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DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT

Distriktslogen
Södra Sverige Nr 20 och
Logen Calmare Nyckel Nr 628
Hälsar välkommen till

DISTRIKTSMÖTE

ORDENSSYSKON!
God fortsättning på det nya året!
Trots händelserna i Sydostasien och med den kraftiga stormen, över
oss här i södra Sverige, i färskt minne så får vi nog sammanfatta det
gångna året som ett positivt år. Många väl genomförda Logemöten
med intressanta efterkapitel och många glada möten med Logesyskon runt om i Distriktet.
När detta läses så har de flesta Logerna installerat de nya tjänstemännen på sina poster. Jag vill tacka de avgående och samtidigt önska de nya tjänstemännen lycka till i sitt arbete på sina poster i Logerna.
Distriktsmötet i Kalmar närmar sig och det blir en brådskande tid för oss alla i Exekutiva
Rådet. Arbete pågår med ämbetsberättelser, redovisningar och sammanställningar av de motioner, som Ni ute i Lokallogerna har sänt in, så att de hinner ut till Logerna för behandling.
Med hopp om en fin vår så ser jag fram emot att möta så många Logesyskon som möjligt
på Distriktsmötet i maj.
Med dessa rader vill jag och Sy Carina önska Er alla en Glad Påsk.
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert

i Borgholm
21-22 maj 2005

Mer information på sidorna
28 och 32

REDAKTÖREN HAR ORDET

REDAKTIONELLT

MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT
är den 2 april 2005.

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.

Ordenssyskon!
Min vädjan om bidrag till tidningen i förra numret klingade inte ohörd. I detta nummer finns reportage från 16 av våra Lokalloger. Jag hoppas
att det blir från alla till nästa nummer.
Nu kommer en ny vädjan. Jag ber de som
tar fotografier (och även Ceremonimästarna) att se till
att regalierna sitter snyggt. Den blå medlemsregalian skall häktas
ihop framtill och hänga rakt. Det finns både bra och dåliga exempel i detta nummer. Skriv också gärna ett litet reportage till bilderna Ni skickar och skriv också namnen på
de som fotograferas.
För övrigt kan Ni i detsamma bland annat läsa om det kommande Distriktsmötet. I nästa
nummer kommer förteckning över sommararrangemang och presentation av Årets SvenskAmerikan.
Bertil Ericsson
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Kära Vasavänner,

VDM HAR ORDET

Så har vi vänt blad igen…och ett nytt Vasa-år väntar oss.
Senaste tidens otrygga händelser gör att det känns än skönare att tillhöra en gemenskap.
Vasa Orden av Amerika har en varm och fin gemenskap att erbjuda
om man själv vill.
Alla har vi ett ansvar att vårda gemenskapen.
Tack alla PS för en fin rapportering under förra året. Ert arbete är viktigt och ligger som
grund för den statistik som nu skall framräknas avseende medlemsrekryteringen och närvarofrekvensen i Logerna.
Spännande att se vilken Loge som i år lyckats vinna den åtråvärda pokalen med flest medlemmar 2004. Jag återkommer om detta.
Som ni vet är det på begäran ingen tävling i år gällande närvarofrekvens utan det material
som sammanställs blir mer ett arbetsmaterial i Logerna.
Lycka till med årets värvning av nya medlemmar.
Väl mött på distriktsmötet i maj.
Låt mig ge ett ord på vägen inför nya året:
”Fånga en snöflinga på rockärmen - och du skall finna ett underverk.
Snöflingor är ett av naturens bräckligaste ting — men tänk vad de kan åstadkomma när de
håller ihop.
Vänskap är det som visar att man inte är ensam i någon glädje eller någon sorg”.

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
ORDENSSYSKON!
Det är i mitten av januari och helgerna är över. I våra trakter har vi
hällregn, vårvärme och höststorm, allt på en gång. Tiden är verkligen
ur led, något jag vet att många håller med om. Då känns det ganska
skönt att komma in i vardagen igen.
Redan har jag fått flera inbjudningar från Loger till årets första
Vasamöten, där efterkapitlen bjuder på kultur i olika former. Det ser
lovande ut för den kommande våren och borde locka många systrar och bröder till våra
Logemöten.
Jag håller nu på att sammanställa en lista från år 2004 över ämnen från Kontakt Amerika
och efterkapitel. Den, samt den utlovade listan över föredragshållare som kan tänka sig att
ställa upp vid efterkapitel, kommer att sändas ut till Logernas Kulturledare. Kanske kan
listorna bli till inspiration eller hjälp för kulturkommittéerna i deras planeringsarbete.
Själv väntar jag med spänning på Kulturledarnas årsrapporter, som skall skickas till mig
efter Logens årsmöte, något jag förstår att alla redan tänkt på.
Ett arbetsfyllt och gott Vasa-år önskar jag Er alla.
I Sanning och Enighet
Gun Lith

EFTERLYSNING

Må väl
Varma Vasahälsningar
Kjell Isberg

DU SURFAR VÄL IN PÅ VÅR HEMSIDA IBLAND?
Här kan du läsa om hela vårt Distrikts kommande program - med de senaste uppdateringarna. Du hittar information om och från Lokallogerna, information om alla utnämnda
Årets Svensk-Amerikaner, länkar till andra intressanta ställen med mera.

Över 450 bilder från olika evenemang, läs Vasa
Nytt på nätet, se vad som är på gång i Logerna...

http://www.vasaorden.se/

Vid Distriktsmötet 2005
skall förhoppningsvis
fattas beslut om var 2007
års Distriktsmöte skall
äga rum. De Loger som
är intresserade av detta
ombedes snarast kontakta
Distriktsmästaren.
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SLD HAR ORDET

VASASYSKON!
Ett nytt Vasa-år har inletts med som vanligt Logemöten med årsmöten,
installationer av tjänstemän med mera. Det är med glädje jag ser och hör
hur ambitiösa Logetjänstemän arbetar för vår Ordens framtid.
Tiden för nästa Distriktsmöte närmar sig och jag önskar Distriktstjänstemännen lycka till i allt förberedande arbete. I skrivande stund har jag
informerat Stormästaren om tid och plats för vår Distriktsmöte. Då det
blir två veckor mellan DL 20 och DL 19:s Distriktsmöten, är Stormästaren tveksam
till om han har möjlighet att medverka i båda. Vi avvaktar besked och konstaterar, att det
alltid förgyller ett Distriktsmöte när Stormästaren finns med.
Jag har i mitten av januari från Stormästaren fått information om de informations- och utbildningsdagar, som Storlogen anordnar för Distriktskulturledare i USA, Kanada och Sverige.
Konferensen äger rum den 6-10 april i år och är förlagd till Bishop Hill och Chicago. Informations- och anmälningsblanketter har jag översänt till vår Distriktsmästare för handläggning.
Det kom ett brev....
från Logen Tre Kronor Nr 713 i Salem, Oregon. Med anledning av katastrofen i Sydost-Asien
vill de låta oss förstå, att dom har följt dramat i TV och att dom hela tiden har tänkt på oss i
Sverige. Brevet är undertecknat av deras Ordf. Barry B. Ostrom och tjugosex andra medlemmar.
Brevet avslutas med: “May God bless and protect all of you and give you the strength to
face the future”. Visst blir man varm om hjärtat när man inser glädjen att få ha sådana Systrar och Bröder.
I Sanning och Enighet
Rolf Arnshed

VASA SUPPORT CLUB INFORMERAR

VASA-VÄNNER!
Vi är inne i ett förhoppningsvis Gott Nytt Vasa-år. Den 2 april
2005 är 5-årsdagen av Vasa Support Clubs bildande. Vi hoppas nu
att vi har stadigt etablerat något som kan vara till hjälp och stöd för vårt Distrikts framtid.
Såväl Loger som enskilda medlemmar kan söka ekonomiskt bidrag för aktiviteter, som kan
vara till gagn för vår Orden. Om Ni är tveksamma till om syftet i Er ansökan är i överensstämmelse med våra stadgar, så finns dessa stadgar hos PS i Er Loge. Man kan också ringa
någon i Vasa Support Clubs styrelse och ställa frågor.
Vi har fått påpekanden från medlemmar gällande medlemsavgiften. Denna är som bekant
endast 30:-/år, men om man inte har möjlighet att girera, så är portot en dyr utgift. Ett råd:
Om Du inte har möjlighet att girera, så hjälper gärna en syster eller broder Dig att skicka
pengar via deras giro, så slipper Du portoavgiften. Naturligtvis hoppas vi att Ni alla vill vara
med i Vasa Support Club och bidraga till att det finns möjligheter till hjälp bl.a. med att
sprida kännedom och kunskap om Vasa Orden av Amerika!
Postgiro 105 68 42 - 6 för medlemsavgifter - gåvor - kondoleansmedel
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen, Rolf Arnshed Ordförande

DISTRIKTSHISTORIKERN

Ordenssyskon!
Fyra loger i vårt distrikt jubilerar 2005: Logen Höganäs nr 634 fyller
50 år, Logen Carl von Linné nr 678 fyller 40 år, Logen Trelleborg nr
734 fyller 20 år och Logen Klockan nr 747 fyller 15 år. Jag ger några
glimtar från de år då dessa Loger bildades.
1955
Logen Höganäs nr 634 instiftades av DM Ove Ström och SLD
Gunhard Gudmundsson. Logen startade med 15 medlemmar. Till
Logens förste Ordförande valdes Gustav Johnsson.
DL 20:s andra Distriktsmöte hölls detta år i Malmö med LL Skåne nr 570 som värdloge.
Vid detta möte föreslogs att vår Distriktsloge skulle ge ut en egen tidning. Vid SverigeAmerikadagen på Kalmar slott medverkade författaren Vilhelm Moberg. I Jönköping
hade de båda Exekutiva Råden i DL 19 och DL 20 gemensamma förhandlingar för första
gången.
1965
Logen Carl von Linné nr 678 instiftades av DM Birger Moberg och SLD Ove Ström. Logen startade med 24 medlemmar. Till Logens förste ordförande valdes Åke Rydeman. DL
20:s Distriktsmöte, det sjunde i ordningen, hölls även detta år i Malmö med LL Skåne nr
570 som värdloge. Från denna Loge kom också den nyvalde DM Birger Moberg. Drottning
Louise avled detta år, hon var Vasa Orden av Amerikas beskyddare och HL av SL. På hösten
grundades Emigrantinstitutet i Växjö och till chef utsågs Ulf Beijbom.
1985
Logen Trelleborg nr 734 instiftades av DM Bengt Garting och SLD/SLKL Einar Jagemar.
Logen startade med 32 medlemmar. Till Logens förste ordförande valdes Tage Hansson.
Även detta år hölls Distriktsmötet i Malmö med LL Skåne nr 570 som värdloge. Barbro
Ellinge från LL Calmare Nyckel nr 628 valdes till Distriktets första kvinnliga DM. Själv var
jag delegat för första gången vid detta Distriktsmöte.
1990
Logen Klockan nr 747 instiftades av DM Per-Ivan Skog och SLD Karl-Eric Forssander.
Till Logens förste ordförande valdes Stig Svensson. Den 40:e Sverige-Amerikadagen firades i Kalmar. Högtidstalet hölls av före detta svenske ambassadören i Washington, DC,
Wilhelm Wachtmeister. DL 20 firade 40 år i samband med LL Carl von Linnés 25-årsjubileum. Medlemsantalet i DL 20 uppgick till 2078 och antalet Loger i vårt distrikt var nu
18. Vasamedlemmen och emigrantforskaren Lennart Setterdahl promoverades till filosofie
hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Året efter påbörjades mikrofilmningen i DL 20 av
Logernas handlingar.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
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LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570

Logemöte fredagen den 12 november. ”Samtalsafton” stod på programmet, vår
KL berättade om svensk musik som spelas i USA, vi fick även lyssna på lite musik därifrån.
Efter att ha avnjutit en god måltid, samlades vi i förrummet för att lyssna på vår VO som
berättade om den föreslagna resan till USA år 2006. Det var många som var intresserade så
det blir nog stor uppslutning.
Lördagen den 4 december var det
JULFEST och i LL SKÅNE är det fest.
Ett stort Julbord med allt gott stod på
plats. Så kom kvällens höjdpunkt, studentkören KAJ sjöng julsånger och
hade LUCIA med sig. Därefter kom
tomten. En fin avslutning på ett bra
Vasa år. TACK ALLA! /BÖ

LOGEN CARLSKRONA NR 601

Lördagen den 13 november hade Logen
Carlskrona nr 601 Logemöte med efterföljande kulturinslag. Först höll Mia Jonsson
från kvinnojouren ett mycket starkt föredrag
om kvinnomisshandel. Många frågor ställdes och det blev intressanta diskussioner.
Efter det blev det mannekänguppvisning av
Logens egna medlemmar som visade kläder
från Sieghlinde och Sonny Olssons firma
”Solgården Lamm & Ull”.

Ordf. Jan Svensson i samspråk
med Mia Jansson
Fantastiskt vackra kläder. Både stickade
och sydda, med mönster hämtade både från
Sverige, Estland och Tyskland. /ULBE
Kvällens CM Lennart Persson tackar Sieglinde och Sonny Olsson för den fantastiska
uppvisningen av de vackra kläderna

LOGEN KÄRNAN NR 608

Lördagen den 11 november
genomfördes
Högtidsmöte
med reception av tre nya medlemmar. (bild sid 16) Logen besöktes av bland annat Distriktsmästare Åke Mellnert och Carina Norin.
Söndagen den 5 december
var det dags för Logen Kärnans sedvanliga Julmöte (bild
sid 17) med julbord, tomte,
Lucia samt dans kring granen.
Gäster främre raden: Karl-Erik Bengtsson, Åke Mellnert, Anita Bengtsson,
Krystyna och Roy Aronsson. Bakre raden: Carina Norin,
Björn Ericsson, Knut Rosenkvist, Enis Andersson och Rolf Hansson.

Logen Kärnans åldsta medlem,
Gunnar Rittinge 94 år,
får mottaga utmärkelse
för 25 års medlemskap av
Ordförande Morgan Pålsson

LOGEN CHRISTIAN NR 617

Vid Logen Christian Nr 617 Thanksgivingparty den 27
november bjöd O Gösta Löfstedt på en fantasiresa genom
Nordamerika under 135 år. Det var ett kåseri skrivet av
Gösta Larsson, där några av dagens Christianmedlemmar
figurerade. Resan startade den 22 maj 1869 från Quebec i
Kanada, dit man anlänt med ång- och segelfartyget Europe.
Förutom en grupp medlemmar i Logen Christian fanns
bland de 1.010 resenärerna ombord även Hans Mattson,
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AKTIVITETSKLUBB NR 22
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING

bildad 21 september 1992
Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd
N AT I O N A L
Arkivets verksamhet och bevara en svensk-amerikansk kulturhistoria.
ARCHIVES
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
IKA

Thanksgiving var naturligtvis det
stora temat vid Logens novembermöte. KL Gunnel Larsson hade
med hjälp av USA-vänner ordnat
med ”kalkondekorationer”, C 4 Singers, under ledning av MM Ronny
Ragnarsson, bjöd bland annat på
Thanksgivingsånger och sy AnnaDahl-Jönsson berättade om bakgrunden till dessa. (Bild:Willy Nilsson)

Per Eskil Hallberg överlämnar Logen
Skånes spettkaka till Logen S målands
Ordförande Per-Olof Brink

O

Vid Logens novembermöte gav Bo Abrahamsson information om de aktiviteter som är på
gång under de närmaste åren. Han är främst mannen bakom den broschyr som framställts
och som skall syfta till att marknadsföra nordöstra Skåne på båda sidor om Atlanten, samt
den kultur- och vänskapsresa till Minnesota som planeras att äga rum i juli 2006.
Man har redan gått ut med en enkät om intresset för resan. Och man har beslutat att göra
en ny skärmutställning om Logen och emigranthistorien inom dess verksamhetsområde.
Den tidigare utställningen användes även av 680 Utvandrarna vid ett stort arrangemang i
Karlshamn.
Logemötet leddes av O Gösta Löfstedt, vilken f ö omvaldes som O. Av övriga val kan
nämnas att Bo Abrahamsson nyvaldes som VO, Nadja Häll blev ny PS och även ungdomsansvarig. I arkivkommittén valdes
Birgitta Vallgren, Kjell-Erik Olsson
och Karin Holmqvist. /WiNil

LOGEN SMÅLAND NR 618

Skånsk spettkaka och storbandsmusik inramade Logen Smålands julloge.
I april gästades Logen av 25 glada skåningar. De togs emot på bästa sätt och nu vid jullogen
kom deras tack. Under smattrande applåder mottog ordförande P O Brink en överdådig
spettkaka från Logen Skåne. Den överraskande gåvan fick en framträdande plats på julbordet och en naturaliserad Logemedlem med skånska rötter kunde rutinerat fördela den bland
glatt leende smålänningar.
Julbordet var givetvis hemlagat och sammanställt av Logens egna medlemmar med gourmetkommitténs kunniga damer och ordförande P O Brink som inspirerande organisatörer.
Klassiska delikatesser trängdes på faten och kaffe och spettkaka rundade av den överdådiga
måltiden. Därefter kunde deltagarna, mätta och belåtna, smälta maten till Evekapellets sprittande toner. Fjorton glada musiker inklusive vokalist bjöd på en julinspirerad konsert, en
fint mixad blandning av såväl seriösa nummer som evergreens. Under den formella Logen
före det glada efterkapitlet, överbringade Kulturledare Kerstin Johansson julhälsningar och
även julgåva, den klassiska Old Farmer’s Almanac, från våra vänloger i USA. Dessutom
välkomnade ordförande P O Brink nio nya
medlemmar, överflyttade från Logen Tranan
Nr 688, som nu upphört med egen verksamhet. Lokallogen Småland Nr 618 har således
numera medlemmar från Habo i norr till
Eksjö i öster och Vaggeryd i söder. Ett rejält
stycke Småland för att vara Lokalloge. /RF

VA S A

bördig från Önnestad. Man reste vidare med tåg och gick sedan ombord på redare Knut
Hannebos hjulångare Sirius på Lake Michigan med destination Chicago. Styrman råkade av
någon underlig anledning Gösta Löfstedt vara. När man närmar sig Chicago spelade fartygsorkestern, ledd av MM Ronny Ragnarsson, upp. När man lagt till i Chicago och vandrat ut
bland skyskraporna, träffade man Anna Dahl-Jönsson som var född i sta´n och som beslöt
följa med på den fortsatta resan. Man vandrar på Snusboulevarden, där såväl Karl-Erik
Isaksson som Börje Olsson var välkända affärsmän i snusbranschen.
Man tog tåget genom Illinois och hamnade i Vasa Arkivet i Bishop Hill, där Gösta Göransson letade efter pastor Jansson. När man kom till Red Wing i Minnesota lämnade Hans
Mattson och hans emigranter fatyget. I S:t Paul bjöd Bitte Kjellberg på ”lutefisk”. I byn
Scandia träffade man en grupp som kallade sig Utvandrarna nr 680 och som kommit från
Karlshamn med Briggen Charlotta.
I North Dakota härjade indianerna men man klarade sig ur knipan med specialtillverkade ”minor” innehållande surströmming, som kanslichefen i Devils Lake, Bo Abrahamsson, hade skaffat fram.Och för det blev han utnämnd till överste. Så åkte man västerut, till
Seattle, med Pacific Express och vidare med flyg (!). Och tro det eller ej - men man kom inte
till slutmålet San Francisco förrän den 27 nov 2004 - 135 år efter avresan. Och där firande
man Thanksgiving Day med Logen Fylgia nr 119, med kalkoner från Willmar. /WINIL

11

12

13

LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628

Jullogen den 11 december. Vi startade med traditionsenlig långdans till dragspelsmusik av
br Sven-Olof Johansson. Julstämning och stillhet infann sig när Kalmar Lucia tågade in till
”Natten går tunga fjät”. Sedan följde skön sång av Lucia
med sina sex tärnor.
Många Logesyskon hade
slutit upp till julbordet som
avnjöts med trevliga julsånger till ackompanjemang av
vår 
Musikföreståndare Eije
Svenneheim.
Under höstens logemöten
har vi haft nöjet att lyssna till
ett kåseri om Budapest till
trevligt bildspel och ungersk
musik. Tamas Lakatos gav
Ordförande Lars Carlsson och DD Carin Svensson
oss en intressant bild av lanleder långdansen
det, dess folk och kultur samt
inte minst alla vackra platser. Intresse för en resa till Budapest tog vi alla med oss hem.
Förberedelserna för 2005 års Distriktsmöte fortsätter. Vi hälsar alla välkomna till Calmare
Nyckel och Borgholm på Öland den 21-22 maj. KL M.B

frukost, anslöt Stig Asterling, Logen Tre Hjärtan. Han visade oss runt och kunde berätta om
Halmstad, förr och nu, på ett mycket fängslande sätt.
Vår traditionella kyrksöndag var i år förlagd till Saxemara kyrka den 28 november. 23 Logesyskon deltog i adventshögtiden och vid det efterföljande kaffet.
Årets sista Logemöte ägde rum söndagen den 5 december. Parentation hölls över Carl-Eric
Lindsiö. DD Karl-Erik Mellnert ledde val av tjänstemän för 2005. Under punkten Kontakt
Amerika redogjorde BKL Karin Ericsson för hur Harry Martinssons mor Betty övergav sina
barn och emigrerade till Amerika. LH AnnMargreth Ericsson berättade om julkortets
historia. Vi avnjöt en god julbuffé och vid
kaffet läste Elsie Kambratt Tomten av Viktor
Rydberg. Två lucior, Hanna Gustafsson och
Ina Lindberg (bild sid 17)uppvaktade, assisterade av Ann-Margreth Ericsson på piano
och en liten tillfällig Vasakör. Ina är barnbarn till nu bortgångna Logemedlemmen
Kerstin Lindberg. Med stor säkerhet framLucior och Vasakör
förde de båda flickorna både gamla och nya
julsånger. De förärades var sitt halssmycke
som tack. Vi önskade varandra God Jul efter en stämningsfull eftermiddag. /CS

LOGEN RONNEBY NR 630

Högtidsmötet lördagen den 13 november gästades av DD-paret Karl-Erik och Karin Mellnert samt Irene Aldén, samtliga från LL Christian Nr 617. En stilfull reception genomfördes
och Logen fick tre nya medlemmar, Eleonor Elmstedt-Ohlsson, Bennie Ohlsson och Berit
Olsson. (bild sid 16) KL Karl-Anders Hjortskull informerade bl.a. om professor Staffan
Klingborgs bok ”Voffor språkar de på detta viset?” Vid den efterföljande middagen talade
VO Marianne Gullbrand till de nya Logesyskonen. Bennie Ohlsson svarade, som representant för dessa, med ett välformulerat anförande.
Vi var 30 Vasamedlemmar på teaterweekend den
20-21 november. Målet var
Halmstad där vi såg ”Vem
vill inte bli miljonär” med
bl.a. Thomas Petersson. Efter
den fartfyllda föreställningen
intog vi en god middag på
vårt hotell och njöt av trevlig
samvaro. På söndagen, efter

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.

14

15

VISSTE NI ATT DL 20 HAR EN BRUDKRONA??

LOGEN TOMELILLA NR 631

Logen hade utflykt söndagen den 22 augusti. 25 glada Ordensmedlemmar åkte gemensam
resa med buss och första stoppet var Degeberga Hembygdspark. Där intogs den medhavda
f.m fikan. Därefter gick färden till Kristianstad och vattenriket. Med guidad båttur i ett
av Sveriges största och mest unika Ekomuseum fick man en skön och trevlig upplevelse.
Havet suger sägs det och mat blev det på
Pråmen i Åhus. Dagen avslutades med avsmakning av både kulglass och mjukglass i
olika former och för vissa blev det både och.
För är man i Åhus så är det ett måste. Vi
hade tur med vädret: lite regn och mycket
sol, så dagen blev verkligen lyckad.

Genom en donation av ett Vasasyskonpar har DL Södra
Sverige Nr 20 av Vasa Orden av Amerika en alldeles egen
brudkrona.
Den är av förgyllt silver och försedd med Vasaemblemet. Runt kronans ring är graverat: VASA ORDEN AV
AMERIKA Distriktslogen Södra Sverige Nr 20.
Brudkronan bars första gången år 1970, då Sonja Aleryd,
LL Tranan Nr 688, gifte sig i Säby kyrka med Gösta Jönsson, LL Malmöhus Nr 643. Brudkronan utlånas gratis till
alla Vasamedlemmar och deras barn genom Distriktsmästaren. Ett villkor för lån är dock att ett brudfoto ställes till
förfogande för Distriktslogens arkiv, och att ett sändes till
redaktören för Vasa Nytt.
Gun Lith DKL

Utflykt i vattenriket
Fredagen den 17 september började höstens Logemöten igen efter den trista sommaren. Men i Logelokalen var det glada skratt
av att få träffas igen. På Logemötet tackades
Göran Pettersson för allt arbete han hade lagt
ner på att få igång Logens hemsida. KL GullMay Åstradsson berättade om en ny kontakt,
Lisa Ekstrand, medlem i Linde Lodge Nr
492 i Milwaukee, Wisconsin USA, som var
Göran Pettersson avtackas av O Gunpå besök under sommaren hos KL. Som tranel-Hallberg Dahlman
dition har det blivit kräft- och räkafton som
efterkapitel med dans till bandspelare. Det var en mycket trevlig kväll.
Lördagen den 23 oktober var det chokladvisning av bröderna Duvander från Kristianstad.
De berättade om kakaobönan och man fick provsmaka olika sorters choklad av finaste kvalite.
Lördagen den 20 november var det högtidsmöte som leddes av VO Lennart Nilsson. KL
berättade om två bröder från Lomma som startade två laxkonservfabriker i Amerika på slutet av 1800-talet. Dit lockades många Lommabor och de flesta var släkt med varandra.
Men alla trivdes inte och några åkte tillbaka
och startade ett hönseri i Sverige istället.
Söndagen den 28 nov samlades Logemedlemmar till AdventsgudTre glada medlemmar, tjänst i Södra Mellby
Gullan Gustavsson, kyrka, som avslutades
Birgit Löfvall och
med en stunds kyrkYngve Gustavsson
kaffe och samkväm.
fortsätter på sidan 19

VO Gudrun Gustafsson samt CM Göran
Larsson och CMA Birgit Fogelström med nya
medlemmarna Bengt & Vanja Selleby, Krister & Birgit Andersson samt Torbjörn & Siv
Strömbäck i Logen Blå Jungfrun Nr 749.

Logen Blå Jungfrun Nr 749s nya dukar

Ordförande Lars Carlsson med
nya medlemmen Asta Dahlén
Ove Thornblad gratuleras på födelsedagen
O Rolf Hansson, VO Arne Henningson med
nya medlemmarna Bo Olsson, Ingrid Thelin samt Gun & Kjell-Åke Johansson.
Tomten Alf Nilsson förgyllde kvällen
med godispåsar till barnen

NYA MEDLEMMAR

Ordförande Berit Bogren, CM-paret Gunnar & Evy Lindstrand
med nya medlemmarna
Mona & Åke Sennström.

Tomtebrodern Rune Rydén
spelar upp till juledans.

Ronnebys Lucior
Ina Lindberg och
Hanna Gustafsson

O Jan Persson med nya
medlemmarna Margareta
Ahlquist, Thord Åkesson
samt Eleanor Andersson

Ordförande Morgan Pålsson flankerad
av CM-paret Birgitta Linåker Bürzell &
Jan Bürzell med de nya medlemmarna

 erit Olsson, Bennie Ohlsson & Eleonor
B
Elmstedt Ohlsson med O Inger Hammarlund,
CM Hans-Åke Rytterdahl & CMA Ingrid Rytterdahl

JULTOMTAR OCH
LUCIOR PÅ BESÖK

Lucia med tärnor från S:t Sigfrids folkhögskola.
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Lucia i Utvandrarna

FLER... JULTOMTAR OCH LUCIOR PÅ BESÖK
VO Lars Bergstrand tackar
grupp 8 för en fin julfest.

Lördagen den 11 december var det dags för årets sista Logemöte. Kommittéer valdes
denna kväll. KL framförde en julhälsning från Lisa Ekstrand från Linde Loge i Milwaukee, Wisconsin USA, som tidigare under
sommaren hade varit och hälsat på. Även
en hälsning från VDM DL 19 Lisbeth Hallberg Qvarfordt som önskade en God Jul och
Ett Gott Nytt År! LH Bengt Klyft berättade
om kyrksöndagen den 1:a advent. Det hade
varit mycket sång och ett trevligt samkväm
efteråt. Efterkapitlet var julfest som började
med glögg och tillbehör i väntan på SkåneTranås luciatåg. Efter det fina luciatåget intogs ett julbord med många läckerheter. När
Gösta Erlandsson auktionerar ut med hjälp
gröten var äten, var det dags för dansen som
av Kerstin Hansson och Cilluf Pettersson
slutade med att tomten kom och hälsade på
med julklappar och godispåsar till barnen. Innan vi avslutade med kaffe hade damklubben
en julauktion med skänkta mest, hemgjorda saker. Till hjälp hade de Br Gösta Erlandsson,
som höll i auktionen. Det blev en bra gåva till kassan. Innan vi skildes åt önskade vi varandra en trevlig helg. /G-MÅ

LOGEN HÖGANÄS NR 634

Lars-Erik på dragspel assisteras
av grupp 5 i Trelleborg.

Kalmars Lucia med tärnor

Vasahösten var intensiv och trevlig i Logen
Höganäs Nr 634. Stor uppslutning på våra
möten och trevliga efterkapitel ger oss alltid något att se fram emot. Lördagen den
16 oktober, Logemöte och Brödernas afton.
Som framgår av bilden har Logen många
snygga drängar, som gav oss en inblick i livet
på landet.
Lördagen den 20 november, Högtidsmöte med reception. Logen fick två nya
”Redia” drängar
medlemmar denna kväll, Mona och Åke Sennström. (bild sid 16)
Åke höll vid efterkapitlet ett personligt och väldigt fint tacktal.
Lördagen den 11 december, Logemöte och Julfest. Stort välsmakande julbord, Lucia och
tomtar. Födelsedagsbarnet Ove Thornblad uppvaktades av tomtefar Leif Larsson och övriga
närvarande. (bild sid 17) /MKJ

DKL Gun Lith iför Lucian
Karin Bergqvist smycket

Information och anmälningsblankett finns på vår hemsida.
Hjärtligt välkomna, DU Morgan Pålsson
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Vasa Orden av Amerika
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LOGEN MALMÖHUS NR 643

Den 5 november hade många medlemmar från egen och
andra Loger kommit för att lyssna till Vikingen Peter Ross
Lindholm som berättade på ett dramatiskt sätt om ”Slaget
vid Foteviken”. Maten som serverades efteråt var grillad
kyckling och alla lät sig väl smaka.
Kvällens arrangemang stod grupp 7 för .
Alla låter sig väl smaka.
Den 28 november, 1:a advent, besöktes Kirsebergskyrkan
av ett 50-tal vasasyskon. Kyrkohereden Per Håkansson berättade för oss efteråt om vilket
stor del i samhällsansvaret Kirsebergskyrkan tog i hjälparbete i stadsdelen. Kaffet med de
många kakorna, bara att välja, smakade utmärkt.
I kyrkan med O Bodil Walles bland andra på första bänken.
Den 11 december hade Malmöhus sin traditionella julfest
med möe´n mad och go´er mad.
Parentation hölls över Br Lennart Mårtensson som varit
logens ordförande 1995-1997.
Medlemslotteriet som ordnats av Sy Margareta Sernbo
hade årets slutdragning.
Luciatåget blev också en höjdpunkt. Flickorna kunde många sånger och de två små tomtarna stämde in. Grupp 8 ordnade julfesten. (Se bild sid 18)
NYTT ÅR 2005 och den 7 januari inledde Malmöhus sitt Logemöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Efterkapitlet bjöd på Skånsk
kalops och underhållning
av Sven Åke Hansson som
Livliga diskussioner vid
sjöng och berättade om
bordet Sjöbo Gästis.
Skånska Gemytligheter. De
flesta kände sig hemmastadda med dialekten och sjöng gärna
Grupp 9 tar emot ovationerna. med i refrängerna. Grupp 9 var arrangör.
Den 8 januari var det dags för Barnjulfesten som gick av
stapeln på Limhamns församlingshem. Det var stoj och stim och alla gamla som unga deltog
i dans och lekar och se´n kom Tomten med gottepåsen.
Arrangör var grupp 1 och musikant Bengt Arrvall.
Jullekar på
olika nivåer.

Vem förlorar?

LOGEN CARL VON LINNÉ NR 678

I samband med firandet av Årets Svensk-Amerikan i
Växjö i somras utdelades Logen Carl von Linnés Nr 678
hedersstandar till flygkaptenen Carl Werner Pettersson för
sitt stora engagemang när det gäller emigrationsfrågor.
Lördagen den 20 november var efterkapitelrubriken:
”Bishop Hill - Historisk plats och vår Ordens arkiv”. Det
var Gunnar Mossberg, Distriktshedersmedlem och tillika
medlem i
Vasaarkivets styrelse, som berättade i ord
och bild om den lilla orten på prärien. Där
är Lillemor och Richard Horngren föreståndare för VASA ORDEN:s arkiv. De
gästade vår Loge för inte så länge sedan
Logens tjänstgörande CM Lars Falegård
presenterar Gunnar och Siv Mossberg
samt HM LL 665 Stig Löfberg för logen. I bakgrunden CMA Elsa Moen.

och är för övrigt släkt med Louise och Stig Siegers, medlemmar i vår loge. Som avslutning på sitt framförande
visade Gunnar en installations-cape som användes vid
installation av tjänstemän i början av 1900-talet. Han
avtackades med en rungande applåd.
Lördagen den 11 december skedde slutnominering och
val av 2005 års tjänstemän. Vid ett förkapitel spred Lucia
med tärnor och stjärngossar från S:t Sigfrids Folkhögskola
sitt ljus och sin skönsång över oss alla (bild sid 17). Efterkapitlet var ”Julfest” som började med ett
Både Sonja Bergman och Rune Saming
läckert julbord med julmatens alla tillbekunde spela både basfiol och FLÖJT.
hör, innan bröderna underhöll oss alla med
sång och dans kring granen. /GL
Alla lät sig väl smaka av julens läckerheter.
Från vänster: Elsa & Arnt Moen, Gunilla
Albrekt, DD 678 Göran Svensson (LL 601),
Laila Lundeberg, Everth Andersson samt Lena Hammargren.
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LOGEN WESTERVIK NR 679

Lördagen den 23 oktober hade Logen högtidsmöte. Som gäster kom DD Kenneth Gustafsson med hustru Gudrun. Tyvärr fick den
planerade receptionen inställas på grund
av sjukdom. Efter mötets genomförande
följde ett efterkapitel i vår klubblokal. En
närande måltid bestående av silltårta, marinerad fläskfilé och glasskaka inmundigades.
Kvällens kulturinslag bestod av vår egen
medlem, Birgitta Nilsson, som berättade
skolminnen från sin långa tid i utbildningens tjänst. Hon framförde även vackra visor
på piano. Även LH fick möjlighet att som
trafikinformatör tipsa om att spara pengar
Birgitta Nilsson avtackas av O Lena Folckner
och tänka trafiksäkert inför vintersäsongen.
Lördagen den 27 november samlades vi
igen. Efter väl genomförda förhandlingar
där bland annat valberedningen redovisade
sitt arbete avslutades kvällen i en ny tappning. Till efterkapitlet hade vi fått möjlighet att besöka vår fina restaurangskola i
Västervik. Där avnjöts en gåsamiddag med
alla delikata tillbehör. Vi hade även fått
möjlighet att engagera trubaduren Tore
Pålsson med hustru Tanja som underhöll
Tore Pålsson med hustru Tanja
oss med äkta skånelåtar. Det var verkligen
framför ”gåsalåtar”.
en sammankomst att minnas.
Lördagen den 11 december var årets och
terminens sista möte, som traditionellt även är en julfest. Mötet behandlade valberedningens förslag till nya tjänstemän, som klubbades igenom utan några större förändringar.
Efterkapitlet var återigen i vår klubblokal. Närvarofrekvensen är alltid hög vid våra julmöten. Av tradition utförs en mycket vacker och stämningsfull Luciatablå, där egna medlemmar ingår. Som Lucia 2004 dekorerades BKM Karin Bergqvist. (bild sid 18) Efter detta
ett begränsat julbord där alla de godaste delikatesserna kunde avnjutas. Även en långdans
bland borden skapade en härlig atmosfär. Vid kvällens lotteri innehöll vinsterna ett stort
antal julkorgar som säkert kom att räcka långt fram i juldagarna för de lyckliga vinnarna.
/SL.

LOGEN UTVANDRARNA NR 680

Logemöte söndagen den 14 november med reception. Vid en högtidlig ceremoni upptogs
tre nya medlemmar i Orden och Logen, nämligen Margareta Ahlquist, Eleanor Andersson
och Thord Åkesson (bild sid 16). Vid efterföljande måltid utbringades traditionsenligt kvällens första skål för Hans Majestät Konungen, följt av ett fyrfaldigt leve och Kungssången. Tal
till recipienderna hölls av VO Bertil Geneback. Thord Åkesson tackade å recipiendernas vägnar i ett spirituellt tal. /MW
Årets sista Logemöte, lördagen den 11
december, präglades av den kommande
julen. Efter Logemötet fick vi uppleva ett
stämningsfullt Luciatåg. Österslätt-skolans
musikklass Åk 8 under ledning av René
Saulesco sjöng vackert för oss. (bild sid 18)
Glögg med tillbehör intogs, varefter vi satte
oss till bords och bjöds två jultallrikar med
efterföljande ”gottebord” och kaffe. Lotteri O Jan Persson och VO Britt Hannebo, LL 617,
och uppskattat besök av Tomten avslutade lyssnar när DD Karin Holmqvist förrättar val
kvällen. /MW
Lördagen den 18 december utdelades Logens Hedersstandar för kulturella insatser 2004
till ordföranden i Föreningen Nordens Karlshamns-avdelning (Nordens största med ca 1500
medlemmar) ASTRID ESSÉLIUS för hennes stora engagemang i alla föreningens kulturaktiviteter och som på så sätt givit kulturen en plats i Karlshamn. Överlämnandet av
Hedersstandaret skedde på föreningens kansli i närvaro av ca 50 medlemmar varav 4 var
tidigare mottagare av Logens Hedersstandar.
0 Jan Persson, BKL Gunnel Persson samt PS
Ulla Ödman representerade Logen inklusive
ett flertal Logemedlemmar. /KEF

GENOM MEDLEMSKAP, GÅVOR OCH
KONDOLEANSER BLIR DU DELAKTIG I
MÅNGA FINA PROJEKT INOM VÅRT DISTRIKT!
Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)
Välkommen i gemenskapen!
Postgiro 105 68 42-6
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LOGEN NYBYGGARNA NR 698

Lördagen den 9 oktober hölls vårt Högtidsmöte i Odd Fellows. O Rolf Hansson kunde
hälsa 4 st gäster och 4 recipiender, Gun och Kjell-Åke Johansson, Bo Olsson och Ingrid
Thelin (bild sid 16) samt 38 egna medlemmar välkomna. Efter receptionen informerades
syskonen om symboliken kring Vasa Orden av Amerikas Emblem. Efterkapitlets samkväm
startade med en god anrättning och efter denna sittning blev det dans till Kjell-Åke Henrysons duo. Br O Rolf tackade arrangörerna för en trevlig afton i sann Vasaanda.
Fredagen den 12 november hölls sedvanligt Logemöte i
Odd Fellow-lokalen i Ängelholm, med efterkapitel ”Brödernas afton” på Råbocka Camping som var välbesökt, 16 gäster och 30 egna medlemmar. Tema Tyskland var inbjudan
och att klä sig i något tyskt hade efterhörts. Det ”åts tysk
korv och dracks öl” med underhållning av Ros-Marie och
John, en trevlig afton som avslutades med br O Rolfs tack
till arrangörerna.
Lördagen den 4 december hölls Logemöte i Odd Fellow-lokalen i Ängelholm med bland
annat val av tjänstemän för år 2005. O br
Rolf tackade DD br Roy för fint medarbetande under året och överlämnade en blomstergrupp. Kulturledaren berättade om sitt
besök i USA och bl.a hos Logen Birka Nr
732. Mötesförhandlingarna avslutades med
att FDO, VO och KP läste var sin adventsvers och O br Rolf önskade alla en God jul
och Ett Gott Nytt År. Året avslutades med
JULFEST i gammal god mysig julmiljö med
lite Amerikastämning. Br Jan Henningsson
läste kåserihistorier till allas förtjusning. Lite
aktivitet som ”Otroligt och antikt” fanns
också med och vid kaffet underhöll oss Linda Jeppsson och Markus Giver med sång och
pianospel. Tomten knackade på och delade
ut julklappar innan det var dags för O Rolf
att tacka arrangörerna. /GH

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.

LOGEN TRELLEBORG NR 734

Mårtensfest firades traditionsenligt i Logen Trelleborg nr 734 onsdagen den 10 november
2004 och närmare 100 medlemmar deltog.
Under Logemötet förmedlade KL Monica Rosenqvist ”Tankar och kommentarer” kring
presidentvalet i USA. Hon
tog upp faktorer som tros ha
bidragit till George W. Bushs
seger; kampen mot terrorism,
moralfrågor och ekonomi.
Vidare berörde KL förväntningarna på en fortsatt konservativ politik under Bush.
Då dennes politik på många
områden står i motsättning
till Europas, kommer klyftan över Atlanten att befästas
och fördjupas. Intressant är i
vad mån Europa kommer att
försöka motsätta sig eller anpassa sig till denna utveckling. En eldsjäl till kvinna, Selma
Jakobsson i Chicago, stod sedan i centrum för LH Inga-Lisa Arnsheds inlägg för kvällen.
Selma Jakobsson arbetade större delen av 1900-talet för att bevara svenska traditioner och
det svenska språket i USA. Hon var själv utbildad och kunnig inom olika områden av svensk
hemslöjd; träslöjd, keramik, halmslöjd och vävning; kunskaper som hon hela livet förmedlade och slog vakt om. Selma Jakobsson lade också grunden för ett svenskt arkiv, innehållande stora mängder böcker, korrespondens och andra dokument.
Under efterkapitlet firades Skåne och den skånska gåsen på alla sätt. Redan under gåsamiddagen ledde musiktören Leif Carlsson den skånska allsången. Han återkom sedan till kaffet
och roade - på bygdemål - med egna och andras sånger och inte minst anekdoter om Skåne
och naturligtvis denna kväll gåsen. Bl.a. fick medlemmarna höra om den välkände Abbekåsagåsen Joakim och om Flickan från Backafall, den senare i två olika tonsättningar. En
mycket uppskattad skånsk
underhållning en mörk novemberkväll.
Julens ankomst 2004 firades av Logen Trelleborg nr
734 den 11 december med
närmare 80 medlemmar
närvarande. Allt gick denna
kväll i julens tecken. Många
systrar hade klätt sig i rött
och herrarna visade upp årets
tomteslipsar. Under Kontakt
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Amerika berättade KL Monica Rosenqvist om den kanske ”mesta” julsången i historien, I´m
dreaming of a white Christmas och om dess upphovsman, den ryssfödde Israel Baline, som
genom ett tolkningsfel kom att bli känd som Irving Berlin. KL avslutade sitt anförande med
den berömda insjungningen av Bing Crosby. LH Inga-Lisa Arnshed hade fördjupat sig i
Tomtens historia. Hon slog fast att denne är en sammansatt person. Enligt nordisk folktro
var han en grå och ofta vresig, om än nyttig, dvärg, som måste mutas med söt gröt. Jenny
Nyström förvandlade honom till rödklädd familjefar. Denna nordiska tomte smälte ihop
med den katolske biskopen St. Nicolaus och döptes till Father Christmas i England och St.
Claus i USA. När Coca-Colas och Disneys reklammakare tog tag i honom, blev han den
jovialiske festprissen som vi känner idag.
Logemötet ajournerades när Lucia med tärnor från Kommunala musikskolan kom och
bidrog till högtidlig stämning. Denna följdes upp av kvällens musikaliske ledare, Lars-Erik
Larsson, med Dotter Sion, innan medlemmarna lämnade Logesalen.
Under efterkapitlet saknades inget för en riktig julfest. Grupp 5 dukade upp ett dignande
julbord och uppmanade därefter till långdans, allt ackompanjerat av Lars-Erik. Även tomteparet tog sig denna kväll tid att titta in med säckar fyllda av presenter. Ordf. Bertil Nilsson
tackade å det hjärtligaste grupp 5 för en lyckad kväll. Sen fortsatte kvällen med dans för dem
som orkade. /KM

LOGEN BLÅ JUNGFRUN NR 749

Vårens intåg till Oskarshamn firas enligt
seden i LL Blå Jungfrun nr 749 med utflykt
till Hycklinge Hage. Tipspromenad och
medhavd förtäring avnjutes i den sköna naturen. Till detta får vi alltid en dos av kultur
i form av korta prosastycken och dikter. I år
var Lars Persson i högform när han reciterade Pelle Näver-dikter, till publikens stora
förtjusning.
På septembermötet kunde vi för första
gången beskåda våra nya dukar i Logelokalen. Flitiga systrar har arbetat med att förnya de
gamla, slitna filtdukarna till nya i linnetyg.
Det har gått åt många timmar till att brodera alla emblem (bild sid 15). Till efterkapitlet
fick vi en mycket engagerad inblick i Astrid
Lindgrens leverne av DKL Gun Lith.
I oktober är det dags för Amerikansk afton
då vi roar oss själva. Bland annat med allsång
och uppvisning av linedance. Vi har många
förmågor i vår Loge. /KL

DEBATTSIDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kära läsare!
Har du några synpunkter på eller idéer om:
Innehållet i Vasa Nytt
Förhållandet text/bilder i Vasa Nytt
Verksamheten inom Vasa Orden av Amerika
Hur vi skall öka medlemsantalet
Hur vi skall bli bättre på att behålla våra medlemmar
Var borde vi kunna instifta nya Loger
Hur vi skall arbeta för att kunna instifta nya Loger
Hur vi skall förbättra ungdomsverksamheten
Hur vi skall bli bättre på att sprida information om Vasa Orden av Amerika

Du/Ni har säkert funderingar om ovanstående och kanske också om andra saker. Sänd in
dem till redaktionen som i mån av utrymme
tar in dem i tidningen.
//Redaktionen

VASA GOLF
Logen Carl von Linné
Nr 678
Arrangerar 2005 års

VASA GOLF

På
Lidhems golfbana
den 28 maj
Första start kl 1200

För anmälan:
kontakta Din Loges PS
eller ring
Lars Falegård, 0470-600 26
eller
Harald Widell, 0470-224 25
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PROGRAM DISTRIKTSMÖTET 2005
LÖRDAGEN DEN 21 MAJ
08.30 Samling och registrering
09.30 Hälsningsanförande
•
Distriktsmötet öppnas
•
Reception av nya delegater
Mötesförhandlingar
13.00 Distriktsmötet ajourneras
Gemensam lunch
Klädsel: Kavaj
Alla Ordensmedlemmar är välkomna
att närvara med undantag för
- Distriktsmötet öppnas och
- Reception av nya delegater

HÖGTIDSLOGE

kl. 16.30 (samling 16.00)
Högtidslogen öppnas
Gäster införes
Reception
Fanparad
Utdelning av utmärkelser
Kontakt Amerika
Ordens väl
Avslutning
Klädsel: Högtidsdräkt/Smoking

HÖGTIDSBANKETT

kl. 19.00
Välkomstdrink med plockbuffé
*
Helstekt ryggbiff med rödvinssås,
chilismör, grönsaksragu och potatistortilla
**
Chokladtryffeltårta med
apelsinmarinerade jordgubbar.
**
Kaffe
***
Rött eller Vitt Vin och dessertvin
Dans
Pris kr 440:Klädsel: Högtidsdräkt/Smoking

SÖNDAGEN DEN 22 MAJ
09.00
13.00
14.00
ca 17.00

Mötesförhandlingarna
återupptages
Gemensam lunch
Mötesförhandlingarna
fortsätter
Distriktsmötet avslutas
Klädsel: Kavaj

ALLA ORDENSSYSKON HÄLSAS
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
För Logen Calmare Nyckel Nr 628
I Sanning och Enighet

Lars Carlson, Ordförande
Tel 0486-215 30, lgp.carlson@telia.com
Britt-Marie Lindeblad, Protokollsekreterare
Tel 0480-47 19 44, he.lindeblad@telia.com
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GÖSTA LARSSON
MER KÄND I THAILAND ÄN I FJÄLKINGE!
Gösta Larsson är med i den välkända Hans Mattson-släkten, med rötter på båda sidor om
Atlanten, och har därför koncentrerat en hel del intresse och aktiviteter västerut. Han och
makan Gunnel är t ex aktiva inom Vasa Orden av Amerika och medlemmar i Logen Christian Nr 617 i Kristianstad. Men Gösta har trots detta under sin yrkesverksamma tid mest
arbetet österut och har haft mångdubbelt mer att göra med Asien
- Jag är nog mer känd i Sydostasien än i Fjälkinge, säger Gösta med ett leende.
Om man skall berätta den fantastiska historien bakom Gösta Larssons företagande, tillverkning och uppsättning av processmaskiner för stärkelsenäringen, måste man gå tillbaka
till år 1948. Då startade han nämligen, 23 år ung, med ett kapital på 300 kronor, sitt företag
i Barum.
Numera njuter han av livet som pensionär, sedan sonen Jörgen till stor del tagit över och
utvecklat rörelsen ytterligare. Det finns idag - på konstruktions- och tillverkningssidan - 25
anställda i företaget,
30 miljoner!
Flyttningen från Barum och etableringen i Bromölla för två år sedan, innebar en investering på totalt 30 miljoner kronor, varav 18,5 miljoner kr enbart på en teknologiskt sett
mycket modern maskinutrustning, där även datatekniken i hög grad har tagits i anspråk.
Trots att Gösta till stor del har lämnat över rodret till sonen Jörgen säger han gärna ”vi” när
han berättar om företaget. Det är fråga om en successiv överlämning och Gösta är fortfarande aktieägare och är idag styrelseordförande.
- Vi har kunder i 55 länder, med den klart största inriktningen på Thailand, Kina och Japan,
berättade Gösta Larsson när Logen Christians styrelse, i samband med ett sammanträde,
gästade och besåg anläggningen i Bromölla.
Gösta Larsson fick, tillsamman med trotjänaren Göran Jönsson, som varit 40 år i företaget,
själv svara för visningen och informationen. Jörgen Larsson befann sig nämligen i Thailand
för att avsluta kontraktsskrivningar på ett par processanläggningar för stärkelseproduktion.
Jörgen skulle komma hem tre, fyra dagar senare, för att nästan omgående ge sig iväg till
Kina för nya kontakter med presumtiva kunder. Jag nämner detta mest för att visa vilken
dynamik det finns i företaget som helt blygsamt heter ”G Larssons Mekaniska Verkstad AB,
Sweden”.
Blygsam start.
Det var också en mycket blygsam start för Gösta Larssons företag sedan han lagt grunden
med studier vid Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad och fortsatt med en maskiningenjörsexamen i Hässleholm.. Hans far var lantbrukare och därtill byggmästare på deltid,
med inriktning på byggnationer på stärkelsefabrikssidan. Så Gösta är därmed nästan född
in i branschen.
- När jag 1948 startade rörelsen i Barum gällde det mest reparationsarbeten i stärkelsefabriker. Det fanns då 140-talet fabriker. Idag finns det bara fyra kvar - i Jämjö, Mjällby,
Bäckaskog och Nöbbelöv. Fast det var bara sommartid som jag de första åren jobbade med
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Som Logehistoriker i Logen Christian Nr
617 är Gunnel Larsson van att se till att
det historiska dokumenteras. Här studerar
hon en del av historien kring det företag
hon och maken Gösta drivit i många år.
denna reparationsverksamhet. På vintrarna
arbetade jag som ”rivmästare” i olika stärkelsefabriker, berättar Gösta Larsson.
Företaget växte och ganska snabbt blev
det mer än ett heltidsjobb och arbetsstyrkan ökade.1951 byggde han om ett stall till
verkstad. Och 1960 köpte han gamla stärkelsefabriken i Barum vilken byggdes om till
verkstad. Rörelsen expanderade ytterligare
och när Jörgen tog över hade Gösta uppåt
20-talet anställda.
Ringar på vattnet
Marknadsföring är som bekant en mycket
viktig sak idag. För Gösta Larsson har det
inte behövts mycket av den varan.

- Jag hade i stort sett inte några broschyrer
alls. ”Ryktet” om företaget spreds som ringar
på vattnet. Efter marknaden i Sverige växte
det till Danmark och så gick det vidare världen över, konstaterar Gösta, som under årens
lopp och under sin aktiva tid varit mycket
”på resande fot”. Han har även skaffat sig flera patent i olika processer i stärkelsetillverkningen. Vatten utgör en mycket viktig del i
processen och en styrka i hans konstruktioner är att man i hög grad - i flera steg – renar
och återanvänder processvattnet..
Stärkelsen utvinnes mest ur majs och korn,
Gösta Larsson vid en pumpanläggning för
potatis och tapioka. Det senare är roten på
stärkelsefabriker, klar att sända till Thailand.
en kassavaplanta, eller en maniokväxt. Orsaken till att Sydostasien har blivit så stort inom stärkelsenäringen är att potatis och tapioka
odlas mycket i Kina respektive Thailand. Larssons i Bromölla levererar processmaskiner, förser köpare med ritningar till fabriksbyggnationer och startar upp fabrikerna på plats.
Men man skall inte glömma bort damerna i sammanhanget. Gösta är noga med att betona
att makan Gunnel gjorde en stor insats i hans företag och att svärdottern Eva nu har samma
roll i den nya rörelsen.
Willy Nilsson

LÄMPLIGA PRESENTER VID BEMÄRKELSEDAGAR

Manschettknapp
Brosch - Black Onyx

Brosch - Filigree

Livrem med Vasa-emblem på spännet

Kontakta din finanssekreterare för besked om pris och beställning.

MINIATYRMÄRKEN

Miniatyrmärkena syns här avbildade i naturlig storlek. Dessa märken får köpas och bäras
av dem som erhållit de ”stora” märkena.

PÅ RUINENS BRANT

Fredagen den 20 maj kl. 19.00
anordnas ett enkelt samkväm på
Borgholms Slott för dem som då anlänt.
Servering av en lätt måltid med dryck (bar finns)
och trivsam musikalisk underhållning.
Pris 150:inkl. buss t.o.r. Strand Hotell ‑ Borgholms Slott.
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