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DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

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

NR 3 ÅRGÅNG 42 SEPTEMBER 2008

Vid en audiens på Kungliga Sottet överlämnade Kronprinsessan Viktoria ”den 
gyllene plaketten” till Årets Svensk-Amerikan 2008, Barbro Osher. Deltog gjorde 
bland andra vår Distriktsmästare Catherine Bringselius Nilsson med make Göran.

Läs mer på sidorna 3,4,11-15

HÖGTIDLIGT PÅ SLOTTET
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REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 10 oktober 2008.

Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson, 
för adress se baksidan.

Om du kan sända material via e-post, så är det bästa sättet.

VASA-VÄNNER!
Den var vacker, varm och skön och visst har vi njutit av 

den fina sommaren.
Nu är Logerna åter igång med många fina möten och 

andra arrangemang, vilka ger möjligheter för trivsam sam-
varo Vasa-syskon emellan.
Vasa Support Club har under senare tid haft glädjen att 

ekonomiskt bistå till några arrangemang och behandlar 
i skrivande stund ansökningar om medel för ungdomars 
studier i USA.
I september-oktober sänder vi till Logerna våra inbetalnings-kort för årsavgifterna 2009. 

Vi hoppas att vi som vanligt får PS hjälp att distribuera dessa till samtliga medlemmar i 
oktober-november. Ett STORT TACK på förhand. Då jag får en del post privat eller till 
Vasa Support Club, vill jag meddela att min och Inga-Lisas adress fr.o.m 1 mars 2008 är 
Fredsgatan 21 E, 231 51 Trelleborg. Hjälp oss att få ännu fler medlemmar till Vasa Support 
Club. Ju fler medlemmar ju mer medel kan vi bidra med som hjälp till Loger och enskilda 
medlemmar. OBS. Oförändrad medlems-avgift 100:-/loge 30:-/medlem!
Varma hälsningar till Er alla från
VASA SUPPORT CLUB    Postgiro nr 105 68 42 - 6
Rolf Arnshed Ordförande
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Aktivitetsklubb 
VASA ORDEN AV AMERIKA 

DISTRIKTSMÄSTARENS 
SPALT

Årets Svenskamerikan 2008 hyllad
Firandet av Årets Svenskamerikan 2008 

Barbro Osher blev en succé. Det mediala in-
tresset har varit stort och Barbro Osher har 
uppmärksammats i flera tidningar och i radio- 
och TV-intervjuer. Utrikesdepartementet be-
römmer valet av Barbro Osher. Hennes arbe-
te som generalkonsul i San Francisco betyder 
oerhört mycket för kontakterna mellan USA 
och Sverige. UD ordnade en lunch till Barbro 
Oshers ära och Amerikanska Ambassaden tog 
traditionsenligt emot Årets Svenskamerikan 
på en mottagning i Stockholm.

Huvudarrangemanget hölls i Växjö. Växjö 
kommun välkomnade Barbro Osher med 
make Bernard Osher genom sina högsta fö-
reträdare Nils Posse och Bo Frank. Till Krono-
bergs län välkomnades paret Osher av Lands-
hövding Kristina Alsér.

Den största begivenheten ur Vasa Ordens 
synvinkel var banketten den 8/8 2008. Den 
hölls i Konserthusets Restaurang. Distrikts-
mästaren för Distriktslogen Södra Sverige Nr 
20  Catherine Bringselius Nilsson var kvällens 
värdinna och hälsade alla välkomna å de båda 
svenska Distriktens vägnar. Sveriges kulturråd 
i USA Mats Widbom, Ambassadör Ulf Hjer-
tonsson vid Sveriges generalkonsulat i New 
York och kulturattachén vid Amerikanska 
Ambassaden Richard LaRoche var långväga 
gäster, som Distriktsmästaren hade äran att 
hälsa välkomna. Landshövdingeparet Kris-
tina och Jan Alsér hedrade banketten med sin 
närvaro liksom Stormästarens representant 
i DL Södra Sverige Nr 20, Storlogedepute-
rad Knut Rosenkvist. Distriktsmästaren för 
Distriktslogen Norra Sverige nr 19 Gunnar 
Gustafsson delade värdskapet med Distrikts-
mästare Catherine Bringselius Nilsson. Stor-
mästarens representant i DL Norra Sverige 

Nr 19 Ewa Pilhammar 
Andersson var också 
bland kvällens gäster 
liksom Medlemmen i 
Storlogens Exekutiva 
Råd Tore Tellberg. Va-
samedlemmar från DL 
19, DL 20 och USA deltog i banketten, som 
också var väl besökt av många vänner och 
släktingar till middagens hedersgäst Barbro 
Osher.

En stråkkvartett slog an tonen för kvällen 
med charm och finess. Tal hölls och gåvor 
överlämnades. De båda svenska Distriktslo-
gernas gemensamma gåva till Årets Svensk-
amerikan, ett par kristalljusstakar från Or-
refors, överlämnades av de båda Distrikts-
mästarna, som även överlämnade till Årets 
Svenskamerikan sina Distrikts respektive 
standar. Barbro Osher tackade Vasa Orden av 
Amerika för utnämningen till Årets Svensk-
amerikan och för de gåvor som hon mottagit. 
Hon var överväldigad av all hyllning och upp-
märksamhet.

Kvällen avslutades med stämningsfull dikt-
läsning av Vasamedlemmen och dramaprofes-
sorn Anne-Charlotte Harvey från San Diego.
Dagen efter banketten blev Årets Svenska-

merikan traditionsenligt guidad av professor 
Ulf Beijbom på Utvandrarnas Hus. Vid Vän-
föreningens årsmötesmiddag samma kväll 
var Barbro och Bernard Osher hedersgäster. 
Komminister Harald Gustavsson underhöll 
med sånger av Evert Taube.

Söndagen den 10 augusti firades Minneso-
tadagen. Dagen började med svensk-ameri-
kansk högmässa i Domkyrkan. Biskop Sven 
Thidevall och domprost Jan-Olof Johansson 
var bland de medverkande. 

Det publika evenemanget i Museiparken, 

JULHÄLSNINGAR I VASA NYTT
Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt sända Dina  Jul- hälsningar

till Vasa-vänner genom en radannons i VASA NYTT!
Gör så här: Betala till: PG 43 09 29-0, DL Södra Sverige Nr 20

Skriv Ditt/Ert namn och Logens Nr på postgiroblankettens talong

Priset är endast 50 kr och skall vara Distriktslogen tillhanda senast den 18 oktober 2008.
Detta är ett billigt och effektivt sätt att sända Julhälsningar, ingen nämnd, ingen glömd!

Varje Loge är välkommen att önska en riktigt God Helg!
Dessa gemensamma julhälsningar kommer att  publiceras i 

VASA NYTTs novembernummer 2008.
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fick på grund av ostadig väderlek, flytta in i 
Utvandrarnas Hus. Barbro Osher fick ta emot 
ett diplom som bevis på utmärkelsen och av-
täcka tavlan med namnen på Årets Svenska-
merikaner, kompletterad med hennes namn.

En stor publik hade kommit för att se och 
lyssna till Årets Svenskamerikan.

Hennes tal handlade finstämt om längtan. 
Barbro Osher avslutade det så här (citat):
”Jag tänker också ofta på alla dem som flyttat, 
frivilligt eller ofrivilligt till vårt land. Vi har lätt 
att förstå svenskars hemlängtan - men förstår vi 
något av våra nya landsmäns och landsman-
ninors? Och kan vi idag i grunden förstå hur 
man egentligen hade det när man tagit farväl 
för evigt av marker och fränder. När längtan 
blir för stark efter människor, natur och historia 
tar jag planet hem. Det kunde inte Karl Oscar 
och Kristina!”
Carl von Linné var temat för den utflykt, 

som ordnades för Barbro och Bernard Osher.
De kände väl till Linnés Hammarby utanför 

Uppsala och uppskattade den eminenta guid-
ning som bjöds av Carl von Linné själv, alias 
Anton Härder. Barbro och Bernard impone-
rades av det tålmodiga och gedigna arbete 
som krävs för att återskapa och bevara det 
odlingslandskap, som var typiskt för Linnés 
tid. Råshult (några mil söder om Växjö) är 
ett levande museum över 1700-talets sätt att 
bruka jorden. Utflykten avslutades i Möck-
elsnäs med besök på det nybyggda orangeriet, 
enligt 1700-talsritningar, och med en repre-
sentativ mångfald av växter från den tiden.
Firandet av Årets Svenskamerikan avsluta-

des högtidligt med en audiens på Kungliga 
Slottet i Stockholm. Kronprinsessan Viktoria 
överlämnade den gyllene plaketten till Bar-
bro Osher.

När detta skrivs har jag just kommit hem 
från Växjö med utnämnandet av Årets Svensk-
Amerikan 2008 Barbro Osher i bagaget.I 
tacktalet nämner Barbro Osher ofta ordet 
LÄNGTAN inte bara att längta hem utan 
längtan till sommaren-vintern- skogar-hav-
lyckan-glädje, någon att få vara tillsammans 
med, en inre tillfredställelse i själ och hjärta. 
Tänk att ordet längtan kan förknippas med så 
mycket i våra dagliga sysslor! Nu hoppas jag 
att alla Ni Vasasyskon skall ha känt eller kän-
ner denna längtan att få återuppta Vasaarbe-
tet efter förhoppningsvis ett underbart som-
maruppehåll, med all den glädje och vänskap 
som ingår i ett medlemskap i Vasa Orden 
av Amerika. Det har hänt mycket på vägen 
sedan min sista inlaga i VASA NYTT, både 
positivt och negativt. Kanske det skall vara så, 
förhoppningsvis lär vi oss något av båda de-
larna. Jag är glad jag kunnat rapportera till vår 
Stormästare Rolf Bergman att Logen Tome-
lilla Nr 631 lever vidare. Tack till DD Hans 
Ferm och övriga Logesyskon för allt Ert ned-
lagda arbete, lycka till med nya framgångar. 
Själv har jag besökt ett antal Lokalloger med 
Jubileum, Sverige-Amerika dagar, Amerikan-
ska Nationaldagen med mera. Tack till alla Er 
som bryr Er, detta ett måste för att Vasa Or-
den av Amerika skall växa och leva vidare. Jag 
arbetade tillsammans med FD Redaktören 
för VASA NYTT, Åke Nilsson LL Ronneby 
Nr 630. Br Åke har tyvärr lämnat vår syskon-
ring. Jag tänker då på Vasa Support Club, det 
finns många sätt att bidraga med en slant vid 
olika tillfällen såsom när någon har avlidit, 
fyller år, ett tack till någon som ställt upp för 
vår Orden och mycket mera. Dessa kriterier 
gäller även till Vasa Arkivets Stödförening. 
Alla vet vi detta hoppas jag! Det vi bidrager 
med kommer Vasa Orden av Amerika till del, 

genom bra beslut från Vasa Support Club. Li-
kaså för bibehållandet av vårt arkiv i Bishop 
Hill. Diskuterade med Distriktsmästaren i 
Norra Distriktet DL 19, Gunnar Gunnars-
son, om vikten av ett bra  samarbete mellan 
de båda Distrikten 
i Sverige, det kan 
förhoppningsv i s 
bidraga med lägre 
kostnader, flera 
nya medlemmar 
etc. Maj-Lis och 
jag fick besök av 
FDM Daga Ka-
rin Lindquvist, 
DL Pacific Sout-
hwest Nr 15 Californien. Daga 
Karin var maka till bortgågne FD Stormästa-
re Carl G Lindquvist, dagarna till ära hissade 
vi Svenska och Amerikanska Flaggan. Mycket 
uppskattat. Reser över till USA i oktober, 
hoppas att jag då får möjligheten besöka nå-
gon Loge. Alla bör veta hur berikande det är 
vid besöken man gör i någon av våra Lokal-
loger i Sverige. Alla Ni som har tid och möj-
lighet, TVEKA INTE för ett besök i någon av 
våra Lokalloger. Jag är helt övertygad om att 
Ni kommer att känna glädje och gemenskap 
genom Era besök. En viktig del med dessa 
besök är att Logerna Ni besöker återgäldar 
detta med ett besök i Era egna Loger. En 

”påminnelse” till PS:  Skicka gärna Era kallel-
ser och Logeglimtar till mig, det underlättar  
mina rapporter till vår Stormästare. Adressen 
finns i matrikeln, min  Mailadress rosenkvist.
knut@telia.com. Tack på förhand.

Slutar med ett tack till vår DM Catherine 
Bringselius Nilsson för allt det fina arbetet 
och planeringen med ÅSA 2008. Även tack 
till DM Norra Sverige Nr 19 Gunnar Gun-
narsson och en varm Vasa hälsning från vår 

STORLOGEDEPUTERAD HAR ORDET

ETT VARMT TACK TILL VÅRA SPONSORER
Amerikanska Ambassaden, Stockholm

Elite Park Hotel, Växjö
Emigrantinstitutet Växjö

Emigrantinstitutets Vänförening
Glasriket – Orrefors Kosta Boda

Karlson´s Gold
Linnés Råshult

Länsstyrelsen i Kronobergs Län
Orangeri och kunskapscentrum Carl von Linné

Riksföreningen Sverigekontakt
SAS Scandinavian AB Sverige

Utrikesdepartementet
Vasa Orden av Amerika - Storlogen

Växjö Kommun
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Margareta Berg och Inger Hanright 
njuter av härligt försommarväder

Stormästare Rolf Bergman. En maning till Er 
alla kämpa för att vårt kära Vasa Orden av 
Amerika skall leva vidare Vi kan klara av det. 
Var rädda om varandra !

I Sanning och Enighet
Knut Rosenkvist.
SLD DL 20

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
Ordenssyskon!
Välkomna tillbaka efter 

en fin och solig sommar. 
Hoppas ni haft tillfälle att 
delta i många av våra som-
mararrangemang i Svensk-
amerikansk anda.
I maj tog jag tåget till Gö-

teborg och träffade Inger 
Hanright, vår Grand Lodge 

Cultural Director – vår Vasakontakt för både 
USA och Kanada. Hon är Storlogens Kultur-
ledare och håller kontakt med alla Kulturle-
dare i Distrikten i USA, Kanada och Sverige.

Slottsskogen visade sig från sin soliga sida 
och vi fick en förkänsla av sommar.
Vi talade om hur viktigt kulturarbetet är. 

Hur vi ska kunna sprida kunskaper om det 
skandinaviska arvet till alla logesyskon. Kon-
takten med oss i Sverige genom bl.a. våra 
vänloger blir avgörande för nya intryck från 
våra respektive länder idag.

Dagens emigranter till USA/Kanada har 
helt andra förutsättningar men intresset att 
bevara våra nationella traditioner och dela 
dem med våra nya vänner finns alltjämt.
Vasaorden av Amerika ger så många möjlig-

heter till fina kontakter mellan oss i Sverige 
och våra logesyskon i USA och Kanada för att 
vårda vårt gemensamma kulturarv.
.Inger är mycket intresserad av kontakter 

med oss Kulturledare i Sverige. På hennes 
hemsida  www.vasaorder.net/Culture  kan 
vi också få idéer till Kontakt Amerika. Vi var 
ense om att den stora utmaningen, som vi 
alla Vasasyskon står inför, är att sprida idén 

om vår Orden och locka fler medlemmar att 
delta.

I senaste VASA NYTT kunde vi läsa om 
hennes Vasa Park i New Jersey; läs mer på 
http://www.vasaparknj.com/

När ni läser detta har vi haft årets Tjänste-
mannakonferens i Ljungby. De olika tjänste-
mannagrupperna träffas och lär om sitt upp-
drag.  Ett antal nya Kulturledare/Biträdande 
Kulturledare har haft möjlighet att träffas 
och utbyta erfarenheter. Vi kommer också 
att undersöka intresset för en KL-träff till 
våren, där fler KL kan träffas och lära känna 
varandras verksamhet. Hör gärna av dig till 
mig med synpunkter.

Så önskar jag er alla en riktigt givande Vasa-
höst!

I Sanning och enighet 

Margareta Berg
Distriktskulturledare DL 20

MDER HAR ORDET
Vasavänner!
Jag sitter här i sommarvärmen och med ås-

kan runt knuten  med en ny dator och skall 
lära mig det nya operativsystemet, samtidigt 
tänkte jag informera lite om vad som gäller 
för inlämnande av motioner till Distriktsmö-
tet 2009, samt lite annat.
Vid förra Distriktsmötet beslutades att ti-

den för inlämnande av motioner framflytta-
des till den 1 december, det är sista datumet 
då Logen skall erhålla dem, men tänk då på 
att styrelsen skall hinna med att behandla 
dem innan Logemötet i november och ge sitt 
utlåtande. Distriktssekreteraren skall ha dem 
senast den 31 december.
För att motionen skall var gällande måste 

den vara behandlad av Logen, som Logens 
egen eller som personlig innan den skickas 
till Distriktssekreteraren.
Jag hoppas att det finns intresse för inläm-

nande av motioner även  till nästa Distrikts-
möte. Vid det förra slogs det rekord av inläm-
nade motioner.
Jag hoppas att alla har fått de senaste rätt-

ningarna av stadgarna som jag lämnade ut i 
samband med ER-mötet i mars månad. I och 

med denna rättning 
är allt med som be-
slutats vid de senaste 
Storlogemötena och 
Distriktsmötena.

Jag uppmanar er 
att läsa igenom 
stadgarna så att ni 
är nyuppdaterade 
på vad som gäller.

Det har gjorts ändring i poängberäkning för 
musikmästare vad gäller DFT och LFT, dessa 
är på väg ut samt att det i handboken för 
tjänstemän kommer att finns en lathund för 
CM om uppträdande vid bankett. Den heter 

”Vett o Etikett vid Bankett”.
Det som är framför mig nu är Tjänsteman-

nakonferensen i Ljungby i sista helgen i au-
gusti, det skall som vanligt bli trevligt att 
träffa de nya tjänstemännen från Logerna.
Jag önskar alla Vasasyskon en fin och inne-

hållsrik höst med fina Logemöten och efter-
kapitel.

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf

AKTIVITETSKLUBB NR 22 
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING

bildad 21 september 1992
Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödför-

ening och stöd A rkivets verksamhet och bevara en svensk-
amerikansk kulturhistoria.

Vid kondoleanser - tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!

Årsavgift kr 50:- Livstidsmedlem kr 700:- Postgiro 73 27 09-1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE tel: 0457-203 90
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LOGEGLIMTAR

LOGEN SKÅNE NR 570 - MALMÖ
ROSKILDEFREDEN
Fredagen den 25 april in-

leddes med programenligt 
Logemöte där bl.a vår CM . 

Åke Sjöstrand redogjorde om reglerna för hur 
man gör, om man under pågående Logemöte 
behöver lämna mötet, en nyttig påminnelse 
för oss alla. KL Olle Olsson berättade om 
att han tagit ”Kontakt Amerika” bokstavligt, 
genom att brevledes (s.k snigelpost) tagit 
kontakt med Storlogekulturledare ( GLCD ) 
Inger Hanright, som blev glad över ett riktigt 
brev. Sy Inger berättade lite om kulturarbe-
tet i Amerika som att mycket är baserat på 
gamla tiders svenska sedvänjor, hon berät-
tade också om Logemöten och efterkapitel 
samt om att de har kontakt med flera andra 
svenska lokala föreningar och företag där i 
Amerika. Kontakt har även tagits med Logen 
Miami Nr 554 och Logen Carl Widen Nr 743 
våra vänloger, som svarat med långa brev som 
KL delgivit vår Loge.

Efter mötet minglades lite i väntan på maten, 
som bestod av Danska frikadeller, ”stora som 
tennisbollar” som hade en väldigt mättande 
förmåga. Vid kaffet framfördes ett historiskt 
skådespel med anledning av 350 årsjubileet 
av Roskildefreden. Kung Carl X Gustav ge-

staltades av  Sivert Alexandersson och Kong 
Fredrik den III av Jan Åke-Ferborn, den flitige 
kyparen Jensen spelades av  Åke Sjöstrand. 
Efter långa besvärliga samtal som krävde 
många inkallande av kypare Jensen med sin 
Gammeldanskflaska blev dock samtalen mer 
trevliga och till slut enades de om att sluta 
fred och därmed blev vi Svenska Skåningar, 

om det var bra är dock många oense om än i 
dag. Aktörerna är all beröm värd för sitt age-
rande !

Efter detta trevliga skådespel spelade Nils-
Börje Andersson underhållningsmusik på 
dragspel och spontan allsång utbröt med god 
hjälp av Lilian Alexandersson. Nils-Börjes 
många trevliga vitsar och historier förlängde 
kvällen ytterligare. Kvällen avslutades med 
att det stora digra vinstbordet tömdes på sina 
vinster av alla de glada vinnarna. Denna trev-
liga kvälls värdar var grupp 5. / O.B.O.

Nils-Börje Andersson och Lilian Alexandersson

LOGEN CHRISTIAN NR 617 - KRISTIANSTAD
SÅNG-OCH MUSIKAFTON
Den 15 mars hade Logen Christian Nr 617 

Logemöte varpå C4 Mix underhöll med sång 
och musik vid efterkapitlet.

Festkommittén bestod av Hans och Kerstin 
Ferm, Eva och Paul Holmquist, Åke Mellnert 
och Carina Norin vilka stod för meny och 
kontakt med C4 Mix ledare Lars Nilsson. Ef-
ter att ha intagit den utsökta varmrökta laxen 
kom ”Tårtan”, en ovanligt god sådan bakad 
av Kerstin.

C4 Mix presenterades av Lars Nilsson som 
dessutom medverkade med sång och ”mel-
lansnack” bl.a. med historier om skåningar 
och smålänningar. Vi fick oss många goda 
skratt.

C4 Mix hade sin skicklige ackompanjatör 
med sig och denne framförde några solo-
stycken på piano. Kören som för aftonen pga 
sjukdom hade reducerats något hade dock 

två kvinnliga solister som gjorde mycket goda 
prestationer. Repertoaren bestod huvudsakli-
gen av klassiska visor, framförallt Taube men 
också nyare texter bl.a. från filmens värld. 
Man avslutade med några kända amerikansk/
engelska sånger som liksom extranumret 
framkallade uppskattande och varma applå-
der.

SOL OCH VÅR
Logen Christian Nr 617 avslutade vårens 

Logemöten med att fira vårens och vårfåglar-
nas ankomst. ”Sol och Vår”, blev därför rubri-
ken för Efterkapitlet till mötet den 25 april.
Vid fågelborden serverades Provencalsk kal-

kon och potatisgratäng. Som framgår av fotot 
från festen fanns vid t.ex. det bord föredrags-
hållaren Anders Björklund med fru Ann satt, 
en bild av en trana. Andra bord hade bilder av 

gräsand, näktergal, gök etc. Var och en hade 
vid festens början fått sin fågelbords-lott och 

Kypare Jensen försöker få 
Karl X Gustav och Fredrik III att sluta fred.

Gösta Larsson, Inga Anderberg och Ollehjelm.

Inga-Britt Andersson, Inga-Lill Pers-
son och Bengt Ödman har trevligt.

Tranans bord med bl a kvällens före-
dragshållare Anders Björklund.

Gräsandens bord, Lisa Fajersson, Ester 
Ekström,Karin Mellnert, Gösta Görans-

son, Karin Holmqvist och Nils-Olof Olsson.
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snart hittat sitt fågelbord. Det visade sig också att 
under varje kuvert-tallrik fanns en lapp med någ-

ra versrader ur en känd sång med anknytning till 
de olika fåglarna. Varje bord uppmanades sjunga 

”sin” fågelsång och det hela utvecklades till härlig 
allsång och oförglömlig gemenskap.

Så följde enligt kvällens program ”En återblick 
på gott och ont med polisen under 40 år”. Den f.d. 
polisen Anders Björklund berättade ”fängslande” 
om samhällets och därmed polisväsendets för-
ändring. Det var ett mycket intressant kåseri med 
en god blandning av allvar och komiska poänger 
som förstås lockade till skratt.

Kvällens festkommitté bestod av Anita Gimre, Ka-
rin och Karl-Erik Mellnert, Lena och Walter Herbst, 
Knut Esbjörnsson och Hertha Erlandsson. /BV

Kjugekull var målet för årets Natur- och Kul-
turdag den 17 maj. ”Kjugekull om våren” är ett 
välkänt begrepp för oss i Kristianstadstrakten. Nu 
är även Vasa-medlemmar från Karlshamn, inför-
stådda med vad uttrycket innebär.
Kjugekull är vackert och utsikten enastående: 

från kullens höjd, 66 meter över havet, ser man 

Ivö- och Oppmannasjöarna, Hanöbukten och 
Linderödsåsen med Stenshuvud. I den ljusa vår-
grönskan finner man vårblommor av alla slag, lil-
jekonvalj och orkidéer. Här finns Utemuseum och 
Hembygdsföreningens stugor där man kan se och 
läsa sig till hur de haft det, de som en gång bott 
här men även utvandrat. Efter rundvandringen 
var det härligt att bli serverad kaffe och smörgås i 
Kullastugan denna vackra majdag.

KONSERT
Den 26 april firades i Kristianstad 100 års-

minnet av svenskättligen och kompositören Le-
roy Anderson (1908-1975) med en stor konsert 
i Idrottshallen i Kristianstad. Leroy Anderson var 
född i USA men hans far utvandrade som barn 
1882 från Övarp, Norra Strö, här i trakten.

En grupp ur vår Loge gick för att höra den stora 
konserten. Det var över 2.000 åhörare som sam-
lats. En representant från Amerikanska Ambas-
saden förklarade minnesåret invigt och därefter 
spelades alla de melodier som förknippas med 
Leroy Anderson, ”poppig konsertmusik” och van-
lig sådan. Många har också säkert hört Blue Tango 
och Sleigh Ride. /BV

NATIONALDAGEN
För första gången deltog Logesyskon i Na-

tionaldagsfirandet i Åhus den 6 juni. Vasafa-
nan bars av Logen Ordförande Hans Ferm 
och marschen gick genom Åhus huvudgata 
till det vackra och anrika torget där  festlig-
heter vidtog./KH

Festkommittén

Rupert och Greta Franzén, vår DD, 
samt Elsie Ohlsson njuter av kaffet. Nationaldagsfirare.
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Brosch Black Onyx

Slips
Scarfs

Vasa-shopen

Julen närmar sig, varför inte passa 
på att fylla en strumpa med nå-

gon av våra läckra Vasa Orden av 
Amerika-accessoarer?

För priser och tillgång, kontakta 
din Loges Finanssekreterare.

Livrem

Brosch Filigree

Nya manschettknappar

MINIATYRMÄRKEN
Om du har ett av dessa märken i vanlig storlek, får du köpa motsvarande miniatyrmärke.

Välkomna till ett Vasa-rally på Blekinges vackra småvägar där vi gör korta stopp 
på olika ställen för diverse aktiviteter. 

Lördagen den 20 september träffas vi för årets 3-logemöte.
Samling blir vid Brunnsbadet i Ronneby kl 12:30.

Vid målet, Hasselstads Bygdegård, avslutar vi med en 
fest i god Vasa-anda. Festen börjar kl 18.00

 Eftermiddagskaffe med fralla serveras någonstans vid havet.
  På kvällen serveras: Exotisk planka
     Drink, öl och vatten
     Kaffe och kaka
  Pris:   250: -
  Övriga drycker: Medtages efter behov

ANMÄLAN OM DELTAGANDE GÖRS TILL:
br Ulf Alderlöf tfn 0457-246 74, e-post: ulfald@hotmail.com, 

br Björn Persson, tfn 0457-148 52, e-post: bj.persson@telia.com, 
senast tisdagen den 2 september. 

Begär kvittens om Du anmäler via mail!

Avgiften ska inbetalas senast den 5 september till pg 7 25 31-7, 
ange namn och loge vid Internetbetalning.

Tid för ombyte finns mellan målgång och avslutningsfest.

VÄL MÖTT!

LL CARLSKRONA NR 601 
LL RONNEBY NR 630

OCH LL CARLSHAMN 680

Årets 3-logemöte
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SVERIGE-AMERIKA-
DAGEN I ÖNNESTAD.

Söndagen den 17 augusti 2008 firades 
20-årsjubileum i Hembygdsparken i Ön-
nestad. Hans Mattson dagen högtidlighölls 
för första gången 1988 och i år var det dags 
för 20-årsjubileum för Sverige-Amerikadagen, 
som den efter första årets succe döptes till. 
Många betydelsefulla personer har stannat 
till i Önnestad under åren och många fina 
kontakter har knutits. Önnestad och Kristi-
anstad har satts på kartan såväl i Sverige som 
i Amerika. Vidare är det en dag som givit Lo-
gen Christian Nr 617 många medlemmar. 
Traditionsenligt startade dagen med gud-

tjänst i kyrkan, en mycket fin ceremoni med 
sång av flickorna Ida Olsson och Sandra Pet-
tersson. Folkdräktsklädda Logesyskon bildade 
fanborg i kyrkan.
Åhus Blåsorkester ledde marschen till Hem-

bygdsparken där välkomsttal hölls av ordfö-
randen Karin Holmqvist. Sedan följde natio-
nalhymner och flagghissning. Efter lunchup-
pehållet invigde Vice consul Stacey Jones från 
Amerikanska ambassaden i Stockholm dagen 
och överlämnade Hans Mattsonplaketten till 
civilingenjören Göran Eriksson, grundare av 
Esi Techtrans i Culver City i USA. Stiftelsens 
motivering är att ”Göran Eriksson är en mo-
dern svensk utvandrare som framgångsrikt 
hjälper svenska företag med etablering i USA”. 
I tacktalet nämnde han sambandet med Hans 
Mattsons gärning under sin tid med hjälp till 
emigranter. I år lanserar han också en ny fond 
för att investera i skandinaviska företag på 
en amerikansk marknad. Han fungerar som 
en konsult för att förklara den amerikanska 

företagskulturen för svenskarna. Den är inte 
alls som man tror, den amerikanskt hjärtliga 
vokabulären är ofta ren artighet  och betyder 
inte att allt är i hamn, vilket många svenskar 
förleds att tro. Högtidstalare var förre närings-
livschefen Karl-Erik Joansson i Kristianstad 
och han anknöt till Hans Mattson utvandring. 
Vidare berörde han Leroy Anderson vars röt-
ter finns i Kristianstadstrakten. I år är det 100 
år sedan han föddes.

Sonen Rolf Anderson med maka Sharon he-
drade oss med sin närvaro och under lunchup-
pehållet spelade Åhus Blåsorkester några 
Leroy Anderson låtar, vilket uppskattades 
mycket. Av tidigare Plakettmottagare fanns 
med oss Lisa Fajersson, Åhus, Bengt Berglund, 
Lund och Carl-Werner Pettersson,Åseda. Av 
de 20 plakettmottagare som förärats Hans 
Mattson plaketten har fem avlidit och de he-
drades med en tyst minut. 
Tyvärr fick vi avbryta dagen i Hembygdspar-

ken vid 15-tiden på grund av regn. Vi skulle ju 
även fått lyssna till musik på Nyckelharpa av 
Valhallagänget från Olofström och vi skulle 
fått uppvisning av Gärds Härads Folkdanslag, 
men det tar vi en annan gång.  Många hant-
verksutställare fanns där och Hans och Ker-
stin Ferm hade tagit med Logen Christians 
skärmutställning och gjorde reklam för Lo-
gen och Vasa Orden av Amerika. I övrigt har 
vi nu haft ytterligare en fin dag vid den vack-
ra emigrantminnesstenen i Hembygdsparken 
i Önnestad och vi ses nästa gång den tredje 
söndagen i augusti 2009./KH
Bilder på sidan 18.

NYTT UTVANDRARMONUMENT I BLEKINGE
Lördagen den 3 maj avtäcktes en minnes-

sten över utvandrarna från Eringsbodatrakten. 
Utvandrarforskaren och läraren Ann-Christi-
ne Wernersson Wiberg önskade sig en grund-
plåt till en minnessten när hon skulle fylla 50 
år.  Nu hade hennes önskan fullbordats och 
stenen var på plats. Stenhuggaren Niels Elley 

har gjort denna, nu står den vid hembygds-
stugan i Eringsboda. Stanna gärna till och se 
den om ni har vägarna förbi. /BE

Ni kan redan nu se den på bilden på sidan 
27. Observera de svenska och amerikanska 
flaggorna. Foto Gunnar Mossberg
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LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628 - KALMAR
GÖKOTTA

Ko-Ko kom det från en gök när morgonpig-
ga syskon från Logen Calmare Nyckel Nr 628 
tog sig fram i skogen utanför Nyttorp norr 
om Kalmar. Vi var inbjudna av Ebba Johans-
son till årets Gökotta i maj. Många av våra 
nya medlemmar deltog. 
Gökottan är en tradition med skogsprome-

nad och tipsrunda till en vacker vik i sundet. 

Där blev det 5-kamp i olika lag, korvgrillning 
och trevlig samvaro. Ett nytt inslag denna 
gång var allsång till ackompanjemang på 
dragspel av broder Sven-Olof Johansson.

Gökottan gynnades som vanligt av vackert 
väder och markerar för syskonen att nu är 
sommaren här. /LB

OSTKAKEGILLE
Den 15 juni,i strålande solsken, genomför-

de Logen Calmare Nyckel Nr 628 Sverige-
Amerikadagen på Kalmar Slott med efterföl-
jande ostkakegille i Krusenstiernska Gården. 
Sverige-Amerikadagen i Kalmar är en tradi-
tion, som många Kalmarbor ser fram emot 
och deltar i med liv och lust.

Programmet inleddes med Gudstjänst i 
Slottskyrkan på blandad svenska och engel-
ska ledd av kyrkoherde Peter Wänehag, som 
även framförde en stämningsfull sång till eget 
gitarrackompanjemang. 

Gudstjänsten följdes av en högtid i den Grö-
na Salen på slottet. Moderator var som vanligt 
Berndt Sundberg.  Hälsningsanförandet hölls 
av Ulf Färnhök som för tillfället ersatte lands-
hövding Sven Lindgren. Han talade om den 
stora utvandringen från Småland och Öland 
då människorna lämnade allt bakom sig för 
att söka ett bättre liv.

Canadas ambassadör Alexandra Volkoff höll 
ett intressant högtidstal. Hon uttryckte sin 
glädje i att medverka i den utvandrarbygd va-
rifrån så många människor reste till Amerika 
och Canada. Invandrare är betydelsefulla för 
Canada även idag; en av fem medborgare där 

har utländsk bakgrund.
För övrig underhållning svarade Kalmar 

Folkdanslag, Kalmar Spelmanslag samt Cal-
mare Brass.

En magnifik fanparad avslutade högtiden 
i Gröna Salen och ledde alla deltagare till 
Ostkakegillet i Krusenstiernska. Mängder av 
ostkaka och kaffe avnjöts i den vackra träd-
gården där Kalmar Folkdanslag och Kalmar 
Spelmanslag svarade för en uppskattad un-
derhållning denna strålande sommardag.

 /L Berg

Glada och stolta vinnare i 5-kampen.

Allsång med vy över viken i Östersjön
Fanborgen leder marschen mot ostkakegillet.

DM Catherine Bringselius Nils-
son med nöjda Vasamedlemmar.
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LOGEN RONNEBY NR 630 - RONNEBY

NATIONALDAGEN
Sveriges Nationaldag bjöd i år på strålande 

väder. Drygt 30 medlemmar ur Logen sam-
lades i Ronneby Brunnspark för att deltaga 
i firandet. Tillsammans med övriga organi-
sationer och föreningar marscherade vi till 
mässingsmusik mot festplatsen. Programmet 
innehöll högtidstal, musik, sång, dans och ut-
delande av fanor och flaggor.

Senare på eftermiddagen blev det ”grillkny-
tis” hos Elisabeth Andersmark och Kurt San-
dén. Fortsatt bra väder, tipspromenad, god 
mat och dryck avrundade en trevlig dag. /BE

FLORIDABESÖK I RONNEBY
Traditionsenligt genomförde vår Vasasyster 

Eira Lindberg sitt årliga Sverigebesök under 
augusti månad.

Den 7 augusti besökte hon även denna gång 
sina Vasavänner i Ronneby. I strålande som-
marväder samlades vi på Aspan i Bleking-
eskärgården i Inger och Kurt Hammarlunds 

sommarstuga. Efter en stärkande tipsprome-
nad i havsbandet avnjöts god mat och dryck. 
Denna gång bestod måltiden av en symfoni 
av havets frukter. Den goda tårtan till kaffet 
hade bakats av Ingegerd Alderlöf.

Mycket fanns att prata om och mörkret 
hade sedan länge lägrat sig, när det var dags 
att vända tillbaka mot staden efter en mycket 
trivsam kväll i god Vasa-anda. /KH

LOGEN HÖGANÄS NR 634 - HÖGANÄS
VASAGOLF
Elisabeth Henriksson såg till att Vasagolf-

skölden stannar i LL 634 Höganäs.
2007 vann Ola Sandberg den tjugonde upp-

lagan av Vasagolfen i Alvesta. Med vinsten 
följer att vinnarens Loge arrangerar komman-
de års Vasagolf, m.a.o. 2008 års arrangerades 
av Logen Höganäs Nr 634.

Planeringen av Vasagolfen 2008 började, på 
allvar, i november 2007 och då med en ar-
rangörskommitté bestående av Ordenssyskon 
från familjerna Carlson, Henriksson, Sand-
berg och Thornblad. Mottot i planeringen 
var att arrangera ”Den bästa och trevligaste 
Vasagolfen som någonsin genomförts samt 
att från och med nu abonnerar vi på Vasgolf-
skölden.”
Till tävlingen den 31 maj 2008 kom 30 st 

till start. Tävlingsdagen utmärktes av att väd-
rets makter var på sitt mest strålande humör, 
med klarblå himmel och en lätt bris. Innan 
start bjöds alla deltagare på frukost med färs-
ka frallor för att därefter se när Ordföranden 
Leif Larsson slog invigningsslaget för Vasagol-
fen 2008. 
Tävlingsarrangemanget gick som planerat 

och vi fick mycket beröm på det sätt tävling-
en genomförts. Fest med prisutdelning hölls i 
Höganäs båtsällskaps lokaler i Höganäs hamn. 
Totalt 51 gäster samlades till en välkomst-
drink innan det var dags att sätta sig vid det 

vackert dukade långbordet som ordenssyskon 
med Märta Thornblad i spetsen ordnat.

Efter maten förrättades prisutdelning av 
Ordförande Leif Larsson. Vasagolfen 2008 
hade ett dignande prisbord, tack vara gene-
rösa sponsorer. Första till tredje pris skänktes 
av keramikern Ove Thornblad och hans fö-
retag Excer.
Vasagolfen 2008 vanns av Elisabeth Hen-

riksson, två slag före Hans-Erik Olsson. På 
tredje plats kom Åke Sennström.

Enligt reglerna för Vasagolfen får inte sam-
ma Loge arrangera Vasagolfen två år efter 
varandra.

Bäste icke Höganäs-are som fick pris, näm-
ligen fjärde pris, gick till Agne Lindén,Logen 
Kärnan Nr 608. Därmed  blir Logen Kärnan 
arrangör av Vasagolfen 2009.

Med tanke på att vi bjöd på frukost, mycket 
och god mat inkl. vin eller öl samt ett fan-
tastisk prisbord kan Vasagolfen 2008 redo-
visa ett överskott på 515:-. Ett överskott som 
skall tillfalla LL Höganäs Nr 634:s  medlems-
vårdskommitté. Ola Sandberg
VÅRUTFLYKT
En blåsig och inte alltför varm majdag sam-

lades 39 förväntansfulla Logesyskon för årets 
utfärd, som denna gång gick till Åhus. För-
sta stoppet blev Folkestorps bränneri där en 
guide med inlevelse berättade om det gamla 
sättet att tillverka brännvin. Efter den intres-
santa visningen serverades en god och näran-

Förra årets vinnare, Ola Sand-
berg, årets vinnare Elisabeth Henriks-

son och Ordförande Leif Larsson. Resenärerna samlade på bryggan i Åhus
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de potatissoppa.
Färden fortsatte sedan vidare till Åhusstrand 

där krögaren på hotellet, Mats Svensson, höll 
en sprakande betraktelse om ”Fenomenet 
från Åhus”, Absolut Vodka. Sällan har väl en 
betraktelse framkallat så många, långa och 
hjärtliga skratt. Efter en god Middag äntrade 
vi åter bussen för hemfärd.

SVERIGE-AMERIKAMÖTE
Ett 60-tal Ordensmedlemmar samlades den 

28 juni till traditionellt sommarmöte på Vi-
kens Hemgård. O Leif Larsson hade glädjen 
att hälsa Ing-Marie Brinck från Tuscon Lodge 
Nr 691, Arizona, välkommen till Sverige och 

vårt möte.
VDM Per-Olof Brinck med maka Ing-Marie 

från Logen Småland Nr 618 hälsades också 
välkomna, liksom vår DD Bodil Walles med 
make John, Logen Malmöhus Nr 643.

En stilfull fanparad utfördes av Bodil Lars-
son, Hans Bogren, Gertrud och Kjell Gréen. 

Prologen till fanorna lästes av Ewy Blomgren.
Vid den efterföljande middagen serverades 

traditionsenligt kokt lax med tillbehör samt 
jordgubbar och glass. /BBSLD Knut Rosenkvist, DD Bodil Walles, VDM 

Per-Olof Brinck och VDS Ingrid Cannerhagen.

Kjell Gréen med den kanadensiska fanan.

LOGEN MALMÖHUS NR 643 - MALMÖ
FLOTTMÖTE
Logen Malmöhus Nr 643 hade tjänsteman-

naträff den 12 juni på en flotte runt Malmös 
kanaler. /GS

Ann-Christine Prahl och Arne Andersson 
med flera smakar på välkomstdrinken.

Tord Sölvesson underhöll bland an-
nat med polka på dragspel.

LOGEN UTVANDRARNA NR 680 - KARLSHAMN

HEDERSMEDLEM
Vårens sista Logemöte, tillika högtidsmöte, 

hölls lördagen den 12 april. Denna gång hade 
vi glädjen att vid en fin reception hälsa Birgitta 
Ödmann välkommen som medlem i vår Loge.  
Efter en kort paus med förfriskningar och 
mingel återupptogs mötet. Ronald Karlsson av-
tackades för ett långt och förtjänstfullt arbete  
som Logens Finanssekreterare.
Vid ytterligare en högtidlig ceremoni utnämn-

des Karl-Eric Forssander till Hedersmedlem i 
Logen Utvandrarna nr 680. Inom Vasa Orden 
av Amerika har Karl-Eric innehaft mängder av 
befattningar på olika nivåer under tiden 1967-
2007. (Se VasaNytt nr 2 maj 2008 sid. 24)

Den efterföljande högtidssupén bjöd som 
vanligt på utsökta rätter eller vad sägs om 

”Black and White a la Scandic med Hasselbacks-
potatis , baconknyte och grilltomat. Sedvanliga 
skålar utbringades. VO Greta Franzén talade 
till vår nya medlem, Birgitta Ödmann, som i 
sin tur höll ett litet tacktal. Kvällen avslutades 

med lotteri och dans. 

SVERIGES NATIONALDAG
Den 6 juni samlades en grupp Vasasyskon 

för att fira Sveriges Nationaldag. Tillsammans 
med medlemmar i många föreningar och or-
ganisationer tågade vi till Rosengården bakom 
Vasafanan och vår svenska fana. I Rosengården 
väntade ett stort antal besökare. Vi bjöds på tal, 
musik och folkdans. En representant för kom-
munen delade ut flaggor och fanor till dem 
som ansökt därom. Karl-Eric Forssander mot-
tog å Logen Utvandrarnas vägnar en svensk 
fana. Det var mycket högtidligt. /MW

Karl-Eric Forssander tar emot fanan.

Karl-Eric Forssander flankerad av Ordförande Bertil Geneback, Winette Fors-
sander, DM Catherine Bringselius Nilsson och DD Göran Nilsson.

LOGEN TRELLEBORG NR 734 - TRELLEBORG
EN VÅGAD KVÄLL
Vid Logemötet den 9 april deltog 86 Loge-

syskon och 5 gäster från andra Loger. Ämnet 
för Kontakt Amerika var denna kväll historik 
kring Grand Canyon.

Biträdande Kulturledare Gun Schmidt In-
stallerades.

Efterkapitel. Kvällens tema var en vågad 
kväll. Vi togs emot vid landgången av kap-
tenen och hans sjömanskvinna. Många väl-
kända sjömanssånger sjöngs och vi serverades 
god mat, räkbåtsmacka, hajmal med tillbehör 
och kaffe med skeppsskorpa.

Lars-Erik Larsson visade en DVD-film från 
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Söndagen den 7 juni spelade  17 Vasasyskon 
från Logen Blå Jungfrun Nr 749, Oskarshamn 
och Logen Westervik Nr 679, Västervik, sin 
traditionsenliga golftävling på Skorpetorps 
Golfbana i Oskarshamn.

Damklassen vann Birgit Kroon, Logen Wes-
tervik och herrklassen vann Jan Bredhammar 
Logen Blå Jungfrun.

Lagtävlingen vann Västervik.
Det var en mycket trevlig försommardag  

med god Vasaanda, som vi kommer att min-
nas. /GG

ålfisket i Kämpinge 1962, isvintern 1963 
samt från näbbgäddefisket i Klagshamn. Kurt 
Karlströms enmansband underhöll. /GS
VÅRUTFÄRD
Lördagen den 17 maj kl 0800 startade en 

fullsatt buss från Trelleborgs Övre. Egen 
medhavd frukostkorg spisades vid Pibershus. 
Solen sken men det var lite kallt. Vi fortsatte 
färden till Vordingborg där vi gick en pro-
menad på deras gågata. Till lunch åt vi den 
klassiska fläskesteken på Cafe Laika i staden 
Stege. Sedan fortsatte vi till Möns klint och 
många av oss gick de många stegen ner till 
havet. Under bussfärden hade vi frågesport 
om Danmark och om vad som hänt under 
60-talet.

En mycket trevlig bussutfärd och alla var 
nöjda och glada. /GS

LOGEN BLÅ JUNGFRUN NR 749 - OSKARSHAMN

Glada Golfare efter förrättat värv.

Anders Ingvarsson såg till att 
alla tog de 483 stegen upp.

Kaptenen och hans besättning i grupp 
6 tog oss med på en vågad seglats.

F d Stormästaren och numera Presidenten för Vasa-Arkivet i Bishop Hill, Lennart Petersson 
med maka Joan besökte Karlskrona den 26 juni. Lennart och Joan firade sin 50-åriga bröllops-
dag med en kryssning i Östersjön några dagar i slutet av juni. Vid kajen i Karlskrona väntade 
Siw och Gunnar Mossberg som guidade runt på olika sevärdheter i Karlskrona. Efter lunch och 
besök på Marinmuséet intogs kaffe och tårta hemma hos Kerstin och Lennart Persson, Logen 
Carlskrona Nr 601, varefter det var dags att åka ut med en slup till det väntande kryssningsfar-
tyget Rotterdam. En trevlig dag tillsammans i Karlskrona. /GM  
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VALBORG I BISHOP HILL
Här kommer en en bild på den första Valborgsmässoelden vid Vasa-Arkivet i Bishop Hill. Det 

är arkivföreståndaren Lars Jenners idé att skapa en svensk Valborgsmässotradition vid Arkivet. 
Det serverades kaffe och åts korv samt anordnades lekar för barnen. Svenska vårsånger sjöngs 
ur ett visblad som Lars hade ordnat och den trevliga kvällen avslutades med både den svenska 
och den amerikanska nationalsången. (Foto Sten Hult)

PS. Man kan t o m urskilja mottagarentennen till bredband via satellit. /Gunnar Mossberg


