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DISTRIKTSMÄSTARENS 
SPALT

ORDENSSYSKON !

 

Vem tar tiden ifrån min dagliga sysselsättning?  Jo, Vasa Orden 
av Amerika. Visst blir det många arbetsamma timmar för en  Di-
striktsmästare, men ack så innehållsrika och glädjande.

Det är med både vemod och lite sorgsenhet jag skriver detta mitt sista inlägg som Di-
striktsmästare.  Jag kommer med all sannolikhet att sakna en del av mina uppdrag. Men 
ingen kan ta ifrån mej Alla Vasavänner jag mött och ”Minnen” jag fått  under min tid 
som Distriktsmästare.  JAG TACKAR ER ALLA!

 Framför oss ligger det 26:e Distriktsmötet i Ronneby den 24-25 maj 2003.
Ett Distriktsmöte som dels har stor betydelse för den kommande terminen men som 

också har betydelse för den framtida verksamheten inom DL 20. Det är av största vikt 
att samtliga röstberättigade är väl förtrogna med och insatta i de  motioner, rekommen-
dationer och övriga ärenden som det skall beslutas om. Dessa beslut kommer att vara 
vägledande för vårt kommande gemensamma arbete för Vasa Orden av Amerika.

Tack ALLA NI som så helhjärtat stått vid min sida och backat upp och stöttat mig 
med all Er erfarenhet.  Det har känts tryggt.  Lycka till med Ert fortsatta arbete för Vasa 
Orden av Amerika, både Ni som lämnar Era tjänstemannabefattningar och Ni som skall 
tillträda.

Årets Svensk Amerikan 2003,  Marilyn Carlson Nelson, mottager den ”Gyllene Plaket-
ten” av Kungaparet den 26 juli i Filipstad i samband med John Ericsson Jubileet 2003.  
ÅSA kommittén arbetar med det övriga programmet, nämnas kan att Gästabudet blir i 
Stockholm lördagen den 2 augusti och alla Vasasyskon hälsas välkomna dit.Får ni tid och 
möjlighet, gör ett besök vid övriga sommararrangemang som anordnas på olika platser 
i Sverige. Tack till DKL Stig Sälgeback som sammanställt översikten vilken återfinns på 
sidorna 14 -15.

Tack ALLA VASASYSKON för Er positiva vilja att arbeta för vår Orden som resulterat 
i den framgång vi alla önskat Vasa Orden av Amerika.

När jag nu lämnar ämbetet efter fyra år känns det tryggt veta att det finns intresserade 
och kunniga medlemmar som med ödmjukhet och inlevelse tar över för att föra Vasa Or-
den av Amerika vidare med varumärket Sanning och Enighet.

TACK!  Stor Kram och en innehållsrik Sommar till ER ALLA!

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 
1 augusti 2003.
Bilder skall vara skarpa papperskopior i svart/vitt eller färg.
Material till kommande nummer sändes till Bertil Ericsson,
Älgvägen 15, 372 50  KALLINGE
E-postadress: bertram.ericsson@telia.com
RAPPORTERA I VASA NYTT OM DIN LOGES AKTIVITETER!

I Sanning och Enighet

Knut Rosenkvist
Distriktsmästare

VASA SUPPORT CLUB INFORMERAR
Vi har lämnat år 2002 bakom oss och konstaterar bl.a. att Vasa Support Club hade, 

förutom de flesta logerna, 414 individuella medlemmar, att 
kontot ökat med cirka 23.000 kronor, att DL 20:s revisorer 
godkänt räkenskaperna och att vi kunnat lämna bidrag till två 
stipendiater och till Vasa Arkivet i Bishop Hill.

Det förtjänar att påpekas än en gång, att Vasa Support 
Club drives helt ideellt, så några andra utgifter än för trycksa-
ker (ex. postgiroblanketter) och porton förekommer ej.

ÅR 2003. För första gången är alla våra lokalloger medlemmar. Tack! I skrivande stund 
är vi 700 individuella medlemmar i Vasa Support Club. En ökning som gör oss impo-
nerade och glada. Tack alla Ni som i Era loger har kunnat framföra vårt budskap på rätt 
sätt och som har gjort så många medvetna om det för vår Orden så viktiga arbetet med 
Vasa Support Club.

Vi har nu många förfrågningar om bidrag och välkomnar fler. Alla behandlas mycket 
seriöst med våra stadgar som rättesnöre.

Bidrag i år har hittills beviljats Logen Småland Nr 618 för deras engagemang vid 
emigrantdagarna i Eksjö och Barkeryd samt till en ung dam, Diana Fihnn (dotter till 
Vasa-medlemmar) som i sommar skall fortsätta sina studier till marinbiolog i USA.

TACK alla medlemmar i Vasa Support Club för allt stöd i form av medlemsavgifter, 
gåvor och insamlingar av kondoleansmedel, allt för Vasa Orden av Amerikas framtid.

Med vänliga hälsningar i Sanning och Enighet

Rolf Arnshed, Ordförande

Tryckfelsnisse
I Vasa Nytt nr 1-03 sid.14 hade Logen Tomelillas CM-par fått fel 

namn. CM heter John Andersson och CMA Agneta Jönsson, och 
ingenting annat.

Vi beklagar.
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VDM HAR ORDET

DISTRIKTSKULTURLEDAREN

ORDENSSYSKON!
Med vintern fortfarande lurande bak knuten i skrivandets stund hoppas jag att alla 

nyinstallerade tjänstemän ute i Logerna har funnit sig till rätta i sina befattningar. Ett 
varmt välkommen till Er.

Närvarofrekvenstävlingen 2002 vanns av Logen Malmöhus nr 643.
Medlemskampanjen 2002 vanns av Logen Blå Jungfrun nr 749.
Bäste medlemsvärvare 2002 med 7 nya medlemmar blev
  Br Rolf Håkansson Logen Blå Jungfrun nr 749.
  Stort Grattis till Br Rolf.
En fullständig redovisning av Närvarofrekvenstävlingen och Medlemskampanjen är 

utsänd till PS i Logerna.
Förberedelserna inför Distriktsmötet i Ronneby den 24 - 25 maj är inne i slutfasen och 

jag vet att alla medlemmar i Logen Ronneby nr 630 lägger ner ett stort och engagerande 
arbete för detta. Jag vill framföra mitt tack till Er alla och jag hoppas att vi får en trevlig 
helg i god Vasaanda tillsammans med många Vasasyskon från när och fjärran.

Det var sista gången som jag redovisar ovan nämnda tävlingar för min del, jag vill 
tacka alla Protokollsekreterare ute i Lokallogerna för det fina sam-
arbete vi har haft under dessa år.

Samtidigt vill jag tacka alla ordenssyskon jag har varit i kontakt 
med under min tid som VDM.

Med varma Vasahälsningar i Sanning och Enighet

Åke Mellnert
Vice Distriktsmästare

SLD HAR ORDET
Stormästare Ulf Brynjestad har aviserat sin närvaro vid DL 20: s 

Distriktsmöte i Ronneby. Det är glädjande och inte minst för ar-
rangörerna i LL 630, som säkert kommer att bjuda oss alla på en fin 
Vasa-upplevelse i vackra Blekinge.

Broder Ulf Brynjestad har utnämnts till svensk konsul i södra Ka-
lifornien, vilket bekräftar att vi har en Stormästare som åtnjuter stort 
förtroende i vida kretsar. Han umgås också med planer att under år 
2004 samla alla Distriktsmästare i USA och Canada för en resa till 
Sverige, eventuellt i samband med ÅSA-firandet. Mera om detta får 
vi säkert höra senare.

En skön sommar önskas alla Vasa-syskon!
I Sanning och Enighet|

Rolf Arnshed, SLD DL 20

Strax före vårdagjämning och övergång till sommartid har vintern helt 
försvunnit i Malmö. Handskar och mössa ligger kvar på hyllan, när träd-
gården behöver krattas, innan vårlökarna växt till för mycket. Till denna 
speciella vår hör också ett distriktsmöte i Ronneby som årets stora begiven-
het för vasasyskon i södra Sverige. Att evenemanget omramar Ronnebylo-
gens 50-årsjubileum förstärker anledningen till deltagande.

Betydligt mer udda jubileer kan firas som t.ex. i Salem County, New Jersey, 
där The Salem County Freeholders proklamerat 2003 som The New Sweden 
Jubilee Year. Det är i år 365 år sedan de första svenskarna kom till Delaware, så helt 
fel är det väl inte men en aning långsökt med våra kriterier som grund. Emellertid finns det 
en enligt beskrivning mycket fin modell av det gamla Fort Elfsborg att titta på.

I Kanada, närmare bestämt i Thunder Bay, Ontario, startades nyligen ett femårsprojekt i 
syfte att utforska de svenska immigranternas öden. Projektet leds av en professionell histori-
ker, Elinor Berglund Barr, och avser leda fram till boken History of the Swedes in Canada. 
Tidigare har en mängd artiklar och mindre böcker utkommit, men en större samlad bok har 
saknats. Underlag saknas däremot inte, eftersom över 100.000 svenskar slog sig ned i Kanada 
under den stora emigrationsvågen, en del direkt, andra via USA. Delstaten Manitoba (grän-
sar bland annat till Minnesota) med staden Winnipeg blev målet för de flesta i början, men 
sedan spreds svenskarna genom de fyra västra delstaterna och i dag är Vancouver, British 
Columbia, ett större svenskcentrum. Vid census 1991 räknade sig 236 000 kanadensare ha 
åtminstone delvis svenskt ursprung. Man har spårat 175 kanadensiska orter med svenska 
namn och i Winnipeg utgavs ända fram till 1970 en svenskspråkig veckotidning. Sedan 
1929 och alltjämt utges Swedish Press som tvåspråkig månadstidskrift, vilken tillsammans 
med hemsidan www.swedesincanada.ca är min källa till ovanstående uppgifter.

Det beskrivna historieprojektet stöds av Vasa Orden av Amerika genom de båda kanaden-
siska distriktslogerna (Central Canada NR 16, Alberta NR 18) och LL Skandia NR 549.

Det är nu dags att påminna om årets Sverige-Amerikadagar, som finns listade på annan 
plats i denna tidning. Ta chansen att uppleva den speciella atmosfär och gemenskap som hör 
ihop med dessa evenemang. De utgör tillsammans med ÅSA vår Ordens ansikte utåt.

Denna artikel närmar sig sitt slut. Så gör också min tid som distriktskulturledare, varför 
detta är min sista krönika i Vasa Nytt. Det har för mig varit en stimulerande uppgift att öka 
mina kunskaper genom medverkan på detta sätt samt att förmedla och knyta nya kontakter 
i de tre länder, där vår Orden är representerad. Många av dessa har förvandlats från kontakt-
personer till personliga kontakter/vänner och finns kvar liksom mitt allmänna intresse för 
Amerika, som fortsättningsvis övergår i studier vid Växjö Universitet.    

Till min läsekrets - okänt hur stor eller liten - vill jag nu säga tack för mig och önska min 
efterträdare lycka till.

I Sanning och Enighet

Stig Sälgeback, DKL
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DISTRIKTSHISTORIKERNS NOTEBOOK DS HAR ORDET

Knut Sernbo
Distriktshistoriker

VASA STJERNAN Eftersom frågan om en Vasa Nyhetstidning 
hade kommit upp på dagordningen beslöt Storlogen den 17 
mars 1898 att ge Mr Lannes från Jamestown, NY, rättigheten att 
publicera en 16-sidig månadstidning för Vasa Orden.

Emellertid var inte SLER nöjd med Lannes arbete och över-
lämnade tidningen till Richard Berggren. Svårigheter att utge 
Vasa Stjernan uppstod ideligen och två år senare var det åter tid 
att överlämna ansvaret för utgivandet av Vasa Stjernan. Valet föll 
på Hjalmar Nilsson från Minnesota. Nilsson klagade över allt 
ovett och den kritik som kom från SL ER och ansåg att de borde inse det goda och fina 
istället för att ge hård kritik till honom. De borde inse att vår Orden har mer nytta och 
glädje att få behålla en tidning än att sluta utge den.

Vasa Star råkade ut för finansiella svårigheter och en ny redaktör, Frank Östengren fick 
fortsätta utgivningen av Vasa Star.

(Ekonomiska problem fortsatte som en röd tråd genom åren - ända framtill år 1954, då 
det beslöts att höja capitaavgiften och på detta sätt säkerställa utgivandet av Vasa Star.)

1929 övertog Storlogen utgivandet av Vasa Star. En kommitté utsågs, underställd ER. 
Det beslöts om en prenumerationsavgift på 50 cent per månad och medlem och att Vasa 
Star skall utges l gång per månad.

År 1950 var det åter svårt med ekonomin. En rekommendation från SL var att varje 
medlem skulle bidraga med 4 cent pr månad. Vid omröstning blev slutreultat: 6.039 emot 
och l. 954 för rekommendationen. Fyra år senare kom samma rekommendation upp och 
blev då accepterad. Vasa Star’s upplaga ökade nu från 2.500 till 31.000 ex per månad.

Kostnaden för Vasa Star ökade och därmed höjdes capita-avgiften år 1966 med en dollar 
pr år och medlem. Efter fortsatta ekonomiska svårigheter föreslogs att Vasa Star skulle 
utges med endast 6 nr per år istället för 11. Detta förslag blev ej antaget. Däremot höjdes 
capitaavgiften från l dollar till 1.50 dollar.

År 1970 utsågs Ruth Peterson till redaktör för Vasa Star, hennes lön var 300 dollar per 
nummer 12 månader framåt. Efter henne övertog Charlotte Greenstein redaktörskapet, 
hon avled 1989, och sedan övertog redaktör Alvalene Karlsson ämbetet till 2002. Nuva-
rande redaktör är Marie Carlson.

1941 DEC. 7 efter Pearl Harbour attacken, sökte många svensk-språkiga loger tillstånd 
att övergå till det engelska språket på sina logemöten

LOGEN TEGNÉR Nr 167 lämnade Distriktslogen Minnesota Nr7 1996. Året därpå, 
1997,  ansökte de om återinträde.

Med ålderns rätt kommer jag att avgå i maj 2003 som Distriktshistoriker för DL nr 20.
Önskar efterträdaren Lycka Till med ett intressant och givande arbete.
Till alla Logehistoriker vill jag tacka för ett gott och fint arbete som ni lagt ner för vår 

Orden och för er egen loge, genom att bl. a. föra logens Historiebok!
TACK!

Ordenssyskon!
Terminen 2001-2003 närmar sig sitt slut i samband med Distrikts-

mötet i Ronneby den 24-25 maj. Vi hoppas på ett stort deltagande 
och givande dagar i sann Vasaanda. 38 motioner har lämnats in för 
behandling vid Distriktsmötet. Inför kommande Distriktsmöte är det 
ca 25 000 kopior som ska framställas. Det blir ca 150 kg handlingar i 
ett stort antal försändelser.

Jag hoppas detta arbete kan bidra till att alla kommer väl förbered-
da till kommittéarbete och förhandlingar.

l samband med Distriktsmötet 2003 är det dags för mig att trappa ner efter åtta år som 
distriktstjänsteman, varav sex år i distriktsstyrelsen. Åtta trevliga, lärorika och intensiva år. 
Jag framför ett VARMT TACK till alla jag haft förmånen att arbeta tillsammans med under 
de här åren. Framför allt till alla Protokollsekreterare - TACK för alla små lappar med vänli-
ga hälsningar.

Till sist - Ett Varmt LYCKA TILL! önskar jag min efterträdare och en varm och skön 
sommar önskas alla Vasasyskon.

I Sanning och Enighet

Lars-Åke Larsson Distriktssekreterare

DU MENAR ATT
Även i år kommer en - ev. två flickor att besöka Amerika och 

Distriktslogen North West Pacific No 13 med Seattle som huvudort. 
Nära släktingar är medlemmar i Lokallogerna Tre Hjärtan Nr 665 
och Skåne Nr 570. Det är i skrivande stund lite osäkert vad gäller flicka nr 2 beroende på 
värdfamilj. Min kontakt i DL 13, Elisabeth Mendenhall, söker värdfamilj och jag väntar nu 
bara på att få besked. En flicka kommer till Sverige och kommer att bo hos Linda Berggren 
med familj i Halmstad. Om det inte ordnar sig med värdfamilj har jag lovat Anna Olsson i 
Kristianstad att hon är först ”på listan” nästkommande år.

Den 8-9 mars var jag på besök i Skövde där jag sammanträffade med SLU (Storlogeung-
domsledare) Elisabeth Agge och distriktsungdomsledare (DU) Kjell Hansson i Distriktslo-
gen Norra Sverige Nr 19. Elisabeth Agge kallade oss båda, så att vi tre kan arbeta tillsam-
mans för ungdomsverksamheten inom Vasa Orden av Amerika och de två distriktslogerna i 
Sverige. Två dagars intensiva diskussioner och härligt utbyte av idéer och information. Allt 
kändes mycket positivt och spännande. På lördagkvällen var vi inbjudna till Logen Skövde 
Nr 626 som hade högtidsmöte med reception. En mycket trevlig och fin Vasakväll med 
många nya vänner. Jag ser efter denna helg mycket positivt på ungdomsverksamheten inom 
våra två distrikt här i Sverige.

I Sanning och Enighet

Barbro Ekholm  Distriktsungdomsledare
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Sillen angrips från alla håll!

Göran Svensson 
guidar

LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570

Fredagen den 17 januari hölls Årsmöte vilket leddes av vår DD, Börje 
Gunnarsson LL 734. KL talade om ÅSA 2001, Ann-Margreth ”Djuret” 

Olsson. Axels senapspanerade lax stod på matsedeln. Gott som vanligt. ”Skrönor och 
annat” med Birger Olsson och lotteriet med Barbro & Nils Henrikssons hjälp avslutade 
en trivsam vasakväll.

Lördagen den 15 februari hölls 
Högtidsmöte. Vår DD Börje Gun-
narsson med stab från LL 734 Trelle-
borg gjorde en fin installation. Tack! 
KL berättade om kulturledarträffen i 
Karlskrona, det var intressant. Efter 
banketten blev det Polonäs ledd av 
Lilian Alexandersson. Vi dansade till 
Magnus Perssons orkester fram emot 
midnatt.

En fin kväll på Logen SKÅNE som 
alltid. Tack alla!

Fredagen den 14 mars hölls Loge-
möte. KL berättade om ÅSA år 2003. Vi åt en god Schweizerschnitzel för att sedan låta 
oss underhållas av ”NYPLÖJT”, en musikalisk och trevlig duo.

Lotterier som gladde de som vann. Kvällen blev sen men trevlig. /BÖ

LOGEN CARLSKRONA NR 601
Logen Carlskrona nr 601 hade lördagen den 11 januari 2003 arbetsmöte. Under 

efterkapitlet under denna aftons kulturarrangemang hämtades 
ur de egna leden -  vår fd  kulturledare Siv Gustavsson. Temat 
var ”ost och vin” och Siv visste verkligen vad hon talade om. De 
närvarande  35 syskonen fick lära sig, att man får ost ur mjölk 
genom tillsats av löpe. Vid ostning, förlåt yst-ning, ljummas 
mjölken och mjölksyrebakterier tillsätts bl.a. för att göra miljön 
för sur för ej önskvärda bakteriekulturer. Se´n kommer löpet in 
i bilden. Redan under antiken förekom osttillverkning, men då 
rörde det sig om surmjölksost. Löpeosten är ett senare kultur-
lån hos oss. Vi svenskar är bland de största ostkonsumenterna i 
världen och flera av oss ostälskare har ju märkt, att vi får mjölk-
syra i knäna, framför allt när vi löper och detta beror alltså inte, 
som m.an skulle kunna tro, på löpet utan  på  bakteriekultur i 
tillverkningsprocessen. Ost användes, som vi vet, som ingrediens 
i olika maträtter, desserter och framför allt som pålägg. För min del äter jag ofta ost utan 
att lägga den på nå´nting.

Avslutningsvis fick vi en lektion i hur vissa  viner  passar till olika ostsorter, och vi fick 
också provsmaka några mycket lyckade kombinationer. Stort tack till Siv! Lottdragning-
en slutade som vanligt - några vann men de flesta förlorade. Den gamla osynliga orkes-
tern spelade så upp och lät oss dansa en stund, innan vi gav oss ut i mörkret och började 
längta till nästa Vasaträff. /BO

Installation i Växjö den 22 februari 2003.
Resan från Karlskrona började från Tyska Kyrkan kl 12.30 med buss. Efter en del små-

stopp, för att plocka upp flera Vasasyskon,( vi var 26 st ) gjordes sedan ett större stopp 
vid Listerby idrottsförenings klubbstuga. Där välkomnade oss Lilian 
och Göran till dukat bord med smörgåstårta och alla tillbehör. Här är 
nu stämningen på topp. Därefter fortsatte den glada och uppslupp-
na resan till Växjö. Efter ett varmt välkomnande av Logen Carl von 
Linné nr 678, kunde DD Göran Svensson 
börja drilla staben. Efter installations-
högtiden bjöds vi till bords och avnjöt en 
delikat måltid. Vid midnatt, efter några 
danser väntade bussen och förde oss säkert 
hem till Karlskrona.  Ett stort och varmt 
tack till Lilian och Göran för er stora 

generositet.  /ULBE

LOGEN CHRISTIAN NR 617
Logen 617 Christian ”torskade” ingalunda vid sitt janua-

rimöte. Det blev en god afton när man gästades av den skånska ”sillaacademien” - vilka 
både i ord och i mat gjorde PR för sillen, den fisk som norr om Kalmarsund byter namn 
till strömming. ”Skånska sillaaccademien” består av ett stim sillkunniga skåningar, som 
sätter sillen i högsätet och arbetar för att bevara, sprida och vidareutveckla den skånska 
silltraditionen.

- Sillen var  under många århundranden grundvalen (!) för det skånska välståndet 
samtidigt som det var den viktigaste födan, konstaterade Folke Frennhoff, när han till-
samman med ”sillabröderna” Jan-Åke Svensson och Göran Svensson berättade om sillen 
i den skånska mattraditionen, kompletterat med en rad dråpliga historier.Och så du-

kade man upp ett mycket rikligt 
sillabord. vilket verkligen gjorde 
skäl för sitt namn. Inte ens frusen 
sillatårta saknades! 

- Sill ansågs på många håll som 
fattigmansmat, men så icke i 
Skåne. Där åt man för det var gott 
och på den vägen är det, konsta-
terade man och bjöd bl.a. på sitt 
paradnummer ”Brantevikssill”.   

O Kenny Sjöström med nya tjänstemän

Siv Gustavsson berättar 
om ost

MDER DL19 Rolf 
Broman, O LL678 

Ingalill Rydén och DD 
LL678 Göran Svensson
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Bland medlemmarna i denna illustra academi har funnits och finns matglada, kända 

skåningar. Men det finns även medlemmar från andra landskap t ex den småländske 
prosten och Academiledamoten Hans Rochester som skapade ”Prostens purjosill” som 
uppgavs vara himmelskt god och smakade gudomligt. 

Sillaacademiens medlemmar gör ingalunda sillareklam bara i Skåne. Man har varit och 
gjort PR för sill både i Österrike, Spanien, Tyskland, Belgien och Danmark. Och så långt 
iväg som i Stockholm.

Det blev en lång sittning när 617 Christian höll sitt februarimöte. Reception, instal-
lation, utdelning av utmärkelser av olika slag och andra ärenden tog O Gösta Löfstedt 
drygt tre timmar att genomföra. Installationen av tjänstemännen utfördes av DD Inger 
Hammarlund med stab från logen Ronneby 630. 

O Gösta Löfstedt fick av DD Inger Hammarlund ta emot PC-utmärkelse.  I sin tur 
överlämnade O Gösta Löfstedt 10-årsmärket till Karin och Karl-Erik Mellnert samt till 

Inga-Lill och Svenning Persson. Gösta Löfstedt 
överlämnade vidare FDO-värdigheten till CMA 
Nadja Häll samt Logens Förtjänsttecken till Kjell 
Erik Olsson och Eskil Rundcrantz. 

Medlemsvärning är en mycket viktig detalj i 
ordensverksamheten och VDM Åke Mellnert 
lovordade Gösta Larsson för att han värvat fem 
nya medlemmar, samt överlämnade ”fem-med-

lemsmärket” till Gösta. 
- Det kommer fler, konstaterade 

Gösta Larsson sitt tacktal för utmär-
kelsen. 

Och ett direkt bevis på nyttan av 
värvningar kunde ses när man tidi-

gare under mötet tog in fyra nya 
medlemmar. 

KL Gunnel Larsson tog i sin 
Kontakt Amerika-rapport bland 
annat upp situationen i Irak 
och framhöll att det är det stora 
debattämnet i USA. 

Bland gästerna vid logemö-
tet fanns bl.a. MSLER Bertil 
Ericsson, Ronneby, som i ett 
anförande betonade vikten av att 
man håller sig väl informerad om 
Ordens stadgar. 

Vid efterkapitlet framträdde logens sånggrupp C4 Singers, under ledning av Ronny 
Ragnarsson.Talet till de nya medlemmarna hölls av logens tidigare VO Kjell Erik Olsson. 
Kvällen avslöts med dans till musik av Conny Nilsson.

Erfarenhet av Vasa Orden av America  på båda sidor om Atlanten har Anna 
Dahl-Jönsson, Kristianstad. Hon har varit medlem i Vasa Orden i imponerande 50 år. 
Utöver medlemsskapet i 617 Christian  är hon med i logens sångkör C4 Singers. Vid 
repetitionen den 22 mars passade 
O Gösta Löfstedt, tillika medlem i 
nämnda sånggrupp, att blomsterhyl-
la henne (bilden) och tacka för de 
50 åren. Senare i år kommer logen 
att hylla sin veteran. Anna är född i 
Chicago och gick in i Chicagologen 
Kronan nr 179 år 1952.

- Då var Ellis Hillner ordförande i 
Kronan. Han blev senare stormästa-
re, minns Anna som emigrerade till 
föräldrarnas hemland Sverige 1958 
och gick då med i Christian.

Det blir en sångens världsstjärna  
som får ta emot Hans Mattson-pla-
ketten vid Sverige-Amerikadagen 
i Önnestad den 17 augusti. Vid 
Logen Christian Nr 617 marsmöte 
kunde kunde LH, tillika ledamot i stiftelsen för Hans Mattson-dagen, Karin Holmqvist, 
meddela att man utsett hovsångerskan Birgit Nilsson som m.ottagare av årets Hans 
Mattson-plakett. Hon får den för sina stora internationella sångliga insatser, främst inom 
operakonsten och inte minst i USA.

Gäster vid logemötet var bl.a. SLD Rolf Arnshed  och DLHM Per-Ivan Skog. O Gösta 
Löfstedt installerade VO Britt Hannebo, BPS Birgit Thern Bertéus och Ingegärd Jönsson 
i deraas ämbeten. KL Gunnel Larsson meddelade att man kommer att göra en utfärd 
till Utvandrarnas Hus i Växjö den 6 september. Gunnel kåserade också mycket prisvärt 
(!) om de svenska snustraditionerna överförda till USA av svenska emigranter. Snusex-
porten upphörde dock när det svenska tobaksmonopolet upphörde 1967. Men nu går 
det åter att köpa snus ”over there”. LH Karin Holmqvist berättade om ”rymdsångare” 
Sven Svensson (Swansson) från Härlöv i Skåne. Han emigrerade 1928 och såg 1957 till 
att USA i samband mned satellituppskjutningarna fick en rymdsång som följdes av flera 
andra åren framöver.

Vid efterkapitlet berättade Bo Åkesson, tidigare kantor och lärare i Österslöv och 
Kristianstad, mycket initierat och trevligt om gamla Näsby, en stadsdel norr om Kristi-
anstads centrum.  Han har samlat ett stort antal foton och fakta om Näsby, om invånare 
han mött och om affärsrörelser som funnits där. Han har också gjort en videofilm om 
Näsby. Åkesson bjöd också på sång och musik och hade gjort nya, lokala texter till gamla 

CM Conny Häll, Irene Aldén, Valter Herbst, Lena 
Herbst, Ingvar Önning, CMA Nadja Häll och O Gösta 

Löfstedt
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O Inger Hammarlund och VDM Åke Mellnert

melodier. Det var t ex Lasse Berghagens ”Stockholm i mitt 
hjärta” som blivit ”Näsby i mitt hjärta”. /WiNil

LOGEN CALMARE NYCKEL NR 
628

Lördagen den 1 mars var det dags för våra nya och 
återvalda tjänstemän att ta emot sina uppdrag. Installationen var vacker och full av 
tradition. Tack till distriktsrepresentanterna för det! Stämningen förhöjdes med piano-
musik av vår eminente musikmästare Eije Svenneheim. Vi gläder oss åt ännu ett år med 
vår ordförande Lars Carlsson. Dessutom har vi ett klubbmästarteam som borgar för god 

mat och dryck och trevlig samvaro. Vi 
träffas i Hantverksföreningens lokaler i 
centrala Kalmar. 

Våra kreativa systrar bjöd på dessert 
med fyrverkeri á la nobelfest.

Kvällen avslutades med dans. /MB

LOGEN RONNEBY 
NR 630

Onsdagen den 22 januari hölls 
logemöte med årsmötesförhandlingar. 
Årsmötet leddes av FDO Astrid Ad-
holm. Den avgående styrelsen bevil-
jades ansvarsfrihet. KL hade en rad 

hälsningar från USA-kontakter att framföra. Efter mötet intogs en god måltid.
Högtidsmötet med installation lördagen den 1 februari samlade 68 vasasyskon, med 

gäster från LL Christian nr 617 och  LL Carl von Linné nr 678. DD Mona Harrysson 
med stab från LL 678 installerade logens valda tjänstemän stilfullt och med värdighet. 
Fyra nya vasasyskon intogs som överflyttade till vår loge. Många förtjänsttecken och 
utmärkelser delades ut. LFT till Agneta 
Lindh och Ulla Olsson. FDO-värdighet 
till Agneta Lindh och Carin Svensson. 
Logens bordsstandar till Urban Lind-
ström och Carin Svensson. Anna Lind-
ström och Agneta Lindh tilldelades en 
minnesgåva. Ingegerd Alderlöf och Ebba 
Sandberg avtackades från sina uppdrag 
med blommor. Logens nya O Inger 

Hammarlund tackade Ulf Alderlöf 
för det fantastiska arbete han lagt ner 
under sin ordförandetid och överräck-
te en tennbägare att använda vid våra 
högtidsmöten. Han fick också ta emot 
ett utmärkelsetecken ur VDM Åke 
Mellnerts hand för att han värvat fem 
nya medlemmar till logen.

Under punkten Kontakt Amerika berättade KL Karl-Anders Hjortskull  om LL Har-
moni nr 472 hemsida, med länkar till intressanta informationssiter.

Så intogs en festlig och välsmakande installationssupé. Vid kaffet vidtog lottdragning. 
Den attraktiva, traditionella vinsten, vandringsbåten fylld med delika-

tesser, stannade i år i blekingska farvatten och lade till i 
Skönevik hos Karin Ericsson.

Efter dansen avslutades kvällen för dem som 
så önskade, och det var det många som gjorde, 

med ”nattamat” hemma hos vår nya O Så slutade en 
kväll med högtid och fin gemenskap.

Vid logemötet den 8 mars installerades BK 
Allan Lindgren. O Inger Hammarlund kunde 
vid efterkapitlet hälsa 70 vasasyskon och gäster 
välkomna. Bertil Torekull, publicist och förfat-

tare, berättade om sin 
uppväxt i Ronneby med 
utgångspunkt från sina 
båda böcker Rabarber-
tronen och Det emalje-
rade hjärtat. Som den 
gudabenådade berättare 
han är höll han sin publik i andlös spänning. Det blev en kväll i 
hågkomsters och igenkännandens tecken. /CS

LOGEN TOMELILLA NR 631
Logemötet fredagen den 24 januari besöktes av 61 medlem-

mar. KL Gull-May Åstradsson  berättade om den till Amerika 
nyanlände svensken Nicolaus Gustavsson  
som träffades av ett skott vid legenden Jesse 

Bo Åkesson underhåller vid marsmötet

Logens nyinstallerade tjänstemän

Styrelsen i Logen Ronneby Nr630

Från vänster Kerstin Ekberg-Söderbom, 
Arne Söderbom, O Inger Hammarlund, 

Alf Isakssen och Grete Isakssen

Karin Ericsson tar priset

Bertil Torekull avtackas av Carin Svensson



14 15
SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2003

SÖDRA SVERIGE

Juli 4 Halmstad SVERIGE-AMERIKADAGEN 
Kl.19.00 i Svarta Örnshuset, Erik Dahlbergsgatan 2

Kontakt: Logen Tre Hjärtan NR 665, Elve Lensvall 035-157058

Juli 5 Höganäs SVENSK-AMERIKANSKT LOGEMÖTE 
Kl. 17.00 (samling 16.30) i Vikens Hembygdsgård, Viken.

Kontakt: Logen Höganäs NR 634, Berit Bogren 042-333497, Leif Larsson 042-340311

Juli 6 Höganäs SKÅNSKT GILLE
Kontakt: Logen Höganäs NR 634, Berit Bogren 042-333497, Leif Larsson 042-340311

Juli 20 Runsten ÖLAND-AMERIKADAGEN 
Kl.13.00 Kort betraktelse. Per Rosengren. 
Ölandskvinnor i Det Nya Landet. Högtidstal av Bodil Rosengren 
Sång. Underhållning.

Kontakt: Hembygdsföreningen, Karl-Gunnar Larsson 0485-561062
Emigrantinstitutets vänner 0470-20120

Juli 21-27 Eksjö EMIGRANT- OCH HEMVÄNDARVECKA 
Eksjöbygdens hembygds- och släktforskningsföreningar reser ett 
monument i Järnvägsparken.

Juli 26 Eksjö AMERIKAINSPIRERAD PARAD. 
Flera orkestrar. Vasa Folk Dance Club från Kalifornien.

Kontakt: Göran Modig 0381-39470, 0381-36554, 070-4482699  
Logen Småland NR 618, Rune Fornander 036-174503

Juli 26-27  BYGDESPELET NÖDÅRET 
Hultamatörerna.

Kontakt: Bo Lennartsson 0381-30205

Aug 3 Barkeryd BARKERYDSDAGEN 
Kl. 14.00 Inmarsch. Musikkår. 
Amerikanska gäster med Lucia från Texas. 
Högtidstal av TV-journalist Ingvar Oldsberg.

Kontakt: Barkeryds Hembygdsförening, Alf Karlsson 0380-22014,
Logen Småland NR 618, Per Olof Brinck 036-160481

Aug 10 Växjö MINNESOTADAGEN 
Kl. 10.00 Svensk-Amerikansk högmässa i Domkyrkan. 
Kl. 14.00 Firande av Minnesotadagen i Museiparken.

Kontakt: Svenska Emigrantinstitutet - Utvandrarnas Hus 0470-20120
Catherine Bringselius-Nilsson 0470-28588

Aug 10 Kalmar SVERIGE-AMERIKADAGEN PÅ KALMAR SLOTT 

Kl. 14.00 Gudstjänst på engelska i Slottskyrkan. 
Kl. 15.00 Underhållning i Gröna Salen. 
Kl. 16.30 Underhållning och ostkakefest i Krusenstjernska Träd-
gården.

Kontakt: Logen Calmare Nyckel NR 628, Britt-Marie Lindeblad 0480-471944

Aug 16 Kristianstad SVENSK-AMERIKANSKT LOGEMÖTE
Kontakt: Logen Christian NR 617, Karin Holmqvist 044-241378

Aug 17 Önnestad SVERIGE-AMERIKADAGEN (HANS MATTSONDAGEN) 
Kl. 11.00 Svensk-Amerikansk gudstjänst i kyrkan. 
Fanparad till Hembygdsparken. Tal, plakettutdelning, Musik, 
folklore, utställningar.

Kontakt: Logen Christian NR 617, Karin Holmqvist 044-241378
Hembygdsföreningen, Bitte Kjellberg 044-243625

NORRA SVERIGE

Juli 4 Eskilstuna SVERIGE-AMERIKADAGEN
Kontakt: Logen Eskilstuna NR 633, Berith Söderström 016-353813

Juli 5-7 Blomskog ”AMERIKABREVET” 
Ett autentiskt bygdespel.

Kontakt: Årjängs Turistbyrå 0573-14136, Stig Blom 0573-14285, Leif Olsson 0573-31085

  VÄRMLANDS SVERIGE-AMERIKADAGAR
Juli 25 Sunne Stamfrändemonumentet 50 år. Jubileumsfirande. 

”Avresan”. Teater om värmlänningars emigration.
Juli 26-27 Filipstad John Ericssondagarna. John Ericsson 200 år. 

Hyllande av Årets Svensk-Amerikan.
Kontakt: Emigrantregistret, Karlstad 054-617720, Gunnel Lunde 070-5766641

Aug 9 Uddevalla ”KORPAGILLET”
Kontakt: Logen Uddevalla NR 638, Stig Strandberg 0522-86200

Aug 31 Kisa PETER CASSELDAGEN 
Kl. 11.00 Högmässa. 
Festprogram i Hembygdsgården.

Kontakt: Logen Filbyter NR 714, Arne Samuelsson 013-66781

Sept 6 Göteborg ATLANTLOGE
Kontakt: Logen Göteborg NR 452, Ulla-Britt Essgren 031-917853
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James och hans kumpaner sista  och  misslyckade bankrån 1876. Därefter spelas detta 
drama upp årligen, nu är Nicolaus brors barnbarnsbarn skådespelare.

LH Bengt Klyft berättade om kvällens meny, ärtsoppa samt dess uppkomst, och vilken 
nytta den har gjort inte minst inom försvarsmak-
ten. På efterkapitlet kåserade Karin Brunk Holm-
qvist om sina böcker hon har skrivit på ett mycket 
lättsamt, trevligt och roande sätt.

Fredagen 21 februari var det 56 Logesyskon som 
kom till mötet. KL Gull-May Åstradsson berättade 
om emigranten Carl-Gustav Blomström och hans 
son Charles som 25 åring år 1892 konstruerade 
och tillverkade bilar i ett uthus som tidsmässigt 
låg något före Henry Ford. På efterkapitlet sjöng 
countrysångerskan Marike Taylor på ett mycket 
inlevelsefullt och medryckande sett vilket gjorde stämningen hög. 

Lördagen den 22 mars hölls högtidsmöte. DD Olle Wickström LL Skåne nr 570 
med stab installerade de nya tjänste-
männen på ett fint och värdigt sätt. 
Gunnel Hallberg Dahlman tog över 
som O efter Bengt-Arne Åstradsson. 
Birgit Löfvall mottog 25- årsmärket. 
Siv Jeppsson, Ylva Persson Hallström 
och Enar Hallström.m. ottog 10-års-
märket Höstens och vårens Logemöte 
samt efterkapitel klubbades. KL 
Gull-May Åstradsson berättade om 
dalahästen som en av Amerikanarnas 
vanligaste souvenir. LH Bengt Klyft 
berättade hur LL Tomelilla bildades 
och händelserna där runt om. Därefter intog 68 Logemedlemmar en mycket god bankett 

och sedan dansades det till Larssonz 
till sena natten.

LOGEN HÖGANÄS 
NR 634

Den 15 februari hölls Högtidsmöte 
i Logen Höganäs nr 634. Det blev ett 
vackert möte med installation av nya 
tjänstemän och utdelning av för-
tjänsttecken och årsmärken till många 
av logens medlemmar. /MKJ

LOGEN MALMÖHUS 

NR 643
10 januari 2003 var det god uppslutning trots vinter och halka. Årsmötesförhand-

lingarna hölls under vår DD Olof Breitfelds 
eminenta ledning. Delegater valdes till Di-
striktsmötet i Ronneby. Vid efterkapitlet tog 
vår medlem Tord Sölvesson över och berätta-
de intressant och fängslande om Tangons 
historia. Han förtrollade oss sedan helt med 

Karin Brunk Holmqvist kåserar

O Gunnel Hallberg Dahlman med installerade 
tjänstemän.

Birgit Löfvall erhåller 25-årsmärket

O Berit Bogren med installerade tjänstemän

smäktande dragspelstoner. /MS
1 februari var det Högtidsmöte med 

högtidlig reception av två nya medlemmar 
och installation av tjänstemän för 2003. 
En välsmakande måltid avnjöts till musik 
och avbröts av trevliga tal. Dans blev det 
också tid till. Årets första dragning i Med-
lemslotteriet gav vinst till fem lyckliga lottinnehavare. /MS

7 mars - Twelve-sisters-evening.
Många hade hörsammat kallelsen. Parentation för Gullan Hahne och kompletterande 

installationer genomfördes på ett värdigt 
sätt. Efter mötet hade de 12 systrarna ordnat 

god mat och trevlig underhållning. Lotteri 
med många hembakade vinster och drag-
ning i Medlemslotteriet gav god utdelning. /

BG

LOGEN TRE HJÄRTAN NR 665
Lördagen den 25 januari inleddes vårterminen med årsmötesförhandlingar som 

leddes av vår DD Ove Thornblad från LL 634 Höganäs. Logen har efter årsskiftet flyttat 
tillbaka till den tidigare Logelokalen i ”Svarta Örnshuset”. Under mötet hölls Parenta-
tion till minnet av Bertil Bengtsson. KL Marianne Bodetoft berättade att hon och vi 
hade fått julhälsningar från vänlogerna. KL fortsatte sedan med att berätta lite kort om 
jazzmusik och hade utgått från boken ”Pojken som fick jazzen i blodet”. Detta som en 

CM Jonn Walles, nya medlemmen Marianne 
Nithede, O Jan Prahl, nya medlemmen Birgit 

Näslund och CMA Margareta Sellberg.

Bengt Persson, Inger Persson och Elly Ekdahl 
erhåller märke för 40 års medlemskap
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Logen Carl von Linnés tjänstemän för 
2003 vid installationen.
Bakre raden från vänster IV Rune 
Rydén, PS Åke Karlson, CMA Elsa 
Moen, CM Arnt Moen, VO Mona 
Strand, FDO Ingvar Nilsson.
I främre raden från vänster: KP Gun 
Saming, K Anja Hytönen Hugosson, O 
Ingalill Rydén, FS Heléne Ljungklint, 
KL Catherine Bringselius Nilsson.

Stab från LL Blå Jungfrun Nr 749

 Intresserade åhörare var 
bland andra ordföran-

de-paret Ingvar och Ulla 
Nilsson när Donna Svensson 

berättade.

Nyvalde O Elve Lensvall avtackar avgående O 
Roy Aronsson

introduktion till kvällens efterkapitel där Per Mardell från Kalmar gästade oss för att på 
sitt oefterhärmliga sätt leda oss genom jazzhistorien.

Lördagen den 22 februari avhölls högtidsmöte med gäster från LL 698, Ängelholm 

och LL634 från Höganäs som med stab 
under ledning av DD Ove Thornblad på 
ett förtjänstfullt sätt var oss behjälpliga 

med installationen av våra nyvalda tjänstemän. Vår nyvalde O Elve Lensvall avtackade 
avgående O Roy Aronsson och övriga tjänstemän. O utdelade FDO värdighet till KL 
Marianne Bodetoft och FS Kerstin Dahlström samt, synnerligen välförtjänt, Logens För-
tjänsttecken till Gunilla Dahlrot. KL Marianne Bodetoft har som tema får året valt att 
bl.a. tala om kultur och seder i våra fyra vänlogers olika delstater och inledde ikväll med 
att berätta om delstaten Florida. /JO

LOGEN CARL VON LINNÉ NR 678
Brödernas afton den 16 november 2002 Efter sedvanliga mötesförhandlingar avåts 

en superb måltid i den rätta vasaandan varefter bröderna bjöd oss alla på en sjusärdeles 
uppsluppen kväll med skön sång och många roliga historier (skrönor) som fick många 
att kikna av skratt. Särskilt skall nämnas Nils-Arne Johanssons fyndiga visor som framfördes 
på ett proffsigt sätt vilket också framgick 
av de många och långa applåderna.

Årsmöte & Amerikaafton den 25 
januari 2003.

Efter sedvanliga årsmötesförhandling-
ar under DD Göran Svenssons (från 
LL601) säkra ledning och god mat fick 
vi genom Donna Svensson en fin och 
intressant beskrivning av arbetet i en 
amerikansk VASA-loge, varefter BKL 
Willy Läth berättade om ett utvand-
raröde i gamla Chicago.

Högtidsmöte med reception & 
installation den 22 februari 2003. 
90-talet VASA-syskon hade samlats till årets första högtidsmöte. Av dessa kom nästan 30 
från LL 601 i Karlskrona med DD Göran Svensson i spetsen.

Först att gratulera logens nya syskon Mats och Marie Eriksson var logens nyinstallerade 
ordförande Ingalill Rydén.

Vid bankettten hölls sedvanliga tal och sjöngs 
traditionellt både till systrarna och bröderna. Efter 
måltiden bjöds det upp till dans efter levande mu-

sik. /GL

LOGEN WESTERVIK NR 679
Vasa Orden av Amerika. Logen Westervik Nr 679, startade upp år 2003 med högtids-

möte den 25 januari. Ett 70-tal logesyskon och gäster var samlade. Från LL Blå Jung-

frun Nr 749, var vår DD Kenneth Gustafsson med stab oss behjälpliga med installation 
av nya tjänstemän.

Mötet genomfördes i god och redlig Vasa-anda. 
Avgående O Kjell Isberg överlämnade, efter tre för 
Logen framgångsrika år, Ordförandeklubban till 
Lena Folckner.

Vid efterkapitlet inmundigades en härlig supé 
med porterstek och tillbehör, vilket smakade 
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förträffligt. MM Gunnar Lith hade 
sammanställt ett band med dansmu-
sik, som höll oss kvar till långt fram på 
småtimmarna.

Den 22 februari var det premiär för 
den ”ny-gamla” styrelsen. Ett 60-tal 
medlemmar hade hörsammat kallel-
sen. Ett tiotal gäster hade inbjudits för 
att känna på äkta Vasa-anda. Efterka-
pitlet var arrangerat som en Systrarnas 
afton, vilken blev en hej dundrande 

tillställning med närande god mat och 
underhållande revykupletter. Både ben och 
ansiktsmuskler fick sig en riktig genomkö-
rare under kvällens lopp. /SL

LOGEN UTVAND-
RARNA NR 680

Söndagen den 19 januari 
inleddes vårterminen med års-
mötesförhandling i närvaro av 
28 Utvandrare och 11 gästande 
ordenssyskon med MSLER Bertil Ericsson och DD Karin Holmqvist i spetsen.

Kvällens efterkapitelrubrik var ”Jon i Täppet” alias författaren Anton Remelin med ver-
ser och bygdespel etc på listerdialekt. 5 gäster hälsades välkomna och tillsammans med 
logemötesdeltagarna bänkade vi oss vid bor-
det där en sillamacka väntade på tallriken 
och följdes av ”Gryta från Täppet” med kött 
och grönsaker, närande och god. Listertår-
torna till kaffet hade en strykande åtgång, 
vilket tydde på att de var mycket goda.

Sedan var det dags för kvällens aktörer att 
träda fram. Vi fick se och lyssna till Ruth 

Matssons listerländska i några sketcher framförda med hjälp av Rupert Franzén. KL Gre-
ta Franzén läste dikter av Anton Remelin i mellanakterna och avslutningsvis framfördes 
en  liten komedi där flera logesyskon medverkade. Det hela tilldrog sig en kvällsstund i 
en bondefamilj på 1940-talet då ett amerikabrev just kommit och en besökande svenska-
merikan hjälper till att översätta och förklara, med många förvecklingar. Många glada 
skratt samt applåder från publiken. Ett stort tack för ett mycket uppskattat program. /
UÖ

Högtidsmötet med installation söndagen den 16 februari med närvaro av 19 
Utvandrare och 10 gästande Ordenssyskon med DD Karin Holmqvist och VDM Åke 
Mellnert i spetsen för staben från LL Christian Nr 617 samt Egart Lindholm, LL Trelle-
borg Nr 734.

Efter en sedvanligt värdig installation av 
närvarande tjänstemän fick KL Greta Franzén 
mottaga Logens Förtjänsttecken, O Jan Pers-
son PC-utmärkelse, Elna Karen 10-årsmärket 
samt K Bengt Ödman märket för 5 intagna 
medlemmar.

Vid den efterföljande  banketten avnjöts 
bl.a. en välsmakande helstekt kalkon med 
tillbehör. Sedvanlig hyllning av vår Ordens 
högste beskyddare HM konungen följdes av 
ett flertal tal. Viking Bogrens 2-mansorkester 
underhöll under måltiden med lämplig musik, 
varefter följde några timmars dans. Alla tacka-
de alla för en kväll i god Vasa-anda. /KEF

Mars månads logemöte lördagen den 16: e avhölls i närvaro av 14 Utvandrare samt 
15 gästande ordenssyskon från LL 617 (DD + 3 logesyskon), LL 601 (O Maj Svensson 
+ 3 logesyskon)  samt 5 från LL 630. Efterkapitlets rubrik ”Klassiska favoriter” inleddes  
under logemötet med musik av kända kompositörer vid samlingen, ljuständingen samt 
ljussläckningen. LH Lars Saxbo  svarade för efterkapitlet och redan vid placeringen till 
de 6 borden gällde det att känna till rubriken. Placeringskorten innehöll 6 olika kom-
positörer, men borden hade kända kompositioners namn som ”Bolero”, ”Don Juan”, 
Tannhäuser” mfl. Alla lyckades till sist hitta sina platser. Gubbröran och schweizerschnit-
zeln smakade utmärkt, omflyttning till kaffeborden där vi mycket snart kom underfund 
med Lars stora kunnande om klassisk musik.

Inledningsvis fick vi alla lära oss att dirigera till Brandenburgerkonsert och An der 
schönen blauen Donau, vad är en symfoniorkester, en duo, trio  - oktett, något om 
instrument. Med inspelningar på band lotsade Lars oss under ca l timme med mellan 
1-3 minuter av 17 olika kompositörers verk, om dur och moll, om olika tempon pre-
sto-largo. En mycket intressant och givande information. Under kaffepausen serverades 
2 Mozart-chokladkulor per person, också en klassisk sak. Avslutningsvis delades vi upp i 
2 grupper i en musikgissningstävlan om uppspelande verk, deras kompositörer, titlar, om 
instrument m.m. Lagen fick sedan rätta varandras svar. Segrande lags medlemmar fick 

Nyinstallerade tjänstemän i LL Westervik 679

Systrarnas aftonkör

Även systar kan vara som bröder ibland. 
Logens eminenta komikergrupp

Fr v Ulla Ödman som pigan Johanna, Bengt Ödman som drängen Lars, Jan Person som 
bonden Per, Gun Carlsson bondmoran Nilla, Ronald Karlsson som sonen Erik, Rupert Fran-

zén som svenskamerikanaren samt Lena Karlsson som dottern Anna. Succé!

DD Karin Holmqvist med stab
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var sitt äpple medan däremot lag 2:s medlemmar fick varsin plastpåse på sin hand för att 
sticka ner den i en kasse och få upp något kladdigt(foto) gömma det i handen och sedan 
alla på en gång öppna händerna. Vad fanns 
i dem, jo en citronklyfta, till stor munterhet 
för alla, spänningen hade ju varit stor, typiskt 
arrangemang av Lars som blev vederbörligt 
avtackad med blommor och långa applåder. 
Det blev en stor klassisk afton. Tack än en 
gång Lars!/KEF

LOGEN TRELLEBORG NR 
734

För första gången i Sverige berättade 
Nikolas Werngren den 8 januari 2003 i vår 
LL under efterkapitlet om sin resa tvärs över 
amerikanska kontinenten i emigranternas spår, en resa som bl. a. dokumenterats med 
fotografier och text i hans bok ”Dalahorses and Wasa Knäckebröd” (1996). Inspiration 
till denna moderna odyssé fick Nikolas av Lasse Holmqvist som också skrivit förordet 
till boken. Syftet var att utforska svenska ortnamn i USA. Under 17 månader färdades 
Nikolas i bil eller på motorcykel och besökte ett pärlband av orter med svenska namn. 
Kyrkor, postkontor och järnvägsstationer gav information om namnens ursprung. Flest 
svenskättlingar och svenska ortnamn finns i Minnesota. Några platser som Nikolas be-
sökte var ”Bishop Hill”, ”Sweden”, som endast består av en bensinmack och där ortnam-
net står på båda sidorna av samma skylt, och staden ”Lindsborg”, svenskare än Sverige 
självt. Han vittnade om stor gästfrihet överallt och om att vi svenskar/skandinaver är 
mycket välsedda i USA, då vi anses vara arbetsamma och pålitliga.

”Dalahorses and Wasa Knäckebröd” har hittills sålts med framgång i USA, och Nikolas 
planerar nu en regelrätt reseskildring som uppföljning. Det exemplar, som lokallogen 
har i sin ägo efter att Nikolas ställt ut sina fotografier i Trelleborg under 2002, skickades 
runt av kulturledare Monica Rosenqvist. Denna tackade också föredragshållaren för en 
underhållande och informativ stund.

Tidigare under kvällen berättade kulturledaren under Kontakt Amerika om hur det är 
att åldras i USA.

Ett 60-tal logesyskon samlades till högtidsmöte i LL Trelleborg Nr 734 den 8 februari 
2003. I samband med mötesförhandlingarna installerades 2003 års tjänstemän under 
ledning av DD Lennart Lundgren med stab från Logen Malmöhus Nr 643.

Kulturledare Monica Rosenqvist berättade under Kontakt Amerika om kommersiali-
seringen av det andliga livet i USA. S.k. megakyrkor drivs affärsmässigt och organiseras 
i första hand kring högst profana intressen. Den religiösa vägledningen får man ”på 
köpet”.

En rad utmärkelser delades ut under Ordens väl:
 10-årsmärke tilldelades Kerstin och Börje Gunnarsson, Christer Hansson, Maj-Britt 

Hansson, Anne-Marie Ivarsson, Inger och Gunnar Larsson, Inger och Bengt Nilsson, 

Kurt Petersson och Carola och Claes Ornhed.
FDO-värdighet tilldelades Lena och Bo Andersson för sina år som Biträdande och 

Ordinarie Ceremonimästarpar.
Logens Förtjänsttecken tilldelades Inger Larsson för sina insatser som MM och Kurt 

Petersson för uppdragen som IV, BPS och PS.
En vacker dukning och en utsökt meny bidrog till hög stämning under efterkapitlet 

och medlemmarna var inte nödbedda när Leonardos orkester spelade till dans. O Leif 
Jönsson tackade grupp 9 för en lyckad kväll. /KM

LOGEN KLOCKAN NR 
747

Lördagen den 15 februari hölls 
Högtidsmöte med installation. DD 747 
Nils-Gunnar Dahlrot LL 665 med stab 
installerade på ett förtjänstfullt sätt Logens 
tjänstemän. 10-årsmärket tilldelades Bertil 
Berglin, Gun Nilsson och Bertil Nilsson. Gunni Jansson och Lena Svensson erhöll Lo-
gens Förtjänsttecken. Avgående tjänstemän Lena Svensson och Mona Nilsson avtackades 
med blommor och FDO-värdighet. Vid den efterföljande banketten serverades en god 
måltid och dansades till husbandet.

Lördagen den 15 mars hölls Loge-
möte med efterkapitel Systrarnas afton, 
vilken gick i vårens tecken. Sex herrar 
tilldelades snittblommor och korg för 

att arrangera kvällens bordsdekora-
tioner. Alla var överraskande duktiga. 
Kvällen fortsatte med div. tävlingar och frågesporter. Efter en god vårsupé och efter-
följande dans tackade O Boris Nilsson systrarna för en trevlig kväll och överlämnade 
blombuketter. /LN

Fr.v. Bo Dahl, SvenOlov Stigsson, Nils Jansson, Nils-Gunnar 
Dahlrot, Bo Nilsson och Kjell Fredriksson arrangerar blommor

Lena Svensson och Mona Nilsson erhåller 
FDO-värdighet
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LOGEN KLOCKAN NR 747 
INBJUDER TILL VASA GOLF

Lördagen den 17 maj år 2003 på Örkelljunga golfbana, 
som ligger ca 7km söder om Örkelljunga utmed E4:an.

Första start är kl 11.30 med samling och registrering 
senast kl 10.30. Tävlingen spelas som poängbogey över 
18 hål, en klass.

Efter tävlingen samlas vi på Hjälmsjö Camping för pris-
utdelning och Grillparty med mat till självkostnadspris. 

Där finns också möjlighet till övernattning i stugor eller om någon vill ha sin husvagn 
med. Ansökningar till campingen kan göras till Sven Olov Stigsson på tel 0435-52300.

Anmälan till tävlingen kan göras till Bertil Berglin på tel. 0435-51636, eller till Bertil 
Nilsson på tel 0435-22270. Alla Vasagolfare välkomnas till en, som vi hoppas, härlig 
golfdag.

MARILYN CARLSON NELSON UTSEDD TILL 
ÅRETS SVENSKAMERIKAN 2003

Marilyn Carlson Nelson, ordförande och CEO för Carlson Companies, har av Vasa 
Orden av Amerika utsetts till Årets Svenskamerikan 2003.

Marilyn Carlson Nelson, från Minneapolis i Minnesota, utnämndes 1998 till Presi-
dent och CEO för Carlson Companies. Hon är andra generation svenskamerikan och 
hennes far Curtis L Carlson, som grundande Carlson Companies, 1938, utsågs till Årets 
Svenskamerikan 1981. Carlson Companies, är ett av världens största privata företag som 
verkar i mer än 140 länder och har mer än 160.000 anställda. Kända varumärken och 
kedjor är Regent International Hotels, Radisson Hotels Worldwide, Radisson Seven Seas 
Cruises, Country Inns & Suites By Carlson, Carlson Lifestyle Living, Carlson Vacation 
Ownership. Koncernen är föregångare då det gäller att utnyttja informationsteknik och 
har ett bland världens mest avancerade hotell- och resebokningssystem.

Marilyn Carlson Nelson verkar även utanför sin egen bransch och är styrelseledamot i 
ett flertal företag, bland andra Exxon-Mobil Corporation och Mayo Clinic Forum. Hon 
är regelbundet med på Fortune Magazines lista över affärsvärldens mest framgångsrika 
kvinnor. President George Bush tillsatte i maj 2002 Marilyn Carlson Nelson som ordfö-
rande i en näringslivskommitté.

Marilyn Carlson Nelson var ordförande för det nio månader långa firandet av Scandi-
navia Today på 1980-talet. Hon var medansvarig för firandet av New Sweden 1988 och 
mottog Nordstjärneorden för sina insatser. Marilyn Carlson Nelson mottog i år ”The 
Great Swedish Heritage Award” som delas ut av Swedish Council of America.

Årets Svenskamerikan deltar i Värmlandsdagarna den 26 och 27 juli i Karlstad med 
omnejd och inbjuds till ett flertal arrangemang i Stockholm.

Vasa Orden av Amerika har sedan 1960 utsett prominenta amerikaner av svensk börd 
till Årets Svenskamerikan. Bland tidigare mottagare av denna hederstitel märks nobel-
pristagaren Glenn T. Seaborg, astronauten Edwin Aldrin, USA:s tidigare Sverigeambas-
sadör Franklin S. Forsberg, skådespelerskan Signe Hasso, ordföranden i USA:s högsta 
domstol William H. Rehnquist, professor Arnold H. Barton, textilkonstnären Helena 
Hernmarck och artisten Ann-Margret. Förra årets mottagare var ambassadör Lyndon L 
Olson, Jr.

ÅRETS SVENSKAMERIKANKOMMITTÉ

VASA-TRÄFF I BLEKINGE
Blekingelogernas Vasa-träff äger i år rum den 30 augusti kl. 13.00- ca 24.00.

Ur programmet: Besök på Västeråkra Herrgård 
och guidad tur i och omkring Nättraby kyrka. 
Medhavd picknickkorg intages.

Ca kl 18.00 vidtar kvällens festligheter i Nätt-
raby Folkets Hus med tipspromenad, god mat, 
dans, lotterier m.m. Här finns plats att ställa upp 
husvagn om så önskas.

Beräknat pris: ca 180 kr 
För anmälan, senast den 22 augusti, och utförlig 

information kontakta:

Mia Lundgren LL Carlskrona Nr 601, tel. 0455-311707 eller
Carin Svensson LL Ronneby Nr 630, tel. 0457-15826   eller
Gunnel Persson LL Utvandrarna Nr 680 tel. 0454-14798

Hjärtligt välkomna till Nättraby och Blekinge

Läs mer om Årets Svenskamerikan på 
vår hemsida:

http://www.vasaorden.nu
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LOGEN CARLSKRONA NR 601
Lördagen den 8 mars 2003. (Bilder på nästa sida)
Efter väl genomfört logemöte med bl.a. ballotering, varvid fyra inträdessökande endast 

fick vita kulor, slog sig 31 systrar och 21 bröder ner vid borden, där de med hjälp av 
kort som dragits ur en lek fann sina rätta platser. På en given signal, reste sig bröderna 
igen och framförde då till ackompanjemang av Lennart Jändels dragspel en välkomstvisa 
speciellt riktad till systrarna. Det var den s.k. internationella kvinnodagen, men eftersom 
vi bröder i Carlskrona-logen alltid riktar oss speciellt till systrarna innebar inte detta, för 
oss, något speciellt. Vi hade emellertid åtagit oss, att helt ansvara för kvällens program, 
Brödernas Afton, och detta medförde onekligen lite mera strapatser än i vanliga fall. 
Förväntningarna var oerhört höga - om inte annat tyder ju antalet närvarande syskon, 52 
st, på detta. Menyn, bestämd sedan lång tid tillbaka, Mexikansk Tortillas, födde idén till 
kvällens tema, Mexikansk Afton. Under måltiden, vars benämning tyder på en viss torr-
het, vilken dock kunde justeras med lämpliga tillsatser av mexikansk fuktighet, bjöd hög-
talarna på lågmälda mexikanska toner. När mat och dryck nått avsedd verkan, försvann 
bröderna i ett angränsande rum men infann sig strax på ”scenen”, utstyrda som tvättäkta 
mexikaner i ponchos, vidbrättade halmhattar och uppenbarligen mycket snabbväxande 
mustascher under näsorna.

Melodierna till flera av sångerna och skådespelen hade Evert Taube som upphovsman, 
medan texterna anpassats till mexikanska förhållanden av bröderna.

Fortsättningsvis bjöds ett antal mycket uppskattade och livligt applåderade framträ-
danden, av vilka kan nämnas visningen av aktuellt mexikanskt herrmode, Don Pedros 
Kläder. Först en väl påpälsad mannekäng, efter kavaj, skjorta och byxor visades en pikant 
trosa och sist kom Don Pedro själv med bara hatten att skyla sig med - mannekängerna 
hade ju tagit hans kläder. I ”Fritjof och Carmencita” sågs Jan Frick med   inlevelse upp-
vakta den bedårande lilla Carmencita gestaltad av Göran, DD i logen Carl von Linné, 
och ikväll försedd med mycket framträdande fördelar.

Den Glade Bagar’n, Percy Persson har ju en vacker hustru, ikväll i form av PS, som 
med hjälp av kortkort klänning och extremt högklackade 41:or kunde uppvisa ett för-
förande muskelspel.

I Oxdragarsången slet kraftiga, hornförsedda oxar med det tunga lasset och för brö-
derna blev fortsättningen av kvällen också rätt slitsam - hur skulle vi hantera alla kom-
plimanger, som haglade över oss. Det var faktiskt flera av oss, som fick erbjudanden av 
systrar att följa med dem hem och stanna över natten. /BO

LOGEN RONNEBY NR 630
Hälsar alla Ordenssyskon varmt välkomna till Lo-
gens 50-årsjubileum och 2003 års Distriktsmöte.

TACK! TACK! TACK! TACK!
Efter att nu ha framställt 4 nummer av vår medlemstidning vill redaktionen tacka alla 

Er som sänder in material från Lokalloger och även tacka alla läsare som på olika sätt gett 
oss stöd och uppmuntran. Än en gång - VARMT TACK!

 Bertil Ericsson     Per Ericsson

Sonny Olsson som mannekängen Don Pedro

Den Glade Bagarn med vacker hustru

Oxarna Tommy Sternulf och Willert Ekelund 
piskas fram av Stig Hansson

Jan Frick uppvaktar Carmencita 
alias Göran Svensson



Fr.v. Sven-Erik & Monica Jägerman, Evy Larsson, 
Anna-Brita Martinsson, Sven Larsson, O Rolf Hans-

son, Heidi Sandberg och Mats Holmberg

APRIL 2003, ÅRGÅNG 37
Ansvarig utgivare: KNUT ROSENKVIST, Distriktsmästare
Redaktörer:  BERTIL ERICSSON  PER ERICSSON
   Älgvägen 15   Skönevik 4565
   372 50  KALLINGE  372 91  RONNEBY
   0457-245 42   0457-400 10
   bertram.ericsson@telia.com

Nästa utgåva av detta medlemsblad i september 2003.

VASA NYTT

LOGEN NYBYGGARNA NR 698
Årets första möte höll Logen Nybyggarna nr 698 den 11 januari med Årsmöte och 

Knutsfest. Det blev en trevlig tillställning med mycket Amerikaanknytning, Ängelholms-
flickan Jenny Winstedt sjöng för oss efter maten, hon sjöng bland annat tre visor ur ”Kris-
tina från Duvemåla” och mellan sångerna berättade Maj-Britt om sin första resa till USA 
som 20 åring. Lekar och dans kring granen hörde till, innan vi till slut dansade ut julen med 
sedvanlig ”granutkastning”. Lotter såldes och högsta vinsten, en klocka gick till Mats Holm-
berg. En härlig kväll i VASA-gemenskap.

Lördagen den 15 februari hade Logen Nybyggarna Högtidsmöte med reception. Mötet 
bevistades av 32 egna medlemmar samt 11 gäster från Logen Kärnan Nr 608.

Installationen av Logens nya tjänstemän sköttes på ett förnämligt sätt av vår DD Sonja 
Sönne med Morgan Pålsson, O i 
Logen Kärnan nr 608, som ceremo-
nimästare för installationsstaben. Ett 
stort tack till denna grupp. Avgående 
tjänstemän avtackades och erhöll 
varsin blomma av O Rolf.

Sju nya medlemmar recipierade till 
Logen och de blev alla varmt väl-
komnade av logesyskonen. Sedan tog 
efterkapitel över med god mat som 
bestod av silltårta, bräserad oxstek 

med kantareller samt glasstårta som avslutning på 
den delen. Sedan dansade vi till ”Music Makers” 
dansvänliga toner. O Rolf tackade arrangörsgrup-
pen för en mycket god och trevlig kväll. /GH

Nyinstallerade tjänstemän. I främre raden VO Arne 
Henningsson, O Rolf Hansson och FDO Enis Andersson


