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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Br Bengt Hammargren
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson

Vi i styrelsen hoppas att alla vill stödja vårt arbete i Vasa Support Club. 

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt  
Plusgironummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 25 november 2021.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran 
Nilsson, adresser finns på sista sidan. Det bästa sättet att sända materialet på är via 
e-post. OBS!  Se artikeln om hur du skall gå till väga i Vasa-Nytt nr 3 2019, sid. 27 och 
Vasa-Nytt nr 1 2020, sid. 32. Det är viktigt att du skiljer på text och bilder!

Foto på framsidan: ©  Johan Ludwigsson

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och 

bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, lokalloger: 150:-, livstidsmedlem: 700 kr. 

Inbetalning: Bankgiro: 701-0283
Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser

Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 0707 333497

berit.hans@bogren.com
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ORDENSSYSKON

Det är inte mycket som hänt sedan förra 
numret av vår medlemstidning kom ut. Vi 
hoppas nu alla att våra logemöten kan bör-
ja som vanligt i höst med start i september 
månad.

Det är glädjande att en del loger har haft 
träffar utomhus med diverse aktiviteter 
som frågesport, rundvandring och/eller 
grillning, och vad jag erfarit har dessa upp-
skattats väldigt mycket av alla de som del-
tagit. En del loger bjöd även in presumtiva 
medlemmar som på detta informella sätt 
fick en liten inblick hur trevligt vi har det.

Planeringen för det kommande Distrikts-
mötet pågår för fullt och vi hoppas inner-
ligt att Covidsmittan inte ökar så att myn-
digheterna kommer med nya restriktioner 
som gör att vi måste inställa vårt Distrikts-
möte.
Det blir inte ett möte som tidigare då vi 
måste ta hänsyn till hur vi måste sitta med 
avstånd både sidledes och framåt/bakåt.

Då jag nu i samband med Distriktsmötet 
lämnar posten som Distriktsmästare vill jag 
framföra mitt varma och innerliga tack till 
alla medlemmar för alla trevlig möten och 
diskussioner vi haft under åren.

Tack ER, FÖM, Rev och Storlogerepresen-
tanter för gott samarbete under de senaste 
fyra åren, det har varit en glädje att få ar-
beta tillsammans med Er.

Tack även till Exekutiva Rådet i Distrikts-
loge 19 Norra Sverige för ett mycket gott 
samarbete under åren som gott.

Tack alla Distriktsdeputerade för att ni ut-
fört ett så fantastiskt arbete i era DD-loger 
fastän det varit begränsad verksamhet un-
der det senast 1,5 åren.

Jag vill även önska det nya Exekutiva Rådet 
hjärtligt lycka till med sitt arbete med att 
föra vår Orden framåt och göra det med 
entusiasm.

Med bästa Vasahälsningar

I sanning och Enighet
Olle Wickström
Distriktsmästare

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Välkommen att sätta in en julhälsning 
i Vasa Nytt! Kostnad 50:- per hälsning.     
Inbetalning på DL:s BG-nummer
360-1549, senast den 10 november.

DISTRIKTS-
MÄSTAREN



4

Förutom Vasa Ordens utställning om prisa-
de svenskamerikaner 1960 - 2020 så finns 
det en utställning om fler enskilda emi-
grantöden ordnade som ett stort väggcol-
lage där det bakom luckorna finns presen-
terat svensk-amerikaners livsöden genom 
historien. Den utgör ett komplement till 
Vasa Ordens utställning om Årets Svensk-
Amerikaner, som också lyfter personliga 
livsöden ur den svensk-amerikanska his-
torien. Jag skulle vilja säga, att dessa båda 
utställningar utgör en ovärderlig skatt för 
att göra emigrationen till Amerika verklig-
hetsnära på ett personligt plan. Det är in-
tressant och berörande.
I anslutning till Vasa Ordens utställning 
finns en nyrenoverad utställning om Vil-
helm Moberg och hans skrivarstuga från 
Söderäng på Väddö. Inventarierna skänk-
tes 1984 till Svenska Emigrantinstitutet av 
Mobergs dotter Margareta Ahlberg. Uti-
från noggrann fotografering av interiören 
återges en exakt rekonstruktion av hans 
skrivarstuga.

Kära Vasasyskon!
Välkomna till intressanta utställningar på 
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö!

Alexander Samuelson, född 1862 i Olse-
röd, Kungälv, började jobba redan vid 11- 
12 år på glasbruk. Emigrerade till Amerika 
1883, där han blev en framgångsrik glas-
blåsare och skapare av coca-colaflaskans 
prisade design.

Bakom en lucka i väggcollaget döljer sig
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Vi känner igen oss i det fina flaggspelet som 
accompanjerar skärmarna med texter om 
alla 61 (!) Årets Svensk-Amerikaner.

Vasa Ordens utställning om Årets Svensk-
amerikaner är proffetionellt framställd i 
samarbete med Yellon arkitektbyrå i Jön-
köping.
Catherine Bringselius Nilsson /FDM
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Ordenssyskon!

Det är ett faktum att hösten närmar sig. 
även Distriktsmötet närmar sig och jag 
håller tummarna att restriktioner inte stop-
par mötets genomförande. Min tid som 
Distriktssekreterare tar slut vid Distrikts-
mötet och jag önskar min efterträdare 
lycka till. Det har varit trevligt att vara DS 
och arbete har inte saknats. Rapporter och 
protokoll har kommit både via datorn och 
vanliga posten. 
Programhäftet för 2021/2022 är klart, men 
ska bara uppdateras med nya distriktstjäns-
temän. Medlemsmatrikel för 2021-2023 är 
också på gång. Distriktsmötet beslutar om 
tryckning kan ske. Kalendarium på vasa-
orden.se är uppdaterad med de dagar som 
logerna har rapporterat. Kom ihåg att med-
dela ändringar till DS.
Familjeskäl har gjort att jag inte kunnat 
närvara i Ljungby de två senaste åren. Br 
VDS har fått träda in som ersättare för mig 
på de möten som varit i Ljungby och det 
tackar jag speciellt för.
Från Lomma önskar Agneta och jag alla 
Vasavänner en skön höst!

I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS

Ordenssyskon!

En påminnelse om det officiella Storloge-
märket för 2022.
Jag har det till försäljning för 50 kronor. 
Det är bara att höra av sig.
Ett utmärkt tillfälle för loger och medlem-
mar att köpa på sig några för priser till lot-
terier mm.
Det är mindre än ett år kvar till denna stora 
Vasahändelse.
I Sanning och Enighet
Claes Johansson / VDS

DISTRIKTS-
SEKRETERA-
REN

VICE 
DISTRIKTS-
SEKRETERA-
REN
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Vasasyskon!

Då är ännu en sommar förbi.
Det har varit en fantastisk sommar med sol 
och värme, en del tycker nog att det har 
varit för varmt. Jag och Jan-Erik har varit 
mycket vid blekingekusten och badat. Men 
sen blev det dagar med mulet och regn. 
En av dessa dagar gjorde vi en tur upp till 
Växjö och utvandrarnas hus. FDM Cathe-
rine Bringselius Nilsson har gjort en utställ-
ning av alla som har fått utmärkelsen Årets 
Svensk- Amerikan från 1960 till 2020. Det 
är en fantastisk utställning som är gjord. 
Det är många timmar som är nerlagda för 
att hitta allt material och sammanställa. Jag 
rekommenderar ett besök till Utvandrar-
nas hus och se denna utställning. Vad jag 
har förstått så skall utställningen vara kvar 
ett tag. Man blir tagen och stolt över våra 
emigranter och dess ättlingar vad de har bi-
dragit till utvecklingen av USA.
Den 14 augusti var vi i LL617 bjudna till 
Sy Gunnel och Br Olle i Åhus till Kafferep 
i deras trädgård. Det var ett gammeldags 
kafferep med givetvis sju sorters kakor, det 
blev också lite frågesport och klurigheter. 
Vad roligt det var att få träffa logesyskonen 
igen. Så nu ser jag framåt vårt logemöte i 
september och givetvis Distriktsmötet i ok-
tober.
I Sanning och Enighet
Eva Newin / DKL

Logesyskonen i Logen Kärnan gladde sig åt 
att få O sy Monicas inbjudan till Pick-
nick i ”Grytan” torsdagen den 22 juli. 23 
logesyskon hade hörsammat inbjudan. Det 
var en härlig sommardag. Alla sökte sig till 
lite skugga. Det var varmt. Det var roligt 
att kunna ses igen och stämningen var trev-
lig. Alla njöt av medhavd mat och dryck. 
Samtalen handlade förstås mycket kring 
hur alla mådde och hur pandemin hade 
påverkat livet. 
Sy Eva och Br Ulf-Peder hade lagt upp en 
liten klurig tipspromenad. 3 priser utdela-
des till dem som svarat flest rätt. 
Nästa möjlighet att träffas blir på Kul-
laberg den 24 augusti. Det blir repris på 
succén från förra sommaren med grillning.  
Även här kommer det att bli promenad i 
den vackra naturen och lite frågesport.

Vid styrelsemötet den 16 augusti plane-
rade vi för höstens första logemöte den 
11 september. Logelokalen är Corona-
anpassad och vi följer Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer. Alla i åldersgrup-
pen är vaccinerade och vi ser fram emot 
ett logemöte igen. Det blir musikquiz 
med Br Per Dahlman vid efterkapitlet.                                                             

Sy Monica, Sy Gudrun, Br Krister och Br Per. I bak-
grunden Sy Stina och Sy Kristina.

DISTRIKTS-
KULTUR-
LEDAREN

LOGEN  KÄRNAN nr 608
Helsingborg
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Sy Eva och Br Ulf-Peder hade lagt tipsrundan. Sy Bar-
bro var en av vinnarna.

Varma hälsningar! 
/LH Eivor Höörgren

Sy Sonja och Br Agne. I bakgrunden Sy Lisbeth och 
Sy Gerd.

Sy Gunilla och Sy Anita. I bakgrunden Br Ulf-Peder 
och Sy Jeanette.

Så var det äntligen dags att träffas, vi Vasa-
syskon, efter ett väldigt långt uppehåll pga 
pandemin.
Oh vad vi har längtat.
Lördagen den 14 augusti kl 14.00 samlades 
vi i Sy Gunnel o Br Nils Olofs trädgård i 
Åhus, där det bjöds på ”Kafferep”.
Det blev en riktigt god uppslutning. 
32 egna logesyskon hade möjlighet att 
komma för att 
TRÄFFAS, TRIVAS och ha TREVLIGT 
TILLSAMMANS. 

Underbart att se och höra hur alla hade 
mycket att berätta för varandra, vi har ju 
inte träffats sen februari 2020.
Kaffebordet dukades fram och vi njöt av 
samvaron och av det som bjöds.
Därefter delades syskonen in i grupper och 
fick ge sig ut på en tipsrunda i trädgården.
Bra samarbete och vinst till alla.
Lite klurigheter hör alltid till. Energiknö-
larna gnuggades flitigt.
Som avslutning : kaffekopp 3, tillsammans 
med en god petit choux bakelse.
Mums!
En härlig avslutning på en mycket lyckad 
eftermiddag i god Vasa-anda.

Nu ser vi alla fram emot nästa träff, 
då i logelokalerna i Kristianstad, lördag den 
25 september kl 17.00
Hjärtligt välkomna
CMA Gunnel Olsson

LOGEN  Christian nr 617
Kristianstad
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Samling i trädgården.

Nu börjar gästerna anlända.
Kassören tar emot vid kassabordet.

Det smakade gott med hembakade kakor.
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Vår gäst Gertie Lingström från vår Vänloge 
i Golden Valley  kom på härligt besök och 
förgyllde eftermiddagen tillsammans med 
oss alla. Här tillsammans med Sy Gudrun 
Modin Nordmark.

Viken tur att jag fick hjälp av en duktig sys-
ter till att rätta tipsrundans frågor.
Vilka duktiga Syskon, så vinst till alla… 
Plopp eller kexchoklad.
Mums Mums!

Det blev verkligen en fantastiskt trevlig ef-
termiddag i glad och god Vasa-anda.
Nu ser vi alla fram emot nästa träff, då i 
logelokalerna i Kristianstad.
Lördagen den 25 september underhåller 
TV/Radioprofilen och politikern Nilkas 
Larsson oss med sitt kåseri ”I kungliga 
spår”.
Hjärtligt Välkomna!
CMA Sy Gunnel OlssonVår hund Enzo kollar så allt går rätt till.

Som alltid lite aktiviteter efter och mellan 
kaffedrickandet. Det gäller att inte sitta still 
för länge.
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Äntligen eller vad man kan säga egentligen 
om detta sista dryga år. Nu när vi är 
vaccinerade kan man börja träffas igen, 
givetvis med full respekt för avstånd m.m.
Vi i Logen Tomelilla nr 631 har haft 2 
styrelsemöten under sommaren ute i stortält 
hos Sy Britt och Br Gert Lantz i Blentarp i 
deras fina trädgård för gå igenom allt som 
komma skall.

Det har varit givande och trevliga dagar. 
Nu ser vi verkligen fram att få träffas i höst 
på våra logemöten.

Alla medverkande i styrelsemötet sittande i stortältet. 

Grillmästarna Bröderna Gert Lantz, Per-Willy 
Hansson och Bengt-Arne Åstradsson.

O Jan-Anders Ingvarsson hälsar oss välkomna till denna 
grilleftermiddag. 

Fr. v. CMA Sy Lisa Larsson, MM Br. Gert Lantz, PS 
Sy Britt Lantz, O Br. Jan-Anders Ingvarsson och med 
nacken mot kameran BPS Sy Ann Ingvarsson.

Men innan dess bjöd Logen på korvgrillning 
i vårt härliga naturreservat Fyledalen som 
ligger vid Tomelilla söndagen den 15 
augusti. Det var en solig, härlig dag då vi 
såg 26 st. Logemedlemmar komma till vår 
fina natur. Det blev många diskussioner 
om allt möjligt och det hördes att vi tyckte 
det var trevligt att träffas igen.
Nu ser vi alla fram emot våra ”vanliga” 
Logemöten som skall börja i september med 
efterkapitel skaldjursafton med sedvanlig 
frågetävling i parken och nytt för detta år 
är att vår egen Sy Marianne Ekholm Gunve 
som skall berätta om sina böcker.
FDO Gull-May Åstradsson

LOGEN  TOMELILLA nr 631
Tomelilla
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När alla njutit av såväl gott kaffe som den 
varma solen plockade vår egen trubadur Br 
Leif fram gitarren och delade ut var sitt re-
jält allsångshäfte, och alla stämde in i de 
välkända sångerna.

Med medhavda kaffekorgar och egna stolar 
bänkade vi oss vid de väl utspridda borden 
vid Scoutgården i Alströmerparken, Väsby. 
Kaffe och kakor plockades fram, och sor-
let steg snabbt bland de ca 35 deltagarna. 

Alla sittande i nationalparken Fyledalen.

Söndagsträff den 22 augusti 2021.
Efter flera veckors regn och blåst kom so-
len äntligen tillbaka lagom till vår första 
träff inför höstterminen. Den arrangerande 
gruppen hade döpt träffen till ”Tränings-
läger”, ett passande namn efter ett så långt 
uppehåll, som vi tvingats till på grund av 
pandemin.

När Br Leif behövde vila rösten en stund 
tog Sy Inger över och lät oss vara med om 
en frågesport som skulle lösas bordsvis. 
Det gällde att hitta namnen på olika fåglar, 
ett inte helt lätt uppdrag. Priser i form av 
choklad delades ut till de bord som hade 
bäst resultat.
Efter ännu lite allsång tackade vår ordfö-
rande Br Calle arrangörerna för en verkligt 
trevlig eftermiddag och överlämnade var 

Kaffekalas i det vackra vädret.

Sy Berit Bogren, Sy Britt-Marie Rönn, Sy Magdalini 
Kalivas och Sy Ann-Marie Kinnison, LL Tuscon nr 
691, Arizona, sjunger med i allsången.

Allsång i solskenet.

LOGEN  HÖGANÄS nr 634
Höganäs
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sin Trisslott. Han uttryckte också en för-
hoppning att vi ska kunna hålla vårt för-
sta riktiga logemöte den 18 september och 
därefter fira vårt försenade 65-årsjubileum 
den 9 oktober.
Så småningom blev det dags avsluta vår 
träff i den ännu varma söndagseftermidda-
gen, och vi bröt upp uppfyllda av den goda 
gemenskapen vi har i vår Orden. 

2 st från LL Höganäs Nr 634 och från Di-
strikt nr 19, 3 st från LL Gotland Nr 624 
och 1 st från LL Stockholm Nr 589.
På tävlingsdagen visade sig golfbanan från 
sin allra finaste sida, perfekta greener, klar-
blå himmel, strålande sol och knappt nå-
gon vind, men i den lilla vind som fanns 
vajade vår egen Vasaflagga. O br Ulf Ny-
berg LL nr 749 hälsade välkommen. Efter 
morgonfika och tävlingsinformation av br 
Hans Appelgren gick de tävlande ut på den 
perfekta greenen och O br Ulf Nyberg slog 
ut första slaget och invigde därmed årets 
Vasagolf. Efter hål 9 serverades det varm 
korv och kaffe till de tappert kämpande va-
sagolfarna som spred en härlig stämning på 
den fina banan.

Arrangörerna tackas.

Rapport från Vasagolfen 2021 på Skor-
petorps Golfbana i Oskarshamn.
År 2019 vann br Hans Appelgren, LL Blå 
Jungfrun Nr 749 Vasagolfen. Enligt reg-
lerna ska vinnarens loge vara värd för nästa 
års Vasagolf.
Så kom Covid-19 och stoppade all verk-
samhet, men äntligen kan vi börja ses igen. 
Den 2 september 2021 kunde Vasagolfen 
spelas på Oskarshamns golfklubbs bana, 
dit även inbjudan sänts till Distriktslogen 
Norra Sverige Nr 19. Totalt hade 15 spelare 
anmält sitt deltagande (varav en avanmälde 
sig). Startfältet: 6 st från LL Blå Jungfrun 
Nr 749, 2 st från Calmare Nyckel Nr 628, 

Br Milton Petersson hissar vasaflaggan.

Tävlingsledare br Hans och sy Karin Appelgren.

LOGEN  BLÅ JUNGFRUN 
nr 749 Oskarshamn
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Prisutdelningen avslutades med varma app-
låder för en fin golftävling och att den änt-
ligen kunde genomföras, för br Hans och 

Resultatet visade att Vasa-skölden stannade 
kvar i Logen Blå Jungfrun Nr 749 genom 
sy Irma Ågren som vann 2021 års Vasa-
golf. (Enligt reglerna för Vasagolfen får 
inte samma loge arrangera tävlingen två 
år i följd). På andra plats kom br Lennart 
Elfving LL Stockholm Nr 589 (gästspelare 
från Norra distriktet, ingår då inte i spelet 
om Vasaskölden). 3:a blev br Han Appel-
gren, vilket betyder att värd för nästa Va-

På kvällen samlades spelare och andra vasa-
medlemmar i Hantverkslokalen på Slotts-
gatan. Efter trevligt mingel med glada 
skratt från dagens tävling, serverades en 
god måltid. Rose-Marie Edinius, känd 
föreläsare i Oskarshamn, var inbjuden att 
kåsera om Axel Munthe vilket hon gjorde 
med stor kunskap och inlevelse. Under kaf-
fe med äppelkaka förrättades prisutdelning 
med sy Birgitta Petersson som prisutdelare, 
tillsammans med br Hans Appelgren. 

Gruppbild på deltagarna.

Br Jan Bredhammar LL Nr 749 och sy Christina Granberg 
LL Nr 628.

Vinnare av årets Vasagolf sy Irma Ågren Persson LL Nr 749.

O br Ulf Nyberg LL Nr 749 slår ut första slaget.

Samling för start.

sagolf blev sy Christina Granberg, LL Cal-
mare Nyckel nr 628 som kom på 4:e plats, 
sy Christina lovade ta hem detta budskap 
och önskan om nästa Vasagolf till sin egen 
loge i Kalmar. 
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Resultatlista:
 1.  Irma Ågren   LL Blå Jungfrun Nr 749
 2.  Lennart Elfving  LL Stockholm Nr 589
 3.  Hans Appelgren  LL Blå Jungfrun Nr 749
 4.  Christina Granberg  LL Calmare Nyckel Nr 628
 5.  Britt-Inger Bredhammar LL Blå Jungfrun Nr 749
 6.  Erhold Granberg  LL Calmare Nyckel Nr 628
 7.  Bo Jacobsson  LL Gotland Nr 624
 8.  Jan Bredhammar  LL Blå Jungfrun Nr 749
 9.  Owe Carlsson  LL Blå Jungfrun Nr 749
10. Kjell Andersson  LL Gotland Nr 624
11. Birgitta Andersson  LL Gotland Nr 624
12. Calle Nilsson  LL Höganäs Nr 634
13. Kerstin Nilsson  LL Höganäs Nr 634
14. Karin Appelgren  LL Blå Jungfrun Nr 749

Längsta drive vanns av Christina Granberg och i tävlingen när-
mast hål, segrade Jan Bredhammar.

Gästande golfspelare br Kjell Andersson från Gotland och sy 
Kerstin Nilsson från Höganäs.

Br Jan och Sy Britt Inger Bredhammar LL Nr 749.

Gästande golfspelare från Stockholm, br Lennart Elfving och 
sy Ingela Folemar.

sy Karin Appelgren som jobbat hårt för att 
få till en golfdag här på ostkusten, samt ett 
fint prisbord och slutligen en varm applåd 
för de Vasasyskon som rest många mil från 
Höganäs, Stockholm, Gotland och Kalmar. 
O br Ulf Nyberg avslutade dagen med ett 
stort tack till alla.
Oskarshamn den 2 september 2021
I Sanning och Enighet
Birgitta Petersson/ LH 
och br Hans Appelgren
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