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DM har ordet 
Kära Vasamedlemmar och  
läsare! 
Tack för alla jul
- och nyårs-
hälsningar.  
I skrivande 
stund har jag 
ett vackert  
vinterlandskap 
utanför mitt 
fönster. På promenad med hun-
den biter kylan i kinderna sam-
tidigt som en blek januarisol 
visar att vi är på väg mot ljusare 
tider. 

Ett stort tack för alla proto-
koll som ni skickat under 2015. 
Jag läser alla protokoll med 
stort intresse.  

Jag är imponerad av allt ni 
gör i era loger. Många har till-
satt grupper för att titta på  
aktiviteter i egen loge men även 
tillsammans med andra loger 
för att främja medlemsrekryt-
ring. Alla dessa aktiviteter och 
program tilltalar och engagerar 
också våra medlemmar. 

Vi vet att rekrytering är  
viktigt för vår Ordens framtid. 
Många gånger framställer vi det 
med negativa toner. Jag upp-
lever att i många loger har detta 
medfört större engagemang  
för vår Orden. Flera loger har 
provat andra aktiviteter även 
utanför logemötena som till-
talar redan aktiva medlemmar 
men också väcker medlemmar 
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som kanske inte besökt sin loge 
på ett tag. Till dessa aktiviteter 
kanske det kan passa att bjuda 
med presumtiva medlemmar.  
I vår iver att få fler medlemmar 
får vi inte glömma de medlem-
mar som vi har och som utgör 
stommen i vår verksamhet. 

Vi är en kultur- och vän-
skapsorganisation. När jag ser 
utbudet av programpunkter 
och aktiviteter som görs i våra 
loger blir jag imponerad. Vi ska 
vara stolta över det vi gör och 
sprida det i vår omgivning.  

Jag hämtar här några rader 
från vår vision som finns att 
läsa i Framtidsgruppens Hand-
lingsprogram för 
Vasa Orden DL19s 

Kalendarium: 
 5-6 mars - tjänsteman-

nautbildning i Eskilstuna 

Logen Lidköping  
nr 636 på vårutflykt 
 En kylslagen dag i slutet av 
maj, träffades ett fyrtiotal Vasa-
syskon. Dagens första mål var 
ett besök hos Svante Anders-
son på Stenhaga gård utanför 
Tråvad. Vi fick höra hans berät-
telse om hur han byggt upp sin 
fina gård från grunden, med 
dammar, stenmurar och vackra 
byggnader. Svantes berättelse 
om sina företag med olika in-
riktningar fängslade oss. 

Hans genuina motorintresse 
har lett honom till att starta 
Bilkompaniet, där man säljer 
exklusiva bilar och som nu 
även finns på fler ställen i Euro-
pa. För att nämna något ytterli-
gare har han ett dataföretag 
som utvecklat ett världsunikt 
program som används vid ett 
flertal banker och större företag 
i Sverige och i andra länder. 
 Nöjeslokaler både här och i 

Norge har det blivit, dessutom 
Sveriges yngsta slott, Bjertorps 
slott, är i hans ägo. Vi fick ock-
så ta del av hans framtidsvisio-
ner. Mycket intressant. 

 Avslutningsvis fick vi se 
hans samlingar av oanvända, 
både nya och gamla Porschar, 
motorcyklar mopeder och  
cyklar . 

 Utkomna igen på gårds-
planen sken solen men i hori-
sonten hopade sig regnmolnen. 
Nu bar det av till Hasse och 
Birgitta Ericson. Där vi först 
intog vår lunch, på ett för  
dagen iordningsställt långbord. 
Nu smattrar regnet på taket, 
men vi är varmt klädda och  
lät oss väl smaka. Hasse samlar 
och har samlat en otrolig 
mängd föremål ”från förr till 
nu” som han kallar en utställ-
ningslokal.  

Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika 
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation 

Forts... sid 2 



 
Vasa Kärven 1:2016 

 
2 

 

framtid, som presenterades vid 
Distriktsmötet i Lundsbrunn 
2013. Den finns att läsa på vår 
hemsida under medlemssidan. 
”Vasa Orden av Amerika verkar 
i USA, Kanada och Sverige för 
att bli ett starkt och livskraf-
tigt Ordenssällskap. Vasa Or-
den av Amerika skall vara kän-
da som ett Ordenssällskap med 
hög kvalitet på kulturutbud i 
sin verksamhet och med fokus 
på lika villkor för kvinnor och 
män.”  

Att vara ett Ordenssällskap 
med hög kvalité gör det också 
viktigt för oss att bevara våra 
ceremonier och utföra dem med 
värdighet. 

5-6 mars är det dags för 
tjänstemannautbildning i  
Eskilstuna. Jag ser fram mot  
två givande och inspirerande 
dagar. Utbildning är ett tillfälle 
att få nya kunskaper men även 
möjlighet till utbyte av erfaren-
heter med systrar och bröder 
från flera av våra loger i DL19. 

När du får denna tidning i 
din hand har alla logers tjänste-
män blivit installerade och våra 
kommittéer har börjat arbeta. 
Jag önskar er alla lycka till och 
hoppas att ni ska få många roli-
ga och inspirerande möten i 
sann Vasa-anda under 2016. 

Jag önskar er alla en skön 
vår. 

I Sanning och Enighet 
Connie Grön 

DM DL19 Norra Sverige 

DM har ordet… 

En Sigvard Bernadotte ut-
ställning imponerar. En desig-
ner som vi alla känner till och 
har bruksföremål av. 

För några år sedan kontak-
tade Nationalmuseet Hasse och 
ville låna arton skrivmaskiner 
”Facit Privat” i olika utföran-
den, som de själva inte hade,  
för sin Bernadotte utställning 
på Läckö Slott. Hasses samling 
av skrivmaskiner utmärker sig 
också, till dags dato 1874 styck-
en, för övrigt Nordens största 
samling. Vi fick bland annat se 
oräkneliga TV-kannor från de 

allra första, med fint flätade 
plastband, mängder av kaffe-
muggar, flera av dem rariteter. 

 Det är intressant och roligt 
att lyssna på Hasses utomor-
dentliga kunskaper kring allt 
han samlat. Nu hade han ord-
nat en liten frågesport på några 
kluriga föremål. Våra klena svar 
imponerade nog inte, utan han 
tyckte vi behövde lite undervis-
ning. Dock var det några som 
utmärkte sig och de var riktigt 
duktiga. Vi avslutade efter-
middagen med kaffe och tårta. 

Iréne Kårebäck 
 
Logen Kongahälla  
nr 702 
Det händer mycket i vår Loge. 
Året 2015 är avslutat och det är 
dags att summera vad som 
skett i vår loge. Utöver de fast-
ställda logemötena, såsom  
Årsmötet i januari, gemensam-
hetsmötet med Logen Göte-
borg nr 452 i februari, då det  
bl a utsågs tre Hedersmedlem-
mar, Ewa Pilhammar, Leif Nils-
son samt Rolf Claesson, möte 
för behandling av motioner och 
rekommendationer inför  
Distriktsmötet, etc, har vi haft 
många andra aktiviteter.  

Där kan nämnas Damernas 
Afton på Valborgsmässoafton, 
Vikingadagen, tre trivselaftnar 
med fin underhållning, canasta-

spel, boulespel samt golftäv-
ling. Dessutom har vi ju Aktivi-
tetsklubbarna Vasakören nr 10 
och Vasa Folkdansare från 
Kungelf nr 11, där nästan samt-
liga är logemedlemmar. Allt 
detta gör att många av oss  
träffas regelbundet, vilket ökar 
intresset för logearbetet.   

Årets Vikingadag var lör-
dagen den 29 augusti med 65  
deltagare; många i tidstypisk 
vikingaklädsel samlades i  
Inlandsgården i Kärna. Bland 
gästerna var det fem Vasa-
syskon från Logen Knallen  
nr 745 och en från Logen Göte-
borg nr 452 samt ett antal vän-
ner till våra egna logesyskon. 
En fanfar inledde kvällens fest-
ligheter varefter vår Ordföran-
de Jan Augustsson hälsade alla 
hjärtligt välkomna. Därefter 
kallade han fram och presente-
rade de för dagen närvarande 
tidigare utsedda Årets Viking-
ar. Vår senaste utsedde Årets 
Viking 2013 Gunvor Fredriks-
son läste om den vikingatid 
som en gång varit och avsluta-
de med en sång med egen text 
och till ackompanjemang av 
Mats Fredriksson på dragspel.  

Till Årets Viking hade ut-
setts FDO Morgan Andersson 
Morgan har varit medlem  
sedan år 1974 och har under  
ett flertal år innehaft tjänste-

Logen Lidköping... 

En god potatissallad, olika sorters kött, såser och exotisk frukt smakade bra tyckte medlemmar 
från Logen Lidköping 
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mannauppdrag såsom VO och 
O, samt tjänstgjort flera år som 
DD i Logen Göteborg nr 452. 
Även Årets Hedersvikingar, 
Lilian Bergin och Sonja Mag-
nusson, var mycket välmerite-
rade för sina utmärkelser. Båda 
har varit medlemmar i vår loge i 
många år: Lilian från 1979 och 
Sonja redan från 1974 samt har 
under ett flertal år innehaft 
tjänstemannauppdrag inom 
logen. Tyvärr hade Sonja i sista 
stund fått förhinder att när-
vara.  

Efter denna ceremoni var 
det dags att gå in i Inlands-
gården, här till musik av kväll-
ens underhållare, Alf Ivarsson 
och Jan Albertsson. Före och 
under maten bjöd de oss på 
trevlig musik. Efter det att alla 
var ordentligt mätta, var det 
dags att tråda den efterföljande 
dansen. Under kvällen blev det 
naturligtvis även tid för kaffe 
med god tårta samt dragning 
på kvällens lotterier. Åter igen 
en lyckad Vikingaafton i god 
Vasa-anda.  

Till höstens första logemöte, 
lördagen den 19 september, 
samlades närmare 50-talet  
ordenssyskon på Rest. Fars 
Hatt. Vår O Jan Augustsson 
hälsade oss alla välkomna. DD 
Birgit Lindblad, från Logen  
Göteborg nr 452, infördes och 
hälsades välkommen.  

Efter de sedvanliga inledan-
de mötespunkterna var det 
dags för installation av PS Inger 
Ekstrand, som inte kunde när-
vara vid tidigare aktuella tillfäl-

le. Installationen utfördes av 
DD Birgit. Parentation hölls för 
våra bortgångna medlemmar 
Sten Ivarsson och Jan-Eric 
Berntsson, där O Jan Augusts-
son läste minnesorden och  
KP Leif Julin läste en dikt, allt 
inramat med stämningsfull  
musik.  

Vid punkten Ordens Väl 
framfördes Sonja Magnusson 
som då fick ta emot sin utmär-
kelse som Årets Hedersviking 
2015 i form av diplom och en 
vikingafigur.  

Efter logemötet var det dags 
att inta den goda måltiden med 
efterföljande kaffe och choklad-
bit i Rådmanssalen. DD Birgit 
tackade för maten och höll som 
vanligt ett fint tal där hon  
berörde liknelsen mellan ut-
vandringen till Amerika på 
1800-talet och dagens flykting-
ström till Europa. För under-
hållningen denna kväll svarade 
Peter och Peter, två mycket 
duktiga musiker som sjöng och 
spelade. Återigen en trivsam 
Vasakväll.  

Till logemötet, lördagen den 
17 oktober, samlades ett 50-tal 
logesyskon på Rest. Fars Hatt. 
O Jan Augustsson öppnade  
mötet och hälsade alla välkom-
na. Under mötet presenterades 
ett flertal rapporter, där bl a 

Nomineringskommitténs  
rapport med förslag till logens 
tjänstemän för 2016. Där kunde 
man glädjande konstatera att 
kommittén lyckats få kandida-
ter till samtliga tjänstemanna-
uppdrag. KL Sune Börjesson 
informerade om den komman-
de Trivselaftonen tisdagen den 
3 november då ”Ålefeskarna” 
sjunger och spelar för oss.  

Efter den goda supén och 
även lite före den, fick vi vara 
med om en trivsam underhåll-
ning av vår Vasakör, under led-
ning av Inger Uneback. De 
hade satt ihop ett mycket blan-
dat och uppskattat program, 
där Maths Fredriksson stod för 
musiken. Som vanligt var alla 
tillfreds och glada efter kväll-
ens sammankomst och gemen-
skap.  

För mera information om 
våra aktiviteter och logemöte 
under det gångna året hänvisar 
vi till vår hemsida, som vi alltid 
försöker hålla uppdaterad.  

Till sist önskar vi alla Vasa-
vänner ett bra 2016! 

Text: Rolf Claesson 
Foto: Leif Nilsson  

 
Logen Härnösand  
nr 673 
Fredagen den 16 oktober höll 
Logen Härnösand sitt andra 
höstmöte med 40-talet med-
lemmar. Till mötet var DD Pia 
Norrman från Logen Mälar-
drottningen nr 563 inbjuden 
att leda installation av hennes 
efterträdare Rolf Öhgren från 
samma loge. Dessutom hade 
vår loge reception för två nyin-
valda medlemmar.  

Efter genomförd installation 
och reception fortsatte mötet, 
under ledning av O Lars-Erik 
Magnusson, med en minuts 
tystnad för avliden medlem. 
Därefter vidtog sedvanliga för-
handlingar. Pia Norrman till-
delades också Logens förtjänst-
tecken.  

Efter avslutat möte välkom-
nades vi till bords av värdarna 
Håkan och Lillemor Larsson 
samt Bert Högberg och Karin 
Nordin. Efter en mycket smak-

Årets Hedersviking Lilian Bergin tillsam-
mans med Årets Viking Morgan Andersson 

Årets Hedersviking Sonja Magnusson till-
sammans med CM Marianne Andersson och 
Ordförande Jan Augustsson 
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lig måltid, fick vi, till kaffet, av 
Maria Nordlund från Länsmu-
seet höra på ett mycket upp-
skattat föredrag om häxbrän-
ning som förekom på 1670-talet 
i Säbrå och Härnösand. Ett  
lotteri med många fina vinster 
uppskattades av alla och vi 
kunde sedan bryta upp efter en 
mycket trevlig kväll.  

Fredagen den 20 november 
höll Logen sitt tredje höstmöte, 
med 30-talet medlemmar. Till 
mötet var DD Rolf Öhgren med 
makan Greta från Logen Mälar-
drottningen nr 563 inbjuden 
att delta. O Lars-Erik Magnus-
son öppnade mötet, varefter en 
stämningsfull parentation av 
fem avlidna medlemmar under 
året vidtog. Därefter fortsatte 
sedvanliga förhandlingar.  

Efter avslutat möte välkom-
nades vi till bords av kvällens 
värdar, Anita och Bengt  
Andersson samt Eivor och Per-
Erik Bylund. Vi serverades en 
mycket smaklig måltid, och 
efter en stunds paus spelade  
vi bingo. Många fina bingo-
vinster hade skänkts och som 
alltid var stämningen hög.  

Alla var sedan nöjda och vi 
kunde bryta upp efter en myck-
et trevlig kväll. 

KL Bo Selin 
 

Logen Mälardrottning-
en nr 563 
Rörstrands slott i Stockholm 

Rörstrands slott? Vem har sett 
ett slott på Rörstrandsgatan?  
- Inte jag, fastän jag har bott i 
närheten, sa ett par av deltagar-
na… Funderingarna var många 
och när vi den 25 november 
skulle samlas i Filadelfiakyrkan 
blev vi än mer konfunderade. 
Visserligen är kyrkobyggnaden 
stor, faktiskt innehöll den  
under en lång period Skandina-
viens största samlingslokal, 
men slott? 

Vi möttes av två guider, som 
båda heter Lars. Lars Westberg 
berättade att redan på 1200-
talet fick franciskanermunkar-
na, gråbröderna och nunnorna  
i Sancta Clara kloster rätt att 
bränna tegel för att användas 
till klosterbyggnader. Även 
namnet Rörestrand (rör = vass) 
finns belagt från den tiden.  

På 1500-talet blev det en 
privat ägare och 1619 köpte 
handelsmannen Mårten  
Wewitzer tegelbruk och gård. 
Han adlades under namnet  
Rosenstierna, utvecklade tegel-
bruket och började bygga ”Det 
stora stenhuset” på 1630-talet. 
Drottning Kristina köpte Stora 
Rörstrand och därefter har 
många ägare passerat. 

Under storhetstiden var 
Rörstrand den största fabriken 
med sju tegellador. Den första 
porslinspjäsen brändes här 
1729 och den sista 1926. Från 
början var det fajans som till-
verkades och det porslinet var 
tungt och ömtåligt och måste 
målas för hand. Sedan lärde 
man sig att använda flintgods, 
där man kunde lägga på tryckta 
mönster. Som mest hade fabri-
ken 40 ugnar, som eldades med 
kol. Inte undra på att fabriken 
kallades ”lungsotsfabriken”. 

Slottet har använts som  
bostad och kontor, och i parad-
våningen finns vackra rum med 
olika kakelugnar, vilka utgjor-
de ca 30% av all tillverkningen. 
Hushållsporslin stod för störs-
ta delen. Sedan tillkom tillverk-
ning av bl a isolatorer för elled-

ningar s k tekniskt porslin och 
därefter sanitetsporslin. Fabri-
ken lades ner i Stockholm 1926 
och flyttade, först till Göteborg 
och sedan Lidköping. 

Under tiden hade den ex-
panderande Filadelfiaförsam-
lingen letat efter större lokaler. 
Lars Bergman berättade att 
Lewi Pethrus, ledare för för-
samlingen, fick erbjudande från 
Stockholms stad att köpa en 
ledig tomt på Rörstrands indu-
striområde och efter stor vånda 
beslöt församlingen att påbörja 
bygget. Rörstrands slott inför-
livades och de olika rummen i 
paradvåningen har uppkallats 
efter betydelsefulla personer i 
församlingen. 1930 invigdes 
kyrkan, vilken kan ståta med 
en fantastisk akustik och en 
stor piporgel, vilket inte är van-
ligt inom Filadelfia och vi fick 
lyssna till ”Härlig är jorden”.   

Idag kan man hyra lokaler 
för olika möten, konserter m m 
och 1961 delades faktiskt  
Nobelpriset ut i Filadelfiakyr-
kan, då Konserthuset renovera-
des.  

 
 
 

Värdparen Anita och Bengt Andersson samt 
Eivor och Per-Erik Bylund. 

Guiden Lars Westberg och en av de vackra 
kalelugnarna. 
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Så nu förstår vi varför Fila-

delfiaförsamlingens hus är sam-
manbyggt med Rörstrands 
slott.  

Det är så fantastiskt med KL 
Karins Wathne Berglunds pro-
gram, för man får veta nya sa-
ker hela tiden. 
 
Logemöte 27 november 

O Rolf Öhgren öppnade och 
ledde mötesförhandlingarna 
enligt gällande dagordning. 
Ingela Folemar hälsades väl-
kommen. Hon har sökt över-
flyttning från Logen Växjö  
och vi hoppas hon ska trivas 
med oss.  

Nomineringslistan före-
drogs och fortfarande saknas 
kandidat till ordförandeposten. 
K Lars Casserberg presentera-
de kort förslag till budget och 
kunde besvara redovisnings-
tekniska frågor.  

Mariana Ehrefelt fick ett 
stort tack för tavlan, målad av 
Kurt Ehrefelt, vilken hon 
skänkt till Logens 85-årdag. 
Lite roligt tycker vi det är, att 
vår DD Barbro Hult blev den 
lyckliga vinnaren av tavlan.  

CM Marthine Elfvin hade 
grävt i skattkistan och visade 
två föremål, som tillhör logen. 
Brudkronan är tillverkad av 
Tom Zeland till bröllopet med 
sin Ulla. Mälardrottningen fick 
kronan till 
40-års-
jubileet 
1970 och i 
gåvobrevet 
står, att den 
ska ”ställas 
till förfo-
gande för 
framtida 
brudar tillhörande Vasa Orden 
av Amerika”.  

Korset vet vi inte så mycket 
om, mera än att det var tänkt 
att Kaplan skall bära det under 
logemötena. Om någon av er 
vet mera, så hör av er till vår  
PS Birgitta Sjöberg Eriksson.  

O Leif Ström, Logen Stock-
holm nr 689, hälsade senare alla 
välkomna till bords och presen-
terade Solveig Josefsson och  

Roger Axelsson, nybliven DD i 
Logen Stockholm. Båda tillhör 
Logen Skövde nr 626 Därefter 
presenterade O Rolf våra gäster 
- förutom Ingela Folemar, Len-
nart Elfving och Karin Lewin.  

Efter middagen presentera-
de KL Hans Malmborg dagens 
underhållare. Michael Lechner 
dramatiserade ”Expedition  
Polaris”, där ångskonerten USS 
POLARIS Brooklyn Navy Yard 
i New York, den 29 juni 1871 
lämnade staden för att expedi-
tionschefen, Charles Francis 
Hall närde en dröm om att bli 
den förste i världen att sätta sin 
fot på Nordpolen. Ett riktigt 
äventyr där Michael spelade 
alla rollerna och var det mord 
eller? Något att fundera på. 
Hux flux var kvällen till ända. 
 
Vill ni se en stjärna…? 

Då är det dags att bege sig till 
Millesgården på Lidingö för en 
utställning om Ingrid Bergman, 
den firade svenska filmstjärnan, 
som skulle ha blivit 100 år i år.  
Den 1 december samlades vi i 
entréhallen och fick en översikt 
över Ingrid Bergmans liv. Där-
efter följde vi i kronologisk ord-
ning hennes liv från starten i 
Sverige till stjärnstatusen i 
USA, där hon till slut vägrade 
”spela samma roll” om och om 
igen, vilket Hollywood krävde.  

Hon tog kontakt med regis-
sören Roberto Rossellini, vilket 
ledde till den italienska film-
perioden och en ”skandalös” 
kärlekshistoria, med första 
barnet medan de båda var gifta 
på var sitt håll. Så småningom 
gifte de sig med varandra och 
fick två barn till. Men, kärleken 
tog slut och Ingrid åkte tillbaka 
till USA och blev förlåten. Den 
sista filmen i Sverige blev Höst-
sonaten 1978, regisserad av  
Ingmar Bergman. 

Utställningen var fylld av 
fantastiska fotografier, affischer 
och lättläst information, flera 
olika filmvisningar, ett par 
klänningar från den tidiga 
svenska filmen och en brons-
byst av Ingrid. Det framgick 
klart att Ingrid hade bestämda 

åsikter om hur hon ville se ut, 
hur hennes rollfigurer skulle 
gestaltas och hur hon ville leva 
sitt liv. På en fråga från en jour-
nalist svarade hon ”Jag har inte 
ångrat något jag gjort i mitt liv, 
bara det jag inte har gjort”. 
 
Arbetsmöte 12 december 

28 medlemmar hade hörsam-
mat kallelsen och vi samlades  
i uthyrningslokalen i Enskede-
dalen. Marianne Runefors och 
Jockum Krumlinde hade sett 
till att allt var i ordning för 
möte och jullunch. Vi möttes  
av tomtar, blomster, ljus och 
vackert dukat bord.  

O Rolf Öhgren öppnade  
mötet och eftersom det var 
årets sista, så var tjänsteman-
navalet och budgeten de stora 
frågorna. Nomineringskom-
mittén har gjort ett bra arbete 
och alla tjänster är tillsatta.  
Enligt kassörens förslag höjdes 
årsavgiften med 850 kr till 900 
kr och receptionsavgiften skall 
återgå till tidigare 400 kr. Hela 
budgetbeslutet sköts upp till 
Årsmötet, eftersom Kassören 
tyvärr drabbats av förkylning. 

På Leif Sahlmans initiativ 
beslöt vi att logen ska ansluta 
sig till Vasa-arkivet för 150 kr 
per år och PS Birgitta Sjöberg 
Eriksson presenterade de  
senaste brevmärkena vilka vi 
kunde köpa. Intäkterna går till 
ungdomsverksamheten, vilken 
beskrevs i senaste numret av 
Kärven.   

Dags för en välfylld jultallrik 
inhandlad på närmaste affär 
och gästerna Maria och  
Michael Nihlén anslöt.  
Hej tomtegubbar m fl visor 
ekade  under måltiden och 
samtalen var uppsluppna och 
glada och skratten många. 
Högsta vinsten i lotteriet var en 
tavla, skänkt av Marianne 
Runefors och Gertrud Edvards-
son blev den lyckliga vinnaren.  

Så kom våra MM Elisabet 
Brander och Anna-Lena Eng-
ström, med keyboarden under 
armen, direkt från sina respek-
tive luciaarrangemang. De in-
ledde med ”Jag drömmer om en 
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jul därhemma, Jul, jul strålande 
jul och Bella Note”, så vackert, 
innan de inbjöd oss alla till all-
sång. Alla de vanliga julsånger-
na betade vi av i en enda lång 
följd och glädjen över att få 
sjunga de välbekanta sångerna 
var märkbar. Våra profession-
ella sångfåglar avslutade så 
med ”Oh helga natt” och då 
kände vi verkligen att julstäm-
ningen infunnit sig.  

Vi önskade varandra en rik-
tigt god jul och ett gott nytt år. 

Text och foto Greta Öhgren 

Logen Bråviken nr 751 
Årets sista uppställda loge – 
Jullogen – gick av stapeln  
lördagen den 5 december i  
Ordenshuset. Efter sedvanliga 
förhandlingar, då bland annat 
tjänstemän för år 2016 valdes, 
startade efterkapitlet med  
kvällens värdar. Vi var 34 med-
lemmar som tog plats i ban-
kettsalen till vackert dukade 
bord.  

Belysningen släcktes ned. 
Ett luciatåg, bestående av barn-
barn till ett av värdparen träd-
de in och framförde några jul-
sånger. En juldikt deklamera-
des av Derek Gogh. Allt mycket 
stämningsfullt.  

Vällagad traditionell julmat 
serverades. En tomte – Göran 
Karlsson i full utstyrsel –  

delade ut julklappar till loge-
medlemmarna. Kaplan Criss 
Hagfeldt läste dikten Tomten 
av Rydeberg. Sedan följde kaffe 
med god kaka och lotteridrag-
ningar.  

Kvällen avslutades med att 
värdarna, Barbro och Jan Hult, 
Gunilla och Derek Gogh samt 
Göran Karlsson tackades och  
O Maggie framförde ett särskilt 
tack till alla som medverkat till 
ett lyckat logeår. 

Medlemmarna tillönskades 
en God Jul och Ett Gott Nytt 
År. Sammanfattningsvis, en  
mycket trevlig och stämnings-
full kväll med Logen Bråviken. 

LH Una Jerlock 
 
Logen Knallen nr 745 
Thanksgiving Day 

Logen Knallen nr 745, Borås,  
har avslutat höstens arbeten 
med två sammankomster.  
Traditionsenligt bjöds medlem-
marna in att fira Thanksgiving 
Day sista torsdagen i november 
I USA är ju detta en stor hög-
tid, kanske lika viktig som  
julen.  

Systrar och bröder i logen 
samlades först för ett logemöte, 
där vi bland annat valde tjäns-
temän för 2016. Sy Britt-Inger 
Svahn avgick som Ordförande 
och till ny Ordförande valdes 
Sy Kristina Dahlberg Anders-

son. Sy Gunhild Billhult är till-
baka som VO och även på en 
del andra poster skedde för-
ändringar.  

Under hösten har vi kunnat 
hälsa fem nya medlemmar väl-
komna, så vårt medlemsantal 
närmar sig återigen 100.  

Tillsammans med våra  
gäster tog vi plats i matsalen 
för efterkapitel och där servera-
des som brukligt kalkon i sann 
amerikansk tradition. Logens 
förste ordförande, Åke Svahn, 
läste upp president Obamas 
proklamation (i översättning 
av Börje Olausson). Presiden-
ten betonade tacksamheten: ”… 
för de människor med olika 
bakgrund och tro som bidrar 
på sitt eget unika sätt till vårt 
lands historia.  

Var av en av oss bär med oss 
våra egna traditioner, kulturer 
och bakgrunder till denna 
månghundraåriga amerikanska 
helgdag. Låt oss uttrycka vår 
tacksamhet genom att inbjuda 
andra till våra firanden och tän-
ka på de som inte kan delta. 

Tillsammans kan vi säkra 
våra grundläggande ideal.”  

Kvällen avslutades som 
brukligt med kaffe och tillbe-
hör. 

 
Julsammankomst  

Ett 60-tal logesyskon med  
gäster samlades i Odd Fellow 
lokalerna för julsammankomst 
söndagen den 6 december.  
Efter glögg och trevligt sam-
språk var det dags att gå in i 
matsalen till den väntande jul-
tallriken, som föll alla i smaken. 
Under unison sång tömdes de 
små glasen till sillen.  

Sedan kaffet burits fram  
var det dags för det utlovade 
besöket av Lucia med tärnor.  
I år hade styrelsen tagit på sig 
uppgiften att arrangera ett Lu-
ciatåg. Hela styrelsen iförd vita 
lucialinnen och vackra peruker 
skred sakta fram genom salen i 
fotoblixtarnas sken. Förutom 
den traditionella Luciasången 
framfördes några av våra vanli-
gaste julsånger,  t ex ” Staffan 
stalledräng”, ”Gläns över sjö 

Ulla Jenneflod och Marianne Runefors tillsammans med några fina antika tomtar - som alla 
mötte oss vid dörren. 
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och strand”  (solo av Bengt 
Wingborn),” Midnatt råder…  ”  
Ann-Louise Wingborn ackom-
panjerade på flygeln.  Lucia 
med tärnor och stjärngossar 
tågade så ut, sjungande Lucia-
sången till åhörarnas varma 
applåder!  

Till en julsammankomst hör 
givetvis ett lotteri. Som vanligt 
hade våra medlemmar med 
Harry Lundbäck i spetsen lyck-
ats få vänner och företag att 
ställa upp med ett rikligt vinst-
bord. De 300 lotterna såldes 
snabbt slut och vinsterna räck-
te till de flesta.  

Som avslutning framförde 
syskonen Wingborn den vack-
ra sången:” Jul, jul, strålande 
jul” innan det var dags att sam-
la ihop vinsterna och bege sig 
hemåt, en upplevelse rikare. 

LH Hans Holmqvist 
 

Steget till Vita Huset 
Ni är säkert alla medvetna om 
att USA har ett spännande år 
framför sig. Det är valår och 
många olika kandidater finns 
att välja bland.  

Här kommer en samman-
ställning av tågordningen inför 
valet 2016 - taget från artikel i 
DN 2015-11-08. 
31 januari – nu ska alla rappor-
tera hur mycket pengar (och 
från vem) alla kampanjorgan 
samlat in för en viss kandidat 

1 februari – i Iowa genför nu 
båda partierna sina första  
nomineringsmöten (caucus)  
för att utse vilken kandidat de 
vill ha för sitt parti. Iowa är en 
liten stat, men det brukar vara 
en fingervisning om vem parti-
ets slutliga kandidat blir –  
det brukar vara antingen deras 
första eller andra kandidat 
9 februari – i New Hampshire 
hålls första primärvalet (med 
röstsedlar röstar man på vem 
de vill se som presidentkandi-
dat). De kandidater som gör 
dåligt ifrån sig här brukar ge 
upp försöket att bli nominerad 
1 mars – det är nu primärval 
och nomineringsmöten i 13  
delstater. Eftersom det är olika 
typer av delstater brukar denna 
valdag vara ett test för hur 
”valbar” en kandidat är i ett 
nationellt val. 
15 mars – nu hålls primärval i 
Illinois, Ohio, North Carolina, 
Missouri och Florida. Både  
Florida och Ohio – folkrika 
delstater – kallas vågmästar-
stater då stödet är jämt fördelat 
mellan de två partierna 
18-21 juli – Republikanska par-
tikonventet hålls i Cleveland, 
Ohio 
25-28 juli – Demokratiska  
partikonventet hålls i Philadel-
phia, Pennsylvania 
5 september – Labour Day, som 
traditionellt är startskottet för 

presidentkandidaternas val-
kampanj. Deras valkampanjer 
har naturligtvis börjat mycket 
tidigare, men då inte som presi-
dentkandidat. Nu brukar de 
koncentrera sig på vågmästar-
stater som Ohio, Florida, Colo-
rado och Pennsylvania. New 
York och Kalifornien är tradi-
tionellt demokratiska medan 
Texas och andra sydstater är 
traditionellt republikanska. 
26 september – nu möts för 
första gången de två president-
kandidaterna i den första av tre 
debatter. Den första hålls i 
Ohio, nästa i St Louis och den 
sista i Las Vegas den 19 oktober 
8 november – nu utses USA:s 
45:e president! 

PN Källa: DN  
 
Min egen åsikt 

För en svensk kan det te det sig 
omöjligt att alla ska samlas 
inom endast två partier. Det går 
inte direkt att jämföra de två 
amerikanska partierna med 
några av våra svenska partier. 
Under mina 10 år i USA gjorde 
jag en mycket grov samman-
fattning om var de två partierna 
står. 

Demokraterna ser mer på de 
”mjuka” värdena, som exempel-
vis Obama Care – en sjukför-
säkring för de fattigaste invå-
narna. Detta parti brukar ha en 
mer ”mänsklig” syn på lagar 
och regler. 

Republikanerna har mer 
”hårda” värden. Enligt en arti-
kel i DN 15 september består 
partiet av å ena sidan välbärga-
de finansiärer som vill ha kraf-
tiga skattesänkningar, nedskär-
ningar i välfärdsprogram och 
ökad invandring samt å andra 
sidan en stor grupp konserva-
tiva kärnväljare - ofta lågin-
komsttagare bosatta långt från 
maktens centrum - som vill 
minska invandringen och ser 
på partietablissemanget som en 
världsfrånvänd elit. 

Ja, vem som slutligen blir 
President i detta stora och  
betydelsefulla land får vi alltså 
veta till hösten.  

Pia Norrman 

Logen Knallens Lucia-tåg 
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Fakta om Kanada 
Commonwealth day firas den 
9 mars. Den är inte en allmän 
helgdag. Butiker, postkontor, 
banker, företag och andra  
organisationer är öppna som 
vanligt. Skolor kan vara 
stängda.  

Bakgrund: Under 1800-talet 
kontrollerade Storbritannien 
ett stort imperium som inklu-
derade en stor del av vad som 
nu är Kanada. Fr o m 1898 fira-
des Empire Day i kanadensiska 
skolor på den sista skoldagen 
innan Drottning Viktorias  
födelsedag den 24 maj.  

Allteftersom tiden gick ut-
vecklade kanadensarna en egen 
identitet från Storbritannien 
och då blev Empire Day mindre 
viktig. År 1958 döptes dagen till 
Commonwealth day för att 
återspegla förändringen i för-
hållandet mellan Storbritanni-
en och hennes tidigare koloni-
er. År 1973 var det ett kanaden-
siskt förslag att alla som bodde 
i samväldet skulle fira Com-
monwealth day på samma dag. 
År 1976 var detta förslag accep-
terat. 

AL Källor: internet 
 
Fakta om USA 

Martin Luther King day, 
firas varje år sedan 1986, den 
tredje måndagen i januari. 
Martin Luther King föddes i 
Atlanta, Georgia den 15 januari 
1929. Han studerade medicin 
och juridik, men ändrade så 
småningom inriktning och bör-
jade läsa teologi.  

Han blev pastor i Baptist-
kyrkan och engagerade sig  
tidigt för människorättsfrågor. 
1953 gifte han sig med Coretta 
Scott. De bosatte sig i Montgo-
mery, Alabama, en mycket 
segregerad stad, och fick tre 
barn tillsammans. 

När den svarta kvinnan 
Rosa Park vägrade lämna sin 
plats i bussen till en vit resenär 
1955, blev det en händelse som 
gav eko i hela världen. Demon-
strationer och en mer än års-
lång bojkott av bussbolaget 

följde och Martin Luther King 
utsågs till ledare och talesman 
för frihetsrörelsen. 

”I Have a Dream”- talet från 
Lincolnmonumentet, vilket 
blev kulmen på marschen till 
Washington, ”för fred och fri-
het” 1963, upprepades gång på 
gång i radio och TV över värl-
den. Martin Luther King arbe-
tade oförtrutet vidare under 
övertygelsen att alla är födda 
likvärda och hans dröm var 
naturligtvis att den övertygel-
sen skulle bli normen i alla 
samhällen. Time magazine ut-
såg honom till ”Årets Man” och 
1964 blev Martin Luther King 
den yngste dittills, som tillde-
lats Nobels Fredspris. 

Den fjärde april 1968 sköts 
Martin Luther King till döds på 
en motellbalkong i Memphis. 
Ett öde som alltför ofta drabbar 
modiga människor med stort 
hjärta och rättspatos. 

Många röster höjdes för att 
Martin Luther Kings minne 
skulle hedras och 1983 signera-
de president Ronald Reagan 
lagen, som gjorde tredje mån-
dagen i januari till en nationell 
helgdag. 1986 firade USA hans 
minne för första gången och 
runt om i världen kommer man 
ihåg hans ”I Have a Dream”. 

GÖ Källa: internet 
 
Från redaktören 
Jag uppskattar att ha fått ros 
och ris efter min första Kärven. 
Kärven 2015:3 var inte bra – 
alltför många bilder som där-
med blev alltför små. Det är 
alltid roligt att se Vasa-syskon 
på bild, så personbilder har 

blivit större. Men då kan jag 
inte ta med alla bilder jag får. 
Bilder tar plats från text, varför 
jag ber alla lämna kortfattade 
bidrag då Kärven är begränsad 
till sina åtta sidor. 

För att få med så mycket 
som möjligt i Kärven, ber jag  
er också skicka in bidrag direkt 
efter ett evenemang. Vänta inte 
till sista manusdagen - då kan-
ske det inte finns plats kvar!  

Det finns en hel del sparad 
faktatext om både USA och 
Kanada som, p g a utrymmes-
skäl, inte kommit med i Kär-
ven. Men det är samtidigt  
roligt, för det är i första hand 
våra loger som ska presenteras. 
Jag plockar in dessa faktatexter 
när utrymme finns. 

Jag vill också berätta att 
Redaktionskommittén - Greta 
Öhgren och Arne Lundin -  
hjälper till med material. Dessa 
är oftast undertecknade med 
initialerna och kan ha källa in-
ternet. Så jag är inte ensam om 
”jobbet”. 

En fråga: vad vill du få ut av 
Kärven? Är det något du sak-
nar? Jag vill gärna veta så vi kan 
förbättra innehållet efter allas 
önskemål (om möjligt).   

Pia Norrman 
  
Ps. Vet du att du kan läsa Kär-
ven även på DL19:s hemsida? 
Där finns Kärven med färgbil-
der och det kanske kan vara 
roligt att se logesyskon lite mer 
”färggranna”.  


