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Sommarrapporter 2004:
ÅSA, SLER, Resor...

Storlogens Exekutiva Råd hade förlagt sitt årliga sammanträde till Sverige och
Möckelsnäs Herrgård, och ses här prydligt uppställda framför denna
tillsammans med medföljande makar/makor.
Från vänster:
Joan Graham, Western Region, John Erickson, Storlogesekreterare C
 ynthia Erickson,
William Lundquist, Mid-West Region, Tore Tellberg, At-Large,
Sheila Lundquist, Storlogekassör Richard Overberg, Dorothy Overberg,
Marty Bergman, Vice Stormästare Rolf Bergman, Bertil Ericsson, Sweden,
Joe Mingram, Vice Storlogesekreterare Helen Mingram, Ted Simonson, Canada.

VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20
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VASA-VÄNNER!

UB

VASA

CL

Det är med stor glädje vi konstaterar att vi hittills i år är 820 medlemmar i Vasa Support Club,
som alla har del i en positiv verksamhet.
Många bidrag har kunnat delas ut enligt våra stadgar till Loger för bl.a. rekrytering av medlemmar, till ungdomar för studier i USA, till arrangemang på olika håll, vilka gjort PR för Vasa Orden
av Amerika m.m.
År 2005 fyller Vasa Support Club fem (5) år. Vår högsta önskan inför ”jubileumsåret” är att vi blir
ännu fler medlemmar som kan känna sig delaktiga i det hjälp- och stödarbete som vi är avsedda
för. Tänk om var och en rekryterade en ny medlem till Vasa Support Club inför 2005... Då skulle
vi bli... nåja, drömma får man. När vi nu i höst sänder våra inbetalningskort för medlemsavgifter
till alla Loger och dess medlemmar, så är vi mycket tacksamma för att Logernas snälla PS vidarebefordrar dessa i samband med oktober eller novemberkallelsen. Avgiften är även för år 2005 30:- för
enskild medlem och 100:- för Logen, så ingen skall behöva bli ruinerad. Tack på förhand!
Kort om hur vi sköter ekonomin: Inkomster: Medlemsavgifter, gåvor och kondoleansmedel. Utgifter: Endast trycksaker (postgiroblanketter) och porton. DL 20:s reviPPORT
U
sorer granskar varje år räkenskaperna.
S
Vasa Support Clubs postgiro 105 68 42 – 6
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen
VASA SUPPORT CLUB
Aktivitetsklubb
Rolf Arnshed, Ordförande
VASA ORDEN AV AMERIKA

REDAKTIONELLT

MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT
är den 18 oktober 2004.

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.
Text

Med e-post

På papper

Skicka som Word-fil eller oformaterad text.
Helst skrivet på skrivmaskin
OBS! Använd gärna fetstil, kursivering och/eller - ej skrivstil.
understrykning, men inte olika typsnitt!
OBS-2! Lägg aldrig in bilder i Wordfilerna.
Bilder

Med e-post

DISTRIKTSMÄSTARENS SPALT

ORDENSSYSKON!
Tänk vad tiden den går! För ett år sedan satt jag och skrev min första
artikel under rubriken ”DM har ordet”. Vart har tiden tagit vägen?? Året
som gått har inneburit en del jobb men också många positiva minnen,
till exempel väl genomförda Logemöten med intressanta efterkapitel
och möten med alla trevliga Logesyskon i Lokallogerna.
Vart tog sommaren vägen? Den frågan har nog många ställt sig i samband med allt regn och översvämningar. För vår del så skall vi inte
klaga, för vi har sen semester och hoppas på fint väder i år.
När detta läses har många Svensk-Amerikanska arrangemang och ÅSA-firandet i Växjö och
Stockholm klarats av. Med årets Tjänstemannakonferens i Ljungby den 28-29 augusti bakom oss
hoppas jag att Ni alla Ordenssyskon är redo för en ny Logetermin, med många fina efterkapitel.
Artiklar om Sverige-Amerika-dagar och ÅSA-firandet, med besök av Storlogens Exekutiva Råd
kan ni läsa om på annan plats i detta och kommande nummer av Vasa Nytt.
Några ord om Tjänstemannakonferensen.
Det är glädjande att så många Logesyskon har tagit tillfället i akt och hörsammat kallelsen till
årets konferens. Samtliga Lokalloger är representerade och jag hoppas att många goda erfarenheter införskaffas vid detta tillfälle, samt att många nya kontakter mellan Lokallogerna och dess
medlemmar har skapas.
Slutligen vill jag och Carina önska alla Logesyskon en god start på hösten och att vi ses ute på
något Logemöte framöver.
Med varma och soliga Vasahälsningar!
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Distriktsmästare

På papper

Skicka INTE bilderna infogade i ett Word-doku- Självklart tar vi lika gärna
ment, Powerpoint-fil eller liknande.
emot skarpa papperskopior i
Sänd varje bild som en separat fil - helst i JPG- svart/vitt eller färg.
format. Har du tagit bilden med digitalkamera, var
noga med att INTE ändra storlek eller upplösning
innan du sänder iväg bilden. Använd så hög upplösning (dpi) du kan, helst 300dpi.
Vill du skicka digitala bilder, men inte använda
Internet, så går det lika bra på diskett, CD-skiva
eller ZIP-disk.
Bifoga helst bildtexter i ett eget dokument, samtidigt med bilden/rna, där du skriver bildfilens namn,
följt av bildtexten.

VASA ORDEN AV AMERIKA HAR SORG.

Fredagen den 30 juli 2004 avled vår Stormästares hustru, JoAnne B
 rynjestad,
efter en längre tids sjukdom. JoAnne hade, förutom allt arbete inom Vasa Orden av
Amerika, också varit mycket aktiv i ”the Alpine School District” under mer än 20 år
samt i ”the California State Association” under mer än 17 år. Begravningsgudstjänst
hölls den 17 augusti vid ”the Joan McQueen Middle School”, Alpine, framför ”the
JoAnne Brynjestad Library Building”.

Vila i frid.

Kondoleanser kan sändas via
Vasa Arkivets Stödförening och/eller via Vasa Support Club.
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SLD HAR ORDET

VASASYSKON!
Har det varit - Är det - Blir det sommar i år? Ja, visst är väderleken lynnig och lurar oss ständigt. Desto stabilare är alla de Vasa-arrangemang
som anordnas under den tid som Logearbetet ligger nere. På många håll
träffas Vasa-syskon även under den s.k. sommaren för att trivas tillsammans och ibland också knyta nya kontakter.
Snart kommer hösten och en ny Vasa-termin inleds. Låt oss i positiv
anda hjälpas åt att förstärka Vasa-andan genom att deltaga i den egna
Logens möten och besöka våra syskon i andra Loger. Själv ser jag med entusiasm
fram emot att deltaga i DL 20:s Tjänstemannakonferens i augusti och i Exekutiva Rådets
möte i september. Jag hoppas också att kunna besöka ett antal Loger under terminen. När
jag i början av augusti skriver detta, ser jag naturligtvis också med glädje fram emot att få
träffa min ”chef ” Stormästare Ulf Brynjestad med sällskap för samvaro i Växjö under ÅSAdagarna.
I Sanning och Enighet
Rolf Arnshed
Storlogedeputerad

MDER

VASAVÄNNER.
Hoppas att sommaren (!!!) varit skön och avkopplande och att ni är
stärkta inför höstens Logearbete.
Det är ett tag sen jag skrev något i VASA NYTT, men jag vill lämna
lite information om de ändringar till DL-/LL-stadgar som utdelats
till respektive Loge vid Tjänstemannakonferensen i Ljungby.
Ändringarna kommer att utdelas genom respektive PS försorg, ett
ex per medlemshem av LL-stadgarna.
Vad gäller DL-stadgar skall de, som enligt matrikeln är Distriktslogemedlemmar, ha ett ex
av rättningarna. Enbart dessa skall få Distriktslogerättningen.
Se till att ha upprättade stadgar, passa på att rensa och släng de gamla!
Vad gäller Installationsritualen har jag påbörjat arbetet med uppdatering av densamma.
Målsättningen är att kunna presentera ett färdigt förslag till Distriktsmötet i maj 2005.
Jag vill önska er alla en fin Vasa-höst med många fina programpunkter på efterkapitlen och
att ni blir flitiga besökare på Logemötena, allt för att stärka Vasagemenskapen.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf
MDER

DISTRIKTSKULTURLEDAREN

ORDENSSYSKON!
I våras kom ett trevligt telefonsamtal från två Logesyskon: Lilian
och Bo Collin, LL Kärnan Nr 608, Helsingborg. De hade lovat
ta emot en av VOA:s två amerikanska utbytesstudenter, som bl.a.
tack vare våra ”brevmärkespengar” kunde komma till Sverige för
en tre veckors vistelse. Bland allt de ville visa i vårt land fanns
även Vimmerby.
Så de kom och med dem en förtjusande ”Rosenknopp”, Annika
Tholen från LL Harmoni Nr 482, Portland, Oregon. Annika är en av medlemmarna i The Vasa Rosebuds, en sång- och dansgrupp, som är välkänd långt utanför Oregon.
Gruppen uppträder vid olika evenemang, såsom Lucia- jul- och midsommarfester.
Vid förra årets Distriktsmöte i Portland utsågs Annika att vid fanparaden sjunga den svenska nationalsången. Det var alltså en väl meriterad amerikagäst och en god representant för
Vasa Orden av Amerika vi fick glädjen att ta emot och guida i Vimmerby.
Förutom ett besök i Astrid Lindgrens Värld, som är ett måste, tog vi Annika till ”Stenriket”. Där ser man tydligt en av anledningarna till att så många smålänningar utvandrat.
Vi åkte på en gammal landsväg genom en liten by, varifrån 33 av de 40 invånarna i början
av 1900-talet lämnade Småland för ett förhoppningsvis bättre liv i Amerika.
Då vi passerade en röd liten stuga innanför en gammal gärdsgård, sade Annika: ”Såhär
hade jag tänkt mig Sverige”.
På väg från Vimmerby gjordes ett stopp i Växjö för ett besök i Utvandrarnas Hus. Där fick
Annika hjälp av kunnig personal att ta fram en lista på sin pappas farfars hela familj som
emigrerat till Amerika den 28 maj 1890. Helt fantastiskt!
Sommaren, vart tog den vägen?
Svensk-Amerikanska arrangemang, båt- och bussutflykter, grillfester och kräftskivor, besök
hos eller av barn, barnbarn och andra anhöriga. Det gäller att planera och prioritera . Visst
är det sant att sommaren är kort, och för en del har dessutom det mesta regnat bort. Då får
vi samla ihop oss och se framåt. Själv gläder jag mig åt att få träffa många Kulturledare vid
Tjänstemannakonferensen i Ljungby.
En arbetsfylld Vasa-höst önskar jag Er alla.
I Sanning och Enighet
Gun Lith
Distriktskulturledare

ETT VARMT TACK FÖR VISAD VÄNLIGHET OCH
ALLT DELTAGANDE I SORGEN EFTER VÅR MORBROR
EINAR HEIDENSJÖ
ANNIKA & HERJE CHRISTOPHS MED FAMILJ
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DU RAPPORTERAR

Kära Vasavänner, då är sommaren på väg mot sitt slut, och vi fick
lite sol och värme på finalen. Nu får vi hoppas på en riktigt fin höst
med många härliga Vasamöten.
I sommar har vi haft besök av två amerikanska flickor. Annika
15 år från Portland och Torey 17 år från Seattle. Annika, som
bodde hos familjen Collin från LL Kärnan
nr 608, var här från den 18 juni till den
11 juli. Tyvärr kunde vi inte bjuda på något
vackert sommarväder, men hon trivdes jättebra hos Bo, Lilian och Cecilia Collin, som tog väl hand
om henne och visade
henne runt i hela
Skåne. Hon fick bland
annat besöka Höganäs,
Kullaberg, Kronborgs
slott, Österlen, göra
Annika
lite släktforskning och
en liten resa till Vimmerby i Småland m.m.
Torey som bodde hos familjen Olsson, också de från LL Kärnan nr 608, var här mellan
den 11 juli och den 2 augusti.
Den sista veckan spenderade
hon hos sina släktingar i Laholm. De första dagarna Torey var här var familjen Olsson sjuka, så jag och mina
föräldrar
tog hand om henne och vi besökte bland annat Malmö och var
Torey
på Kullaberg. Hon fick bland annat se mycket av Helsingborg med omnejd, Helsingborgsfestivalen, Kronborg och Helsingör,
Riddarspelen i Båstad m.m. En av de regniga dagarna åkte vi Skåne runt
med henne och vi såg bland annat Glimmingehus och Ale stenar.
Jag vill tacka alla som
ställt upp, och speciellt
de familjer som tagit
hand om flickorna.
Ett Stort Tack till alla!
I Sanning och Enighet
Morgan Pålsson
Distriktsungdomsledare

REDAKTÖR’N HAR ORDET...
Ordenssyskon!
Jag börjar med att tacka alla Er som sänder
in material till tidningen. Min förhoppning
är att samtliga Lokalloger skall sända in reportage till varje nummer.
Detta nummer innehåller många intressanta saker. Vårterminens sista Logemöten, andra aktiviteter i Logerna,
Svensk-Amerikanska arrangemang, firandet av Årets Svensk-Amerikan,
Storlogens Exekutiva Råds sammanträde i Möckelsnäs, två reportage från medlemmar
som besökt Loger i USA med mera.
DU, Morgan Pålsson, hade Exekutiva Rådets uppdrag att fotografera och filma verksamheten i Växjö den 6 – 8 augusti. Detta resulterade i ca 250 foton, därutöver har jag lika
många som andra fotografer tagit. En del finns i tidningen, resten kommer att läggas ut på
vår hemsida, http://www.vasaorden.se/. Ni som inte har tillgång till Internet kan säkert
be någon i bekantskapskretsen om hjälp, så Ni också får se dessa foton. Det finns även möjlighet att skriva ut dessa foton.
Avslutningsvis, glöm inte att skicka in julhälsningar för publicering i nästa nummer.
Bertil Ericsson

KONSTEN ATT REKRYTERA MEDLEMMAR.

Vår Storlogekassör, Richard Overberg, frågade mig en dag i Växjö om jag hade ansökningsblanketter för blivande medlemmar. Han hade pratat med några personer på hotellet och
övertygat dem om, att de borde bli medlemmar i Vasa Orden av Amerika. Fem namn har
överlämnats till LL Carl von
Linné för fortsatta kontakter.
Tisdagen den 10 augusti
körde Richard med hustru
Dorothy till Stockholm via
nordöstra Småland och Östergötland för att besöka släktingar. Torsdagen den 12 fick
jag en lista med 11 namn på
personer som var intresserade
Dorothy och Richard Overberg
av medlemskap. LL Westervik Nr 679, LL Filbyter Nr 714 samt LL Blå Jungfrun Nr 749 finns i området, och jag skall
förmedla namnen. Jag försökte också övertala Richard och Dorothy att stanna i Sverige och
hjälpa oss med medlemsrekrytering, men de hade tyvärr inte möjlighet att göra detta.
Bertil Ericsson
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LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570

Fredagen den 16 april. Brödernas afton med temat ”Efterfest på Blåkulla”.
Före entrén till matsalen bjöds alla på äggtoddy av två häxor. Två häxor delade ut
numrerade ägg, vita till damerna och bruna
till herrarna. Det var till bordsplaceringen
(de var hårdkokta).
Fan själv, O Kennie Sjöström, i smoking
och horn i pannan förklarade hur äggprickning går till. Därefter var det mat. Inridande
på kvastar kom så sex fula påskkärringar, sjöng
en välkomstvisa, och for sedan ut. Två kärringar kom in och blev intervjuade av en tokig
reporter på El-moped. Ett stort påskägg rullaFyra ”fula” kärringar på Brödernas Afton
des in och när det sprack kom en stor kyckling
ut. (Reporter och kyckling Jan-Åke Ferborn) Allt slutade med att häxorna dansade Cancan. Ett
stort tack till Nils Henriksson – textskrivare, regissör och kläddesigner. /BÖ/HDB
Lördagen den 15 maj, Vårfest på Augustenborgsskolan. God mat, goda vänner och studentkören KAJ som sjöng in våren. Vi dansade till Rickards Orkester och sjöng allsång. Det
var en härlig kväll. Tack till vårfest-kommittén för allt arbete som Ni alltid lägger ner.
Torsdagen den 20 Maj, Gökotta. Logens tradition är att samlas kl. 04.30 och väcka göken
medan vi värmer oss med kaffe. Efter att göken hoat samlas vi och äter en god frukost på
fritidslokalen ute på Kölnans fritidsområde. Tack till Solveig Johnsson och Marianne Fransson för en alltid lyckad och trivsam Gökotta trots den tidiga timmen.
Söndagen den 6 juni, Nationaldagen. LL Skåne Nr 570 och LL Malmöhus Nr 643 marscherar varje år tillsammans. Efter firandet i Folkets Park inbjöd Ann-Christin och Jan Prahl
till kaffe med dopp på Med.avd. på MAS. Vi tackar för det. /BÖ

LOGEN KÄRNAN NR 608

Den 17 januari 2004 höll Logen Kärnan nr 608 Logemöte med årsmötes-förhandlingar.
Kvällens inbjudna gäst till efterkapitlet var Chefsguiden på Sofiero Slott, Lucia Dieden, som
kåserade om sin mormors livshistoria på ett mycket
fängslande sätt.
Lucia Dieden, tavlan Mormor, samt vår
Vice Ordförande Gunilla Broddesson
Den 21 februari 2004, Högtidsmöte. DD Anita
Bengtsson med stab från LL Höganäs Nr 634 installerade Logen Kärnans nyvalda tjänstemän. Ceremonin
blev som vanligt utmärkt. Den avgående styrelsen avtackades av Morgan Pålsson. Ordföranden överlämnade
förtjänsttecken till Sven Broddesson.

Den 20 mars 2004, Logemöte. Det var
sista gången vi fick se Einar Heidensjö som
gäst, vilket var helt otroligt. Broder Einar var
som vanligt i högform, vad annars?
Temat denna kvällen var Brödernas Afton
som gick i Golfens tecken. Bröderna hade
som vanligt ordnat med mat, spex och lekar.
Ordföranden överlämnar förtjänsttecken till KL Sven Broddesson
Den 24 april 2004, Logemöte.
Vårens sista möte med rubriken Kulturmöte blev mycket intressant och
givande. Mötesvärdarna bjöd oss
välkomna med god mat samt en föredragshållare från Helsingborgs Stadsteater, Per Sjöstrand, som berättade
Bilden visar Gästande Ordenssyskon från Logerna Carlsom Vilhelm Moberg.
krona Nr 601, Höganäs Nr 634 och N
 ybyggarna Nr 698
Detta
är
sista
bilden
på
Einar
Heidensjö.
Per Sjöstrand visar upp samlade
Den 20 maj 2004, vårutflykt. Kulturledarna hade denna
verk av Wilhelm Moberg.
dag ordnat med utflykt till det Danska landet, närmare
bestämt Kronborgs Slott. Vi blev visade runt hela slottet
med en guide som visste vad Danska och Svenska Kungar
och Drottningar hade för sig på 1500-1800 talet. De som
orkade fick även se på kloster och museum. Dagen avslutades med en härlig solig dag på
Axeltorvet i Helsingör. /AL
O Morgan Pålsson vid
skyddsvallen med kanoner
framför Kronborgs Slott

LOGEN CHRISTIAN NR 617

Från Brinkelid till Sunrise! Det var den självklara titeln på det mycket intressanta kåseri om
ett stort antal resor i amerikaemigranternas fotspår, som Carl-Werner Pettersson höll vid LL
Christian Nr 617:s Logemöte den 24 april. Den ”flygande släktfinnaren” från släktstället
Ryttargården i Brinkelid vid Åseda i Småland, är en passande beteckning på denne kapten
i Linjeflyg, som 1972 under ett intensivt besök i Minnesota lyckades få kontakt med ett
20-tal kusiner och andra släktingar. Och sedan dess har Carl-Werner lett många, många
gruppresor till Minnesota och andra orter med svenskintressen i Nordamerika.
Hemma på vinden i Ryttargården, som varit i släktens ägo sedan fyra generationer tillbaka,
hade han hittat gulnade amerikabrev och andra dokument som berättade om släkten ”Over
there”. Och det gav inspiration till fortsatt sökande.
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Det han sökte var den lilla orten Sunrise i Chisago County strax norr om Lindstrom. Sunrise
blev en verklig ”soluppgång” för Carl-Werner i hans sökande efter släkten. Och tack vare lokalredaktören Teddy Norelius lyckades han hitta en stor del av sin dittills ganska okända släkt.
Den var ganska väl företrädd i dessa svenskbygder och många i trakten bar namnet Norden.
Och tack vare medförda gamla släktfotografier kunde Carl-Werner ringa in sin släkt. Ett bra
spår var Hazel Magnusson, som tillsamman med maken då drev Yesterfarm of Memories
Museum. Hazel och hennes make Denny kom från Småland och hennes far Arvid Norden
härstammade från Brinkelid. Så det blev en verklig fullträff.
Och det blev många fina träffar i Sunrise, som ”bara” hade 70
invånare.
En rolig detalj i Carl-Werners kåseri var reaktionen från en
släkting i Sunrise, vars första fråga om hans ”gamla Sverige,
var:
– Hur va törreväret i Sverige? /WiNil
Carl-Werner Pettersson fick ta emot Hans Mattson-plaketten i Önnestad år 2002. Vid Logens efterkapitel kunde han diskutera detta angenäma faktum med Christian-medlemmen
och textilkonstnärinnan Lisa Fajersson, som fick plaketten 1991. (Foto: Willy Nilsson)
Kristi Himmelsfärdsdag den 20 maj träffades ett 20tal Logemedlemmar från Logen Christian nr 617 och
Logen Utvandrarna nr 680 till den årliga Naturdagen.
BKL Olle Hjelm samlade oss på en naturskön plats i
Göingebygden. Via en slingrig skogsväg kom vi till hembygdsgården Möllehem, där vi i naturen kunde avnjuta
vår medhavda matsäck. Därefter visades vi runt och fick
taga del av gårdens historia. Avslutningsvis tog vi en liten promenad ner till sjön Immeln där vi hade en härlig
stund tillsammans. /KH
”Hur var människan Hans Mattson”?
Olle Hjelm i berättartagen
Det var frågeställningen när LH Gunnel Larsson vid LL
Christian Nr 617:s Svensk- Amerikanska Logemötes efterkapitel, lördagen den 14 augusti, framförde ett kåseri om denne välkände Önnestadsbo
och USA-emigrant, som också benämns som ”utvandrarnas vän och hjälpare”. Manuset var
framarbetat av Gunnels make Gösta som samarbetat med dr Wesley Matson, Minneapolis,
liksom Gösta Larsson avlägset släkt med Hans Mattson.
Hans håg stod till militäryrket. Han var volontär vid Vendes Artilleregemente i Kristianstad, men förstod att officersyrket inte var något för en bondpojke, bara för män med adlig
härkomst. Följden var att han, 18 år gammal, emigrerade till Minnesota. När amerikanska
inbördesskriget bröt ut 1861 satte han upp ett norsk-svenskt kompani, där han själv utsågs
till överste. Många av dessa soldater stupade i kriget och Minnesota behövde fler invandrare.
Som statssekreterare fick Mattson till uppgift att öka invandringen.
Han blev agent för järnvägsbolag och startade två svenskspråkiga tidningar samt två banker, av vilka en ännu existerar, samt läste till advokat. Han blev politiskt intresserad och var
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elektor för Minnesota vid presidentvalet 1876. Några år senare blev han utsedd till USA:s
generalkonsul i Calcutta, Indien.
- Man kan tro att Hans Mattsons karriär var en obruten kedja av framgångar. Men så var
det inte. Han mötte många motgångar både i form av sjukdomar och stora ekonomiska
svårigheter. Han fick dock statsledningen att inse, att man måste ta hand om invandrarna
bättre.
- Som statssekreterare gjorde han tre turer till Sverige för att organisera resor till Minnesota. Vid en första resan, 1869, var bland annat Wesleys Matsons förfäder Ola Mattsson och
Gunilla Persdotter med, framgick det av Gösta Larssons och
Wesley Matsons kartläggning.
Även Hans Mattsons far och 15-årige bror, samt senare
hans mor och syster och hennes man kom till Minnesota,
där de slog sig ner i Vasa och bl.a. byggde en luthersk kyrka.
Närvarande under kvällens Logemöte var Hans Mattsonplakettmottagaren Ann-Charlotte Haynes Harvey, som av
O Gösta Löfstedt fick ta emot Logens bordsstandar. Vid efterkapitlet framträdde C4 Singers och framförde bland anGunnel och Gösta L kåserade nat ett litet Elvis Presleypotpurri och ”Chicagovisan”. Som
om Hans Mattson
allsång sjöngs ”Hälsa dem där hemma”. /WiNil

LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628

Vi samlades på Gökotta i Nyttorp för 10:e gången hos Ebba och Birger Johansson en
vacker söndag i maj. Med anledning av jubileet överlämnades vår Loges hedersstandar och
presenter till Ebba och Birger. I strålande
solsken och förtjusande grönska kunde man
tydligt höra att göken var med.
Vi kunde välkomna Elinor Barr-Berglund
på långväga besök från Canada. Hon forskar i ämnet svenskar i Canada och är nu på
forskningsresa i Sverige till bl.a. Riksarkivet i
Stockholm och Svenska Emigrantinstitutet i
Växjö. För den som är intresserad finns mer
info om projektet på Internet http://www.swedesincanada.ca/
Söndagen den 1 augusti firade vi, i strålande sol och värme, för 54:e gången SverigeAmerika-Dagen – en dag i gemenskap för vänskap över havet med ättlingar från ”det gamla
landet”. Gudstjänsten i Slottskyrkan leddes av Mildred Fischer med vacker sång och musik.
Gröna Salen i Slottet gav en fin miljö för de intressanta talen av Landshövding Sven Lindgren och Konsul John C. Taylor från USA:s ambassad i Stockholm.
Vi kunde också avnjuta sångsolisten Ulrika Mjörndal, vinnare av 2003 års Jenny Lind-stipendium, med kvalificerat ackompanjemang på piano av Samuel Skönberg.
Fanparaden genomfördes av Logesystrar som sedan gick i täten till Krusenstiernska Gården.
(Se bild på omslagets sista sida)
I den vackra trädgården kunde vi njuta av kaffe och traditionell Småländsk ostkaka till
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traditionell musik framförd av Kalmar Spelmanslag och Kalmar Brazz.
Ordförande Lars Carlson vill än en gång framföra sitt tack till alla medverkande och sponsorer som gjorde det möjligt att fira denna fina dag.
Våren har givit oss ökade kontakter med Canada. /MB

LOGEN RONNEBY NR 630

Vårens arbete avslutades med Logemöte lördagen den 17 april.
VO Marianne Gullbrand svingade ordförandeklubban för första gången.
Efter mötet kunde vårbuffén avnjutas. Logens golfmästare 2003, Åke
Wernersson, hyllades, musikgruppen
MiniMix underhöll och dansen pågick till sena kvällen.

Golfmästaren!

Tjänstgörande Ordföranden Marianne Gullbrand
samt DD-paret Karl-Erik och Karin Mellnert.
Många utav oss ser fram emot Logens vårresa. Så också jag. Men i år kunde jag inte följa med.
Med hjälp av vittnesmål från flera av de 41 deltagarna vill jag dock försöka skildra resan. Det
var den 15 maj som färden
gick till Öland. En guide som
verkligen kan sin ö, Elisabeth
Palm, anslöt och sen följde en
omväxlande tur. Den tog sin
början vid Lindstedts Gelbgjuteri, ett gammalt företag med
anor från 1875. Färden gick
vidare söderut genom VickGuiden, Elisabeth Palm, berättar.
leby och till Kastlösa. I kyrkan
kunde man beskåda Valdemar
Lorentzons stora frescomålning. Vid Ottenby plockades lunchkorgarna fram. Somliga passade
på att motionera i trapporna i Långe Jan. Man passerade sedan radbyar, sjömarker och odlad
mark, åkte över Stora alvaret och hamnade vid Vida museum. Denna anläggning är en hyllning till glaskonstnärerna Ulrika Hydman-Vallien och Bertil Vallien. Så tog man in på Hotell
Strand i Borgholm. Här avslutades dagen med
en festlig trerätters middag. Följande dag inleddes med sightseeing i staden. Den vackra kustvägen, på den yttersta landborgskanten, ledde
upp till Sandvik med kalkstensbrott och sliperi.
Vid Källa bar det söderut igen till Ölands museum, Himmelsberga, en av de många pärlorna
på ön. Lunch intogs på Eksgårdens Värdshus.
Det blåste kallt vid Ölands södra udde...
För den, som ville handla eller bara njuta av

vackert konsthantverk, passade besöken i Eksboden
och Paradisverken bra. Så har man också berättat
för mig om solnedgången över Kalmarsund, den
stilla morgonpromenaden till Borgholms slottsruin,
Blå Jungfrun sedd från Jordhamn, silverbäcken, förgätmigejhagar och orkidéhav och över alltsammans
den fina stämningen och gemenskapen. Det måste
ha varit en härlig weekend. Måtte jag kunna vara
med nästa år!
Den 6 juni hade mer än 20 medlemmar av vår
Loge sökt sig till den vackra Brunnsparken för att
deltaga i Nationaldagsfirandet. /CS
Hugo Ohlsson överlämnar blommor till Per Dahlman,
flankerad av O Gunnel Hallberg Dahlman,
som tack för visningen av sitt bildspel.

LOGEN TOMELILLA NR 631

Fredagen den 23 april var vårens sista möte. KL berättade
om ett e-brev från SLKL Ann-Charlotte Harvey samt om
årets Svensk-Amerikan Lars Lerup. Med spänning väntade
vi alla på efterkapitlet som Per Dahlman skulle framföra: ett
bildspel med musik kallat ”Snö, is och vatten”. Ett mycket vackert bildspel, som gav en avkopplande och lugnande effekt på kroppen. Som avslutning önskade O Gunnel Hallberg Dahlman
oss alla en trevlig sommar.
Kristihimmelsfärdsdagen var det dags för årets gökotta. En stor skara morgonpigga Vasamedlemmar hade samlats vid Sandhammarens parkering där O Gunnel Hallberg Dahlman hälsade
oss välkomna. FDO Bengt-Arne Åstradsson förärade O en visselpipa, som kunde vara till hjälp
vid sammankallning av skaran. Gunnel hade valt en fin vandringsled längs skogskanten där
många stora myror hade bråttom med sitt dagliga arbete och sen gick vi ut på den vita breda
stranden för vidare ta oss till fyren. Sittande i gröngräset intog vi våra medhavda picknickkorgar.
Därefter fick vi en överraskning genom att Sture Mattsson berättade om hur räddning av folk i
sjönöd gick till samt om livet kring fyrarna. Förr i tiden fanns det två fyrar i detta område.
Nationaldagen firades
av en liten skara som marscherade genom Tomelillas gator till Stadsparken
där det var högtidstal av
Nils-Henrik Salomonsson samt musik av Tomelillas ungdomsorkester.
Kristihimmelsfärdsdagens samling vid Sandhammaren
/G-MÅ
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ÅRETS SVENSK-AMERIKAN-FIRANDET 2004

Onsdagen den 4 augusti anlände professor Lars Lerup, Årets Svensk-Amerikan 2004, med
sonen Darius till Växjö. Nu väntade ett digert program som avslutades fredagen den 13 augusti med avskedslunch i Stockholm.
• Landshövding Lars-Åke Lagrells välkomstmiddag.
• Presskonferens
• Växjö Kommuns middag på Teleborgs slott.
• Besök i ”Glasriket” (Orrefors) med traditionell glasblåsning av ÅSA.
• Besök i ”Utvandrarnas Hus” med professor Ulf Beijbom som guide.
• Logen Carl von Linné Nr 678:s mingelparty på Öjaby Herrgård med ca 130 deltagare.
• ”Gästabud för Årets Svensk-Amerikan” i Växjö Konserthus med ca 240 deltagare. Här
sågs bl a många medlemmar i Vasa Orden av Amerika från Sverige, USA och Canada,
Lars Lerups familj och vänner, medlemmar i Emigrantinstitutets Vänförening, representanter för Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö stift, Växjö Kommun, Lunds Universitet, Orrefors samt Växjös vänort Duluth i Minnesota.
DM DL 19, Ewa Pilhammar-Andersson och DM DL 20, Åke Mellnert, hälsade
välkommen till bords, tal hölls av Landshövding Lars-Åke Lagrell och professor Ulf
Beijbom. Efter den goda bankettmiddagen fick vi lyssna till fantastisk musik framförd
av Hubert och Wieska Scymazynska i Kristina Nilsson-salen. Där överlämnades också
de graverade ljusstakarna i kristall från Kosta till Lars Lerup. Vice Stormästaren, Rolf
Bergman, överlämnade en gåva till DH DL 20 Catherine Bringselius Nilsson som tack
för allt det arbete hon lagt ner på arrangemangen i Växjö och Möckelsnäs. Kvällen
avslutades med kaffe och gemytlig samvaro.
• Minnesotadagen med Svensk-Amerikansk gudstjänst i Växjö Domkyrka med biskop Anders Wejryd, Växjö Kommuns lunch på Stadshotellet och Minnesotadagsfirandet i
parken vid museet. Där fick Lars Lerup mottaga beviset på sin utnämning till Årets
Svensk-Amerikan 2004, den ”Gyllene plaketten”, diplom och blommor samt avtäcka
tavlan som nu var försedd med hans namn. Växjö manskör underhöll, två ”Charlottamedaljer utdelades och hälsningar framfördes. Dagen avslutades med mottagning hos
Landshövdingen.
• Föreläsning och paneldebatt på Växjö Universitet.
• Resa till Sockholm. Här anslöt Lars Lerups hustru, Sohela Farokhi.
• Utrikesdepartementets lunch
• Stockholms Stads lunch på Stadshuset
• Mottagning hemma hos USA:s ambassadör i Sverige, Teel Bivins.
Lars Lerup talade vid många olika tillfällen under dessa dagar, ibland på engelska, ibland
på svenska och alltid utan manuskript. Ett genomgående tema i flera tal var att det var hög
tid för mänskligheten att tänka om. Vill vi att våra barn och barnbarn skall ha en bra värld
måste mycket göras. Här har Sverige en viktig uppgift att fylla, eftersom vi, enligt Lars
Lerup, ligger i täten vad gäller miljöfrågor.
Då ÅSA-kommittén och Lars Lerup skildes i Stockholm, var alla överens om att det skulle
bli skönt att återgå till ett mera normalt liv.
Bertil Ericsson, Ordförande ÅSA-kommittén

VI TACKAR VÅRA SPONSORER

Amerikanska ambassaden
Comfort Hotel Tapto, Stockholm
Emigrantinstitutets vänner
Expansiva Växjö
Hertz
Klostergårdens Blommor
Lokallogen Carl von Linné nr 678
Länsstyrelsen Kronobergs län
Medborgarskolan, Växjö
Orrefors Kosta Boda AB
Radisson SAS Strand hotel, Stockholm
SAS
Stockholms Stad
Storlogen
Svenska Emigrantinstitutet
Synsam Optiker Dominique AB
Utrikesdepartementet
Växjö kommun
Växjö Konserthus & Hotell Teaterparken
Växjö Stift
Växjö Universitet
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RAPPORT FRÅN STORLOGENS EXEKUTIVA RÅDS MÖTE 2004
Detta möte (det första i Sverige sedan 1993) fick tyvärr en mycket tragisk upptakt, då vi
fredagen den 30 juli nåddes av budet, att JoAnne Brynjestad hade avlidit. Vår Stormästare,
Ulf Brynjestad, var då på väg till Sverige och fick veta detta, då han anlände till Göteborg
lördagen den 31, varpå han omedelbart återvände hem. Vice Stormästaren, Rolf Bergman,
som redan befann sig i Sverige, där han besökt sin barndoms trakt i Älvsbyn, fick följaktligen, med mycket kort varsel, veta att han skulle representera Storlogen vid firandet av Årets
Svensk-Amerikan samt leda såväl SLER-mötet och det seminarium som var inplanerat den
9-10 augusti. Samtliga uppgifter sköttes på ett utmärkt sätt.
Måndagen den 2 augusti körde MSLER at Large, Tore Tellberg, hans hustru Margareta
samt DHM Gunnar Mossberg till Kastrup med en minibuss och två personbilar, för att
hämta övriga medlemmar i SLER med respektive. Via Öresundsbron och Skåne gick färden till Möckelsnäs Herrgård vid sjön Möckelns strand, inte långt från Carl von Linnés
födelseort. En underbar plats, helt olik de hotell där dessa möten vanligtvis äger rum. Jag
var på plats och hade hissat Vasa-flaggan då de anlände. Strax därpå kom DH Catherine
Bringselius Nilsson med make Göran, medförande Vice Stormästaren med hustru Marty.
Saknades gjorde, förutom Stormästaren, också Ivar Anderson, som pga sjukdom ej kunnat
resa till Sverige.
Det var som vanligt många punkter på dagordningen men samtliga klarades av. Här följer
några intressanta beslut och redovisningar:
• Den nya informationsbroschyren, som tagits fram av de svenska Distriktslogerna, presenterades och beundrades. Storlogen bekostar tryckningen, ca 20.000 kr, och har fått
underlag för att kunna framställa liknande broschyr i USA/Canada.
• Upplagan av Vasa Star har anpassats till antalet medlemshem vilket inneburit en avsevärd besparing.
• William Lundquist presenterade ett mycket bra material för de Loger som tänker starta
barn- och ungdomsklubbar. Jag skall kontakta Distriktsungdomsledarna om detta.
• Man vill ha en utökad vänlogeverksamhet. Målsättningen är att alla Lokalloger i USA/
Canada skall ha en vänloge i Sverige, vilket innebär 4-5 vänloger för våra Lokalloger.
• Introduktionen av det nya stora stipendiet, om vilket jag skrev i rapporten från Albany,
har försenats och kommer att delas ut första gången skolåret 2006-2007. Den första
stipendiaten kommer att presenteras vid Storlogemötet 2006. Ytterligare information
kommer att publiceras i Vasa Star.
Efter dagarna på Möckelsnäs flyttade vi in till Växjö och deltog i stort sett i samma program
som Årets Svensk-Amerikan, professor Lars Lerup.
Jag vill framföra Storlogens Exekutiva Råds VARMA TACK till Catherine Bringselius Nilsson och Göran Nilsson för det stora arbete de lagt ner med arrangemangen i Möckelsnäs och
Växjö. Alla var mycket nöjda och återvände hem med många fantastiska minnen.
Plats för nästa möte med SLER är inte fastställd, men det blir i USA, kanske i Arizona.
Bertil Ericsson
MSLER Sverige
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SEMINARIUM I VÄXJÖ

Måndagen den 9 och tisdagen den 10 augusti genomfördes ett seminarium med drygt 30
deltagare från USA, Canada och Sverige. Utbildning av tjänstemän, kulturverksamheten
inom Vasa Orden av Amerika samt arkivering
och släktforskning stod på programmet.
Undertecknad inledde på måndag förmiddag
med att redovisa hur vi, i de svenska Distriktslogerna, utbildar Lokallogetjänstemän och Distriktsdeputerade samt hur vi genomför våra
Logemöten. Jag visade också regalier, band för
utmärkelser, namnbrickor och utmärkelser. Vi
har fler av de sistnämnda än man har i USA och
Canada, de har t ex inte LFT och DFT. Allt väckte stort intresse och det visades en klar vilja att införa mycket av detta som under de senaste
decennierna försvunnit i USA och Canada.
På eftermiddagen presenterade SLKL för USA/
Canada, Anne-Charlotte Harvey, och SLKL för
Sverige, Erik Gustavsson, ett program för utbildning av Distriktskulturledare. Detta planeras gå
av stapeln i Bishop Hill under två till tre dagar i
april 2005. Kostnaderna delas lika mellan Storlogen och Distriktslogerna. Ett mycket intressant
projekt som alla hoppades skulle bli verklighet.
Tisdag förmiddag tillbringades på Svenska Emigrantinstitutet med information om arkivering och forskning samt en genomgång av samlingarna. Det hela avslutades vid lunch eftersom många skulle fara vidare till Stockholm.
Mycket information, mycket diskussion, många frågor och ett utmärkt tillfälle att utbyta
erfarenheter sammanfattar dessa dagar.
Bertil Ericsson, MSLER

MINIATYRMÄRKEN

Miniatyrmärkena syns här avbildade i naturlig storlek. Dessa märken får köpas och bäras
av dem som erhållit de ”stora” märkena.
Miniatyrmärken kan köpas/beställas hos Lokallogernas Finanssekreterare.

LOGEN HÖGANÄS NR 634

Våren gick mycket i kulturens tecken i vår Loge. I april hade vi kulturmöte med ljud- och
bildspel från ett vårfagert och blomstrande Sverige. I maj gjorde vi en fantastiskt fin utflykt
i Wilhelm Mobergs fotspår och på
försommaren, som alltid, vårt Sverige-Amerikamöte med en vacker
fanparad och med svensk-amerikanska gäster till vår söndagslunch.

En solig helg i maj gjorde
Logen en utflykt i Vilhelm Mobergs
hemtrakter. Här står Logens medlemmar vid den sten som rests på
den plats där Vilhelm Moberg föddes. Den som visar och berättar är den förträfflige och mycket kunnige guiden Ulf Nilsson.
Tre stiliga ynglingar, Kenneth Nilsson, Gösta Jönsson
och Bo Norberg i väntan på efterkapitel vid vårt SverigeAmerikamöte i juli.
Vid vår söndagslunch, som hölls den
4 juli, överlämnade
Ordförande Berit Bogren gåvor, tillverkade av Ove Thornblad, till våra Amerikagäster Annika
Tohlen och Ann-Marie Kinnison. /MKJ

LOGEN MALMÖHUS NR 643

Den 3 april firades våren och Logens 45:e födelsedag celebrerades med Flygande Jakob på
våra tallrikar och vin i glasen. När maten var inmundigad, samlades vi för att lyssna till Sångfåglarna, som showade på skånskt manér. Alla njöt och sjöng med i de skånska slagdängorna.
Kristi himmelsfärds dag begav vi oss på vårutflykt till Hovdala slott utanför Hässleholm.
Strålande väder och stor uppslutning! Alla välkomnades av Hovdalasången diktad av Ingrid Severin och framförd av
arrangörskommittén. Den
medhavda matsäckens intagande stod sedan på programmet. Hovdala slotts historia fick vi höra berättas om
av en mycket kunnig guide
under rundvandringen i slottet. Därefter till utflyktens
”klo”. – Lekarna som under
Sångfåglarna underhåller med sång.
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Lekledaren Arne informerar om lekreglerna.
deltog från LL Malmöhus nr 643. Det blåste kraftigt men
solen sken och vi hade en trevlig dag. Avslutning och prisutdelning bestod av grillfest på Råbocka Camping i Ängelholm.
Helen Anderson tilldelades pris för bra resultat.
I Nationaldagens firande i Malmö deltog representanter från Logerna Malmöhus nr 643 och LL Skåne nr 570.
(Se bild på baksidan)

ledning av Arne Andersson
genomfördes med största allvar och 5 deltagare blev vinnare av var sin flaska rödvin.
Sen kom ”Kolaregnet” och
alla gjorde vad de kunde för
att fånga koladropparna.
Den 22 maj gick Vasagolfen i Skåne av stapeln på
Ljungbyheds Golfbana. Fyra

flera generationer, en gåva till museet från PS Ulla Ödman och hennes släkt. Göran Andersson berättade om när Blekinge blev svenskt
och Karlshamn grundades. Innan
vi vandrade tillbaka, bjöds alla på
kaffe med tilltugg. Efter sedvanligt Logemöte fick vi ta del av en
underbar vårbuffé. En lyckad eftermiddag och kväll!
Samling utanför Port Hotel.

Helen, lycklig pristagare.

LOGEN TRE HJÄRTAN NR 665

Lördagen den 20 mars var ”Brödernas Afton” där Stig Asterling under efterkapitlet berättade om en resa i österled - ”Från Dagö till Gammalsvenskby i Ukraina”. Logen gästades
denna kväll av DKL Gun Lith med make Gunnar. Vår DD Rolf Nilsson installerade resterande tjänstemän och KL Marianne Bodetoft fortsatte på årets tema som är ”Amerikanskt
vardagsliv” med att berätta om skolsystemet.
Fredagen 23 april avhölls vårens sista
Logemöte där KL Marianne Bodetoft under
punkten ”Kontakt Amerika” informerade om
ÅSA Lars Lerup samt om brev från en av våra
vänloger. Under kvällens efterkapitel berättade
Gunnar Svensson från Åkraberga på ett frejdigt sätt om egna upplevelser ”I utvandrarnas
fotspår”. /JO
KL Marianne Bodetoft tackar kvällens föredragshållare Gunnar Svensson.

LOGEN UTVANDRARNA NR 680

Logemöte lördagen den 17 april 2004. Tillsammans med gäster från LL Christian Nr
617 samlades Ordenssyskonen utanför Port Hotel för en kort promenad till Karlshamns
Museum. Där togs vi emot av guiderna Inga Ryberg och Göran Andersson, delades upp i
två grupper och fick uppleva en intressant och skickligt genomförd visning genom museets olika salar. Inga Ryberg demonstrerade de fina Vettekullasamlingarna med textilier från

Inga Ryberg förevisar Vettekullasamlingarna med textilier.
20 maj 2004 Natur- och kulturdag anordnad av LL Christian Nr 617.
På förmiddagen sammanstrålade 6 av våra Ordenssyskon med vännerna från LL Christian
Nr 617 vid Immelns västra strand. Målet var Möllehem, ett litet hemman, nu museum, som
sköts av hembygdsföreningen. Vi fick höra om hur livet var förr i det lilla torpet och se alla
välbevarade inredningsdetaljer. Den medhavda matsäcken avåts i gröngräset utanför museet.
Solen sken och alla var nöjda. Tack för en fin dag! /KL-MW

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.

Nu med över 300 bilder från

ÅSA-firandet, Minnesotadagen, Önnestadsdagen med mera!!!

http://www.vasaorden.se/
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LOGEN NYBYGGARNA NR 698

Fredagen den 12 mars hölls Logemöte i Odd Fellows lokaler för att sedan avsluta kvällen
på Råbocka familjecamping med efterkapitel - KULTURAFTON.
O Rolf Hansson kunde välkomna gäster från LL 570, LL
601, LL 634 samt LL 665.
Vid efterkapitlet kom det ytterligare 9 gäster, så vi var 44
stycken syskon denna kväll som tillsammans med trubaduren och folklivsskildraren Christer Lund roade oss med hans
sånger och berättelser. Det var gamla skillingtryck och skånska visor på härlig göingsk dialekt. Kvällen avslutades med att
arrangörsgruppen erhöll ett stort tack av Logens O Rolf.
Lördagen den 17 april hölls Logemöte i Odd Fellows lokaler. O Rolf kunde hälsa 28 egna Logesyskon välkomna
samt tre gästande Ordenssyskon, VDM Kjell Isberg, Logen
Westervik Nr 679, samt vår DD Roy Aronsson med maka
Krystyna, Logen Tre Hjärtan Nr 665.
Christer Lund underhåller.
VDM Kjell överlämnar pokal och bevis på
Vid mötet balloterades sju blimedlemsvärvningskampanj till O Rolf.
vande medlemmar in, ett mycket
lämpligt tillfälle, eftersom VDM
hade till uppgift att till Logen Nybyggarna och dess Ordförande överlämna pokalen för förra årets medlemsvärvningskampanj. Vår Loge
hade placerat sig på första plats.
Efterkapitlet hölls på Råbocka familjecamping - VÅRFEST, där arrangörsgruppen ordnat med traditionell vårkyckling och tillbehör. Därefter underhölls vi av
sex unga tjejer under artistnamnet A Capella, duktiga på att sjunga sånger utan ackompanemang samt trestämmigt och som dessutom arrangerar musiken själva.
Därefter var det dags – bordsvis - att med utdelat material, + sax, tejp och häftapparat konstruera
ett konstverk, och ett livligt arbete uppstod för att vinna första pris, som var nyttiga grönsaker.
I vårkvällens sena timma avtackade vår Ordförande arrangörena för
A capellakören
deras trevliga arrangemang. /GH

LOGEN TRELLEBORG NR 734
Onsdagen den 14 april samlades närmare 100 medlemmar i LL Trelleborg Nr 734 för vårens sista Logemöte. Ett brev från systerlogen Lyckan Nr 507 (New Jersey) upplästes av KL
Monica Rosenqvist under Kontakt Amerika, där dess ordförande Margaret Nord tackade
för lyckönskningarna till Logens 75-årsjubileum. KL fortsatte med att berätta om mannen
som ”gjorde tillvaron ljusare”, dvs. Thomas Edison, världens kanske meste uppfinnare. I just
New Jersey presenterade denne 1879 glödlampan. Därutöver har han, och hans medarbetare, uppfunnit och utvecklat tusen andra ting som lagt grunden till det moderna elektriska
samhället. LH Inga-Lisa Arnshed tog därefter över och försökte ge ett svar på frågan ”Var
det verkligen Betsy Ross som sydde det första stjärnbaneret?”. Enligt en omhuldad historia
i USA sydde denna sömmerska den första Star-spangled Banner under en enda natt på
uppdrag av bl.a. George Washington själv. Det finns inga belägg för sanningshalten i den
omtyckta historien om änkan Betsy Ross, men i varje fall stadfästes USA:s flagga 1777 med
13 vita, femuddiga stjärnor, som var och en motsvarade en delstat.
Under efterkapitlet togs medlemmarna med på en luxuös och dramatisk resa med Titanic
exakt 92 år efter dess kollision med isberget. Besättningen, grupp
10, tog väl hand om passagerarna och serverade lax samt kaffe med
skeppsskorpor medan fartyget, under föredragshållaren Peter Ross
Lindholms ledning, stävade ut till havs från Southampton mot New
York. Incidenter, varningar och försummelser; all dramatik fick passagerarna denna kväll uppleva genom Titanic-kännaren Peter Ross
Lindholms synnerligen initierade och engagerande skildring av detta, endast i våra sinnen, osänkbara fartygs första och enda färd. Vad
orkestern spelade medan Titanic sjönk? Kanske var det barkarolen
ur Hoffmanns äventyr.
LL Trelleborg Nr 734 hade det vårsmyckade Österlen som mål
för 2004 års utflykt den 8 maj. Trots att solen mest lyste med sin
Peter Ross Lindholm tog oss med på en ödesdiger resa med Titanic.

Grupp 10 agerade besättning på Titanic.
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frånvaro kunde deltagarna anteckna många upplevelser i de soliga minnenas bok. Första
stoppet var i Kåseberga, där innehållet i välfyllda picknickkorgar intogs till ackompanjemang av Lars-Erik Larssons enmansorkester. I Backåkra gavs tillfälle till stilla eftertanke vid
Meditationsplatsen, denna
dag omgiven av ett överflöd
av blommande backsippor.
Via Skillinge, Brantevik och
Simrishamn nåddes Kivik
med besök på musteriet och
Äpplets Hus. I Brösarps backar blommade gullvivorna
som stora smörklickar i allt
det gröna. Lunch väntade i
Illstorps lustgård, dock föregången av ägarinnan Lulu
Vårutflykt till Österlen: Lunchpaus i Illstorps lustgård.
Mårtenssons sakkunniga och
humoristiska genomgång av konsten att krydda snaps med örter från den egna trädgården.
Provsmakning, snapsvisor och gemyt ingick. Ordförande Bertil Nilsson tackade grupp 1 för
ett utmärkt arrangemang innan färden gick tillbaka till Trelleborg./KM
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LL Blå Jungfrun Nr 749 och LL
Westervik Nr 679 spelade söndagen den 23 maj sin första golftävling tillsammans på Oskarshamns
golfbana. Det var en vacker vårdag,
som tolv Vasasyskon träffades och
kämpade tillsammans i sann Vasaanda. Nästa år träffas vi på golfbanan i Västervik, eftersom LL Westervik Nr 679 vann tävlingen. /GG

FRAMTIDSGRUPPEN I LOGEN CHRISTIAN NR 617

LL Christian Nr 617 i Kristianstad tänker på framtiden. Vid årets Hans Mattson-dag i Önnestad den 15 augusti var det premiär för en nyproducerad skärmutställning med text och
bilder om Logens verksamhet, anknytningen
till Önnestad och en presentation av Vasa
Orden av Amerika och dess framtida mål och
syften. Utöver skärmutställningen har man
också framställt en flerfärgsbroschyr om Logen och Vasa Orden av Amerika.
- Framtidsgruppen är inte någon pinfärsk
företeelse. Funderingarna har funnits i Lo“Framtidsgruppen” i 617 Christian, Willy Nilsson, Walter gen tidigare, men aldrig realiserats
fullt ut. För några månader tog
Herbst, Gösta Löfstedt, Olle Hjelm och Bo Abrahamsson,
vi tag i det igen och den utsedda
med att par av de bild- och textplattor som finns med på framtidsgruppens ledamöter har
Logens utställningsskärmar. (Foto: Ingemar Holmqvist) på olika sätt arbetat med projektet.
Avsikten är dels att utåt presentera Vasa Orden av Amerika och Logen, var vi finns och vad
vi sysslar med. Sanningen är ju tyvärr den, att medlemsrekryteringen ofta är trög och att vi
tappar medlemmar. Målet är att få en nyrekrytering och då inte minst av yngre medlemmar,
säger O Gösta Löfstedt.
Gruppen har varit samlad några gånger under våren och sommaren, främst i Vånga, där Bo
Abrahamsson bor. Man har gjort en målbild för år 2006, vilken har sin grund i 1896, då den,
i detta sammanhang, fiktive Ivöynglingen Hilding Book, ”drabbades” av Amerikafebern.
- Nu gäller det ”i anfäders spår”. Tanken är att bl a medlemmar i vår Loge skall kunna fungera som guider när Hilding Books barn och barnbarn skall intresseras för att komma hit för
att under ett par veckor och med ett omväxlande program stifta bekantskap med anfaderns
hemland, konstaterar Bo Abrahamsson.
Meningen är att skärmutställningen sedan skall kunna placeras ut på bibliotek och på andra
offentliga platser inom Logens verksamhetsområde. Och ett par Loger i Blekinge har även
visat intresse för att använda sig av PR-idén. /WiNil

ORDFÖRANDETRÄFF I SYDOST

Söndagen den 1 augusti träffades O, VO
och 2:VO från LL Carlskrona Nr 601, LL
Christian Nr 617, LL Ronneby Nr 630, LL
Carl von Linné Nr 678 och LL Utvandrarna
Nr 680 till en informell träff i Ronneby. Det
var mycket som diskuterades denna dag och
vi fick många goda idéer från varandra. Men
även de problem som ibland uppkommer i
Logerna ventilerades.
När vi skildes på eftermiddagen var vi alla
överens om att detta varit en mycket givande
dag och vi var fast beslutna att åter träffas under dessa former. /IH
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RYTTERDAHLS GO WEST

Som relativt nya medlemmar i Vasa Orden av Amerika har vi lärt att det är nyttigt och
berikande att besöka andra Loger. Vi beslöt därför att söka upp en Loge i USA vid vår nästa
resa dit. Vi åker ungefär en gång per år, enär vår yngsta dotter bor i Maryland sedan 20 år.
Logen vi tog kontakt med är Drott Lodge Nr 168, Washington DC - Det visade sig att just
den period vi var där, var Logemötet inställt. Istället blev det ett samarrangemang i St. Johns
Church i Bethesda, Md. den 3:e maj, mellan
Svenska Ambassaden, SWEA, ASA samt Drott
Lodge. Kvällens huvudattraktion var ”Alghults”
Kyrkokör, Sverige. Kören var mycket uppskattad
och sjöng alltifrån svenska folkvisor, ur ABBA:s
Kristina från Dufvemåla, Taube m.fl. till sommarpsalmer och förstås Bobergs O Store Gud.
Som svenskar kände vi stolthet över kören.
I kyrkan fick vi också möjlighet att överlämna
Ronnebylogens standar till Chairman Carina
Jonsson i Drott Lodge Nr 168. Det kändes
högtidligt att i en närmast fullsatt kyrka utföra detta uppdrag samt framföra hälsningar
från vår Loge, vår Ordförande Inger Hammarlund samt DM Åke Mellnert. Efter konserten
hade vi nöjet att ”mingla” med många trevliga
”gamla svenskar”, som gärna berättade om sina
liv i USA. Det blev en minnesvärd kväll för oss.
/Ingrid och Hans Rytterdahl. Logen Ronneby Nr 630

USA-TRIPP MAJ-JUNI 2004

Ulla och Inge Karlsson, samt Inga-Britt och Jan-Åke Ferborn, medlemmar i LL Skåne Nr
570 diskuterade i februari att göra en resa till USA. En av anledningarna var att LL Arlington Nr 62 i New Jersey skulle fira sitt 100-års jubileum.
Resa till ett Högtidsmöte i Södra Sverige och stanna två dagar och sedan åka tillbaka till
hemmets lugna vrå, bjuder inte in till extraordinär tankeverksamhet. Lite annorlunda blir
det med en resa ”over the sea”.
Ergo - planering på en högre nivå! För att krama ut det
bästa! Färden gick därför först från Kastrup Airport torsdagen 27 maj till Florida, för att där inkvartera oss i inhyrd
villa. Cirka en timmes bilfärd från Orlando Airport fann
vi paradiset, eller i varje fall nivån strax under. Detta för att
vila upp oss inför kommande vedermödor.
Den inhyrda villan
Bortsett från rekreationen upplevde vi de vanliga turistfällorna, men även ett gudomligt väder med svalkande bad i hemma-poolen och cirka 90
grader varmt. Fahrenheit visserligen, men det får läsaren själv räkna om till Celsius.
En vecka går fort – medförandes att resan var tvungen att fortsättas. Flyg till New Jersey

och Newark Airport, där vi
och med hjälp av övriga från
blev hämtade för att fraktas
LL Skåne Nr 570 överlämna
till Hotel Comfort Inn Suites i
några presenter, hälsa från
Budd Lake. Vi såg framför oss
DL Nr 20 och dess tjänsteen givande fredag och lördag.
män, samt lovade att komma
Fredagskvällen den 4 juni
tillbaka när som LL Arlingvar vi inbjudna till Vasa Park
ton Nr 62 fyller 200 år!!
i Budd Lake Fredagkväll i klubbstugan i Budd Lake Park. Lägg märke till att Alla festligoch
dess Ulla & Inge Karlsson samt Inga-Britt Ferborn bär Vasa T-shirt! heter tar slut.
klubbstuga för enkelt samkväm, samt ett
Dock fanns ytterligare tid att utforska delar
nyinsatt styrelse- och Logeav landet i väster. Efter ett par
möte. Vi fick tillfälle att höra
Entrén till ”The Skylands at
Arlington-Logens
KulturleRandolph”, där festen hölls.
dare, Sue Corneilson, berätta
om Sverige och personer där.
dagar hos släktingar i WestKulturledaren hade också att
wood i New Jersey, var tiden
berätta att hon 1979 besökt
inne för att bila vidare mot
LL Malmöhus Nr 643 vid
Maine. I mångt och mycket
dess 20-års jubileum.
likt den svenska naturen. Vi
Lördagen den 5 juni höll LL
skulle till Westport Island
Arlington Nr 62 sin ”Cenoch släktingar där. Jag skall
tennial Celebration” på The
inte trötta ut läsarna med
Skylands at Randolph i New
reseskildringar, men jag vill
Jersey. I mycket pampiga
berätta att det finns otroligt
lokaler hade många
mycket att se i Maine.
O, Ann Graham Peterson, och VO,
mött upp. MedlemTill exempel, Bath,
Errol Ernstrom, skär jubileumstårtan.
mar från DL Nr 6, från
Portland,
Camden,
olika LL, samt naturligtvis
Boothbay Harbor, Freeport
de fyra ovannämda svenska
och ett 50-tal ställen till. Det
Vasa-medlemmarna deltog
får bli vid ett annat tillfälle.
Sammanfattningsvis. Efter
Dans i festlokalen
tre veckor hade vi upplevt
i festligheterna. Begivenhemycket, men ändå blott en
terna hölls föredömligt i styr
bråkdel av vad som finns att
av Logens Ordförande, Ann
uppleva.
Graham Peterson. God mat,
Jan-Åke Ferborn
dans hela kvällen och små roFDO
liga inslag fanns också för att
LL Skåne Nr 570
förgylla feststämningen. Denna
rapports författare fick också en
möjlighet att önska en god fortInge & Jan-Åke studerar i Camsättning för LL Arlington Nr 62,
den Hill State Park, Maine.
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SVERIGE-AMERIKADAGEN I ÖNNESTAD 2004

Logen Christian Nr 617 och Önnestads Hembygdsförening har nu delat ut den 17:e
plaketten, till minnet av en av de mest kända USA-emigranterna, Önnestadsfödde Hans
Mattson. Plakettmottagare denna gång var ”svenskamerikanskan” och professorn i Teatervetenskap vid San Diego State University, Ann-Charlotte Harvey, Lemon Grove Kalifornien.
Hon är även Storlogekulturledare för USA och Kanada och har tidigare gästat Sverige-Amerikadagen i Önnestad och framträtt där med sina emigrantsånger.
Sverige-Amerikadagen inleddes med gudstjänst i Önnestads kyrka, där förre kontraktsprosten Georg Franzén officierade. 11-årige Alexander Tillberg, Åhus, sjöng solo i kyrkan
och hade även ett bejublat framträdande i hembygdsparken. Vad månde bliva av honom?
Åhus Blåsorkester svarade för takt och ton, när man marscherade till Hembygdsparken
och traditionellt gav en konsert där. Ordföranden i Stiftelsen Sverige-Amerikadagen, Karin
Holmqvist, hälsade välkommen. Så följde flagghissning och nationalsångerna sjöngs.
Carl-Werner Pettersson, mottagare av Hans Mattson-plaketten år 2002 och välkänd
”brobyggare” och reseledare over there, nästan med ”klippkort” över Atlanten, höll invigningstalet och överlämnade plaketten till Ann-Charlotte Harvey. Han konstaterade bland
annat att Ann-Charlotte fick belöningen för sitt idoga arbete för svensk kultur i utlandet
och sin verksamhet med inspelningar och sångprogram med bland annat Olle i Skratthult
och Snusgatefestivalen i Minneapolis. I sitt tacktal konstaterade Ann-Charlotte att hon, när
hon började sitt kulturella arbete i USA, trodde att hon var ganska ensam om att bygga broar
mellan USA och Sverige.
– Det är dock fel. Det finns så många, många andra. Alla ni som är här är brobyggare, sade
hon och bjöd även på en sångstump.
Högtidstalet hölls av professor Ulf Beijbom, tidigare chef på Emigrantinstitutet i Växjö,
vilken gav en fullödig redovisning av Hans Mattsons liv och gärning, även sett från Kristianstads horisont.
Och det blev ytterligare kulturhistoria, när Ingegärd Bodhner-Granberg, tidigare ordförande i Harry Martinsson-sällskapet, anknöt till att det i år är 100 år sedan Martinsson föddes,
och tecknade en mycket intressant bild av hans liv och gärning.
Sammankomsten i Hembygdsparken avslöts med att Durspelarna, Ingvar Karlsson, Åke
och Torsten Mohlin, samt Folke Färm bjöd på sång och musik på durspel och mera fullvuxna dragspel. Och där saknades naturligtvis inte ”Hälsa dem där hemma...” /WiNil
Fotnot: Hans Mattsonplaketten delades första gången ut 1989 till
Hans Mattsonsläktingen Wesley J Matson, Minnesota.
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