Vi delades 
i två grupper – den ena gruppen fick se en 
underbar trädgård som paret Bo och Elisabeth 
Nilsson gjort till en härlig oas. Trädgården har 
visats upp i ett trädgårdsprogram i TV. Alla de 
trädgårdsintresserade skåningarna hade svårt 
att slita sig från vackra blommor, fröer, dammar 
mm. Den andra gruppen fick samtidigt inta 
en delikat lunch hos våra logesyskon Christina 
och Agne Ahrling, där det inte fattades något 
och där flera glada Logesyskon servade på alla 
sätt. Efter någon timma bytte grupperna plats 
och det hela blev en väldigt trevlig avslutning 
på vår Gotlands-vistelse. Vilken generositet 
våra kära vänner visade oss!

Efter lunchen åkte vi med bussen till fär-
jan och vi var många som passade på att ta 
en tupplur när vi väl kunde sätta oss i de be-
kväma flygstolarna.

Bussresan hem gick galant och strax före 
midnatt var vi tillbaka i Helsingborg. Där 
möttes vi av sommarens värsta åskväder.
Vi kunde nöjt konstatera att vi på Gotland 

njutit av näst intill sommarväder. En fantastisk 
resa i österled blev det och vi är mycket glada 
för det otroligt fina arrangemang som Lilian 
och Bo hade gjort för oss.

Nu blir det att ligga i för att kunna erbjuda 
våra gotländska vänner en lika fin vistelse när 
de kommer på återbesök.  
Vid kameran: Agne Lindén
Vid pennan: Gunilla Broddesson

sTöD VåR uNgDOms- Och 
KuLTuRVERKsAmhET

 
Köp och använd våra Vasa-brevmärken på Dina brev och kort. 

Inkomsterna från dessa märken går oavkortat till vår 
Ungdoms- och Kulturverksamhet.
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Bo och Gull-Maj, 
Richard Horn-
gren, Catherine 

och Göran.

VDM-reportage



Ingegerd & Ulf Alderlöf, LL630

Krystyna & Roy Aronsson, LL665

Anita & Karl-Axel Bengtsson, LL634

Margareta & Lars Berg, LL628

Berit & Hans Bogren, LL634

Marie-Louise & Olof Breitfelt, LL634

Catherine Bringselius Nilsson & Göran Nilsson, LL678

Ingrid & Bertil Cannerhagen, LL 634

Rune Carling, LL608

Lilian, Bosse & Cecilia Collin, LL608

Gunnel & Per Dahlman, LL631

Gunilla & Nils Gunnar Dahlrot, LL665

Ann-Margreth & Bertil Ericsson, LL630

Björn Ericsson, LL630

Per Ericsson, LL630

Inga-Britt & Jan-Åke Ferborn, LL570

Winette & Karl-Eric Forssander, LL680

Maj-Lis Fridman & Knut Rosenkvist, LL616/LL634

Bertil Geneback, LL680

Kerstin & Börje Gunnarsson, LL734

Gudrun & Kenneth Gustafsson, LL749

Inger & Kurt Hammarlund, LL630

Kerstin & Lars Helgeson, LL643

Nancy & Sten Hult, Vasa Arkivet

Gull-Maj & Bo Högstedt, LL634

Helena & Arne Jönhill, LL747

Sonja & Gösta Jönsson, LL643

Gun & Gunnar Lith, LL679

Karin & Karl-Erik Mellnert, LL617

Carin Norin & Åke Mellnert, LL617

Siw & Gunnar Mossberg, LL630

Gunnel & Jan Persson, LL680

Ann.Christin & Jan Prahl, LL643

Morgan Pålsson, LL608

Karin & Sven Rönne,LL608

Ann-Christine & Kennie Sjöström, LL570

Yvonne & Åke Wallin, LL570

Marie & Olle Wickström, LL570



GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR 

STORLOGENS EXEKUTIVA RÅD 
ALLA VASAMEDLEMMAR I 

USA; CANADA OCH SVERIGE
	 SM	 Rolf	S.	&	Marty	Bergman
	 VSM	 William	L.	&	Sheila	Lundquist
	 SLS	 Joan	Graham
	 SLK	 C.	Richard	&	Dorothy	Overberg
	 VSLS	 Helen	&	Joe	Mingram
	 MSLER	 Pamela	Genelli
	 MSLER	 Jake	&	Marge	Gruel
	 MSLER	 Tore	&	Birgitta	Kellgren
	 MSLER	 Tore	&	Margareta	Tellberg
	 MSLER	 Ken	&	Carol	Banks
	 MSLER	 Bertil	&	Ann-Margreth	Ericsson

LOKALLOGER
Skåne Nr 570, Malmö

Kärnan Nr 608, Helsingborg
Christian Nr 617, Kristianstad

Småland Nr 618, Jönköping
Calmare Nyckel Nr 628, Kalmar

Ronneby Nr 630, Ronneby
Tomelilla Nr 631, Tomelilla
Höganäs Nr 634, Höganäs
Malmöhus Nr 643, Malmö

Tre Hjärtan Nr 665, Halmstad
Carl von Linné Nr 678, Växjö
Westervik Nr 679, Västervik

Utvandrarna Nr 680, Karlshamn
Nybyggarna Nr 698, Ängelholm

Trelleborg Nr 734, Trelleborg
Klockan Nr 747, Örkelljunga

Blå Jungfrun Nr 749, Oskarshamn

AKTIVITETSKLUBBAR
Vasa Arkivets Stödförening

Vasa Support Club

DISTRIKTSLOGER
DL Södra Sverige Nr 20
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Sverige-Amerikadagen i Önnestad

Fanbärare

Vilket väder!

Emigranter från 
Göinge-Fridhem

Minnesstenen över 
Hans Mattson

VDM-reportage

Carl-Werner Pettersson och 
Anne-Charlotte Harvey

”Lilla Huset”

Lillemor och Richard

Exempel på arkiverat material
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Sverige-Amerikadagen i Önnestad sönda-
gen den 20 augusti 2006 blev som vanligt en 
fin dag. Inte riktigt förstås, för solen svek oss 
detta år, regnet skvalade ner och därför fick 
vi för andra gången i vår historia fira dagen i 
Lantbruksgymnasiets aula. Vi startade dagen 
som vi brukar med en gudstjänst i kyrkan och 
där bildade Logemedlemmar i folkdräkter 
fanborg. Efter välkomsttal av stiftelsens ord-
förande Karin Holmqvist och nationalsånger 
gjordes ett lunchuppehåll. Då fick vi lyssna 
till Åhus Blåsorkester som konserterade för 
matgästerna. Efter detta tog AnneCharlotte 
Harvey till orda i sitt invigningstal. Det gjorde 
hon som en hyllning till årets Hans Mattson-
plakettmottagare generalkonsul Barbro Sachs 
Osher, som tyvärr var förhindrad att komma 
till Skåne på söndagen. I invigningstalet ha-
rangerades Barbro Sachs Osher för sitt ”bro-
byggande” mellan USA och Sverige, för hen-
nes filantropiska verksamhet i Sverige tillsam-
mans med maken och hennes journalistiska 
verksamhet som ägare och skribent i den egna 
svenskspråkiga tidningen Vestkusten och som 
vårdare av det svenska språket. Högtidstalaren, 
rektorn vid folkhögskolan i Önnestad, Bengt 
Lindner knöt an till emigrationen och till ut-
vandraren Hans Mattson, som donerade tusen 

riksdaler till skolan, när den nyligen startats 
1868. Han förde också fram några andra fram-
stående svenskar eller svenskättlingar som haft 
framgång i USA främst inom teknikens värld, 
blivit berömda och som vågat ta steget ut från 
Sverige, till exempel John Ericsson och många  
flera. Emigrationen kommer säkert att fortsät-
ta, i förhoppning att nå ökad förståelse över 
gränserna. Det är här som bland annat banden 
mellan Sverige och USA via Sverige-Amerika-
dagen i Önnestad har en angelägen uppgift 
att fylla. Logens medlemmar i C4 Singers 
framförde därefter i tidsenlig mundering ett 
sång- och lustspel där folket emigrerade till 
Amerika från stationen Göinge-Fridhem i 
samband med Hans Mattsons utvandring och 
med Gösta Löfstedt som stins. Dagen avslu-
tades med att Gudrun Rooth från Ängelholm 
framförde sitt sångprogram och kåseri om 

”Drömmen om Amerika”. Som vanligt fanns 
hantverkare och släktforskare på plats i foajén. 
Lotter försåldes av Logens eminenta lottför-
säljare Br Knut och vinsterna var bl.a. rökt ål, 
spettekaka och fina hantverksalster. Den nit-
tonde Sverige-Amerikadagen i Önnestad var 
därmed till ända och nu ser vi fram emot en 
fin och varm tjugonde Sverige-Amerikadag 
den 19 augusti 2007. /KH.

lOgEN RONNEBY NR 630
HIPPIES,  YUPPIES och MAPPIES
Lördagen den 7 oktober samlades 55 Vasa-

syskon för att vara med om kvällens stora be-
givenhet, Systrarnas Afton!

Kvällen inleddes med Logemöte och under 

mötet utdelades medaljer och förtjänsttecken. 
För andra gången i Ronnebylogens historia 
fick en medlem Storlogens 50-årstecken, 50 
Year Medal. Det var Britt Olofsson som varit 
Vasa trogen i 50 år! Anita Lindsiö ochTorsten 
Nilsson erhöll märket för 10 års medlemskap. 

Kvällens måltid var, med tanke på Systrarnas 
tema,  GI-inspirerad med kanelmarinerade 
bönor, linser, bulgursallad med groddar, kyck-
ling och kall marinerad fläskfilé, en ny och an-
norlunda måltid.

När publiken kom satt 7 ”gamla systrar” och 
drack kaffe och handarbetade och mindes och 
blickade tillbaka på hippietiden och yuppie-
tiden för att sedan landa hos dagens mogna, 
attraktiva pionjärer, dvs mappies. Mappie, det Glada medaljörer
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är den nya generationens 50-plussare, som 
vet vad de vill i livet och hur de ska få det. 

Med demonstrationsplakat, rökelse, långhå-
riga peruker och ”Rödtjut” illustrerades hip-
pietiden.  Yuppierna med sina kära nallar, da-
torer och det dammiga årgångsvinet hamnade 

till sist i en rejäl börskrasch med dunder och 
mörker. När ljuset återkom stod mappisarna 

på scenen med sina Bag in Boxar. Som final 
hyllades alla våra bröder med en sång. Skratt 
och applåder visade att publiken hade roligt 
och uppskattade föreställningen. Nu gäller 
det för bröderna att visa sig på styva linan om 
ett år! /EA/KH

Publiken levde med

lOgEN TOMElIllA NR 631
PARENTATION
Höstens första Logemöte, lördagen den 16 

september, Tranes gården, Skånes Tranås. Vår 
medlem Viktor Kvist har lämnat oss, 87 år 
gammal.Viktor har suttit på många tjänste-
mannastolar i vår Loge. I Logen Malmöhus 
nr 643, var han DD under åren 1991-1995. 
Vi Logesyskon beklagar naturligtvis Viktors 
bortgång, men samtidigt tackar vi för de 33 
åren han har berikat vår Loge.Hans minne be-
varar vi i våra hjärtan, men också i vår Loges 
historiebok.
Vi uppmärksammade också under Logemö-

Bland skaldjursälskarna sågs Manne An-
dersson, Inga Håkansson, Signe Johans-

son och Henrik Johansson med flera.
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tet vår Ordens 110-års jubileum, vid punkten Logehistorikerns rapport. Efterkapitel: Räk och 
kräft-afton samt kaffe med tårta. Ett glatt humör -körsång med Borrbysångarna, anförda av vår 
egen Gertrud Hägg. De syskon som ville och kunde fick gärna sjunga med. /AN

lOgEN HÖgANÄS NR 634
RESA I SVENSKBYgDERNA
Logen Höganäs Nr 634 började traditions-

enligt hösten med en kulturafton den 16 
september. Denna gång fick vi alla följa med 
Bengt Bengtsson på en resa genom svenskbyg-

derna via egenhändigt tagna diabilder, så att 
även de som inte åkte till Storlogemötet också 
fick en amerikaresa!

På detta möte fick vi också träffa den nye 
SLD Knut Rosenkvist. En trevlig afton fick vi 
alla och som sig bör i sann Vasa-anda. /EE

VO Evy Lindstrand, CM Gunnar Lindstrand, 
SB Bodil Larsson, Bertil Hansson och Gulli 

Björklund, LL 643, samt Marie-Louise Breitfeld.

O Leif Larsson tackar Bengt Bengtsson 
för fin underhållning och trevlig “resa”.

lOgEN MAlMÖHUS NR 643
MUSIKAFTON
Logen Malmöhus 643 har haft sitt  första 

höstmöte 1 september. Drygt 60 medlem-
mar kom för att lyssna till kvällens uppskat-
tade bluessångare Steve Grahn, vilken kanske 
mera är känd för ”Oh é dé köbekager”. Såväl 

”köbekager” som grillad kyckling stod på kväl-
lens meny. /GS

 Steve GrahnGrupp 1 som arrangerade 
den lyckade kvällen
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lOgEN wESTERVIK NR 679
JUBIlEUM
Den andra september 2006 firade Logen 

Westervik Nr 679 sitt 40-årsjubileum med 
stor pompa. 36 gäster från andra Loger och 
ett stort antal från den egna Logen hälsades 
varmt välkomna av O Nils Bellner.

I den vackert blomsterprydda Logesalen 
hade vi glädjen att se reception av fyra nya 
medlemmar, Ulla och Gert Larsson samt Ani-
ta och Berndt Sarenberg. (bild på sidan 27).

En imponerande fanparad genomfördes till 
vacker musik, vald av Gunnar Lith, och text-

läsning av Gun 
Lith.
Vår charter-

medlem Siv 
Gustafsson fick 
mottaga en 
blomma och 
Gun Lith gra-
tulerades till 
utnämningen 
som Storloge-
kulturledare för 
Sverige.

Logen fick 
många gåvor 
under kvällen.

Efter Logemö-
tet vandrade vi i procession till Bryggaren där 
banketten var dukad. En stunds ”mingel” gav 
tillfälle till samtal och förbrödring. Så öppna-
des dörrarna till bankettsalen och vi tog plats 
vid de elegant dukade borden. Mat och dryck 
var delikat och stämningen var hög. Kören, 
under ledning av Leif Granqvist och Birgitta 
Nilsson, sjöng bland annat en jubileumssång 
författad av Bertil Adolfsson. Logens duktiga 
konstnärer hade skänkt tavlor, som fann lyck-
liga vinnare vid utlottningen. Dansen tråddes 
till ”Konkans” orkester, och när vi vandrade 
hem i den ljumma natten, kunde vi se tillbaka 
på ett mycket värdigt, vackert och roligt jubi-
leum. /MG

BISHOP HIll
Lördagen den 7 oktober hölls höstens andra 

Logemöte, och trots att det är höstmånad drö-
jer värmen kvar. O Nils Bellner ledde Loge-
mötet och vid efterkapitlet berättade SLKL/
DKL Gun Lith om den fanatiske sektledaren 
Erik Jansson från Biskopskulla i Uppland. Han 
utvandrade med ett stort antal trosfränder till 
Amerika och i Illinois grundade han sitt nya 
”Biskopskulla”, Bishop Hill. Han styrde tyd-
ligen kolonin på ett mycket diktatoriskt sätt. 
Med Guns berättarkonst blev det en mycket 
intressant och njutbar framställning.

Fisksupén smakade bra och kvällen förflöt 
med dans, lotteri och trevlig samvaro i sann 
Vasa-anda.  /MG

Leif Granqvist dirigerar

Gun Lith och Siv Gustafsson
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lOgEN UTVANDRARNA NR 680
NU JÄRNVÄgAR
Lördagen den 23 september genomfördes 

höstens första Logemöte för Logen Utvand-
rarna Nr 680. Med anledning av Ordens 110-
års jubileum gjorde Karl-Eric Forssander en 
intressant tillbakablick på vår Ordens historia 
samt förklarade symboliken bakom var fana. 

Efter sedvanliga mötesförhandlingar tog vi så 
plats i matsalen och avnjöt härlig hemlagad 
rotmos med rimmad fläskbog. Kvällens efter-
kapitel tog oss ut på blekingska järnvägar, nu 

nedlagda eller ombyggda, allt under ledning 
av ”Lokförare” O Bertil Geneback. Filmerna 
kom från SJ:s arkiv och var inspelade på 1940-
50-talet.Vi mindes, och många kommentera-
de glatt dåtidens gengasdrivna bussar, riktiga 
stinsar med vit mössa och flagga, stationen 

”Karlshamns Södra” och mycket, mycket annat. 
Tack för den fina nostalgiresan Br Ordförande! 
/KL

KUlTUR I OlIKA FORMER
Logemöte lördagen den 14 okt. Denna kväll 

gästades vi av vår DD Göran Nilsson med 
hustru VDM, Catherine Bringselius Nilsson, 
VO Gunnel Palm med make Bengt, samtliga 
från Logen Carl von Linné nr 678 samt Lena 

Ovelius Bergman från Logen Skåne nr 570. 
Ett stort antal egna Logesyskon hade också 
mött upp. Efter sedvanliga förhandlingar 
kunde vi bänka oss till en superb måltid med 
ugnsbakad lax och läcker salladsbuffé. Kväl-
lens efterkapitel bjöd på kultur i olika former. 
Thord Åkesson inledde med att berätta om 

Fanvakt

Vad tittar dom på? Svaret finns nere till höger.

Programmakarna

Några kan svaren
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lOgEN NYBYggARNA NR 698

I UTVANDRARNAS FOTSPåR
Den 2 september, en härlig lördags-morgon, 

höll vi först ett Logemöte, med 27 Ordenssys-
kon. Därefter började en resa i Utvandrarnas 
spår, buss norrut mot VÄXJÖ. Vi gjorde först 
ett stopp för en skön paus, intagande av med-
havd kaffekorg vid Lagan, 2 syskon mötte upp 
här, innan vi kom fram till Utvandrarnas hus. 
Där guidades vi av VDM, Catherine Bringse-
lius Nilsson, som berättade med stor inlevelse 
om utvandrarna och deras färd till Amerika 
samt om Utvandrarnas hus. Alla var hänförda. 
Efter en rundvandring i byggnaden for vi till 
Toftastrand för intagande av välbehövlig mål-
tid. Vi inkvarterades på hotellet, innan vi till-
sammans med Logen Carl von Linné nr 678 
hade gemensamt Samkväm på kvällen, i en 
trevlig lokal, med bord som hade dukats myck-
et fint. Vi välkomnades av Logens O Mona 
Harrysson. Logen NYBYGGARNA tackade 
Mona och Catherine för deras gästfrihet och 
överlämnade en specialdesignad lergök med 
vår Ordens emblem. Under glad och gemytlig 
samvaro, samt ett fint musikalist uppträdande 
av Peter Bringselius, avslutades kvällen i Växjö 
i god Vasa-anda. Söndag morgon efter frukost 

for vi mot Ljuders kyrka, ”Utvandrarnas väg” 
som börjar vid kyrkan och slutar i Karlshamn, 
en sträcka på c:a 80 km. Ljuders kyrka, invigd 
1844 var startplats för många emigranter, och 
på kyrkogården vittnar några gravstenar om 
återvändande emigranter som jordats där. I en 
gammal skola mittemot kyrkan fanns ett mu-
seum inrymt, där minnen från utvandringsti-
den beskådades. Vid Åkerby vägskäl såg vi en 
vacker minnessten med Ljuders karta ingra-
verad på baksidan. Nästa anhalt var Klasator-
pet i Långasjö, mera känt som ”Korpamoen” . 
Klasatorpet av idag är först och främst en ge-
nuin torpmiljö. Under kaffedrickning, fick vi 
mycket mera information, detta av en strålan-
de trevlig guide samt en äldre gentleman som 
spelade visor på sitt magdeburgerspel. Vi fort-
satte så mot Karlshamn, måltid och samling 
senare vid utvandrarstatyn, Karl-Oskar och 
Kristina, på väg ut över havet, i förhoppning 
att ge dem ett bättre liv i det stora landet i 
väster. Så lämnade vi vår ”utvandrar-resa ”, för 
återfärd till Ängelholm, nöjda med utflykten i 
dagarna två. GH

Ingen tvekan om var dessa ”utvandrare” är från.

Tingsrättens arbete. Mycket intressant. Thord 
fick också många frågor från undrande åhörare. 
Därefter höjde PS Ulla Ödman taktpinnen 
och släppte loss herrar Carreras, Domingo 
och Pavarotti i ett storartat samarbete ” Från 

Maria till O, sole mio”. Avslutningsvis bjöd KL 
på lite hjärngympa i form av en frågesport.

Kvällen  avrundades med kaffe och lotteri-
dragning med fina vinster. /KL   
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lOgEN TREllEBORg NR 734
KVINNANS lIST
Logen Trelleborg nr 734, hade den 13 sep-

tember möte i Siriusordens lokaler i Trel-

leborg. Nära 100 syskon var närvarande.  
Under punkten Kontakt Amerika berättade 
kulturledaren Kerstin Meyer om 34-årige 
Adam Johnson från Junction City, Oregon, 
som planerar att komma till Sverige under 
hösten 2006 för att söka efter sina förfäder 
och eventuella släktingar. Adam kommer att 
besöka flera orter i Skåne, och bland annat 
Trelleborg.

Logehistorikern Börje Gunnarsson upplyste 
att Vasa Orden av Amerika bildades officiellt 
den 18 september 1896 och firade 110-årsda-
gen 18 september 2006. De stadgar och ritua-
ler som stadfästes vid det första mötet gäller i 
stort sett också 110 år senare.
Under efterkapitlet, inom ramen för systrar-

nas kulturafton, kåserade författaren och jour-
nalisten Agneta Ulfsäter-Troell kring rubriken 

”Med argan list”. Oj, så många karlar har jag 
aldrig sett förr på ett möte om kvinnor! ut-
brast Agneta Ulfsäter-Troell när hon inledde 
sitt föredrag, och lade till att det är bra för 
er män att lära er lite mer om fruntimmer… 
Kvinnor har alltid använt list och ordet är känt 
i fornsvenskan sedan på 1300-talet, fortsatte 
Ulfsäter-Troell som gjorde en överblick över 
de senaste 150 års kvinnohistoria och konsta-
terade att trots allt har mycket hänt som för-
bättrat kvinnans ställning. /JKAgneta Ulfsäter-Troell

lOgEN KlOCKAN NR 747
gÖKOTTA OCH STORlOgEMÖTE
Logen Klockan hade traditionsenligt Gök-

otta i maj. Den 25 maj träffades ett glatt gäng 
hemma hos Lena och Bengt Johansson i Har-
holma. I trädgården hade de byggt upp en grill 
och efter en riktigt klurig naturstig samlades 
syskonen till gemytlig samvaro runt grillen. 
Ett stort tack till Lena och Bengt för ett fan-
tastiskt arrangemang i er vackra trädgård.

Höstens första Logemöte i Stallet var kul-
turkväll den 23 september, och vi hade äran 
att få besök av DM Åke Mellnert och VDM 
Catherine Bringselius Nilsson. De berättade 
engagerat och intressant om dels Storlogemö-

tet i San Diego och dels om rundturer i Cali-
fornien respektive Minnesota.

Ett Storlogemöte består av kommittémöten 
och sammanträden men också av glädjen att 
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få träffa Vasa-vänner från USA, Canada och 
Sverige. De fick även tillfälle till sightseeing 
turer. Under mötet var de inkvarterade på ett 
fantastiskt hotell med flera restauranger och 
sköna pooler. Det var verkligen sommar i San 
Diego, mycket varmt och soligt.
Åke och Catherine hade mycket positivt att 

berätta om ett välorganiserat arrangemang 
och efter denna trevliga kväll var vi många 
som blev sugna på att åka på ett Storlogemöte. 
/HAJ O Helena Jönhill avtackar DM och VDM

lOgEN Blå JUNgFRUN NR 749
gOlF MED MERA
Under försommaren var en grupp medlem-

mar på utflykt till skulptören Bengt Johansson, 
som tog emot i sitt hem och sin ateljé i Nyebo. 
Det var en mycket uppskattad och givande 

utflykt.
Nationaldagen den 6 juni spelade Logen 

Blå Jungfrun Nr 749 och Logen Westervik Nr 
679 sin årliga golftävling, som denna gången 
avgjordes på Skorpetorps golfbana. Det var 
också en mycket trevlig Vasadag. Vann gjorde 
Logen Blå Jungfrun Nr 749.
Vår Loge har också deltagit i firandet av Os-

karshamns 150-årsjubileum genom att vara 
med och presentera vår Loge. Oskarshamns 
kommun var där och spelade in en film, som 
i sin tur kommer att visas vid flera olika till-
fällen. På så sätt får flera kännedom om Vasa 
Orden Av Amerika och kanske kan vi också få 
flera medlemmar till vår Loge.  /GG

Bengt Johansson berättar

Golfspelarna efter dagens värv.
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VAsA-ARKIVET I 
BIshOp hILL

Mycket har hänt och händer på vårt Vasa-Ar-
kiv i Bishop Hill. Under året har det renove-
rats på själva Arkivbyggnaden där allt trä bytts 
ut och målats om, ex entrén och annat yttre 
trä som tagit stryk av väder och vind. Även en 
trapphiss har installerats ner till ”Distriktsgalle-
riet” i källarplanet. Detta gör att lokalen kan 
användas vid större samlingar, ex Logemöten  
och då även för de som är rörelsehindrade.

Det har även skett ett stort utbyte av dataut-
rustningen som nu har mycket högre kapaci-
tet med tre skilda databaser. Dessutom krävs 
en mycket stor kapacitet när det gäller möj-
ligheten att kunna forska direkt via Internet 
och på så sätt vara uppkopplad till Arkivets 
databas för forskning. Möjlighet skall också 
finnas att kunna söka i emigrationsdata med 
tillgänglighet via länkar till Sverige. Det har 
även införskaffats en bredbandsuppkoppling 
via satellitmottagare på Arkivet. Detta gör 
att vi nu så småningom kan sitta här hemma 
i Sverige och koppla in oss och forska direkt 
genom att klicka oss vidare genom Arkivets 
hemsida.

För att idag forska i Arkivets material så mås-
te man antingen vara på Arkivet eller ta hjälp  
av Arkivets föreståndare via telefon, brev eller 
mail. När vi nu skall kunna söka/forska efter 
olika uppgifter på Arkivet via vår egen dator 
så måste allt finnas i databasen på Arkivet. Ett 
led i att förse databasen med uppgifter om oss 
själva, är att vi fyller i ett speciellt ”Genealo-
giskt formulär” och sedan sända över det till 
Arkivet i Bishop Hill där föreståndarparet för 
in det i databasen. Det hela är ju självklart helt 
frivilligt, men även om Du själv inte släktfors- 
kar så kan ju någon annan i Din släkt med an-
knytning till Amerika finna Dig på någon släkt- 

gren och då har man kanske svar på frågan om 
man har några släktingar som man inte känt 
till på andra sidan Atlanten. Det nya ”Genea-
logiska formuläret” på svenska kan Du få hos 
Din Logehistoriker/Arkivansvarige. Man fyller 
i det man vet och kan återkomma senare med 
kompletteringar. Antingen kan man skicka 
iväg formuläret själv direkt till Arkivet på den 
adress som står längst ner på själva formuläret 
eller så kan man gå ihop några stycken och 
skicka det i ett gemensamt kuvert.
Vårt föreståndarpar, Lillemor och Richard 

Horngren, önskar efter 15 fantastiska år på 
Arkivet gå i pension nu till den kommande ju-
len. Vi kommer att sakna dem väldigt mycket 
för deras oerhört fina arbete och gästvänlighet. 
Arbete pågår, men det är inte lätt att hitta ett 
sådant föreståndarpar.
Vi närmar oss snart ett nytt år och det är snart 

dags att förnya medlemskapet i Vasa-Arkivets 
Stödförening. Logens PS får översänt färdig-
skrivna inbetalningskort till gamla medlem-
mar, men vi behöver bli fler som stöder vårt 
Arkiv. Du kan vända Dig till Din PS som har 
förtryckta inbetalningskort där Du bara fyller 
i Ditt namn och adress. Tack för att Du också 
vill vara medlem och hjälpa Vasa-Arkivet i 
Bishop Hill och dess ovärderliga verksamhet. 
Vi i Sverige är ju befriade från den obligato-
riska avgiften på $ 1,5 som alla medlemmar i 
USA och Kanada betalar. Detta tack vare de 
frivilliga insatser som medlemmarna i Sverige 
gör.

För Vasa-Arkivet och dess Stödförening 
inom DL Nr 20

I Sanning och Enighet
Gunnar Mossberg
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ETT
STORT OCH VARMT 

TACK
till alla Vasa-syskon som uppvaktade vår Loge och

deltog vid vårt 40-årsjubileum den 2 september 2006. 

Det blev för oss ett synnerligen fint och
oförglömligt minne.

LOGEN WESTERVIK Nr 679

åRETs sVENsKAmERIKAN mED sWEOR 

på sEgERTåg I Växjö

Årets Svenskamerikan Agneta Nilsson har 
mottagit insignierna på utmärkelsen Årets 
Svenskamerikan vid Minnesotadagsfiran-
det i Växjö. Som grundare av organisationen 
SWEA, ett nätverk med över 8000 kvinnor i 
hela världen, har Agneta Nilsson en stark ställ-
ning bland svenska kvinnor i utlandet. Många 
av dem kom till Växjö för att delta i hyllandet 
av Årets Svenskamerikan. Det gladde Agneta 
mycket liksom alla oss andra som kom i kon-
takt med dessa sprudlande glada och positiva 
kvinnor. Det blev ett stort firande i Växjö, som 
beskrevs mer i ord och bild i förra numret av 
denna tidning.

Professor Ulf Beijbom, tidigare chef på Emi-
grantinstitutet, har i sin senaste bok skrivit 
om kvinnor i utvandrarbygd. Organisationen 
SWEA har en given plats där för den som vill 
läsa mer om SWEA. De olika avdelningarna 
inom SWEA ger ut egna tidningar och organi-

sationen har en officiell hemsida. 
Jag har varit aktiv i Årets Svenskamerikan-

kommitté i många år och arbetat med både 
programverksamhet och sponsring. Det är all-
tid lika roligt att se med vilken stolthet och 
glädje som Årets Svenskamerikan mottar sin 
utmärkelse, många gånger förvånade över att 
deras svenska ursprung och arbete i Amerika 
väcker uppmärksamhet i gamla Sverige. Då 
upplever jag mitt arbete med arrangemanget 
som meningsfullt.

En trogen gäst på Årets Svenskamerikan-ar-
rangemangen är professor Arnold Barton med 
hustrun Aina. Arnold fick utmärkelsen Årets 
Svenskamerikan 1988. Han har skrivit många 
intressanta böcker på temat emigration, väl 
värda uppmärksamhet.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
Vice Distriktsmästare



����Deltagarna gick i procession från 
Logelokalen till bankettlokalen.

En riktig Vasa-tårta Nya medlemmar

VDM & Agneta Nilsson 
vid minnestavlan.

DH DL19, Gunnel Lunde & 
DD LL680, Göran Nilsson
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