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DM har ordet 
Kära Vasa-vänner!
När jag senast 
skrev i Kärven var 
det i början av maj 
och då hade tydli-
gen Valborg regnat 
bort och jag skrev 
att solen och värmen ligger sä-
kert runt hörnet och väntar på 
att komma fram. Så rätt jag 
hade. Inte i min vildaste fantasi 
trodde jag att en försommar 
och en högsommar skulle bli 
som denna. 2018 års sommar 
kommer att gå till historien 
som en av de varmaste någon-
sin, och det håller ju även i sig 
fortfarande. 

Jag hoppas ni alla haft en 

bra sommar trots den höga vär-
men. 

Kurt och jag reste till  
Chicago några dagar innan 
Midsommar, lite upplevelsese-
mester innan Storlogemötet 
började. Vi turistade i denna 
fina stad, besökte förorten  
Andersonville, där besökte vi 
Sweden America museet, och 
lunchade på restaurang Svea. 
Chicago är en charmig stad 
med vackra byggnader.  

Vår resa fortsatte till Bishop 
Hill, vårt första besök där. Vi 
stannade till direkt vid Vasa 
Arkivet där vi träffade Kathy 
Cuff, arkivets arkivarie, och 
fick en trevlig guidning i huset 
av henne. Det finns mycket in-
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tressant och spännande att se i 
detta hus. 

När vi fortsatte in i samhäl-
let blev vi båda gripna av denna 
charmiga plats, som att komma 
tillbaka i tiden. Vi väntade att 
hästdroskorna skulle komma 
körande, och dessa vackra hus 
med den typiska altanen med 
gungstolar. Vi bodde på Twin-
flower Inn och fick en guidad 
historisk vandring i samhället 
på kvällen av ägaren. Så intres-
sant! 

Vi besökte även kyrkogår-
den, vilket berörde oss båda 
mycket. Alla dessa svenska 
namn på gravstenarna. 

Presentation av vår 
nye Stormästare  
Art Bjorkner has been a mem-
ber of Vasa for over 20 years. 
His father was a member for 50 
years, until his death; Art could 
not join until he settled down 
as you can see below.  

He is a New Jersey District 
Nr. 6 member belonging to lo-
cal lodges Sveaborg No. 446 
and Frithiof No. 63.  In the lo-
cal lodge he has held numerous 
positions including Chairman.  

On the District level he 
spent 3 years on the Executive 
Board, another as Vice District 
Master and then District Mas-
ter.  He has also been President 
of New Jersey Vasa Home (the 
beautiful 127 acres called Vasa 
Park).  

During the Grand Lodge 
convention in 2010 Art was 
elected to Grand Lodge Execu-
tive Board, Eastern Region.  

While serving in that position 
he wrote the VASA ORDER 
OF AMERICA MEMBERSHIP 
GUIDE that is on the web and 
may be down loaded.  He also 
served as Membership Chair-
man and served on the Finance 
Committee. Art also assisted 
CT District Nr. 1 with a com-
plete rewrite of their By-Laws.  
At the 2014 Grand Lodge Con-
vention Art was elected to the 
position of Vice Grand Master.    
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Dagen efter var vi med på Mid-
sommarfirandet i parken. Där-
efter begav vi oss till Rockford 
och Chicago, för vidare resa till 
San Fransisco. 

Vi åkte direkt till Los  
Gatos/San Jose för att träffa 
min gamla värdfamilj som jag 
bodde hos ett år 1976-77. Så 
roligt att återse dem, samt att 
åka runt och se gamla platser, 
bl.a. min gamla skola, Leigh 
High School. 

Därefter tog vi tåget till Sac-
ramento för att stråla samman 
med Vasa-vännerna. Om Stor-
logemötet kan ni läsa på annan 
plats i tidningen. 

Jag vill ändå skicka med en 
hälsning från Före detta Stor-
mästaren Tore Kellgren, som 
innan han avgick på mötet be-
rättade att han under sina fyra 
år skickat födelsedagskort till 
de som fyllt jämna från 75 år 

DM har ordet… och uppåt och hur mycket han 
uppskattat tackkorten som han 
fått från Sverige. Dessa kommer 
att sparas i arkivet i Bishop 
Hill.  

Vi avslutade USA-veckorna 
med en natt utanför San Fran-
sisco tillsamman med Einar och 
Conny Grön innan vi flög hem 
igen. Tänk så fort tre veckor 
går. Vi lämnade landet i väster 
med värme i hjärtat och många 
nya bekantskaper har vi fått 
bland dessa fina Vasa-med-
lemmar. 

Nu har det gått mer än tre 
veckor sen vi kom hem och 
Vasa-arbetet har börjat så 
smått igen. I helgen 3-5 aug 
åker vi till Karlstad och Filip-
stad för att hedra minnet av 
John Eriksson och även få nöjet 
att träffa Årets Svensk-Ameri-
kan, Bruce Karstadt, som kom-
mer att få sin utmärkelse fredag 
den 10 augusti i Växjö i sam-
band med ÅSA-dagarna.  

At the convention he presented 
motions that were approved to 
establish Vasa Clubs, Associate 
Members and revise a local 
lodge quorum.  

As Scholarship Chairman he 
has managed and awarded 
more than 38 College Scholar-
ships and 25 Swedish Language 
Camp Scholarships, totaling 
$40,000 per year.  Art also is a 
Board member of the Vasa  
National Archives. 

Vasa Membership is an ex-
tremely important subject.  Art 
has studied this for some time 
and feels we are lacking enthu-
siasm.  When we joined, re-
member how excited we were 
so full of enthusiasm?  Now 
look around, it is missing.  It 
has been said many times 
“don’t be boring”. We must 
reestablish the attitude of be-
ing enthusiastic at every meet-
ing as well as when we meet 
people.  Art coined a phrase 
“TV, TV, TV” 10 years ago that 
means “TALK VASA, TALK 

VASA, TALK VASA”.  It works! 
Art met a couple from Cali-

fornia in Stockholm 8 years ago 
and spoke TV, TV, TV.  When 
the couple returned to USA 
they joined Vasa. History re-
minds us that nothing is ac-
complished in life without en-
thusiasm.  

On the personal side, Art 
and Nancy have been married 
since he graduated College and 
have 3 children and 6 grand-
children.  ALL are Vasa mem-
bers.  

Art graduated from Univer-
sity of New York Maritime 
College, BS Marine Transporta-
tion, with Navy Commission, 
and as a licensed Merchant 
Marine Officer. He also gradu-
ated from University of New 
Haven with an MBA, Finance. 

Art spent 20 years active in 
the Navy in the submarine ser-
vice.  Upon retiring he spent 10 
years sailing the world as Cap-
tain on tankers. Through all 
those years his family moved 14 
times. Art came ashore and 

Det är många som denna 
månad anordnar kräftskivor 
och en del surströmmingsmid-
dagar. Jag önskar er alla triv-
samma tillställningar tillsam-
mans med alla trevliga Vasa-
vänner. 

Mitt nästa logebesök blir 
till Härnösand i september. Det 
ser vi fram emot. Jag önskar er 
alla loger en bra start på höst-
terminen och hoppas få se flera 
av er framöver. 

Vi kommer att hålla nästa 
styrelsemöte (ER möte) i Ny-
köping sista helgen i septem-
ber, då påbörjas den första pla-
neringen inför 2019 års  
Distriktsmöte. 

Jag önskar er alla en riktigt 
skön höst, och var rädda om 
varandra. 

I Sanning och Enighet 
Maggie Ahlin Thelin 

DM DL19 

managed a fleet of 26 tankers - 
and joined Vasa.   

After retiring from that job 
he accepted a position as Ex-
ecutive Vice President of an 
International Ship Registry 
with over 700 vessels.  He is 
currently the Deputy Maritime 
Commissioner for the Registry. 
Art presently has an unlimited 
Masters license good for any 
size vessel sailing worldwide. 

Art is a member of following 
professional organizations:  
Council of American Master 
Mariners; City of New York 
Marine Society; Member of 
Marine Accident Investigators 
International Forum; Naval 
Submarine League; Military 
Officers Association; American 
Legion; Disabled American Vet; 
United States Submarine Vet-
erans; Honorary First Defend-
ers; Board, National Cargo  
Bureau; Masonic Order and 
Shriner. 

Art’s hobbies include col-
lecting old Volvos and playing 
trombone.  He works in Vasa 

Art Bjorkner ... 
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Park cutting grass and making 
repairs.  He and Nancy visit 
Sweden frequently to spend 
time with relatives. 

“Pressrelease” 
 
Fd MSLER har ordet 

Min tid 
som 
MSLER 
Sverige är 
nu till 
ända i och 
med Stor-
logemötet 
i Sacra-
mento. 
Åtta läro-

rika och jobbiga år, samt många 
nya vänner i USA/Kanada och 
Sverige. 

Ett väl genomfört Storloge-
möte med många motioner, 
rekommendationer. En del av 
dessa gick vår väg, andra inte, 
men i stort sett är jag nöjd med 
utfallet. Vår capita-avgift för 
kommande termin är oföränd-
rad, alltså ingen höjning!  

En sammanfattning av  
mötet, med de beslut som  
tagits, kommer era delegater 
att på något sätt delge er.  

Jag vill tacka för den tid, 
som jag varit MSLER Sverige 
och för den stöttning jag fått 
från Distrikten och medlem-
marna i Sverige, samt alla nya 
Vasa-vänner jag mött under de 
åtta åren som gått, tack!  

Jag vill önska den nya 
MSLER Sverige Connie Grön, 
DL19, lycka till i sin nya befatt-
ning i Storlogen som represen-
tant för Sverige Jag har det 
största förtroendet för henne i 
denna befattning. Lycka till 
Connie!  

 
Beställning av Membership 
kits skall göras till: 
Connie Grön 
Illervägen 7 
531 57 Lidköping 
Telefon: 0510-277 09 
Mobil: 070-4253069  
connie.a.gron@lidkoping.se 

 
Min nya befattning i Vasa 

Orden är att Stormästaren har 

utnämnt mig som SLD, Storlo-
gedeputerad för Distriktslogen 
Södra Sverige nr 20 (DL20), 
vilket för mig är ett hedrande 
uppdrag, som jag skall försöka 
förvalta väl de närmsta fyra 
åren! 

Som SLD har nya Stormäs-
taren ett nytt lösenord för den 
nya terminen, som delges vid 
installationen av tjänstemän i 
början på 2019. 

Lev väl och ta hand om var-
andra i god Vasa-anda! 

I Sanning och Enighet 
Ulf Alderlöf, SLD DL20 

Storlogemötet 2018 
Nu har det gått några veckor 
sen vi kom hem, och vi har fått 
lite tid att samla alla intryck 
från ett mycket trevligt och 
välorganiserat Storlogemöte.  

Vi kom till Hotel Double 
Tree by Hilton, Sacramento, 
Kalifornien, platsen för mötet 
och boendet, ett mycket bra 
och trivsamt hotell. Vi välkom-
nades av en klarblå himmel och 
en otrolig värme.  

Den 28 juni var Charlotte 
Börjesson, Kurt och jag med på 
Vasagolfen. Vi fick en fin solig 
dag på en mycket trevlig golf-
bana, tillsammans med nya 
Vasa-vänner.  

Den 29:e kom många inre-
sande till Sacramento, Vi regi-
strerade oss. Charlotte och 
Sven-Ove Westberg, Logen 
Sveaborg nr 449, jobbade med 
släktforskning under dagen för 
de Vasamedlemmar som önska-
de hjälp. 

På kvällen samlades vi till 
mingel och buffé. Spännande 
att träffa så många nya, trevliga 
Vasa-vänner. Vi välkomnades 
bl.a. av Victoria Fedor-
Thurman från Distrikt Lodge 
Golden Gate nr 12, som var 
värd för storlogemötet. 

Emelie Tepe, Årets Svensk- 
Amerikan 2015, kom och sjöng 
gamla svenska visor. Fantas-
tiskt duktig och så roligt att 
hon ville komma till oss och 
sjunga. 

Invigningsdagen den 30 juni 
bjöds vi som var nya delegater 

på frukost och information av 
Vice Stormästare Art Bjorkner- 
Därefter var det dags att samlas 
i logesalen för invigningscere-
monin. Connie Grön, DL19 var 
utsedd till Storlogeceremoni-
mästare, Catherine Bringselius 
Nilsson, DL20 till Storloge-

kaplan.  
När alla var på plats hälsa-

des vi välkomna av Victoria 
Fedor-Thurman, dagen till ära 
klädd i svensk folkdräkt, och 
därefter följde Flaggceremoni. 
Till skillnad från oss i Sverige 
kom medlemmar in i logesalen 
med alla Nordens flaggor, som 
efter ceremonin placerades vid 
väggen uppe på podiet. Däref-
ter kom ett tiotal barn i olika 
åldrar in och utförde några 
folkdanser, med en otrolig 
energi och glädje.  

Efter denna uppvisning var 
det dags för installation av nya 
delegater. Vid Parentationen 
var det tre svenska Vasamed-
lemmar som hedrades - Gunnar 
Mossberg, Gun Lith och Bertil 
Eriksson.  

Söndagen 1 juli åkte vi alla 
på en utflykt till San Fransisco, 
som denna dag visade sig väd-
ermässigt från sin sämre sida. 
Vi passerade Golden Gate bron 
utan att se någonting, så kraftig 
var dimman. 

Måndag, tisdag och torsdag 
2, 3 och 5 juli var det mötesför-
handlingar och motionsarbete. 
Här redovisade grupperna löp-
ande de färdigbehandlade  

mailto:connie.a.gron@lidkoping.org
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motionerna och rekommenda-
tionerna. Lite annorlunda än vi 
gör. 

Under två kvällar hölls se-
minarier, den första handlade 
om medlemskap och den andra 
om Vasa-Arkivet. 

Nationaldagen den 4 juli 
begav vi oss först upp till 
”Guldlandet”, vid foten av  
Sierra Nevada bergen, strax 
öster om Sacramento, den plats 
där det en gång började. 18 ja-
nuari 1848 var det som James 
Marshall hittade små, små bitar 
av guld, där och då var starten 
för ”guldrushen”.  

Vi fortsatte mot Sacramen-
to, passerade en bit av Ameri-
can River, där några av oss gick 
ner i vattnet, för kanske, kan-
ske kunde vi hitta något som 
glänste. 

 På kvällen åkte vi till Cali-
fornia Railroad Museum inne i 
Sacramento. Ett imponerande 
museum med många olika lok 
och tåg, där vi åt en buffémid-
dag och fick fin musikunder-
hållning av ”Smörgås Bandet” 
under ledning av Jeanne Eriks-
son Widman Andersen, Årets 
Svensk-Amerikan 2005, tillika 
dotter till Walter Eriksson.  
Kvällen avslutades med ett 
sprakande vackert fyrverkeri. 

Fredag 6 juli avlutades för-
handlingarna, sen var det dags 
för val av tjänstemän och val till 
Vasa-Arkivets styrelse.  

Det behandlades 89 motio-
ner plus rekommendationer 
dessa dagar, som ni kommer att 
kunna ta del av längre fram. Vi 
som var delegater från Sverige 
var Connie Grön, Maggie Ahlin 
Thelin och Catherine Bringseli-
us Nilsson. Någon vecka innan 
mötet delade Stormästaren 
Tore Kellgren upp oss delegater 
i olika beredningsutskott. Sve-
rige hade skickat in 7 motioner, 
3 från DL19 och 4 från DL20.                                                                                                                                                

Motion 5 och 6, från både 
DL19 och DL20. Beslut som tas 
på Distriktsmöte i Sverige och 
som ej påverkar Konstitutionen 
gäller från det att Distrikts-
mötesprotokollet är justerat 
och då skickas det till Storloge-

sekreteraren.  
Dessa motioner godkändes: 
Motion 9, från DL19.  

Distriktskassören tillsammans 
med Distriktssekreteraren 
skickar in årsrapporterna till 
Storlogesekreteraren senast  
1 mars, inklusive Per Capita-
avgiften.  Motionen godkändes. 

Motion 10. Ta bort  
Distriktsungdomsledare, på 
grund av väldigt lite ungdoms-
engagemang i lokallogerna i 
DL19. Motionen avslogs med 
information om att DL kan av-
stå från att välja en DU. 

Motion 85, från DL20.  
Lokallogerna väljer endast 2 
revisorer istället för 3 som idag.                  
Motionen godkändes. 

Motion 86, från DL20. Att 
kunna skicka olika dokument 
med sigill via e-post. Motionen 
avslogs. 

Motion 87, inskickad från 
DL20, motionen avslogs då siff-
rorna inte stämde och ingen 
besparing skulle ske.  

En ny rekommendation till-
kom, att Vasa Star skickas ut i 
färg även till medlemmar i Sve-
rige.  

Rekommendationer från 
MSLER Ulf Alderlöf:                                                                                                
6.a, att storlogen fortsatt stöd-
jer material och kostnader för 
Membership Kits (medlems-
skapsmaterial).                                                                                                                                                   
b, att Storlogen fortsätter med 
ekonomiskt stöd till DL19 Vasa 
Kärven och DL20 Vasa Nytt.                  
c, att Storlogen fortsätter med 
sitt stöd till firandet av Årets 
Svensk-Amerikan. Dessa tre 
rekommendationer godkändes.                                                                                                                           
d, att Sverige fortsatt inte beta-
lar till Vasa-Arkivet, då båda 
distrikten samlar in pengar till 
arkivet på frivillig basis, Denna 
rekommendation avslogs då 
det redan görs på detta vis. 

Storlogekassören, Keith 
Hanlon informerade att ekono-
min är god och återställd efter 
tråkigheterna för några år  
sedan. Det blir inte några av-
giftshöjningar, detta inkluderar 
Per capita-avgiften. 

Till ny Stormästare valdes 
Art Bjorkner, Vice stormästare 

John Hanright, båda tillhör 
Logen New Jersey nr 6 och de 
är bosatta i Vasa Park, New 
Jersey. Övriga valda Storloge-
tjänstemän kan ni hitta på de 
olika hemsidorna. 

Connie Grön valdes till 
MSLER (Medlem av Storlogens 
Exekutiva Råd för Sverige). 

Charlotte Börjeson valdes 
till Vasa-Arkivets styrelse. 

Stormästaren Art Bjorkner 
har utsett Einar Savolainen 
Grön och Ulf Alderlöf till SLD 
(Storlogedeputerade) för DL19 
resp. DL20, 

Maureen Bengtsson, DL20 
till Storlogekulturledare Sveri-
ge och Pia Norrman, DL19 till 
Storlogehistoriker Sverige. 

Vi alla som representerade 
Sverige kan säga att vi fick 
uppleva ett mycket trevligt och 
väl planerat och organiserat 
Storlogemöte. En god känsla 
där en del av oss fick återse 
gamla bekanta och några av oss 
fick lära känna många nya trev-
liga Vasa vänner. 

I Sanning och Enighet 
Maggie Ahlin Thelin , 

DM DL19   
Connie Grön 

FDM DL19 / MSLER 

Logen Härnösand 
Fredagen den 20 april höll  
Logen sitt april möte inför 30- 
talet medlemmar som öppna-
des av vår Ordförande Lars-
Erik Magnusson.  

Lars-Erik ledde mötet med 
sedvanliga förhandlingar och 
avslutade mötet med förhopp-
ning om god uppslutning vid 
kommande möte. 

Därefter välkomnades vi till 
matsalen. Våra värdar Eva och 
Sören Fällgren, Ingert Hägg-
ström och Anders Dahlin hälsa-
de oss välkomna till bords och 
en god måltid serverades. 
Efter måltiden serverades kaffe 
med kaka. Ulla-Britt Nordin 
ledde sedan allsång med bra-
vur.  

Kvällen avslutades med ett 
lotteri med många fina skänkta 
vinster och nöjda vinnare. 
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Sverige-Amerikadagen 

I soligt väder samlades ett tret-
tiotal logesyskon och gäster 
söndagen den 1 juli på Rö Fol-
kets Hus. Som vanligt mycket  
trevligt bemötande från Johan-
nes och Renate Menzel, som 
hälsade oss välkomna. 

Vår Ordförande Lars-Erik 
Magnusson hälsade alla väl-
komna och poängterade 
vikten av att vi samlas för att 
fira relationerna till släktingar  
i USA och Kanada. Sedan spel-
ades nationalsångerna.  

Dagens underhållare, 
Öbackagänget spelade sedan 
ett antal trevliga låtar och fick 
stora applåder.  

Det var nu dags att avnjuta 
medhavd mat och dryck på den 
fina altanen. Ett lotteri med 
fina priser rönte uppskattning. 
Därefter samlades vi åter och 
DD Rolf Öhgren berättade om 
Vasa Orden. 

Lars-Erik tackade för en 
trevlig dag och sedan begav vi 
oss hemåt. 

Bo Selin, KL 

Logen  Stockholm 
Denna riktigt vackra försom-
mardag den 5 maj 2018 gick nio 
av Logens medlemmar ner i 
Vinkällaren Grappe på Grevga-
tan 5, Stockholm, för att göra 
en vinprovning på roséviner. 
Vilket blev en mycket trevlig 
start på våren/sommaren. Jag 
tror att vi alla som var med 
tyckte det.  

Vi satte oss till bords där 
det var uppdukat 10 vinglas för 
provningen till var och en av 
oss. Sommelier Markus Mål-
säter informerade oss om hur vi 
skulle gå till väga. Vi fick först 
smaka och lukta på alla vinerna 
och därefter skulle vi berätta 
vad vi tyckte om utseende, 
smak och lukt. Efter detta tal-
ade Markus om de olika viner-
na och varifrån de kom på ett 
mycket trevligt sätt.  

Efter att vi hade smakat av 
fem glas så var det dags för en 
bit riktigt god prinsesstårta, 
som jag tyckte gick bra ihop 
med många av de rosa vinerna. 

Efter avsmakning av alla 10 
rosévinerna var det dags för en 
rundvandring i lagringslokaler-
na. Vinkällaren Grappe är 
Skandinaviens första och störs-
ta vinlagringskällare för privat-
personer och företag. Just för 
tillfället hade man ett lager på 
runt 100 000  flaskor, vilket är 
imponerande.  

Därefter tackade vi Marcus 
för hans vänliga och kunniga 
sätt att presentera vinerna på 
och därefter gick vi ut i den 
härliga vårsolens glans. 

Ulla Lindgren, KL  

Logen Knallen 
Vid sidan av de sedvanliga  
logemötena vårdar Logen Knal-
len nr 745 ett antal traditioner. 
Den första för året är den ame-
rikanska brunchen, som i år 
ägde rum den 25 mars i Sinne-
nas Hus med ett 50-tal del-
tagare.  

Vi inledde med en tipspro-
menad framtagen av Henry 
Bergström. Det var kluriga  
frågor med amerikansk anknyt-
ning som bland annat handlade 
om presidenter, viner, stater, 
årtal och kompositörer. En bra 
blandning med en svårighets-
grad som resulterade i att ingen 
lyckades pricka alla rätt. Men 
humöret var ändå på topp när 
det var dags för brunchen med 
bacon och skramlade ägg, 
pannkakor med lönnsirap m.m. 
m.m. 

Efter måltiden underhöll 

dragspelsvirtuosen Ingvar Hel-
gesson från Herrljunga. Ingvar 
fick sitt första och älskade 
dragspel några veckor innan 
han skulle fylla 10 år. Han fort-
satte att spela på gehör och 
utvecklade sin talang så bra att 
han fick följa med en orkester 
till Amerika och spela på ett 
tiotal platser i Svenskbygderna, 
bland annat i Minneapolis, Las 
Vegas, San Fransisco och 
Grand Canyon. 

Ordförande Kristina Dahl-
berg-Andersson avslutade och 
tackade arrangörsgruppen för 
det fina genomförandet.   

En annan tradition är vårut-
flykten i maj, som detta år gick 
till familjen Wingborn på Ågår-
den i Varnum, där det bjöds på 
helstekt gris med alla tillbehör. 

Men innan dess for vi med 
buss till Löfwings Ateljé och 
Krog i Broddetorp. Vi reste på 
smala vägar genom ett Falbyg-
den när det är som vackrast. 
Gula rapsfält, pioner, blom-
mande fruktträd och syrener. 
Vi kom också precis lagom till 
ett kosläpp, där vi såg en lång 
rad ystra kor skuttandes över 
ett gärde.  

Efter kaffe och fralla och en 
rundvandring i ateljén, bar det 
av till Hornborgasjön. Här möt-
tes vi av ornitologen Claes - 
Göran Ahlgren som hade en 
stor kikare och mycket att  
berätta. Hornborgasjön är en av 
Europas finaste fågelsjöar. Sjön 
är 12-13 km lång men bara 2 m 
djup och var på 60-talet helt 
igenvuxen. Idag låg den spegel-
blank i solskenet. Under vand-
ringar på broar ut till fågelhus 
och torn såg vi många av de 54 
arter som häckar och passerar 
här varje år.   

Så till Ågården där eftermid-
dagen fortsatte under trevligt 
gemyt med mat i mängder, all-
sång, lotteri, musikkryss och 
frågesporter om årtal och "Vart 
är vi på väg", innan bussen 
hämtade oss och vid 8-tiden på 
kvällen var tillbaka i Borås.  

Våren avslutades  med  
logens deltagande i firandet av 
Nationaldagen. Ett antal med-
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lemmar i logen tågade under 
vår fana till Stadsparken, där vi 
lyssnade på sång och musik och 
tal av vår nye landshövding, 
Anders Danielsson. Därefter 
samlades drygt 20-talet loge-
syskon till kaffe med dopp hos 
Tant Grön innan vår Ordför-
ande Kristina Dahlberg-
Andersson, tackade för den 
gångna terminen och önskade 
alla en varm och härlig sommar. 

Birgit Hellström, PS 
Leine Johansson , KL 

 
John Ericsson-dagen 
lördagen 4 augusti 
Fredagen den 3 augusti var vi 
många logesyskon från både 
DL19 och DL20 som träffades i 
Karlstad. Kinship Center hade 
bjudit in till Amerikakväll. Ute 
var ett fantastiskt  väder och 
redan mycket varma människor 
värmdes extra då vi hälsades 
välkomna av Eva Eriksson,  
styrelseordförande för centrat. 

Ett extra varmt välkomnan-
de fick Bruce Karstadt som är 
Årets Svensk-Amerikan 2018. 
Bruce tackade för en trevlig 
kväll och god mat. 

Vi vandrade genom Karl-
stads centrum tillbaka till våra 
hotell. Det blev en mycket varm 
natt, som fick lite svalka på 
morgonkvisten då ett regn och 
åskväder gjorde luften svalare. 
Efter frukost var det åter ett 
soligt och vackert Karlstad som 

mötte oss.  Vi lämnade Karl-
stad för att åka till Långban, 
där Filipstads kommun bjöd 
på lunch. Framme i Långban 
hälsades vi välkomna av Mari-
na Isaksson kommunfullmäk-
tiges ordförande i Filipstad.  
       Innan vi fick komma in till 
de dukade borden i Anna  
Carolinas kök, presenterade 
krögaren Göran Dahlberg da-
gens meny. Efter att vi sjungit 
Värmlandsvisan öppnades dör-
rarna. 

Bland dagens gäster sågs 
Årets Svensk-Amerikan Bruce 
Karstadt, Charges d´Affaires 
David Lindwall från USA:s 
ambassad, Alexandra Swalöf,  
ordförande i John Ericsson 
sällskapet, DM DL20 Olle 
Wickström med fru Marie,  
Ulf Alderlöf SLD  DL20 med 
hustru Ingegerd, DM DL19 
Maggie Ahlin Thelin, DK  
Ann-Sara Liljebladh och SLD 
för DL19 Einar Savolainen 
Grön.  

Efter lunchen åkte vi mätta 
och belåtna ner till Filipstad 
där vi samlades vid mausoleet. 
Som så ofta förr vid detta  
firande hade vi ett strålande 
väder. Kl. 14 spelade kantor 
Claes Andersson samlingsmu-
sik som ljöd utöver den vackra 
kullen. En liten andaktsstund 
hölls av Anette Bäck Davids-
son. Psalmerna 201-sommar-
psalm och 200-I denna ljuva 
sommartid sjöngs.  

Därefter hölls hälsningstal 
av kommunfullmäktiges ordfö-
rande i Filipstad Marina Isaks-
son. Marina berättade om John 
Ericsson och många av de upp-
finningar som han gjorde, bl.a. 
om brandsprutan. Hon berät-
tade också att det ombord på 
båten Monitor fanns ca 40 
uppfinningar som John skänk-
te till den amerikanska staten. 
Efter hennes fina tal sjöngs 
Sveriges nationalsång. 

Hälsning från Amerikanska 
Ambassaden framfördes av  
charge d´Affaires David Lind-
wall. Han talade varmt om 
Sveriges förbindelser med USA 
och om John Ericssons bety-

delse för utgången av inbör-
deskriget. Sedan sjöngs den 
amerikanska nationalsången.  

Ordförande för John Erics-
son sällskapet Alexandra 
Svernlöf berättade också om 
John Ericssons uppfinningar 
och var i världen man kan se 
honom stå staty, bl.a. vid 
Nybroplan i Stockholm, 
Kungsportsavenyn i Göteborg 
och  i Battery park på Man-
hattan, New York. 

DM DL19 Maggie Ahlin 
Thelin informerade om Vasa 
Orden av Amerika och Årets 
Svensk-Amerikan Bruce Kars-
tadt. Ett mycket trevligt och 
informativt tal som Maggie 
höll på engelska. Bruce kom-
mer att få sin utmärkelse i 
Växjö den 11 augusti.  

Nu var vi framme vid  
dagens höjdpunkt då Bruce 
Karstadt tillsammans med 
officer från hemvärnet i Värm-
land förrättade kransnedlägg-
ning. Kransen är utformad 
som en propeller i färgerna 
blått och gult med band i rött, 
blått och vitt.  När detta var 
gjort sköts svensk lösen och 
de två skotten hördes vida 
omkring i Filipstad och utöver 
Kyrkviken. 

Vi närmade oss nu slutet  
av denna fina högtidsstund då 
16-åriga Alexander Hörnqvist 
fick motta John och Nils  
Ericsson stipendium för sina 
fina studieresultat på teknik-
programmet i Hagfors. Alex-
ander har byggt en modell av 
en förbränningsmotor. 

Värmlandsvisan sjöngs och 
sedan lämnade vi denna otro-
ligt vackra plats för att resa 
tillbaka till Karlstad. 

Vi samlades i Residensets 

Vår DM Maggie Ahlin Thelin tillsammans 
med fr.v. David Lindwall och Bruce Karstadt 

Bengt Telland,  tidigare överintendent och 
ekonomichef på Hovet, tillsammans med 
Bruce Karstadt. 



 
Vasa Kärven 2018-3 

 
7 

 
trädgård för välkomstdrink och 
ett fantastiskt uppträdande av 
Gundegabaletten ledda av 
Gundega Liede. 

Karlstads kommunalråd Per
-Inge Linden hälsade oss väl-
komna till kvällens middag. 

Vi fick njuta av musik från 
Kinship Center Folk Music 
Band,  spelemännen Per Schun-
nesson, Thomas Lidberg, Rune 
Persson på nyckelharpa, Håkan 
Hjerdt på kontrabas och Göran 
Håkansson på fiol. Till ära för 
de åländska gästerna spelade 
de Ålandsfärjan.  Under midda-
gen kom Olle i Skratthult på 
besök med sitt durspel. Till 
kaffet fick vi njuta av Judith-
Maria Schunnessons underbara 
sång. Judith-Maria kom direkt 
från Västanåteatern där hon 
spelat under kvällen.  

Mätta både till kropp och 
själ vandrar vi hemåt. Ett stort 
tack till Erik Gustavson och 
Kinship center för denna un-
derbara kväll.  

Nästa år firas John Ericsson 
den 3 augusti, Då kommer ock-
så slaget vid Hampton Roads 
att utspelas på Kyrkviken.  

I Sanning och Enighet 
Connie Grön 

 
SLH Sverige 
Som ni sett i tidigare text har 
jag blivit tillfrågad, och tackat 
ja, till att bli Storlogehistoriker 
Sverige. Det är en ära och jag 
ska försöka göra mitt bästa att 
presentera det som händer i 
Sverige till vår nya Stormästare 
Art Bjorkner och Storlogens 
Exekutiva Råd. 

För detta behöver jag dock 
hjälp från Protokollssekretera-
re och Logehistoriker i samtliga 
loger inom DL19 samt DL20. 
Jag vore tacksam om ni skicka-
de information om antal med-
lemmar vid årsskiftet, då gärna 
med fördelning bröder och 
systrar. Jag vet att det finns i 
Terminsrapporterna men dessa 
ser inte jag. Dessutom vill jag 
gärna veta om det händer något 
roligt , något historiskt, något 
udda i era loger. Jag behöver 
också veta om ni delar ut olika 

märken, LFT och/eller DFT till 
syskonen. Har ni bilder får ni 
gärna skicka dessa i jpeg-
format. 

Min ambition är att det som 
händer i våra loger ska visa hur 
livaktiga vi är i Sverige och att 
vi kan vara både formella och 
informella vid våra möten. 

Pia Norrman, SLH Sverige 
piabromma@gmail.com 

 
Vasa park (New Jer-
sey Vasa Home, Inc) 

Många av distriktets ledan-
de medlemmar hade länge in-
sett nyttan och värdet av att ha 
en gemensam plats, där med-
lemmar från distriktets olika 
loger och deras vänner kunde 
samlas.  

Ett bättre samarbete emel-
lan logerna kunde därigenom 
åstadkommas och ett ökat in-
tresse för Orden och dess verk-
samhet bland såväl medlemmar 
som icke medlemmar kunde 
förväntas. Den bästa lösningen 
syntes vara att inköpa ett 
stycke jord och där bygga ett 
klubbhus med picknickplats. 

Det var delade meningar om 
hur stort område som skulle 
inköpas – en del ansåg att fem 
eller högst tio acres var till-
räckligt och andra däremot an-
såg att minst femtio acres skul-
le inköpas och att detta större 
område skulle delvis användas 
för att sälja tomter till medlem-
mar för egna hem, där de sedan 
kunde bo på gamla dagar. Det 
var också planer på att upp-
rätta ett ålderdomshem på 
platsen. 

År 1928 beslutade distrikts-
logen att bilda ett bolag för att 
taga hand om ovannämnda 
verksamhet och samtidigt  
beviljade distriktslogen USD 
300.00 för ändamålet till att 
bestrida omkostnaderna för 
bolagets bildande.  

Vidare beslutades att akti-
erna skulle försäljas endast till 
New jersey distriktsloge, lokal-
loger och medlemmar inom 
distriktet. 

Distriktslogen beslutade att 
insätta ett kapital i bolaget när 

egendom hade inköpts. Stor-
leken av detta kapital begrän-
sades till det belopp som bola-
get erhållit genom försäljning 
av aktier och annan inkomst, 
men summen skulle ej översti-
ga tio tusen dollars. 

I februari 1930 inkorporera-
des bolaget och dess aktiekapi-
tal sattes till $100,000 fördela-
de på 10,000 aktier á $10. I bo-
lagets stadgar ingick att dess 
styrelse skulle bestå av en re-
presentant från varje loge inom 
distriktet, vilken hade köpa 
aktier. I bolagsordningen fast-
ställdes att bolaget skulle hava 
rätt att köpa och sälja egen-
dom, att bedriva affärsverk-
samhet som omfattar både hyr-
ning och uthyrning av egen-
dom och därtill anknuten verk-
samhet. … 

Sedan beslutades att egen-
domens storlek skulle vara 
minst 40 acres men 100 acres 
vore önskvärt. …  

Istället för att ursprungli-
gen ändamålet var att tillgodo-
se de äldre medlemmarnas be-
hov, lades stor vikt vid att göra 
verksamheten till de yngre 
medlemmarnas intresse och att 
åstadkomma en kraftig in-
komstkälla för att sedan an-
vända behållningen till hjälp åt 
de äldre och nödställda med-
lemmarna. Anledningen till 
denna ändring var att under 
depressionen immigrationen 
avstannade helt och hållet, så 
att nya medlemmar måste sö-
kas inom den andra generatio-
nen och bland de yngre i den-
na. Utan denna källa att hämta 
nya medlemmar kommer loger-
nas verksamhet och medlem-
skap att så småningom dö ut 
och dess kassor uttömmas på 
grund av den höga genom-
snittsåldern bland medlem-
marna. 

PN/texten är tagen från skriften 
”Vasa Orden av Amerika, Historik 

1895-1946. 
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Bilder från Storlogemötet, Sacramento, Kalifornien 2018 
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