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REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 15 okto-
ber  2006. 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!
Så är vi inne i verksamheten igen efter en förhoppningsvis skön 

och avkopplande sommar.
VASA SUPPORT CLUB står beredda att ekonomiskt stödja och 

hjälpa där så anses behövligt. Alla ansökningar om bidrag behandlas 
seriöst och med största möjliga positiva resultat. Förutsättningarna 
för eventuella bidrag finns i våra stadgar, vilka finns hos Logerna.

Snart sänder vi i vanlig ordning till alla Protokollsekreterare färdigskrivna inbetalningskort 
till alla Lokalloger och dess medlemmar för inbetalning av medlemsavgiften år 2007. PS bru-
kar ha vänligheten att sända dessa vidare med möteskallelser i oktober-november, vilket vi är 
mycket tacksamma för. Avgiften är oförändrad 100:-/Loge och 30:-/enskild medlem.

TACK FÖR ATT Ni hjälper oss med att rekommendera Era vänner att bli medlemmar!
Hjälp oss att stödja genom medlemsavgifter - kondoleanser- gratulationer och gåvor!

Vårt plusgiro 105 68 42 - 6
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen. Rolf Arnshed, ordf

VA
SA

SU
PPORT CLU

B

Aktivitetsklubb 
VASA ORDEN AV AMERIKA 

JuLhäLsNINgAR I VAsA NyTT

Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt sända Dina Jul-hälsningar till 

Vasa-vänner genom en radannons i VASA NYTT!

Gör så här:
Betala till: PG 43 09 29-0, DL Södra Sverige Nr 20 

Skriv Ditt/Ert namn och Logens Nr på plusgiroblankettens talong

Priset är endast 50 kr och skall vara Distriktslogen tillhanda senast den 

15 oktober 2006.

Detta är ett billigt och effektivt sätt att sända Julhälsningar, ingen 

nämnd, ingen glömd!

Varje Loge är välkommen att önska en riktigt God Helg!

Dessa gemensamma julhälsningar kommer att publiceras i 

VASA NYTTs novembernummer 2006.
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DIsTRIKTsmäsTARENs spALT
Ordenssyskon!
Efter en lång och varm sommar hoppas jag 

att vi alla har nya krafter till att genomföra 
fina Logemöten och intressanta efterkapitel.

Vår Orden firar som bekant 110 år den 18 sep-
tember och jag hoppas att alla Lokalloger kan upp-
märksamma det på något vis under september.

Min och Catherines medverkan som dele-
gater vid Storlogemötet i San Diego den 30 
juni till den 7 juli var en stor upplevelse för 
oss båda. De olika arbetsuppgifter som vi blev 
tilldelade, genomförde vi båda med glädje 
tack vare det stöd vi fick av alla de från Sve-
rige ditresta Logemedlemmarna. Tack skall Ni 
alla ha för Ert stöd.
Vid mötet valdes som väntat Rolf S Bergman, 

Cleveland Heights, Ohio, till ny Stormästare 
efter Ulf Brynjestad.

Jag vill gratulera Tore Tellberg till valet som 
MSLER Sweden samt Bertil Ericsson till valet 
som MSLER At Large. Samtidigt vill jag också 
gratulera Knut Rosenkvist till utnämningen som 
SLD DL 20, Gun Lith till utnämningen som 
Storlogekulturledare för Sverige samt Morgan 
Pålsson till utnämningen som Storlogeungdoms-

ledare för Sverige.
Ett grattis även till 

Eva Pilhammar-An-
dersson för utnäm-
ningen som SLD DL 
19, samt till Lisbeth 
Hallberg Qvarfordt 
till utnämningen 
till Publicity Director Sverige.

En utförligare rapport kommer jag och Cathe-
rine att presentera vid nästa ER-sammanträde.

Efter det kommer rapporten att skickas ut 
till alla Lokalloger.

När detta läses av Er har vi precis genomfört 
Tjänstemannakonferensen, ett reportage däri-
från kommer i nästa nummer av Vasa Nytt. 
Likaså kommer det att rapporteras från olika 
Sverige-Amerika arrangemang i sommar samt 
ÅSA-firandet.

Jag och Carina vill önska alla Ordenssyskon 
en fortsatt god sensommar och hoppas att vi 
ses på något Logemöte under hösten.

Med varma Vasahälsningar
I Sanning och Enighet

mDER hAR ORDET
Ordenssyskon.
Jag hoppas ni har kun-

nat njuta av den fantas-
tiska sommaren och 
ha nytta av den i kom-
mande Vasa-arbete 
under hösten.

Storlogemötet är ge-
nomfört och nu tar 
arbetet vid att föra 

in de ändringar som beslutades där 
och på vårt eget Distriktsmöte 2005.

Dessa ändringar berör Konstitution såväl 
som Lokalloge- och Distriktslogestadgar.

När allt är färdigt så sätts arbetet i gång.
Det som närmast står på agendan är tjäns-

temannakonferensen i Ljungby sista helgen i 
augusti, där vi skall försöka ge de deltagande 

tjänstemännen mer kunskap om Vasa Orden 
av Amerika och arbetet i Logerna. Jag ser fram 
emot att träffa de olika Logernas representan-
ter på denna konferens.

Nästa distriktsmöte kommer att genomföras 
2007 i Ljungby och det är väl på sin plats att på-
minna om eventuella motioner som skall skrivas, 
att dessa går rätt väg, d.v.s genom Logen.
Alla motioner skall behandlas av Logen, om 

detta inte blir gjort godkänns den inte.
Lev väl och ta vara på den tid vi har genom att 

bl.a besöka alla egna Logemöten i första hand 
och även andra Loger, där ni har möjlighet till 
detta.

Med förhoppning om en fin Vasa höst.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
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DIsTRIKTshIsTORIKERNs höRNA
Ordenssyskon!
Vasa Orden av Amerika kan i år fira 110 års-

jubileum. Orden bildades officiellt den 18 sep-
tember 1896. Men bildandet hade föregåtts av 
ett intensivt förarbete, i vilket en person från 
våra trakter spelade en synnerligen aktiv roll. 
Det var Nils Persson, bördig från Jämshög i 
Blekinge. Det är kanske därför på sin plats att 
vi ägnar denne bleking några rader.

Nils Persson föddes på gården Rösjö Västra 
nr 38 i Jämshög socken den 24 april 1850 som 
yngste son till gårdens ägare Per Persson, född 
1815. Gården låg tidigare vid vägen mot Him-
mingsmåla och kallades Gamlegården. Per lät 
emellertid under åren 1848-50 uppföra nya 
byggnader på den nuvarande platsen, först ladu-
gårds- och stallängorna och sist boningshuset.
1884 utvandrade Nils Persson till USA och 

arbetade där som ingenjör.
Han kom att bli en av de drivande krafterna 

bakom vår Ordens bildande.
Det hade under 1880- och 1890-talen gjorts 

ett flertal försök att samordna verksamheten 
bland de självständiga svenska föreningarna 
som fanns i USA, främst i staterna Connecticut, 
New York och Pennsylvania. Resultaten hade 
varit mer eller mindre lyckade, mest mindre.

Det egentliga första handgripliga försöket 
var föreningen Vegas i New Britain inbjudan 
till ett möte den 18 februari 1896. Man inbjöd 
samtliga svenska föreningar i staten Connecti-
cut att sända var sin delegat, som tillsammans 
med övriga intresserade skulle försöka bilda 
en sammanslutning.

I inbjudan hade man presenterat följande 
huvudpunkter som skulle diskuteras:

Alla föreningar som skulle sluta sig till 
förbundet måste arbeta som slutna el-
ler hemliga föreningar.
Förbundet skulle styras av en storloge 
med deputeraden från varje förening.
Utarbetande av stadgar eller anord-
ning därom.
Bestämma vad i övrigt må framställas.

Inbjudan hade hörsammats av sex föreningar, 

1.

2.

3.

4.

som sänt var sin delegat. 
Vega hade som samman-
kallande två represen-
tanter. Till ordförande 
för mötet utsågs Nils 
Pearson och till sekre-
terare Hjalmar Swen-
son, båda från Vega.

På mötet stadfästes huvudpunk-
terna enligt inbjudan, och man beslöt vidare 
att begränsa verksamheten till staten Con-
necticut. Man tillsatte vidare en kommitté be-
stående av Nils Pearson från Vega, George K 
Rose från Vikingen, New Haven  och Andrew 
Williams från Norden, Hartford. Kommitténs 
uppgift var att utarbeta stadgar och ritual. 
Man skulle också pålysa ett organisationsmöte 
efter fullbordat arbete.

När kommittén fullgjort sitt arbete utlys-
tes organisationsmötet till den 18 september 
1896. Då hade två av de sex först intresserade 
föreningarna redan hoppat av, varför endast 
fyra föreningar med sammanlagt tretton de-
legater var representerade. Till ordförande ut-
sågs Ernst Vänn och Nils Pearson blev sekrete-
rare. Konstitutionskommitténs väl utarbetade 
förslag till stadgar och ritual gillades och stad-
fästes enhälligt vid mötet. Det är i stort sett 
samma som gäller än i dag! Man antog också 
namnet Vasa Orden av Amerikas Förenta Sta-
ter, ett namn som 1911 ändrades till det vi 
har i dag – Vasa Orden av Amerika. Därmed 
var Distriktsloge Nr 1 i den nystartade Orden 
bildad, och det är från detta möte, som vår 
Orden officiellt räknar sin tillvaro.
Ännu fanns det ingen Storloge organiserad, 

så för detta ändamål tillsattes en kommitté i 
vilken bl a Nils Pearson ingick. 

Rätt snart efter bildandet hoppade ytterligare 
två föreningar av, bland dem Vega trots att det 
var den förening som tagit initiativet till bil-
dandet av Orden och representanten var Nils 
Pearson. Det var således bara två föreningar av 
de ursprungliga sex som kvarstod,  nämligen 
Norden i Hartford och Kronan i Danbury, och 
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det är dessa två som än i dag är Nr 1 och Nr 2 
i Vasa Orden av Amerikas alla Loger.

När föreningen Vega vägrade att ingå i den 
nybildade Orden blev följden att flera av dess 
medlemmar lämnade föreningen och organise-
rade en ny Loge. Denna införlivades med vår 
Orden den 28 december 1896 under namnet 
Tegnér Nr 5 med Nils Pearson som ordförande.

Det första storlogemötet hölls den 30 mars 
1897 och då valdes Nils Pearson till Ordens 
förste stormästare, ett ämbete han innehade 
till 1901.

Sommaren 1927 besökte Nils Pearson sitt 
gamla fosterland för första gången på 43 år. 
Det hade då bildats två Loger i Sverige. Den 
första i Göteborg 1924 och den andra i Vä-
nersborg 1925. Efter sin hemkomst till New 
Britain skrev Nils Pearson i sitt tack till göte-
borgslogen: ” Djupa och dyrbara äro de min-
nen, som dväljas från hembygd och barndom, 
men lika högtidliga äro de minnen, som kvar-

stå från den högaktning, som bevisades en 
obetydlig emigrant efter 43 års bortovaro.” 

LL Trelleborg nr 734 besökte på sin vår-
utfärd i år Rösjö Västra nr 38 och kunde då 
konstatera att gården är i dag i ganska dåligt 
skick men var säkert en stilig byggnad när Nils 
utvandrade till Amerika 1884. Boningshuset 
används nu som tillfällig bostad för utländska 
gästarbetare.

I Sanning och Enighet
Börje Gunnarsson

DIsTRIKTsKuLTuRLEDAREN
Ordenssyskon!
Jag tror att det är många som inte känner 

till TESKEDSORDEN, bildad i Stockholm i 
augusti 2006, på initiativ av den israeliske för-
fattaren Amos Oz .Ordensnamnet bygger på 
en liknelse, som författaren beskriver så här: ” 
Om man ser en eldsvåda, finns det tre olika 
sätt att reagera:

Man kan snabbt springa därifrån.
Man kan skriva insändare och kräva nå-
gon ansvarigs avgång.
Man kan försöka släcka branden genom 
att hämta en hink vatten och kasta på el-
den. Om man inte har någon hink, kan 
man ta ett glas, och har man inte det kan 
man ta en tesked., för alla kan hitta en 
tesked. Den rymmer inte så mycket vat-
ten, men om en miljon människor kastar 
en tesked vatten var på elden, gör det 
verkan.” Sensmoralen i liknelsen kan gälla 
även för vår fina Vasa Orden av Amerika 
; om vi alla, Systrar och Bröder, tillsam-
mans gör något, även om det verkar litet, 

1.
2.

3.

kan vi åstadkomma mycket.  
Har vi den inställningen inför höststarten, 

kan vi hoppfullt se framåt efter en otrolig 
sommar, som jag hoppas många har kunnat 
njuta av.

Själv ser jag fram mot Tjänstemannakon-
ferensen i Ljungby i slutet av augusti, då jag 
hoppas få träffa många kulturarbetare, fyllda 
av idéer och arbetslust.     

En i alla avseenden fin Vasa-höst önskas Er alla
I Sanning och Enighet
Gun Lith
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sTORLOgEDEpuTERAD hAR ORDET
Vid Storlogsmötet 

i San Diego Califor-
nien tillfrågades jag 
av vår nye

Stormästare Rolf 
Bergman om jag 
kunde tänka mig bli 
utnämnd till Stor-
logedeputerad för 
DL 20 under hans 

mandatperiod (4) år. Givetvis blev jag 
stolt och glad, kände mig hedrad över detta 
uppdrag. För mig har Vasa Orden av Amerika 
varit en ledstjärna i mitt liv.Att få tänka till-
baka på alla de uppdrag, planeringar, genom-
förande och de mål man satt upp vid olika 

sammankomster inom Vasa Orden av Ame-
rika, som ger tillbaka så mycket av kunskap, 
lärdomar följt av all den gemenskap, vänskap, 
glädje som möter en genom att vara medlem 
och inneha en tjänstemannabefattning på Lo-
kalnivå eller Distriktsnivå där alla våra insatser 
är lika mycket värderade.

Med förhoppning om att jag kan se fram 
emot en positiv utveckling av vår Orden, få 
möjlighet att besöka Logerna, informera om 
viktiga händelser, kunna hjälpa till både på 
Lokalloge- som Distriktslogenivå, så ser jag 
fram emot få träffa Er alla, mina Vasavänner.

I sanning och Enighet
Knut Rosenkvist

REDAKTöREN hAR ORDET
Ordenssyskon!
Detta nummer av VASA NYTT innehåller 

inte så många reportage från Logemöten, ef-
tersom det mesta av vårens verksamhet kom 
med i förra numret. Men det finns en hel del 
om utflykter, gökottor, Nationaldagen och an-
dra sommaraktiviteter. Dessutom finns flera 
reserapporter från USA. Jag vet inte om det 
någon gång tidigare varit så många svenska Va-
samedlemmar i USA under samma år. Enbart 
från vårt Distrikt rör det sig om ca 60 stycken.

Firandet av Årets Svensk-Amerikan, Agneta 
Nilsson, har naturligtvis också sin givna plats 
i detta nummer.

Nu ser jag fram 
emot rapporter från 
höstens första Loge-
möten, gärna något 
om man uppmärk-
sammat vårt 110-
års jubileum.

En vädjan till Er 
som sänder in material – skriv lite 
mer än bara bildtexter. Berätta var och i vilket 
sammanhang bilden togs.
Slutligen – glöm inte sända in pengar för en 

julhälsning i VASA NYTT. (se sidan 2)
Bertil Ericsson

AKTIVITETsKLubb NR 22 
VAsA-ARKIVETs sTöDföRENINg

bildad 21 september 1992
Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd 
Arkivets verksamhet och bevara en svensk-amerikansk kulturhistoria.

Vid kondoleanser - tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!

Årsavgift kr 50:- Livstidsmedlem kr 700:- Postgiro 73 27 09-1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE, tel: 0457-203 90

NATIONAL
ARCHIVES
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På grund av såväl utrymmes- som tidsbrist 
inskränker sig inslagen denna gång till två no-
tiser från Medlemsbladet (Vasabladet). Den 
första från Logen Kärnan Nr 608 år 1962 med 
en rolig formulering om vilken sorts kassör en 
Loge bör ha. Den andra från Logen Malmö-
hus Nr 643 år 1966 skriven av dåvarande Kul-
turledaren Knut Sernbo för 40 år sedan. Tiden 
går.

Jag återkommer i nästa nummer av VASA 
NYTT med mera material.
Bertil Ericsson

hIsTORIsKA höRNET

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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LOgEgLImTAR

LOGEN SKåNE NR 570 - malmö

LOGEN KÄRNAN NR 608 - helsingborg

RÄTTELSE! Jag slarvade tydligen 
i förra numret av VASA NYTT. Av 

någon anledning glömde jag nämna att Barbro 
och Nils Henriksson erhöll märket för 10 års 
medlemskap på Högtidsmötet den 11 februa-
ri. Jag ber om ursäkt för detta slarv.

Kristi Himmelsfärds Dag torsdagen den 25 
maj var det dags för ”gökotta”. Kl 0400 samla-
des ett antal yrvakna medlemmar för att lyss-
na på göken och lite förtäring ute på Kölnan. 
Därefter var det sillfrukost som Ordförande 
Solveig Johnsson och LH Marianne Fransson 
ordnat. Glad och trevlig stämning och god 

mat. En fin tradition i vår Loge som alla delta-
gande uppskattar.

Tisdagen den 6 juni firades Sveriges Natio-
naldag och ett fyrtital medlemmar från Lo-
gerna Skåne Nr 570 och Malmöhus Nr 643 
tågade tillsammans till Malmö Idrottsplats för 
att möta vårt Kungapar som gästade Malmö. 
Många av våra medlemmar bar folkdräkter 
vilket gav en fin bild av Sverige. Ordföranden 
i Logen Malmöhus Nr 643, Bodil Walles med 
make John, bjöd sedan på kaffe med dopp 
hemma hos sig. Vi tackar för det och tack alla 
som deltog på vår Nationaldag. /BÖ

Logen Kärnan Nr 608 har haft sin årliga Gökotta.
Kulturledare Stig Swedunger hade denna 

dag ordnat med en utflykt utöver det vanliga,
Med uppsamling i ett flertal bilar började 

färden på Trädgårdsgatan sedan körde vi till 
Kvidinge med besök i en kyrka där var det en 
Blåsorkester samt Gudstjänst därefter blev vi 
inbjudna till kyrkkaffe samt visning av kyrkan.

Sedan fick vi besöka Gyllenbjelska hospita-
let, ett museum som var bevarat sedan arton-
hundratalet, sedan gick färden till Tommarps 
Kungsgård.

Ett besök på Hillesgården avslutade denna 
underbara utflykt.

Bilden föreställer deltagarna på denna ut-
flykt. /AL

LOGEN chRISTIAN NR 617 - kristianstad
När vi lördagen den 22 april höll det sista 

Logemötet före sommaruppehållet stod Syd-
afrika i blickpunkten och det tack vare Glimå-
krabon Uno Johansson som är Sydafrikaex-
pert. Han arbetade på 1970-talet i Sydafrika 

och tjänstgjorde 1994 som fredsövervakare i 
samband med de fria val som förde Nelson 
Mandela till posten som president där. Uno 
odlade med åren sina gedigna kunskaper och 
gör nu resor med teman som djur och natur, 
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hantverk och kultur, mat och vin. Platser som 
passerade revy från buss, tåg och båt i kåse-
riet var bland annat Cape Point och Goda-
hoppsudden, där Atlanten och Indiska ocea-
nen möts, samt Durban och Zululand. Efter 

en god måltid blev vi även underhållna av vår 
eminenta kör C4-Singers som även tog oss 
med i allsång, och detta under ledning av Sy 
Mary-Ann Nilsson.

Logen Christian nr 617 hade sin traditio-
nella Naturdag söndagen den 14 maj i Åhus 
tillsammans med Logen Utvandrarna nr 680. 
Vi samlades på Torget i Åhus där Gösta Jo-
hansson tog oss med på en kulturell vandring 
i Kungsstugan, där Karl XI en gång gömde sig 
för danskarna, till Sankta Annas kapell och do-
minikanerklostret. Han berättade även lite om 
kyrkan i Åhus och vi fick bese den underliga 
gravstenen med de märkliga årtalen. Cofer-
dikaptenen Måns Mauritsson skulle ha blivit 
101 år (1708-1809) och hans hustru Helena 

133 år (1714-1847) Hon skall dessutom ha 
varit 82 resp. 95 år när hon födde sina döttrar 
Carolina och Cha-
tarina. Enligt Kris-

tianstadsbygdens 
s läktforskarför-
enings undersök-
ning föddes Måns 
1767 och hustrun 
Helena 1776. Det 
stämmer bättre 
med verkligheten. 
Efter denna trev-
liga föredragning 
av Gösta Johansson tog han med oss till An-
ders Håkansgården där vi bjöds på fika och en 
fin presentation av denna gård med sina gamla, 
fina samlingar. /KH

KL Gunnel Larsson avtackar Uno Johansson

Gravstenen på 
Åhus kyrkogård.

Anders Håkansgården i Åhus.

LOGEN cALmARE NycKEL NR 628 - kalmar
Sverige - Amerika – Dagen.
Söndagen den 6 augusti 2006 ordnade Lo-

gen Calmare Nyckel Nr 628 traditionsenligt 
Sverige - Amerika – Dagen.

Den inleddes på Kalmar slott med Guds-
tjänst på svenska och engelska i slottskyrkan. 
Mildred Fischer var officiant och hade kom-
ponerat ett fint program som också innehöll 
sång och musik av duktiga musikanter. Där-
efter följde samling i Gröna salen. Efter en 
mycket vacker fanparad hälsade Landshöv-

ding Sven Lindgren de närvarande välkomna 
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och talade om de nära relationerna Sverige 
har med Amerika. Han nämnde bl.a. att det 
finns fler svenskättlingar i USA än det finns in-
vånare i Sverige. Därefter följde högtidstal av 
USA:s press- och kulturattaché Chris Scharf. 
Han framhöll vikten att av att bevara de vän-
skapliga banden länderna emellan allt sedan 
New England grundades för 370 år sedan. För 
underhållningen svarade Kalmar Spelman-
slag och Kalmar Brass. Ett varmt tack till vår 
eminente Moderator Broder Berndt Sundberg 
som såg till att allt fungerade. 

Marschen till Krusenstiernska gården anför-
des av fanbärarna och Kalmar Spelmanslag. 
Där bjöds på ostkakegille vilket måste ha upp-
skattats av Landshövdingen som är medlem i 
ostkakans vänner. Lotteri med många och fina 

vinster inbjöd till den fina stämningen liksom 
musikunderhållningen. 

Ett stort och varmt tack till alla sponsorerna 
som gjort det möjligt att genomföra denna 
dag.

Ett lika stort tack till Systrar och Bröder som 
ställde upp och arbetade denna dag. /LC

LOGEN RONNEby NR 630 - ronneby

NATIONALDAGEN
Drygt 20 medlemmar samlades den 6 juni i 

Ronneby Brunnspark för firandet av Sveriges 
Nationaldag. Vädret var oss gunstigt, paraplyer 
fanns med men behövde inte användas. Ovan-

ligt stor publik hade samlats för att se gymnas-
tikuppvisning, lyssna på högtidstal och myck-
et musik. Fanor och flaggor delades ut och 
Nationalsången sjöngs. Efter arrangemanget 
gick vi genom den vackra Brunnsparken och 
avslutade med en gemensam eftermiddagsfika 
på Wienercaféet.
AmERIKAFRÄmmANDE
Onsdagen den 15 augusti var det dags. Vi 

samlades på eftermiddagen hos Inger och 
Kurt Hammarlund på Aspan där Eira Lind-
berg väntade. Det blev stora kramar och 
många minnen ventilerades. Härpå följde en 
liten tipsrunda med kluriga frågor som Kurt 
tagit fram. Efter dessa kroppsövningar gick vi 

Eira i centrum
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in i det stora partytältet, där väntade silltall-
rik, kräftor och därtill hörande drycker. God 
mat och mycket allsång med både kända och 
nya visor. Det hela avslutades med kaffe och 
underbart goda hallontårtor som Ingegerd 

Alderlöf bakat. Eftersom detta var andra året 
vi träffades på detta sätt, har det nu blivit en 
tradition, och Eira och vi andra ser fram mot 
nästa år. Stort tack till Inger, Kurt och Inge-
gerd för Ert arbete. /BE

Tillhör Kräftans vänkrets

Inga sura miner här

LOGEN hÖGANÄS NR 634 - höganäs
Sverige/Amerika-möte i Logen Höganäs. den 

17 juni. Inger  Persson, Gun-Britt Hassle-
ryd och Ulla-Britt Johansson njuter både av 

den vackra kvällen och det  vackra mötet.

Det är kul med kultur, titta bara på Mona 
Bengtsson, Bruno Henriksson, Marianne 

Persson och Elisabeth Henriksson.

Inte Ginger Rogers och Fred Astaire men väl Eli-
sabeth Henriksson och Åke Sennström i danstagen.

Gruppen som  arrangerat vårens 
Kulturmöte, den 8 april, avtackas.
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Den 27 juni kl 1000 påbörjades min resa 
till San Diego när planet till Atlanta lyfte från 
Kastrup. Ja, egentligen startade den 5 timmar 
tidigare, när jag steg upp. Det är långt till San 
Diego och det blev en lång resa pga långa vän-
tetider i inresekontrollen i Atlanta. Jag mis-
sade min anslutning, vilket gjorde att jag kom 
till mitt hotell kl 2300 lokal tid, 27 timmar 
efter det att jag steg upp i Sverige.

Här följer nu några glimtar av allt som hände 
under mina två veckor i Kalifornien. Jag går 
inte in i detalj på förhandlingarna, våra dele-
gater, DM Åke Mellnert och VDM Catherine 
Bringselius Nilsson, presenterar sin rapport 
senare i höst. Men i stort sett gick det bra för 
Sverige. Storlogen fortsätter stödja oss eko-
nomiskt beträffande Membership Kits, Årets 
Svensk-Amerikan, mikrofilmning och distri-
bution av VASA NYTT till USA/Canada. Jag 
hade skrivit en rekommendation att ordet 

”skandinavisk” i vår Konstitution skulle bytas 
ut mot ”nordisk”. Detta ärende har varit uppe 
tidigare och avslagits, men nu gick det änt-
ligen igenom. Nu slipper vi försöka förklara 
att Skandinavien består av Sverige och Norge. 
Men vi är fortfarande en svensk-amerikansk 
vänskaps- och kulturorganisation och ingen-
ting annat! Jag går heller inte in i detalj på va-
len, den fullständiga listan finns på Storlogens 
hemsida. Glädjande nog fick Sverige även 
kommande termin två platser i Storlogens 
Exekutiva Råd, Tore Tellberg är nu MSLER 
Sverige och jag är MSLER at Large.

Jag kände mig riktigt stolt under den vecka 
Storlogemötet pågick, eftersom så många 
medlemmar från Sverige hade kommit dit. 
Mer än 40 totalt och från vårt Distrikt mer 
än 30 vilka alla hade sina regalier, något som 
väckte stor uppmärksamhet. Inget annat Di-
strikt var så väl representerat.
Under veckan fick jag tillfälle att visa den film 

som spelades in i Helsingborg förra året under 
ledning av Morgan Pålsson. Filmen visar hur vi 
genomför ett Logemöte i Sverige och innehål-
ler alla våra ceremonier utom installation. Det 

blev många intressanta reaktioner och frågor. 
”Gör Ni alltid så där?” ”Var kan man köpa re-
galier?” Det blev också väldigt tyst, när jag för-
klarade att detta inte var något vi ”hittat på” i 
Sverige, detta var i stort sett det man gjorde 
i USA och Canada 1950, och att vi i Sverige 
hade bevarat det. Jag hade med mig 225 ko-
pior av filmen, en till varje Distriktsloge och 
en till varje Lokalloge i USA och Canada. De 
försvann fortare än jag hann lägga fram dem. 
Nu återstår att se om det väcks ytterligare tan-
kar, om man gått rätt väg ”over there” eller ej. 
Några av ”skådespelarna” fanns på plats och 
blev hyllade med applåder. Även utmärkelsen 

”Oscar” nämndes i sammanhanget.
Våra delegater, Åke och Catherine, skötte sig 

med den äran i de kommittéer de arbetade.
Hela Storlogeveckan präglades av bra för-

beredelser, det var välordnade utflykter, väl-
komstmottagning och banketter. Ett stort och 
varmt tack till ordföranden, FDM Daga-Karin 
Lindquist, och övriga medlemmar i organi-
sationskommittén, till Distriktslogen Pacific 
Southwest Nr 15, till alla Lokalloger och till 
alla övriga för det stora arbete Ni gjort.
Allt roligt har ett slut, så också Storlogemö-

tet. Själv stannade jag ytterligare några dagar 
i San Diego för att få se lite mer av alla se-
värdheter. Bland annat tillbringade jag en dag 
på hangarfartyget Midway, vilket ligger som 
museum i hamnen. Men det är en helt annan 
historia.

En glädjande sak, när jag kom hem efter 
ännu en lång resa, var att vädret var i stort sett 
detsamma som i San Diego.
Bertil Ericsson
MSLER at Large

RAppORT fRåN sAN DIEgO
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Firandet av Årets Svensk-Amerikan, Agneta 
Nilsson, SWEA:s grundare, inleddes med en 
välkomstlunch på Värdshuset Ulla Winblad 
i Stockholm, i vilken delar av ÅSA-kommit-
tén samt Agneta och hennes son Pelle deltog. 
Senare samma dag mottagning hos USA:s 
Chargé d´Áffaire, Stephen V. Noble, och där 
väntade en överraskning för Agneta när prin-
sessa Christina kom för att gratulera.
Tisdagen var resdag till Växjö och på ons-

dagen stod Landshövding Lars-Åke Lagrell 
värd för en middag på residenset. Bland gäs-
terna sågs den nyvalde MSLER Sverige, Tore 
Tellberg med hustru Margareta, de svenska 
Distriktsmästarna, Lisbeth Qvarfordt Hall-
berg med make Inge, Åke Mellnert, professor 
Arnold Barton (ÅSA 1988) med hustru Aina 
samt förslagsställaren för årets ÅSA, Gunnar 
Mossberg med hustru Siw.

Torsdagen inleddes med presskonferens 
och efter lunch intervjuades Agneta av Radio 
Kronoberg. På kvällen bjöd Växjö Kommun 
på middag med Kommunfullmäktiges ordfö-
rande. Åke Eriksson, som värd. Kantor Linda 
Andersson underhöll oss med sånger med 
svensk-amerikansk anknytning.

På fredagen transporterade vi oss med bi-
lar till ”Glasriket”. Kosta, Boda och Orrefors 
besöktes, fantastisk glaskonst beundrades och 
en hel del glas inköptes. Agneta fick också 
prova på glasblåsandets ädla konst. Det blev 
en lång dag och väl tillbaka i Växjö följde 
snabb omklädsel till ”Gästabudet för Årets 
Svensk-Amerikan” på Växjö Stadshotell. Våra 
Distriktsmästare höll välkomsttal och Agneta 
fick mottaga de ljusstakar i kristall som är 
Distriktslogernas gåva. Vidare fick Agneta en 
Vasa-scarf och Pelle fick en Vasa-slips mot av-
givande av löfte att bli medlem i Vasa Orden 
av Amerika. Vi bjöds också på fantastisk un-
derhållning av konsertmusikerna Hubert och 
Wieska Scymczynska.

Biskopen i Växjö stift, Anders Wejryd, (vår 
nye ärkebiskop) bjöd på lunch på Östrabo 
under lördagen och på kvällen var Agneta he-

dersgäst vid Emigrantinstitutets Vänners års-
middag med professor Ulf Beijbom som värd.

Minnesotadagen inleddes med Svensk-Ame-
rikansk högmässa i Domkyrkan, efter denna 
bjöd Växjö Kommun på lunch på Stadshotel-
let. Programmet i Museiparken fick på grund 
av vädret flyttas inomhus och Carl-Werner 
Pettersson höll i trådarna. Traditionsenligt 
sjöng Växjö Manskör, redaktör Ulf Wickbom 
var högtidstalare och Årets Svensk-Amerikan, 
Agneta Nilsson hyllades. Hon fick ur Lands-
hövding Lars-Åke Lagrells hand mottaga 

”Den Gyllene Plaketten” samt diplom som 
bevis på sin utnämning, våra Distriktsmästare 
överräckte Distriktslogernas standar, och av-
slutningsvis fick hon avtäcka den tavla som 
nu innehöll hennes namn bland tidigare Årets 
Svensk-Amerikaner. Dagen avslutades med 
mottagning hos Landshövdingen.

Måndagen var en välbehövlig vilodag och på 
tisdagen var vi tillbaka i Stockholm där UD 
bjöd på lunch med Utrikesminister Jan Elias-
son som värd. Bland många prominenta gäster 
sågs USA:s ambassadör i Sverige, Michael M. 
Wood, och Sveriges ambassadör i USA, Gun-
nar Lund. Jan Eliasson framhöll i sitt tal vär-
det av det arbete som såväl SWEA som Vasa 
Orden av Amerika utför för att stärka banden 
mellan länder. Agneta Nilsson berättade om 
SWEA:s verksamhet och överräckte en röd 
SWEA-keps till vår Utrikesminister. Den pas-
sade utmärkt.
Så var då nio ganska arbetsamma men fan-

tastiskt roliga och lärorika dagar över. Agneta 
Nilsson var stolt, glad och rörd över utnäm-
ningen till Årets Svensk-Amerikan och också 
imponerad över det program som hon var 
huvudperson i. Vi i ÅSA-kommittén är nöjda 
och glada över att vår planering i allt väsent-
ligt höll, och vi är också mycket tacksamma 
för all den hjälp vi fått av våra sponsorer.

För 2006 års ÅSA-kommitté
Bertil Ericsson
Ordförande

åRETs sVENsK-AmERIKAN 2006 
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LOGEN TOmELILLA NR 631 - tomelilla

Logen Tomelilla nr 631 sista möte innan 
sommaruppehållet hölls den 21 april. 

På efterkapitlet visade Logemedlemmen Sy 
Gertrud Hägg film om blomsterfester i Skåne 
Tranås under 50 års tid. Filmen hade redige-
rats av Thore Hägg. En lyckad kväll där många 
av de äldre medlemmarna kände igen sig.

Den  22 april åkte ett Vasagäng ifrån Tome-
lilla tillsammans med fyra Vasamedlemmar 
från Logen Skåne nr 570 till Logen Wester-
vik nr 679. Ett Logemöte bevistades där och i 
samband med detta överlämnade O Lennart 
Nilsson Logens standar, eftersom det var för-

sta gången som Logen Tomelilla nr 631 gäs-
tade Logen Westervik. Gun och Gunnar Lith 
guidade oss runt i Astrid Lindgrens hembygd 
i soligt vårväder.

På Kristi himmelsfärds-dagen var det åter 
dags för gökotta. Tidigt på morgonen sam-
lades 12 Vasamedlemmar i Vitaby. Därefter 
gick färden till natursköna Krubbemölla där 
vi blev välkomnade av djuren i hagen. Efter 
vandring i naturen smakade det bra med med-
havda matsäcken samtidigt som vi hörde gö-
ken vid ett flertal tillfälle.

Nationaldagen den 6 juni firades i Stadspar-
ken med ett antal Vasamedlemmar. /G-MÅ

DKL Gun Lith guidade

Deltagarna i gökottan. ”Bregott-
fabriken” till vänster

gENOm mEDLEmsKAp, gåVOR Och KONDOLEANsER 
bLIR Du DELAKTIg I måNgA fINA 

pROJEKT INOm VåRT DIsTRIKT!
Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)

Välkommen i gemenskapen! Plusgiro 105 68 42-6



1�1�

LOGEN mALmÖhuS NR 643 - malmö

Nationaldagen firades på Malmö idrottsplats till-
sammans med vår kung och drottning. I väntan 
på inmarschen satt följande panelhönor (från 

vänster): Kerstin Helgeson, Doris Gullstrand, Gud-
run Jakobsson, Bodil Valles och Ulrika Tengroth.

Vårutflykt till Alnarp på Kristi himmels-
färdsdag under skicklig guidning av Ma-
rie-Louise Rydén fick vi bl.a. se näsduks-

träd, himalayabjörk och tempelträd.

Lunch på Alnarp med fyra av arrangö-
rerna: Inger och Göran Darud och Inge-

gärd och Bengt-Göran SVensson.

LOGEN TRE hjÄRTAN NR 665 - halmstad
hamnfestivalen/baltic Sail 20-23 juli
Logen deltog i årets hamnfestival under ti-

den 20 - 23 juli i Halmstad. Vi visade en ut-
ställning runt utvandringen till Amerika och 
informerade om Vasa Orden av Amerika och 
dess verksamhet i Sverige. Totalt besöktes fes-
tivalområdet av ca 80000 personer under de 

fyra dagarna. Uppskattningsvis informerade vi 
ett hundratal personer från hela Sverige om 
vår Orden och dess verksamhet.

Sverige – Amerikadagen den 4 juli.
Traditionsenligt firade Logen Sverige – Ame-

rikadagen den 4 juli. Firandet inleddes med 
Sveriges och Amerikas nationalsånger och his-
sande av dess flaggor ute i Svarta Örns-husets 
trädgård. Därefter flyttade vi inomhus för att 
avnjuta en halländsk sommarbuffé.

Efter buffén fick vi hälsningar från vår vän-
loge, LL 692 Jubilee Lodge, i Florida, förmed-
lade av Jan Carlén som också överlämnade 
en lista över medlemmar som deltog i deras 
senaste Logemöte samt deras anknytning till 
Sverige.

Kvällen avslutas med att vi åter flyttade ut i 
trädgården där vår Ordförande Elve kåserade 
om amerikanska jazzlegender och spelade 
dess musik. /E.L.

Lars Strömberg och Margare-
tha Lensvall i logens monter.
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LOGEN wESTERVIK NR 679 - VästerVik

SKåNEbESÖK
Lördagen den 22 april 2006 hade Logen 

Westervik Nr 679 sitt sista Logemöte för ter-
minen. Det var extra festligt, för vi gästades 
av 20 medlemmar från Logerna Tomelilla Nr 
631 och Skåne Nr 570. Ståtligt var det, när 

gästerna fördes in i salen och presenterades 
för Logen.
Ordförande Nils Bellner ledde vant kvällens 

förhandlingar.
Vid efterkapitlet bjöds på underbar vårbuffé. 

Vi hade besök av linedansare, som fick det att 
spritta i benen på oss och Vasakören brast ut 
i vårsånger med stöd av sy Birgitta vid pianot 
och br Leif med taktpinne.

Kvällen förflöt i härlig stämning även om en 
viss språkförbistring ibland uppstod. En kväll 
att minnas!

Den 26:e maj gjorde ett 40-tal medlemmar in-
klusive gäster en utflykt till Valsta kvarn. Resan 
skedde med ångtåg, där vi hade en egen vagn. 

Färden var en upplevelse. Det skakade, gnällde 
från spåren och en vitsvart rök fanns hela ti-
den närvarande. Br Valle underhöll på dragspel 
och framme vid kvarnen berättade Br Bertil om 
dess historia. Besöket vid kvarnen avslutades 
med att vi intog medhavd picknickkorg.
Att smalspårsföreningarna dessutom förlagt 

sitt jubileum till Västervik den dagen gjorde 
att det fanns flera ångtåg och en otrolig mängd 
med tågfotografer.  /NB

Gästerna från Skåne

Paus i Verkebäck för tågmöte 
och påfyllning av vatten.

Efter ett 2 timmar och 20 minuter långt Lo-
gemöte var det skönt att röra på sig lite och 
kanske få något drickbart i baren. O Br Ber-
til hade bestyr med placeringen vid de runda 
och ovala borden när han skulle följa rangord-

ningen. Det löste sig och vi kunde inta våra 
platser och blev serverade en god silltallrik. 
Därefter hälsades vi till bords av Br O och 
en skål och ett fyrfaldigt leve utbringades för 
HM Konungen följt av Kungssången. Krabb-

LOGEN uTVANDRARNA NR 680 - karlshamn
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gratinerad Schnitzel med spritsad duschess 
smakade också bra liksom blåbärsparfait och 
kaffe. Som VO talade Br Karl-Eric till rece-
pienderna och Sy Lillemor tackade för en fin 
reception. Skål utbringades för recepienderna.  
Kaffe serverades.

Lotter såldes i konstlotteriet och dragning 
kunde så småningom hållas på de fina vinster-
na med en tavla med applikationer av Lisa Fa-
jersson som högsta vinst, två akvareller av Br 
Bengt, totalt 15 vinster och lotteriet inbring-
ade ca 2 600 kr till Logen. Vinsterna utföll 
mycket märkligt och många gick till Logerna 
i Växjö, Kristianstad och Karlskrona, men inte 
till de som ikväll var närvarande från dessa Lo-
ger, men de fick ta med dem hem för vidare 
befordran. Många vann också två gånger. En 
lång, innehållsrik och jättefin Vasakväll var till 
ända och vi önskade vi varandra en lång och 
skön sommar. /UÖ

VDM Catherine Bringselius Nilsson och DD 
Göran Nilsson väljer bland vinsterna.

Våra nya medlemmar, Agneta Lassi och Lillemor Norrman, lyss-
nar intresserat när Ordföranden informerar.
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LOGEN NybyGGARNA NR 698 - ängelholm
Fredagen den 10 mars hölls Logemöte. Mö-

tet leddes av VO Mats Holmberg som kunde 
hälsa DD Roy Aronsson, R/FÖM Sonja Sönne 
med make Lennart och 33 egna syskon väl-

komna. KL har funderat över vårt kända ord 
”skål” och funnit många synonymer, samtidigt 
kom det från vår vänloge Harmoni Lodge nr 
472 ett brev, där det stod att de funderat lika-
ledes, och kommit fram till följande: S står för 
Sundhet, K för Kärlek, Å för Ålderdom, L för 
Lycka. Kvällens kulturafton ute på Råbocka 
Familjecamping gick i ”Afrikansk stil”. Klädda 
i afrikanska kläder, lokal pyntad med afrikans-
ka djur, kunde vi sätta oss till bord och äta, 

- afrikansk gryta – med många goda tillbehör, 
samt underhållning av sju härliga ungdomar 
som spelade marimbatoner så det stod härliga 
till. En mycket lyckad kväll i sann Vasaanda.
Vårens sista logemöte hölls lördagen den 8 

april och besöktes av 34 logesyskon. Själva 
Logemötet hölls som vanligt i Odd Fellows lo-
kal, med efterkapitlet Vårfest ute på Råbocka 
Familjecamping. Kvällens arrangörer hade du-
kat upp ett härligt påskbord med många olika 
sillrätter. Kvällens gäst var årets svenska mäs-
tare i snapsviseskrivning Rolf Malmström som 
tillsammans med hustru Inger, berättade hur 
hans visor kommer till och naturligtvis gav 

han prov på vad han hade åstadkommit. Efter 
lite lek, lotteri och dans, avtackades arrangörs-
gruppen av O Rolf för en trevlig kväll. /GH

Sju härliga ungdomar spelar marimba.

Rolf Malmström i berättartagen
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LOGEN TRELLEbORG NR 734 - trelleborg
Vasa Orden av Amerika, Logen Trelleborg nr 

734, hade sitt aprilmöte i Siriusordens lokaler 
i Trelleborg. Ett 80-tal syskon var närvarande.  
Under punkten Kontakt Amerika berättade 
Kulturledaren Kerstin Meyer om John Adams, 
en tongivande gestalt i det moderna ameri-
kanska musiklivet, född 1947 och fortfarande 
fullt verksam.  Han kallas ofta Amerikas nya 
röst med sin egen variant av minimalism, med 
tiden alltmer melodisk dock.

Inför den förestående utflykten i maj redo-
gjorde Logehistorikern Börje Gunnarsson om 
utfärder från 1986 och framåt, utflykter som 
bjudit ett mycket varierande innehåll och som 
också utsträckts till Danmark.
TV-producenten Bertil Svensson kåserade 

vid efterkapitlet kring den excentriske Sten 
Broman, kompositören, musikern, recensen-
ten, men som för allmänheten framför allt 
var känd som programledare i TV-program-
met Musikfrågan kontrapunkt. Programmet 
sändes på 60- och 70- talen och lockade som 
mest sex miljoner tittare i hela Norden. /JK

Vårutflykten den 6 maj 2006 tog Loge-
syskonen i LL Trelleborg Nr 734 i strålande 
försommarväder på en rundtur i de natur-
fagra trakterna kring Ivösjön. Vi började på 
utsiktsplatsen Kjugekull med paus för kaffe 
och godsaker och fortsatte sedan till Näsums 
hembygdsmuseum med Sveriges enda hum-
letorka. Här skedde från 1920-talet fram till 
1959 större delen av Skånes odling av humle. 
Numera fungerar torkan som ett levande mu-
seum med kaffestuga och vandrarhem och 

med utrymme för konstutställningar och fes-
ter. Vid besök på Jämshögs författarmuseum 
bjöd Bengt Bejmar på initierade och entusi-
asmerande föredrag om bygdens söner Sven 
Edvin Salje och Harry Martinson. På 1970-ta-
let donerade de båda författarna böcker och 
föremål till museet, däribland Harry Martin-
sons överraskande samling av fattigmanskonst 
i form av etiketter, burkar och flaskor. På väg 
till middag i Åhus Strand stannade vi till vid 
Rösjö västra nr 38, där en av Vasa Orden av 
Amerikas grundare, Nils Pearsson, föddes. 
Börje Gunnarsson redogjorde för hur vår Or-
den bildades och om Nils Pearssons roll som 
en drivande kraft bakom. Dagen avslutades i 
Åhus Strand vid Ålagilleskusten mellan Åhus 
och Yngsjö med information och skrönor om 
ål samt middag. Bl.a. hävdade vår humoris-
tiske värd och delägare i Åhus Strand, Mats 
Svensson, med emfas att ett äkta ålagille kan 
bara upplevas i en Åhusbod vid Ålagilleskus-
ten. Allt annat är ett vanligt kalas med ål. Det 
är dock tveksamt om syskonen från Skånes 
sydkust höll med. /KM

TV-producenten Bertil Svensson kå-
serar kring Sten Broman.

Birgit Rasmussen njuter matsäck-
en på Kjugekull vid Ivösjön.
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19 förväntansfulla Vasa-syskon äntrade SAS-
planet den 29 juni för vidare befordran till 
Californien och Storlogemötet i San Diego. 
Efter att ha varit på resande fot i ett helt dygn 
anlände vi mitt i natten och checkade in på 
Town and Country Resort och det var med 
stor nyfikenhet vi morgonen därpå tog en för-
sta titt på denna fantastiska hotellanläggning.

Hotellbyggnad med 10 våningar, bungalows 
utspridda bland sköna trädgårdsgångar med 
vackra blommor och palmer, 4 pooler och flera 
restauranger fick oss att känna oss som om vi 
vore på den finaste semesterort i Sydeuropa. 

Om Storlogemötet rapporteras säkert på an-
nan plats i tidningen.
Arrangemangen under veckan var många, 

välkomstparty vid poolkanten, rundtur i de 
vackra omgivningarna av San Diego med en 
sightseeing på det flotta Hotel Coronado, be-
sök på Sea World och inte minst kryssning i 
hamnen på Independence Day den 4 juli med 
ett otroligt fyrverkeri när mörkret föll.

Det fanns också plats för egna aktiviteter, så 
vi var några stycken som tog oss ut till Mis-
sion Beach för att bada i de höga vågorna, men 
man kunde också sola och bada i någon av de 
fina poolerna.

Efter den stora avslutningsbanketten var det 
dags att fortsätta våra äventyr på olika håll. Vi 
var 10 medlemmar från LL Höganäs nr 634 
och 2 från LL Malmöhus nr 643 som under 
ett helt år planerat för vår resa. Färden gick 
med inrikesflyg till Memphis för ett besök på 
Graceland, Elvis Presleys hem. Naturligtvis 
måste man då bo på Heartbreak Hotel och  
vi fick vårt lystmäte på Elvislåtar, fick se hans 
fantastiska samling av bilar och flygplan och 
besökte också hans gravplats.

I tre hyrda bilar körde vi så vidare till Nash-
ville och lyckades där få biljetter till Grand 
Ole Opry, där många berömda country and 
western-stjärnor uppträtt.
Vi vände bilarna norrut och kom så till Vasa-

arkivet i Bishop Hill i Illinois. Eftersom vi via 

mail anmält vår ankomst väntade Lillemor 
och Richard Horngren på oss och visade oss 
runt i huset. Vi hann också med ett besök på 
Krans-museet och i den gamla fina kyrkan 
från mitten av 1800-talet och som byggdes av 
Erik Jansson och hans anhängare.
Vi följde därefter den vackra vägen längs 

Mississippi och kunde inte motstå frestel-
sen att åka en tur med en gammal hjulång-
are. Så småningom kom vi till Stockholm, en 
liten stad med 97 innevånare, huvudsakligen 
svenskättlingar.Vår förvåning blev därför stor 
när vi  fann massor av bilar parkerade vid väg-
kanten hela vägen in mot centrum. Det visade 
sig vara en konsthantverks-marknad just den 
dagen så vi blev hänvisade att parkera våra bi-
lar på en åker och fick sedan åka en typisk gul 
skolbuss ner till marknadsplatsen.
Slutmålet på vår resa var Minneapolis i Min-

nesota. Ett besök på Amerikansk-Svenska 
Institutet var ju ett måste och på vägen dit 
inträffade också det enda missöde vi råkade ut 
för på hela denna långa resa: den ena bilen fick 
punktering. Detta var dock lätt avhjälpt, runt 
hörnen hittade vi en verkstad där man arbe-
tade för fullt, trots att det var söndag. Hjulet 
plockades av och mannen i verkstaden visade 
upp ett stort spik som suttit i däcket! Efter en 
halvtimmes jobb var vi beredda att få betala 
rejält, men det kostade endast 15 dollar, dvs 
knappt 120 kr. 

Ett par Vasasyskon från vår Loge, Mona och 
Bengt Bengtsson var på besök hos sin dotter 
som bor i Minneapolis, så vi hade kommit 
överens om att träffas. Hela vår grupp blev 
hembjudna till dottern Cecilia och hennes fa-
milj och dagen därpå följde hela familjen med 
och guidade oss runt i svenskbygderna med 
alla de välkända namnen, Stillwater, Lindst-
rom, Chisago och Skandia, de platser Vilhelm 
Moberg besökte för att skriva om i sina Ut-
vandrarböcker. Vi besökte också Glader Ce-
metery, där Kristina enligt boken fick sin sista 
viloplats.

Tisdagen den 18 juli var det så dags för Hasse 
och mig att ta farväl av våra reskamrater för att 
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på egen hand ta oss till Chicago för att hälsa på 
släkten, men det är ju en annan historia.

De övriga i gruppen reste hem dagen efter 
och vi var alla eniga om att vi haft en fantas-
tisk resa och en underbar sammanhållning i 

sann Vasa-anda.
Berit Bogren
LL Höganäs nr 634

Se bilder på sidan 28

åTERVÄNDARE mÖTTES VID hEmKOmSTEN
Kristina och Karl-Oskar, alias Gunnel och 

Bengt Palm, mötte upp på stationen i Växjö, 
när vår Vasa-delegat Catherine Bringselius 
Nilsson med make Göran återvände från sin 
Amerikaresa. Det blev stor munterhet med 
kramar och flaggviftning, förstärkt av hunden 
Simsons svansviftande och sonen Peters väl-
komnande av sina föräldrar.

Gunnel var fint skräddad i bland annat sin 
farmors förkläde och Bengt var elegant i väst 

och med kubb på huvudet. Hela tillställ-
ningen väckte stor uppståndelse på perrongen. 
Det var en fullständig överraskning för de 
hemvändande.
Amerika-minnen berättades sedan vid inta-

gandet av den av Gunnel medförda matkorgen.
Ja, se det var verkligen en magnifik avslut-

ning på Amerikaresan.

Se bild på sidan 28

VARmT TAcK TILL VåRA SpONSORER!

åRETs sVENsK-AmERIKAN 2006-KOmmITTéN

Amerikanska Ambassaden

Elite Stadshotellet Växjö

Emigrantinstitutet, Växjö

Glasriket - Orrefors Kosta Boda

Hotel Tapto Stockholm

Länsstyrelsen Kronoberg

Klostergårdens Blommor

Riksföreningen Sverigekontakt

Royal Corner Hotel Växjö

SAS Scandinavian AB Sverige

Synsam Växjö -Optiker Dominique

Vasa Orden av Amerika – Storlogen

Utrikesdepartementet

Växjö kommun

Växjö Stift

Kommittén för Årets Svensk-Amerikan 2006

Bertil Ericsson

Gunnar Gustafsson

Catherine Bringselius Nilsson

Jane Sörman
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Den 12 maj 2006 reste 27 förväntansfulla 
medlemmar från Logerna Skåne, Christian, 
Tomelilla, Malmöhus och Trelleborg till USA 
för ett besök i svenskbygderna.
Vi steg ombord på Kastrups flygplats och 

landade så småningom i Minneapolis där vi 
möttes av buss och guiden Ewa Rydåker som 
sedan följde oss på hela resan.

Bussen tog oss till den lilla staden Red Wing 
och hotellet där vi bodde första natten.

Dagen efter åkte vi till Stockholm där vi åt 
vår fösta frukost som inte gick av för hackor. 
Mätta och belåtna besåg vi därefter det lilla 
samhället dit emigranten Eric Pettersson kom 
1851. Husen med sina kulissfasader längs ga-
torna var som hämtade ur en gammal film.

Därefter gick bussfärden längs Mississippi 
mot den stora staden Chicago.
Vid lunchtid tappade emellertid bussen ett 

av sina bakhjul vilket gjorde att vi fick till-
bringa några timmar på en bensinmack. Sent 
på kvällen nådde vi vårt mål.

Dag tre tillbringade vi i den stora staden 
Chicago med besök i den svenska stadsdelen 
Anderssonville med bl.a. svenskamerikanska 
museet och en butik med svenska matvaror.

I butiken stötte vi på en äldre man som vi-
sade sig vara ägaren med vilken vi språkade en 
stund. Han var emellertid mycket intresserad 
och ville knappast släppa iväg oss.

Med Chicagoguiden Anna Clara Campbell 
gjorde vi även en rundtur i staden och fick till-
fälle att fotografera dess skyline.

Sent på eftermiddagen gick så färden vidare 
mot Bishop Hill och hotellet i Kewanee.

På kvällen åkte vi till en bondgård där bon-
den och hans hustru dukat upp middag i la-
dan, en mycket trevlig upplevelse.

I det gamla samhället Bishop Hill besökte 
vi vårt Vasaarkiv och blev varmt mottagna av 
Lillemor och Rickard som bjöd på kaffe och 
kaka i källaren.

Besök gjordes även i ett minnesmuseum, 
kyrkogården där Erik Jansson ligger samt han-
delsboden mm. Efter många farväl till Lillemor 

och Rickard och en rundtur i det lilla samhäl-
let gick så färden vidare till Jenny Linds kapell 
i Andover och Minneapolis/St. Paul.

Efter intagande av frukost åkte vi till Stillwa-
ter i St. Croix River Valley. Det är en av delsta-
tens äldsta städer och här finns många ståtliga 
hus som byggdes av timmerbaronerna.

Här fick vi också en spännande upplevelse 
då vi åt lunch på en av de många hjulångarna 
medan vi sakta gled fram på floden och stek-
tes av den glödande solen.
Väl i land åkte vi tillbaka till Minneapolis/St. 

Paul där vi gjorde en rundtur och besåg dessa 
två rena, säkra och gröna städer med sina 162 
parker och 22 sjöar.

Det blev också ett besök i det jättelika varu-
huset Mall of America.

Dag sex besökte vi staden Lindström där vi 
såg statyn över Kristina och Karl-Oskar.
Vi gjorde även ett besök på kyrkogården 

”Glader” på vilken det ligger många av de tidi-
ga nybyggarna och många namn på gravstenar 
var svenska.

Därefter besökte vi Taylor Falls, som är den 
plats dit de första Minnesotasvenskarna kom, 
varefter färden gick till Chisago med paus för 
lunch på en buffalofarm.

I Chisago gjorde vi ett besök i den gamla by-
skolan där en äldre delvis svensktalande värm-
länning tog emot och berättade lite om skolan 
och det intilliggande timmerhuset, ett typiskt 
immigranthem.  Några roliga historier berät-
tade han också på typiskt värmlandsvis.

Därefter tog vi oss en titt på det närbelägna 
Gammelgarden Museum med sex svensk-
byggda timmerhus från 1850-talet. 

Efter en god natts sömn och frukost åkte vi 
till Little Falls där vi besökte Charles Lind-
berg-huset där man har en utställning om 
denne mångsidige flygpionjär. Vi besökte även 
hans barndomshem och fick många historier 
till livs av duktiga guider. Dagens lunch intogs 
på casinot, en fantastiskt jättestor lunchbuffé.

I dag gjorde vi också ett spännande besök på 
Mille Lacs Indian Museum och lärde oss lite 

RAppORT FRåN uSA-RESA
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om Ojibweindianernas liv samt handlade i in-
dianshopen.

Därefter gick färden till Mora som har Nord-
amerikas största dalahäst.

Här har man också ett eget vasalopp som 

samlar många deltagare från hela världen.
Nu måste vi emellertid ta farväl av Minne-

sota och vår duktiga guide och bege oss till 
flygplatsen för hemfärd efter en mycket inne-
hållsrik och trevlig resa med många minnen.

Samtal med gammal svensk i Amerika

Gunnel Hallberg Dahlman - Lille-
mor - Bodil Walles vid Vasa-arkivet

Busschauffören och Sven-Åke Sjö-
strand skruvar fast hjulet

Hjulångare på St. Croix River
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Entrén till Vasa Arkivet i Bishop Hill, 
en plats som många svenskar besökt.

19 moderna utvandrare.

Nästa utgåva av denna medlemstidning kommer i november 2006
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Två moderna hemvändare 
med mottagningskommitté.


