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VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Södra Sverige Nr 20

VASA-VÄNNER!
Vasa Support Clubs styrelse ser med tillförsikt fram emot
det nya året. Loger och enskilda medlemmar får inbetalningskort på medlemsavgift för år 2012 (100:- för loge,
30:- för enskild medlem). Vi välkomnar era medlemsavgifter.
Ni vet att alla våra medel ger nytta och glädje till loger och enskilda! TACK!
För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser – gåvor.
Vårt postgironummer är 105 68 42 - 6.
Med hälsningar i Sanning och Enighet
VASA SUPPORT CLUB
Rolf Arnshed, ordf.

VASA-ARKIVET I BISHOP HILL
Ditt stöd till Vasa-Arkivet i Bishop Hill är viktigt!
Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara
svensk-amerikansk kulturhistoria.
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 –1
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12,
372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90
e-post: gunnar.mossberg@telia.com

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 januari 2012.
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius
Nilsson, för adress se baksidan. Om du kan sända material via
e-post, så är det det bästa sättet. Likaså bör även bilderna vara
i digital form.
Omslagsfoto: Catherine Bringselius Nilsson
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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT
Ordenssyskon!
Höstterminen har kommit halvvägs och
logernas arbete är i full gång med diverse
aktiviteter.
Förutom nomineringskommittéernas oerhört viktiga arbete med att få fram lämpliga kandidater till tjänstemän för den
kommande terminen inom logerna, ska
styrelserna ta fram budgetförslag för nästa
termin som förhoppningsvis är i balans.
Enligt mitt sätt att se det, innebär det att
logernas alla fasta kostnader skall rymmas
inom medlemsavgiften.
Som jag tidigare skrivit i denna spalt så beslöt Distriktsmötet att vår medlemstidning
Vasa Nytt skall distribueras via posten. Detta gör nu att alla får en färsk tidning samtidigt. Det har varit mycket administration
kring detta men nu ser vi slutet av tunneln.
Orsaken till att detta inte verkställts med
detta nummer är helt enkelt av ekonomisk
art. Utgivningsbeviset gäller per kalenderår
och med den ekonomi som Distriktslogen
förfogar över tillåter detta inte dylika kostnader. Sålunda inleder vi det nya året med
direktutskick av Vasa Nytt.
Motionen om en arkivkommitté på Distriktsnivå som beslöts på Distriktsmötet
har blivit godkänd vid Storlogens Exekutiva Råds möte nu i september så därmed

träder denna motion i kraft med omedelbar verkan.
De flesta logerna har haft sina högtidsmöten för hösten och vid dessa är där en del
loger som recipierat in nya medlemmar.
Andra loger har balloterat in nya för kommande receptioner.
Vi behöver nya medlemmar i alla loger så
visst har Du någon i bekant/vänskapskretsen som passar in bland alla oss andra.
Då detta är sista numret av Vasa Nytt för i
år vill jag tillönska er alla en
God Jul och Gott Nytt år
Med bästa Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.voadl20.se
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FÖRE DETTA DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT

DISTRIKTSSEKRETERARENS
SPALT

Ordenssyskon!

VASAVÄNNER!

Julen står för dörren och vi önskar oss
själva och varandra värme och ljus, julefrid
och julefröjd, och snö i lagom mängd, så
det blir vitt och vackert i kontrast till det
tomteröda och grangröna….Det drömmer
jag också om, men jag gör först en liten
nostalgisk tillbakablick, till sommaren förra
året. Tanken är, att så här inför Julen, ge
lite plats för reflektion kring Sverige i USA.
Julen är ju hemlängtans tid för många: ”Jag
drömmer om en jul i hemma…”.
Sommaren 2010 höll Vasa Orden av
Amerika sitt Storlogekonvent i Washington
D.C. Det var en fantastisk upplevelse,
som många av oss Vasasyskon i Sverige
delar med våra amerikanska Vasavänner.
Förutom ett väl organiserat Storlogemöte
fick vi även uppleva staden Washington,
som bär USA:s politiska maktcentrum
på sina axlar. Vi besökte historiska platser
och monument och kunde i dess närhet
känna den känslomässiga tyngd, som de
representerar för det amerikanska folket.
Och inte minst, att fira 4 juli tillsammans
med miljontals människor i Förenta

När jag skriver detta är sommaren slut och
bladen börjar lysa i alla tänkbara färger i
höstsolen. Det är bara några dagar sedan
jag satt ute i solen som fortfarande värmde
och drack kaffe.
Men det är bara att inse att vi går mot en
kallare och mörkare årstid.
En årstid då det är skönt att vara inomhus,
kanske besöka någon loge.
Där jag bor i Påarp en mil från Helsingborg
ligger logerna nära varandra så det är bara
att titta i programhäftet och se vilken loge
som har möte nästa gång.
Staternas huvudstad var överväldigande
och storslaget.
En annan höjdpunkt var mottagningen på
vår ambassad i USA, belägen vid Potomac
River, enastående i arkitektur och innehåll.
Utöver
ambassadens
administrativa
göromål, satsar man på utvidgad verksamhet
i huset, såsom utställningar, föredrag,
kultur- och idéutbyte mellan Sverige och
Amerika. Under 2011 är temat för året
moderna livsstilar, där man visar på att
Fortsättning på sidan 23
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DISTRIKTSKULTURLEDARENS SPALT

Det låter så enkelt, bara tiden också räckte
till för att besöka Er alla.
Logemötena är i gång nu och jag vill
tacka för alla trevliga inbjudningar till era
möten.
Jag hade förmånen att besöka Logen Kärnan
Nr 608 på höstens första möte. Kulturafton
med efterkapitel: Svenska Amerika Linjen,
en mycket trevlig och givande kväll.
Logen som så fint var stödloge vid vårt
Distriktsmöte i Ljungby i maj 2011.
Årets DD-konferens i Ljungby var mycket
givande där alla våra DD var representerade.
En trevlig och lärorik helg med många
givande och tagande.
Träning och åter träning är mottot för att
en installation ska bli så bra som möjligt.
Glädjande kan jag tala om att vi i DL 20
har tagit in 6 st nya medlemmar sedan
juli månad, jag vet att det är fler på väg in i
vår Orden. Jag rapporterar nya medlemmar
till Vasa Star som sedan presenteras i nästa
nummer under nya medlemmar i DL 20.
Årets sista ER-möte är i helgen 5-6
november.
Slutligen önskar jag Er alla Vasasyskon ett
fint slut på denna termin.

Vasasyskon!
När jag skriver detta i början av oktober
har vi haft några varma och soliga dagar,
då man har kunnat sitta ute och njuta av
hur hösten har förvandlat trädgården från
sommarens färgprakt till höstens.
Inbjudningar, som jag tackar så mycket för,
till höstens möten vittnar om att arbetet är
i full gång ute i lokallogerna. Jag önskar alla
många trevliga och intressanta logemöten
med efterkapitel.
Sommarens nummer av The Vasa Star finns
att hämta på Vasa Order of Americas hemsida www.vasaorder.com. Nästa nummer
kommer med posten som vanligt.
Med dessa rader vill jag önska alla en God
Jul och ett Gott Nytt VASA-år!

God Jul och Gott Nytt År.
I Sanning och Enighet
Ingrid Cannerhagen
DS

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
DKL
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DISTRIKTSHISTORIKERNS
SPALT

Arkivkommitté upptäckt att vi saknar
standar från alla Distriktets loger, i Arkivet
i Bräkne-Hoby.
Därför vädjar vi till er samtliga loger. Sänd
oss ett exemplar. Ju nyare och finare desto
trevligare att arkivera.
Endast den mjuka delen av standaren vill vi
ha. Detta skickar ni till mig i ett kuvert.
Tack på förhand.
Med dessa funderingar och frågor vill jag
avsluta. En riktig God Jul och Gott Nytt
År därtill. Jag önskar er en fin Vasa-höst
I Sanning och Enighet
Anita Nilsson
Distriktshistoriker

Ordenssyskon
När jag skriver detta har vi just gått in i
hösten. Vi har i natt haft vår första riktiga
frostnatt.
Dagen framför mig ser ut att ge klart soligt
väder. En skön perfekt höstdag.
Jag hoppas också ni njuter några sköna
höstdagar emellan allt regnandet, vi också
får lära oss att tåla.
Nu går det fort framåt när Vasa har satt
igång igen. Min egen loge Skåne nr 570
har möte ikväll, efterkapitel musikafton.
Det ser jag framemot. Det är alltid lika
trevligt att träffa sina logesyskon. Jag
hoppas ni också har det bra i er loge.
Nu vänder jag mig till dig som logehistoriker
i logen. Jag hoppas att du har en duktig
Arkivkommitté, som hjälper dig i det digra
arbetet att sortera och ta hand om logens
viktiga papper. Påminna, vill jag också, om
att LH-rapporten till Distriktshistorikern
vid årets slut skall göras på särskilt
framtagen blankett. Denna blankett finner
du i tjänstemannapärmen hos Ordförande
och Protokollsekreteraren.
Endast denna blankett skall användas.
En annan sak: Vi har i Distriktslogens

MEDLEMMEN AV STORLOGENS EXEKUTIVA RÅD
Vasavänner!
Onsdagen den 7 september 2011 äntrade
jag och hustrun tåget i Ronneby kl 2202
för avfärd mot Kastrup.
Anlände Kastrup kl 0200 efter lite tågstrul
i Malmö.
Sen flög vi till Amsterdam kl 0600 för att
därifrån flyga direkt till Portland-Oregon
kl 1000.
En flygtur på 10,5 tim. Anlände Portland
vid lunchtid lokal tid (tidsskillnad 9 tim),
incheckning på Red Lion Hotel, tog en nap
sen eftermiddag efter att ha varit resande i
drygt 24 tim, denna varade hela natten.
På fredagskvällen deltog vi i ett litet ”Come
together party” för deltagare i Distriktsloge
Pacific Northwest Nr 13 distriktsmöte som
avhölls lördag-söndag 10/9-11/9. Nobel
Lodge Nr 184 stod för värdskapet, denna
loge har firat 100 år i år.
Att få deltaga i ett distriktsmöte i USA var
mycket intressant, detta möte påminde
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ganska mycket om hur vi gör här, men
ändå olika!
På banketten på lördagen blev vi placerade
vid ett bord där alla pratade svenska, vi blev
som sockerbiten för flugorna, alla ville veta
var vi kom ifrån och berätta om sig själva
och vad de kom ifrån!
Söndagen inleddes med parentation, sen
vidtog val av DM samt nytt ER. Därefter
vidtog installation något annorlunda än
här hemma.
Efter detta överlämnade jag till
Distriktslogen DL 19s och DL 20s standar
samt logen Ronnebys standar. Till Nobel
Lodge överlämnades detsamma utom
logen Ronnebys standar som de erhållit vid
ett tidigare tillfälle!
På måndagen den 12/9 började Storlogens
Exekutiva Rådsmöte, detta varade till den
15/9.
Här var jag lite spänd på hur detta skulle gå
då allt förs på Engelska, men allt gick bra!
Arbetstiden för rådet var mellan kl 08301630 varje dag, vi var indelade i olika
grupper men alla var i stort med i alla
grupperna på något sätt. Själv var jag
ordförande i Cultural Committee och fick
då redogöra vår uppfattning om de frågor
vi hade att behandla till övriga rådet, sedan
togs beslut i frågorna. Själv fanns jag med
i samtliga grupper, vilket gav mig en bred
uppfattning om samtliga frågor.
Mycket intressant att få vara med i dessa
förhandlingar, man får en insikt om hur
man jobbar i Storlogen.
Mycket handlade om ekonomin, efter
svindleriet av fondpengarna tidigare och
hur man skall bygga upp dessa fonder igen.
Generellt är ekonomin ansträngd, mest
beroende på minskat medlemsantal, idag
är vi ca 13000 medlemmar totalt!

Vi i Sverige betalar ingenting av vår per
capita till fonderna i USA!
Några av besluten som togs:
- SLER-möte under 2012 genomförs via
mejl, Skype eller liknande!
- Fiskalåret ändras till kalenderår.
- Vasa Star skall utges med fyra (4) nummer
per år, varav två går ut på nätet och två
trycks.
- ÅSA firandet får 1000$ per år fram till
2014 då nytt beslut tages.
- Distribution av Vasa Nytt stöds med
1000$ per år fram till 2014 då nytt beslut
tages.
- Inga flera brevmärken trycks i år, någon
form av allsidigt märke kommer att tas
fram senare.
- Arbetet med förbättring av hemsidan
fortlöper, men ekonomin styr investeringarna!
- Motionen från DL 20s distriktsmöte om
en arkivkommitté i distriktet godkändes!
- Man efterlyser en amerikansk version
på nätet om ÅSA och dess firande, via en
länk!
Detta är ett urval av de frågor som behandlades, som är av intresse för Sverige.
Nästa Storlogemöte hålls 2014, mellan
den 4 juli och 10 juli på ”Rye Town
Hilton Hotel” i Rye Brook, New York,
för värdskapet står Distriktsloge New York
Nr 4.
Notera detta i era almanackor!
Efter avslutning av SLER-mötet åkte vi hem
via New York, Manhattan i fyra dygn.
Kom hem till Sverige den 23/9.
Med Vasa-hälsningar från
MSLER-Sverige
Ulf Alderlöf med fru Ingegerd
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ÖNNESTADDAGEN

DD-konferensen i Ljungby

Sverige-Amerikadagen i Önnestad
”Relationer och att bygga broar” var
temat för årets Sverige-Amerikadag den
21 augusti. Elise Peters, chef för Swedish
Council of America i Minneapolis, fick då
ta emot Hans Mattsonplaketten.
Dagen inleddes i Önnestads kyrka med en
mycket fin gudstjänst och vacker musik, som
framfördes av fyra unga harpister och deras
lärare. En blåsorkester ledde sedan marschen
till Hembygdsparken. Högtidstalet hölls av
2007 års plakettmottagare Erik Gustavsson
från Sverige Amerika Centret i Karlstad.

Konferensen började lördagen den 27
augusti då vi var 15 DD som samlades
och vi representerade alla loger i Distrikt
20, mycket intressant och viktigt att alla
kunde komma. Konferensen leddes av
DM Br Olle Wickström, DS Sy Ingrid
Cannerhagen och MDER Bengt Åberg
som förväntansfulla tog emot oss och
presenterade programmet för dessa två
dagar och efter att var och en presenterat
sig satte vi igång. Vi fick information om
vilka uppgifter vi nu hade framför oss de
närmaste två åren, efter detta kom vi snabbt
in på något oplanerat, vår Ordens framtid,
detta blev intressant och uppskattat och
handlade bl.a. om hur vi skulle kunna
påverka medlemsantalet i framtiden. Det
vara många förslag och synpunkter på
detta och förorsakade en lång och livlig
debatt som utmynnade i att vi enades om
att framföra våra önskemål till ER. Vi har
fått ett förslag från ER som vi nu genom
DD Br Lennart Nilsson skall utvärdera
och diskutera hur vi på ett positivt sätt
kan påverka Distrikt 20 och Vasa Ordens
framtid. Före lunch hann vi med att träna
agerandet på ett installationsmöte, efter
lunch fortsatte vi med mer information
om våra DD-uppgifter och träningen
med årsmötesförhandlingar och åter
igen installationsmöte. DM Br Olle gav
order om att vi kl. 18.30 skulle samlas
i konferensrummet eftersom Ljungbytidningen skulle fotografera och intervjua
oss, vi skulle passa tiden noga och det gjorde
vi. Men Br Olle hade lurat oss, men på ett
populärt sätt, tidningsbesöket var en bluff,
i stället var det dukat upp ett imponerande
bord med läskande drycker och tilltugg,

Vasamedlemmar deltog med Sveriges, USA:s, Kanadas och
Vasa Ordens flagga.

Hans Mattson utvandrade år 1851 från
Önnestad. Han var en framgångsrik överste
i amerikanska inbördeskriget och var två
gånger statssekreterare i staten Minnesota.
Stiftelsen Sverige-Amerikadagen bildades
1988 av Logen Christian nr 617 i Kristianstad och Önnestads Hembygdsförening.
Plaketten delas ut varje år tredje söndagen i
augusti sedan 1989.
Maureen Bengtsson
DKL
Se mer på färgsidorna.
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mycket uppskattat.
Söndagen började vi med genomgång av
uträkning av DFT-poäng i praktiken, som
verkligen behövdes, mer mötesträning
innan lunch och examensinstallation
och utvärdering av konferensen på
eftermiddagen. Konferensen var verkligen
lärorik och uppskattad av såväl oss DD
som av konferensledarna. Nu kommer vi
ut i våra loger och visar vad vi kan.
Olle Olsson LL 570,
DD i LL Klockan 747

som hälsades välkomna enligt ritualen. En
ståtlig och väl genomförd fanparad gjordes
av Sy Ingrid och Br Stig Moberg samt Sy
Eva och Br Kent Fransson som belönades
med välförtjänta varma applåder.
Utmärkelser delades ut till logens
medlemmar Br Olle Wickström som fick
40- årsmärket och Sy Britt-Marie och
Conny Fihnn samt Gertrud och Sven-Åke
Sjöstrand som fick 10-årsmärket. DD Sy
Gunilla Broddesson delade ut DFT till Sy
Marianne Fransson och Eva Sjöstrand då
de inte var närvarande på Distriktsmötet.
Kerstin Helgesson och Åke Sjöstrand
tilldelades av FDO Madeleine Olsson i nu
nerlagda LL Trelleborg, LFT för de uppdrag
de haft i den logen.
KL Olle Olsson anförde lite om VASA
Ordens tillkomst och lite historia om
tiden framåt och talade om kulturledarnas
och medlemmarnas viktiga delaktighet i
punkten Kontakt Amerika på våra möten.
LH Nils Henriksson läste en dikt med
historisk innebörd om vår loge.
Uppvaktningar gjordes av Sy Helena Jönhill
från LL Klockan 747 som överlämnade
logen Klockans bordsstandar, Sy Ingegerd
och Br Ulf Alderlöf samt DM Br Olle W
från ER DL 20, överlämnade penninggåvor
och från Lokallogerna i Distrikt 20 hade
logen Skånes DD Sy Gunilla Broddesson
samlat in pengar till en gemensam gåva
från logerna i Distrikt 20 som bestod av
fyra fina vinbägare som även invigdes
under kvällen.
Under Ordens väl framförde SLD Br Åke
Mellnert en hälsning och ett telegram från
Storlogen och MSLER Br Ulf Alderlöf
framförde en hälsning från Storlogens
ER. Banketten inleddes med lite mingel
och en god champagne som inledning till

DS Ingrid Cannerhagen, DH Anita Nilsson och DD 680
Inger Ericsson i sampsråk på DD-konferensen.

Se mer på färgsidorna.

SKÅNE nr 570
80 årsjubileum
Den 3 september var det dags för logens
firande med anledning av att det gått 80 år
sedan den bildades. Firandet började med
jubileumsloge med 52 gästande och 72 egna
logesyskon. Ordförande Br Per Dahlman
öppnade ritualenligt mötet och hälsade de
införda gästande och egna logesyskon varmt
välkomna. Reception utfördes på sedvanligt
högtidligt och stilfullt sett och logen fick
nu 3 nya medlemmar, nämligen Lena och
Georg Larsson samt Solvig Kristoffersson
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ritualen och efter Ijuständning och
Vasasången lästes protokollen från vårens
sista möte och jubileumsmötet upp och
godkändes. KL Br Olle Olsson hade
sammanställt en berättelse om Chicago på
1800-talet då Chicago brann ner och hur
Potter Palmer år 1870 började bygga upp
staden igen. Under Ordens väl tackade DD
Sy Gunilla för välkomsthälsningen och O
Br Per uppvaktade Br Kennie Sjöström
eftersom han fyllt år under sommaren.
Efter lite mingel var det dags att intaga
matsalen som var vackert dukad i hösten
färger. Maten bestod av kycklingbröst med
bacon, banan och chutney och det smakade
som vanligt mycket gott. Till kaffet bjöds
det på en god hembakad chokladkaka,
bakad av Sy Soile Paremo. Efter kaffet kom
kvällens höjdpunkt då det sedan många år
välkända paret Gunilla Postaroff och Kaj
Ohlsson underhöll oss med hälig musik
och sång och berättelser om många av sina
resor världen runt. Avslutningsvis var det
dags för lotteridragning och det var många
som blev lyckliga vinnare, resten får bida sin
tid till nästa mötes dragningar. För många
tar inte kvällen slut nu för flera medlemmar
har långt hem, de bor t.ex. i Höör, Kivik,
Ystad, Lomma, Oxie, Svedala, Brösarp,
Bara, Trelleborg, Skurup, Höllviken och
själv bor undertecknad i Bjärnum och har
11 mil hem, så natten blir sen för många.
KL Olle Olsson.

Logens ordförande Br Per med hustru Sy Gunnel testar med
belåtenhet jubileumstårtan.

en trevlig kväll. Maten, som var delikat,
bestod av förrätt: parmaskinka och
västerbottenpaj, huvudrätt: kalvytterfilé
med potatis/selleripuré och ugnsbakade
rotfrukter, efterrätt en utsökt välsmakande
och nyttig fransk chokladkaka med
apelsinmousse. Nu var det dags att möblera
om lite så dansgolvet blottades och strax
dukades kaffet fram och dansen satte fart
till Dinos orkester och som det dansades.
Orkestermedlemmarna var överväldigade
av att vi dansade så mycket och så länge och
dansen slutade inte förrän de spelade ”Var
ska vi sova i natt”, då var klockan 01.05.
Vid en liten paus i dansandet serverades en
smarrigt god jubileumstårta. Men som alla
trevliga sammankomster så tar de slut, så
också denna trevliga jubileumskväll.
Av samstämmiga uttalanden av Ordenssyskon, var alla mycket nöjda med kvällen.
KL Olle Olsson
Fredagen den 14 oktober 2011.
Ordförande Br Per Dahlman öppnade
dagens möte och hälsade logens DD Sy
Gunilla Broddesson och egna logesyskon
hjärtligt välkomna. Mötet avlöpte enligt
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Gunilla Postaroff och Kaj Ohlsson underhöll oss i logen Skåne

LOGEN CARLSKRONA nr 601
Lördagen 25 september
Mötet inleddes med en tyst minut för
att hedra vår bortgångne Ordförande Br
Göran Svensson.
En viktig punkt under mötet var rapport
och genomgång av vissa motioner som
behandlades under Distriktsmötet i
Ljungby. Dessvärre fick receptionen
inställas på grund av sjukdom, i dessa
influensatider.
BKL Sy Siv Gustafsson berättade om
Alfred Geijer, en Amerika-återvändare
från Långasjö, som upplevde mycket och
som slet ihop kapital i Amerika kring
förra sekelskiftet. Ett kapital som kom väl
till pass när investeringar i handel- och
timmerbranschen skedde efter hemkomsten
till det gamla landet.
Ett minne, från en gången men viktig
epok, i Sveriges historia finns i Långasjö.
Guldgrävarstugan som är en kopia av
stugan Alfred Geijers byggde i Klondyke.
LH berättade om ett radioprogram
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(”Sommar i P1”) som sändes den 11 augusti.
Sommarvärden den dagen hette Barbro
Osher, svensk honorär generalkonsul i
San Francisco sedan 1999. Hon stöder
projekt inom forskning, kultur och högre
utbildning i såväl Sverige som USA och
utnämnd till Årets svenskamerikan 2008.
Logen avslutades enligt sedvanlig ritual.
Trivsamt god stämning kring middagsbordet, trots få deltagare. Den fantastiskt
goda måltiden bestod av helstekt oxfilé
med potatisrulle, smörstekta kantareller,
grönpepparsås samt grönsallad. En minst
lika delikat dessert avnjöts, äppelkaka
med vaniljsås. All heder åt köket och dess
personal.
Under programpunkten efterkapitel, fick
vi besök av den kände Björkholmen- och
Karlskronaprofilen Olle Melin. Ett mycket
intressant föredrag med bilder från både
då och nu som visade att mycket har hänt
i Karlskrona under det senaste seklet.
Vattenområden har fyllts igen, öar har vuxit,
ibland även vuxit ihop med andra öar. Det
är inte bara enskilda hus som rivits, utan i
vissa delar har hela kvarter rivits och ersatts
av nya hus. Det är inte alltid ersättarna
håller en högre arkitektonisk skönhet än
de som fått ge vika, men å andra sidan –
skönheten ligger i betraktarens öga – även
om frasen alltjämt är under diskussion.
Det visades många bilder. Vissa bilder var
okända för auditoriet, medan andra bilder
fick igång berättarlusten. Namn på platser,
affärer, profiler och händelser var många,
liksom historierna, anekdoterna och
skrönorna, allt i en salig blandning.
Br Alf A

LOGEN KÄRNAN nr 608
Kulturmöte lördagen den 13 september.
Höstens första möte blev verkligt
högtidligt, då vi kunde hälsa vår nya DD
Br Leif Larsson från LL 634 Höganäs
välkommen som DD. Vi hade många
gäster från LL 634 som ville vara med
om invigningen. Bland gästerna fanns
representanter från Exekutiva Rådet i DL
20. Vår O Br Krister Fritzon kunde hälsa
välkommen till Vice Distriktsmästare Br
Karl-Axel Bengtsson, Distriktssekreterare
Sy Ingrid Cannerhagen, vår egen Medlem
MDER Br Bengt Åberg och DD för logen
Nybyggarna Sy Berit Broberg och O i LL
634 Sy Evy Lindstrand.
Denna kväll kunde vi också gratulera vår
Musikmästare Br Bo Collin, som vår DD
Br Leif Larsson, som sitt första uppdrag
fick installera i ny regalia.
Under mötet blev det många rapporter om
olika möten som medlemmarna i Logen
Kärnan varit med om under sommaren.
Vår medverkan i Distriktsmötet i
Ljungby uppmärksammades med ett
fint tackkort från Exekutiva rådet genom
Distriktsmästare Br Olle Wickström.
Efter mötet samlades alla för en drink och
mingel. Stämningen var hög då alla ville
berätta om allt roligt man varit med om
under sommaren.
Arbetsgruppen bjöd in till höstens första
supé, som bestod av Biff Stroganoff, till
denna ris och en god sallad. Till kaffet
serverades en jättegod hemlagad tårta som
verkligen uppskattades.
Efter mötet var det dags för föredrag av
överingenjör Berne Liljegren som höll en
givande information om ”Gamla” Svenska
Amerikalinjen. Vi fick höra om den första

invandringen till Amerika. Föredraget
hade träffande döpts till ”Skepp o Hoj”.
Under kvällen var det dragning på det
extralotteri som anordnats för alla givmilda
medlemmar, som skänkt vinster till våra
lotterier på Distriktsmötet. Kommittén
som bestod av Sy Eivor Höörgren, Br
Jan Bürzell, Sy Gudrun Fritzon och Sy
Gerd Lejon lyckades sälja 1600 lotter som
inbringade 16 000 kronor, som blev ett
fint tillskott till omkostnaderna i samband
med Distriktsmötet. Det var Br Jan och Sy
Birgitta Bürzell som skänkt vinsterna till
detta lotteri.
Ytterligare ett lotteri med massor fina
vinster anordnades denna kväll. Det var det
vanliga ”efterlotteriet” som arbetsgruppen
anordnat. Många glada vinnare gick hem
denna kväll!
Till sist avtackades arbetsgruppen som
hållit kvällens trevliga arrangemang.
”Systrarnas afton” den 1 oktober
Vid logemötet kunde O Br Krister Fritzon
hälsa välkommen till DD Br Leif Larsson
med maka Sy Bodil samt vår förre DD Br
Boris Nilsson med maka Sy Marianne.
Under mötet balloterades två nya blivande
medlemmar in.
Fortsättning på sidan 21
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ÖNNESTADDAGEN

Fyra harpister förgyllde sammankomsten i Önnestads kyrka.
Under gudstjänsten fick vi lyssna till skön harpomusik av
några flickor från Kristianstads musikskola.

Carl Boberg från Nisswa, Minnesota och Elise Peters från
Minneapolis, Minnesota
Ambassadrådet Chris Dunnett
vid Amerikanska ambassaden
i Stockholm invigningstalade.
Chris
Dunnet
avslutade
med att överlämna 2011
års Hans Mattson-plakett
till Elise Peters, chef för
Swedish Council of Amerika i
Minneapolis. Högtidstalet hölls
av Erik Gustavsson från Sverige
Amerika Centret i Karlstad.
Fanborg i parken.

Distriktsdeputeradekonferensen

Förfriskningar med tilltugg inför middagen.
Kursledningen med kursdeltagarna med sina
nya kunskaper i DD:s göranden och låtande i logerna.
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Logen Skåne nr 570s 80-årsjubileum

Logens nya medlemmar Lena och Georg Larson och Solvig
Kristoffersson omgärdade av Logen Skånes tjänstemän.

Under kvällen uppvaktades logens årsbarn Br Nils Henriksson
(tv) och Br Kjell Åhlander av Sy Gunnel Dahlman.
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Många uppvaktningar, tal och telegram kom logen till del
under kvällens lopp.
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Medlemmar

Storlogen

Anita och Lennart Nilsson, LL 570
Olle och Inga-Britt Olsson, LL 570

GM William Lundquist & Sheila
VGM Tore Kellgren & Birgitta
GS Joan Graham & Robert
GT Keith Hanlon & Emma
VGS Gail Olson & Kenneth
GLEB-E
Arthur Bjorkner & Nancy S.
GLEB-MW Sten Hult & Nancy
GLEB-W Ed Netzel & Judy
SLER-Sv Ulf Alderlöf & Ingegerd
GLEB-Can Ken Banks & Carol

Sonja och Sven Rönne, LL 608
Åke Mellnert och
Carina Norin, LL617
Birgit och Gösta Löfstedt , LL 617
Maureen och
Göte Bengtsson, LL 618
Bertil och A-M Ericsson, LL 630
Birgitta Hjortskull, LL 630
Siw o Gunnar Mossberg, LL 630

Distriktsloger

Karl-Axel och
Anita Bengtsson, LL 634
Berit o Hans Bogren, LL 634
Gull-Maj och
Bosse Högstedt, LL 634
Ingrid och
Bertil Cannerhagen, LL 634
Knut Rosenkvist och
Maj-Lis Friedman, LL 634

Lokalloger

DL Södra Sverige nr 20
DL Norra Sverige nr 19
LL Blå Jungfrun nr 749
LL Christian nr 617
LL Klockan nr 747
LL Kärnan nr 608
LL Ronneby nr 630
LL Utvandrarna nr 680

Aktivitetsklubbar

PDM Club of Sweden
Vasa Support Club
Vasa-Arkivets Stödförening

Catherine Bringselius Nilsson och
Göran Nilsson, 678
Lena och
Bengt Hammargren, LL 678
Gun och Gunnar Lith, LL 679

Merry Chrismas
and A Happy New
Year from the
little animals in
Washington, DC.

Gunnel och Jan Persson, LL 680
Winette o K-E Forssander, LL 680
16
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LOGEGLIMTAR

LL Kärnans nr 608 nye DD, Leif Larsson

Två flickor från Ruskaby skola i LL Kärnan nr 608
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Br Hans Ferm, LL Christian nr 617, mottager en gåva i LL
Tomelilla nr 631.

Kommittén Br Anders och Sy Ann Björklund, Sy Sara Klint
och Sy Margareta Tegnér, LL Christian nr 617.

LL Tomelilla nr 631, tipsrunda i trädgården.

DD Hans-Erik Lindeblad med hustru Britt-Marie, LL
Calmare Nyckel nr 628, hälsas välkommen till LL Carl von
Linné nr 678 av Sy FDM och Sy O Ulla WennerstrandNilsson

O Br Lennart Mattsson hälsar trädgårdsjournalist Gunnel
Carlson välkommen lill LL Utvandrarna nr 680.
Logesyskonen i LL Nybyggarna nr 698 väntar med spänning
på maten.

Logen Nybyggarna vandrar i Wallanders fotspår.

Vid kaffet i LL Klockan nr 747.
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på. Alla barnen var klädda i tidstypiska
kläder liksom föräldrarna, där vi kände
igen nämndemansparet och Torpamoror.
Många glada skratt hördes från publiken.
Med kläder och lite dialekt förflyttades vi
lätt till 1800-talet.
Efter dragning på ett lotteri med massor
av fina vinster, avtackades systrarna av
Ordföranden Br Krister med en fin ros.
Bröderna såg lite fundersamma ut. De måste
ju ta upp kampen med Systrarna. Kanske
blir det något om ”Den nya skolan”
LH Eivor Höörgren

fortsättning från sid 12

Efter mötet samlades alla för drink i baren.
Alla systrarna var värdinnor och bjöd in till
vackert dukade bord, som hade namn som
geografi, matematik, rättstavning o.s.v.
Menyn bestod av: Förrätt: Sillamad.
Varmrätt: Späckad grishals med krösamos.
Dessert:
Kaffe och kaga. Återigen till det facila priset
av 120: Alla lät sig väl smaka av den fantastiskt
goda hemlagade maten. Gammaldags var
det. Alla var spända på vad systrarna skulle

LOGEN CHRISTIAN nr 617
Lördagen den 20 augusti samlades vi efter
sommarens uppehåll till logemöte i LL
Christian nr 617. O Br Åke kunde hälsa
fem gästande ordenssyskon välkomna. Det
var logens nyutnämnde DD Br Lennart
Nilsson och DH Sy Anita Nilsson, LL
Skåne nr 570, DHM Br Gunnar Mossberg
LL Ronneby nr 630, DH DL 19 och O Br
Erik Gustavsson LL Karlstad nr 632 samt
Årets Hans Mattson plakettmottagare Sy
Elise Peters LL Austin nr 466 i Chicago.
Parentation hölls över logemedlemmarna
Br Karl-Erik Isaksson samt Br Anders
Nordgren.
Efter protokolläsning och rapporter
berättade KL Sy Gertrud om sitt möte
med Bernhard Andersson såväl vid resor
i Amerika som här hemma. LH Sy Karin
berättade om morgondagens festligheter
i Önnestad och hälsade alla välkomna.
Efter ett fint logemöte samlades vi till
efterkapitel, där vi fick njuta av en god
måltid och samvaro. I efterkapitlet deltog
Mr Chris Dunnett från Amerikanska
ambassaden i Stockholm och två blivande
logemedlemmar. DHM Br Gunnar

Ruskaby skola med nämndemansparet och Torpamoror.

överraska med. Dörrarna stängdes till
matsalen, och systrarna försvann.
Plötsligt öppnas dörrarna igen och Fröken
Amalia Larsson (Sy Gunilla) från Ruskaby
skola berättade att vi skulle få närvara
vid skolans ÅRSEXAMEN 1870 i den
lilla byn Ruskaby. Fröken var helt perfekt
i sin hårknut och försökte få ordning i
klassen. Även på den tiden fanns busiga
barn. Lilla Lucinda var klassens ljus och
söt. KristaIia var blyg. Stina lite trög och
dum. Johanna var artig och snäll. Pojkarna
var lite busiga. Där var August, som var
tölpig. Petter som alltid lät lilla Lucinda få
frågan, när han inte själv kunde och den
busiga Valerian, som var svår att få ordning
21

Mossberg visade bilder och berättade om
Bishop Hill och Vasaarkivet där, vilket han
är ombud för här i Sverige. Efter kaffe och
lottdragning skildes vi åt efter en trevlig
Vasakväll. /KH

vid dagens högtidlighet i Önnestad. För
dagens högtidstal svarade Erik Gustavson,
föreståndare för Sverige Amerika Centret i
Karlstad. Han talade om emigrationen som
startades redan av vikingarna, men den stora
emigrationen kom igång på 1850-talet med
massemigrationen i slutet av 1860-talet
efter nödåren 1867-1869. Vasa Orden av
Amerikas Storloges representant i Södra
distriktet i Sverige Åke Mellnert framförde
Stormästarens hälsning till dagens högtid.
Under eftermiddagen följde underhållning
av en musikgrupp och linedance av City
Linedancers, Kristianstad.
Ett antal hantverkare ställde ut alster, man
kunde också få en inblick i Vasa Orden av
Amerikas verksamhet och Släktforskning.
Önnestads hembygdsstuga var öppen för
besök. Dagen bjöd på ett vackert väder och
vi kunde alla enas om att återigen ha fått
uppleva en fin kulturell dag vid vår bygds
vackra minnesmärke.

Söndagen den 21 augusti inleddes SverigeAmerikadagen i Önnestad med gudstjänst
kl 11 i Önnestads kyrka. Under gudstjänsten
fick vi lyssna till skön harpomusik av några
flickor från Kristianstads musikskola.
Därefter tågade vi, ledd av Åhus Blåsorkester
och fanborg från LL Christian nr 617
till Hembygdsparken för välkomsttal,
flagghissning och nationalsånger. Efter
lunchuppehållet där det serverades en
enkel måltid och underhållning av Åhus
Blåsorkester samlades vi för invigningstal av ambassadrådet Chris Dunnett,
Amerikanska ambassaden i Stockholm.
Han framhöll relationerna mellan länderna
i framtiden och med tanke på det har det
startats ett projekt ”Road Show” som skall
besöka flera städer från Umeå i norr till
Växjö i söder.
Chris Dunnet avslutade med att överlämna
2011 års Hans Mattson plakett till Elise
Peters, chef för Swedish Council of Amerika
i Minneapolis. Elise tackade och var mycket
hedrad över utmärkelsen och att vara med

Logemöte lördagen den 24 september.
Gäster var logens DD Br Lennart Nilsson
och DH Sy Anita Nilsson, LL Skåne nr
570. Fyra medlemmar balloterades in och
de kommer att recipiera vid högtidsmötet
i oktober.
Efter protokolläsning,
skrivelser och rapporter framförde Sy

DHM Br Gunnar Mossberg, Hans Mattson-plakettmottagaren
Sy Elise Peters, samt ambassadrådet Chris Dunnett.
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Hertha
Erlandsson
besökskommitténs
kontakter med medlemmar.
Under Kontakt Amerika framförde Sy
Gunnel Larsson hälsning från Sy Carol P
Martin LL Fylgia i San
Francisco. O Br Åke
framförde slutligen
tack till MM Br
Ronny Ragnarsson för
stämningsfull musik
under logemötet.

på väl etablerade svenskamerikanska
institutioner som genom sin existens och
verksamhet berikar och vidgar perspektivet
på vår svenska historia.
Vår Orden har en mer än hundraårig historia.

TV och radioprofilen
Bengt Roslund

Utsikt över Potomac River framför svenska ambassaden i
Washington, DC

Den har sina rötter i förstagenerationens
svenska utvandrare i huvudsak. Det
arvet bygger vi vår verksamhet på i Vasa
Orden av Amerika idag. Naturligtvis
måste vi, liksom alla organisationer, vara
öppna för att anpassa oss till vår tid och
vara lyhörda för människors behov och
önskningar. Många medlemmar har
uttryckt oro för sjunkande medlemstal.
Insikt om problemet är ett första steg till
nytänkande. Mitt bidrag för att initiera
nytänkande är den rekommendation som
jag som Distriktsmästare lade fram för
Distriktsmötet i maj 2011 och som till
min stora glädje antogs. Arbetet kommer

Till efterkapitlet kom ytterligare fem
gäster. Efter en god måltid berättade Bengt
Roslund, välkänd från TV och Radio, om
sin tid i dessa media. Det var intressant
att lyssna på och han hade mycket att
berätta om från kända tv-program. Kvällen
avslutades med lotteridragning och
avtackning av den suveräna kommitténs
arbete för vår trevnad. /
fortsättning från sid 4

möjligheter till ett bättre liv kan ges genom
nya innovationer och nya livsstilsmönster.
Svenska och amerikanska tankar möts.
Vår ambassad gör fin PR för Sverige, liksom
de konsulat som finns i USA med hängivna
chefer, som ger Sverige mycket good will.
Andra organisationer, som arbetar för Sverige i ett svenskamerikanskt perspektiv är de
omsorgsfullt uppbyggda svenskamerikanska
museerna på olika håll i USA.
American Swedish Institute i Minneapolis,
Swedish Council of America, SWEA och vår
egen orden, Vasa Orden av Amerika med
sitt arkiv i Bishop Hill, är andra exempel

fortsättning på sid 30

23

LOGEN SMÅLAND nr 618

LOGEN RONNEBY nr 630

Den 24 september var det dags för höstens
första logemöte.
Under efterkapitlet tog broder Bo
Ahlsgård oss med på sommarens långa och
spännande resa som började med svenskt
midsommarfirande på tåget till Kastrup med
sill och potatis. Väl framme i Minneapolis
i Minnesota firades Svenskarnas Dag,
Swedish Heritage Day, i Minnehaha Park.
Kartan visar resvägen genom bl a Nebraska, Colorado, Nevada, Arizona, Kalifornien och Oregon. Den 886 mil långa
resan avslutades i Seattle, Washington.
Br Bos fina bilder visade återigen på
USA:s omväxlande natur och intressanta
platser. Bo som har ett stort intresse för
släktforskning berättade också om nya
kontakter med släktingar i Kalifornien.
Det gav ytterligare en dimension åt den
innehållsrika USA-resan.
KL Maureen Bengtsson

POVEL RAMELAFTON
Lördagen den 10 september samlades 32
logesyskon samt sju gäster, vår f.d. DD sy
Mona Harrysson, LL Carl von Linné nr
678, vår nya DD sy Birgitta Schött, LL
Carlskrona nr 601, samt övriga gäster från
LL Carlskrona nr 601. Alla hälsades varmt
välkomna av Br O Björn Persson.
Utöver de ritualenliga punkterna på
dagordningen fick vi höra rapporter om
vårens och sommarens aktiviteter. Sy
Elisabeth Andermark berättade om vårens
välbesökta Vasautfykt som gick i vår
kommuns norra delar under ledning av
en kunnig guide, Ture Andersson. Resans
höjdpunkt var besöket på Johannishus
Slott, där greve Hans Wachtmeister
berättade - med kunskap och humor - om
sin släkt och dess betydelse för vårt land.
På Svenska flaggans dag deltog ett 20tal Vasasyskon i firandet i vår vackra
Brunnspark. Årets dragplåster var
ronnebysonen Tommy Körberg.
O Br Björn rapporterade från distriktsmötet
i Ljungby 21 - 22 maj där nio logesyskon
deltog.
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Söndagen den 24 juli besökte vi
Kannibalmuseet i Önneköp. Det är en
person som har detta museum i hemmet.
Under sina många resor i världens alla
hörn har han samlat på sig diverse föremål,
bl.a. olika kultföremål och udda redskap
från kannibalstammar och pygméfolk
som han ställer ut på museet. Därefter
intog vi den medhavda fikakorgen hos Sy
Lena och Br Kenneth Andersson vid deras
paradisliknande gård i Kilhult Huaröd

Br O rapporterade vidare att Sy AnnMargreth och Br Bertil Ericsson tillsammans
med Sy Ingegerd och Br Ulf Alderlöf besökte
firandet av Sverige-Amerikadagen i Ljuder
den 14 augusti och att Sy Ann-Margreth
och Br Bertil även besökt Önnestadsdagen
i augusti.
Vid LL Skånes nr 570:s högtidliga
80-årsjubileum deltog flera från vår loge.
KL Br Per Ericsson berättade om några av
världens högsta byggnader med tanke på
att det nu är 10 år sedan terrorismen slog
till mot World Trade Center. Denna dag
kallas av amerikanarna för ”nine-eleven”.
Efter att ha njutit av kalkon- och
provencalsk paté med tillbehör samt
fisksoppa med smördegsbröd bänkade vi oss
förväntansfulla inför kvällens efterkapitel.
Kvällens höjdpunkt var ”Ronneby revykung”
Urban Jönsson som kåserade om ”Povel
Ramel på trekvart” och berättade med ord
och musik om hans Knäppupprevyer från
den första ”Akta huve´t” från år 1952 till
”De sista entusiasterna” 1968. Han tackades
med varma applåder och blommor som O
Br Björn överlämnade.
/EA

Besök vid laxtrappan på gökottan i Ravlunda.

Lördagen den 30 juli blev det bussresa till
Fredrikdalsteatern för att se Viva la Greta
med bl.a. Eva Rydberg. Regnet hade visat
sig hela dagen, men när bussen svängde in
i Helsingborg kom solen och allt blev till
belåtenhet.
Lördagen den 10 september hade
Lokallogen sitt första möte efter
sommaren i Kverrestads Bygdegård med
skaldjursinspirerat efterkapitel.
Vid mötet presenterades vår nya DD Sy
Nadja Häll från Logen Christian nr 617.
Vår avgående DD Br Hans Ferm som är
från samma Loge avtackades efter fyra
fantastiska år på den tjänsten och fick som
tack blommor och vår Loges fina standar.
Br Hans Ferm tackade med ett långt och
gripande tal, som inte lämnade någon

LOGEN TOMELILLA nr 631
Liten tillbakablick på vad Logen har
haft för träffar under sommaren är det
Gökotta Kristihimmelsfärdsdagen vid
Skepparpsgården i Ravlunda då 13
medlemmar
samlades.
Gemensamt
vandrade vi till laxtrappan från 1600-talet,
som är renoverad och fin. Passade även på
att titta in i Lindgrens länga som låg vid
vägen tillbaka innan vi mumsade i oss av
våra medhavda frukostkorgar.
25

oberörd.
Vår KL Br Enar Hallström berättade om
årets Svenskamerikan Kerstin Lane.
LH Br Hans-Ingvar Hansson berättade att
Bishop Hill hade fått en ny föreståndare
till arkivet och gjorde oss också
uppmärksamma på att fotoalbumet lades
ut för beskådning.
Efter mötet hade en trevlig tipsrunda satts
upp ute i Bygdegårdens trädgård av vår LH
Hans-Ingvar Hansson som handlade om
djur och natur som vår O Br Bengt-Arne
Åstradsson mycket överraskande vann, tätt
följd av Br Kenneth Andersson och Hans
Lundgren.

fina program avslutades med en klassiker
”Gamla dansbanan”.
Sedan kaffe och dragning i medlemslotteriet
och vinnare av trisslott blev Bröderna
Hans Lundgren och Helge Hansson samt
Systrarna Inga Persson och Gertrud Hägg.
Men den stora vinnaren denna kväll blev Sy
Lena Andersson som nästan vann ”rubbet”
på det vanliga lotteriet.
Vad man bl.a. kommer att minnas denna
mycket trevliga kväll är Br Hans Ferm
fina tacktal och Sy Lena Andersson
vinstdragningar.
Lördagen den 15 okt. var det Logemöte där
vi hälsade gäster och våra nya medlemmar
från nedlagda Logen Trelleborg välkomna
genom att sluta syskonkedja med dem.
Sy Evy Fredsberg och Br Lars-Göran
Andersson hade ordnat en tipsrunda
angående våra kunskaper om Nya Zeeland.
Därefter berättade de och visade bilder
från deras resa till Nya Zeeland med
stopp på Thailand, Australien och USA.
De berättade med inlevelse om detta land
och träffen med Sy Evys släkt som hade
emigrerat på slutet av 18oo-talet som blev
en av höjdpunkterna på deras resa.
Borden hade de dukat snyggt med
inspiration av Nya Zeeland med flaggor,

Sedan började frossan av räkor eller kräftor
och för en del blev det smörgåstårta. En
och annan sång blev det också i den goda
stämningen vi hade och alla verkade vara
nöjda.
Kvällen fortsatte med uppträde av våra
Logesystrar Inga Persson och Gertrud Hägg
under namnet ” HILDA” och ”HULDA”
iklädda fina tyrolerkläder.
Det trevliga programmet inleddes med
”Joddling” och fortsatte sedan med
”barnatro” på cittra tillsammans med
publiken. Sedan lades ”vaggvisor” och
gamla skillingtryck upp på ett pärlband,
varvade med roliga historier och deras
26

ormbunkar och frukter.
Vid kaffet hade de dragningen på
tipsrundan där Sy Ingrid Mattsson och Sy
Gertrud Hägg hade samma kunskapsnivå,
men efter lottning drog Sy Ingrid längsta
strået. Vid det sedvanliga närvarolotteriet
blev vinnarna Br Rolf Paulcén, Br Börje
Gunnarsson, Br Kenneth Andersson och
Br Bo Wigren
Texter G-M Å och Enar
BPS Gun Saming och Robban Högström, kvällens magiker.

Lördagen den 15 oktober skulle vi haft
ett föredrag, men det fick inställas. Så tre
bröder formerade en sång- och spelgrupp,
”Three Brothers”, på stående fot under
styrelsemötet, vilket vi såg fram emot.
Så mellan en härlig Cordon Bleu och
kaffet underhöll oss ”Three Brothers”,
som nu visade sig vara fyra, med gamla
härliga skillingtryck och slagdängor. De
tackades med ett fång blommor och
stående ovationer. Ett stort tack till Ragnar
Munther, Arnt Moen, Bo Ljungklint och
Lars Falegård för den fina insatsen! /GN

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678
Lördagen den 17 september inledde vi
hösten med att välkomna vår nye DD,
Hans-Erik Lindeblad LL Calmare Nyckel
nr 628, till vår loge. Vid supén bänkade vi
oss vid ett långbord i galleriet. Och i pausen
mellan kycklingen och kaffet underhöll oss
Robban Högström, en ung magiker med
stor talang som verkligen trollade bort oss.
Kan någon förklara hur han bar sig åt?

LOGEN UTVANDRARNA
nr 680
Vid höstens första logemöte lördagen
den 10 sept 2011 kunde O Br Lennart
Mattsson hälsa många egna logesyskon
samt gäster från LL Christian nr 617 och LL
Skåne nr 570 välkomna. Logens nya DD
Sy Inger Ericsson från LL Klockan nr 747
presenterades för logen och välkomnades
med en varm applåd. Efter sedvanliga
förhandlingar och måltid väntade kvällens
höjdpunkt. Trädgårdsjournalisten Gunnel
Carlson, som erhållit vårt hedersstandar,
höll ett synnerligt uppskattat föredrag

KL Marianne Walldén avtackar Gunnel Carlson.
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under rubriken ” Trädgård - en passion för
livet”. Gunnel började i barndomshemmet
i Asarum, där föräldrarna drev en
handelsträdgård. Redan där grundlades
hennes kunskap om och intresse för växter
och odlingar. Med vackra bilder fick vi
besöka olika smultronställen i ”Sveriges
Trädgård”, både Rosengården i Karlshamn
och Brända Holm i Karlskrona. En liten
frågestund blev det också och Gunnel
avtackades med applåder och en bokgåva.
Kaffe och lotteri väntade sedan, innan vi
begav oss ut i höstdimman efter en trevlig
Vasa-kväll.
KL

hur vi i Sverige ser på dessa företeelser. I
Williamsburg ligger USA:s näst äldsta
universitet. Varje år utses en stipendiat från
hembygden, och Lennart står för vistelsen
vid universitetet. Kravet på studenten
är att han/hon har intresse och fallenhet
för naturvetenskapliga ämnen. Många
stipendiater har sedan fullföljt utbildningen
till läkare eller civilingenjör i Sverige.
Trots sin relativt höga ålder har Lennart
Borgström inga planer på att trappa ner sitt
engagemang i olika projekt i USA.
Kvällen avslutades som vanligt med kaffe,
god kaka och lotteri med fina vinster.
KL

Logemöte lördagen den 8 oktober 2011.
Trots manfall bland tjänstemännen var alla
poster besatta, då O Br Lennart Mattsson
öppnade logemötet. Förhandlingarna
gick raskt, och flinka händer hjälpte till
att plocka undan och göra om salen för
kommande föreläsning. Under tiden
samlades övriga logesyskon och gäster för
en stunds minglande, innan man satte
sig till bords. Ett härligt salladsbord med
hembakat bröd inledde, därefter avnjöt vi
en synnerligen delikat varmrökt lax med
potatis, gröna ärtor och senapssås.
Vid efterkapitlet kunde O Br Lennart
välkomna en långväga gäst, nämligen
Lennart Borgström från Williamsburg,
Virginia. Lennart är bördig från
Svängsta, där hans far grundade företaget
ABU, välkänt för alla fiskeintresserade. På
grund av hårda skatteregler kom ABU i
utländsk ägo förklarade Lennart. Därefter
”provocerade” han åhörarna med sin syn
på bl.a. amerikanska vapenlagar, Tea-partyrörelsen och den amerikanska sjukvården.
Hans åsikter sammanfaller inte alltid med

LOGEN NYBYGGARNA
nr 698

Logen Nybyggarna 698 mjukstartade
höstens aktiviteter med en grisfest på
Farhults festplats. Vädret visade sig från sin
bästa sida, platsen var fin och arrangörerna
hade gjort sitt yttersta för att kvällen skulle
bli lyckad. Maten bestod av helstekt gris,
potatissallad och tillbehör som intogs vid
fint dukade bord. Åke speleman spelade
upp till dans och dansgolvet fylldes snabbt
av glada festdeltagare.
Det var cirka femtio deltagande Vasasyskon,
från såväl nybyggarna 698 som från
Höganäs 364 och stämningen var, som
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LOGEN KLOCKAN nr 747

vanligt när nybyggarna träffas, på topp hela
kvällen.

Så var det dags för höstens första logemöte
den 24 september i Klockan 747.
Vår nya DD Olle Olsson hälsades hjärtligt
välkommen. Tolv vasasyskon hade varit i
Halmstad och sett pjäsen Änkeman Jarl.
Högtidsmötet år 2012 flyttas till den 18
februari.
BKL Sy Christina berättade om
stumfilmsstjärnan Anna Q Nilsson, som
emigrerade till USA endast 17 år gammal.
Hon har fått ge namn åt ett av pågatågen.
Br Rolf berättade om sin resa till USA och
Canada.
På menyn denna kväll stod en smakrik
höstgryta med tillbehör.
Kvällens föredragshållare var Bengt Åke
Bengtsson. Han gjorde sitt bästa för att
övertyga oss om att ett gott skratt förlänger
livet. Historier och berättelser upplevda
eller återgivna blandades med sång till
dragspelsmusik. Även vi logesyskon fick
sjunga med i några kända sånger.
Efter kaffe med kaka och den sedvanliga
lottdragningen var det dags att bege sig
hemåt efter en trevlig Vasakväll.
/IE

Logen nybyggarna 698 hade Vasautflykt
till Skånes sydkust 2011-09-04.
Efter ett kortare logemöte avreste 28
Vasasyskon med buss från Ängelholm och
med siktet inställt på en heldag i södra
Skåne.
Frukosten avnjöts utomhus i vackert väder.
Därefter fortsatte resan till Ystad där en
guidad tur i Wallanders fotspår ägde rum.
Turen var lyckad, guiden kunnig och trevlig
och Ystad var en upplevelse.
Resan fortsatte från Ystad till Abbekås där
middag intogs på Hamnkrogen.
Ett besök gjordes därefter på bärnstensmuseet
i Kämpinge, även där med kunnig guide.
Kaffe serverades senare vid Falsterbo kanal,
med hembakt, jättegott bröd.
Bussen styrde därefter norrut mot
Ängelholm och resans avslut.
Det märktes under resans gång att den
arrangerande gruppen lagt ner ett stort
arbete med denna utflykt.

29

Delar av Storlogens presidium

för Årets Svensk-Amerikan hålls i Växjö
nästa år. Som ordförande i kommittén
leder jag arbetet med att kandidater till
nästa års mottagare av utmärkelsen Årets
Svenskamerikan. Det är en utmärkelse, som
påminner oss om alla utvandrade svenskar
till Nordamerika.

fortsättning från sid 23

att ske i samverkan med logerna, så alla
medlemmar skall känna sig välkomna
att bidra med idéer och synpunkter. Jag
återkommer med mer information om
detta arbete, som ännu befinner sig i sin
linda.

Som avslutning kan jag berätta att American
Swedish Institute har en julmarknad den 19
november samtidigt som den nyrenoverade
Turnbladska villan, där museet ligger,
återinvigs efter omfattande renovering.
Intilliggande nybyggnad beräknas klar
2012. Julaktiviteter avlöser varandra ända
in i januari, då julen dansas ut på gammalt
svenskt manér.

På Emigrantinstitutet pågår också ett
förnyelsearbete, som bland annat innebär
en strävan att utvidga sin verksamhet,
till exempel med utställningar på andra
orter. Ett nytt grepp i år var att fira
Minnesotadagen i Ljuder i samarbete med
Ljuders hembygdsförening. Hur det blir
nästa år är inte beslutat ännu. Ett som är
säkert är dock att huvudarrangemanget

I väntan på utflyktsbussen
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Ambassadör Jonas
Hafström höll tal vid
Storlogens bankett
på Marriott Hotell i

Catherine Bringselius Nilsson och Bruse Karstadt på ASI

Sverige finns således representerat i USA,
alltifrån ambassadens lansering av Sverige
till museernas kultursatsningar och Vasa
Ordens knytande av vänskapsband!

Washington, DC.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar
Catherine Bringselius Nilsson
FDM

Skylten på svenska ambassaden i Washington, DC

Rapport från Vasa-Arkivet

Jag ler för mig själv när jag tänker på
Torsten Torstensson och hans trupp som
var här, jag hade bara arbetat några veckor
här, och jag kände mig verkligen som en
”gröngöling”, men alla var så trevliga och
allt verkade fungera bra.
Jake Gruel och Marge (ansvarig för
ekonomin) samt många andra gör ett
otroligt arbete här. Jag ser fram emot
varje månad när ”Gänget” dyker upp, och
stackars Jake som får stå ut med att vara
mitt bollplank både när han är här och via
telefon.
Dom hade vid ett tillfälle med sig ett
härligt gäng svenskar från olika loger
runt Stockholm, som bl.a. skänkte ett
välkommet bidrag till Arkivet.
Höstliga hälsningar från Vasa Order of
America National Archives
Viktoria Almgren – Kofoid
Viktoria.vasaarchives@gmail.com

Mina första två månader
som arkivarie på Vasa
Order
of
America
National Archives, har
varit en enorm upplevelse,
det känns som om jag går
till min hobby varje dag.
Och jag är mycket tacksam för att ha
fått denna möjlighet, och ära, att arbeta
tillsammans med dessa fantastiska
människor.
Jag var här för första gången 1982, och
besökte då mina släktingar i Woodhull,
eftersom min mormors bror emigrerade
1914, han slog sig ner i Woddhull. ( Ligger
ca 15 min bilväg från Bishop Hill). Redan
då blev jag förälskad i området, men inte
trodde jag då att jag skulle bo och arbeta på
detta underbara ställe 29 år senare.
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