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VASA SUPPORT CLUB-MEDLEMMAR (och blivande medlemmar)!
Vi tycker att vi har fått en bra start för vår aktivitetsklubb.
Nästan 25% av distriktets medlemmar och 17 av 19 loger
har ställt upp. Alla vi skall vara medvetna om att vi är med
och bygger upp något som kommer att bli till stor nytta för
framtidens Vasa Orden av Amerika i vårt område.
Vi har redan fått glädjen att hjälpa ungdomar med kontakter i USA och Kanada, vi har, inför alla distrikt på Storlogemötet i Edmonton, fått förklara våra syften och rönt stor
respons från såväl enskilda som lokalloger ”over there”.
Vår satsning inför 2003 är bl. a. följande. För att öka medlemsantalet har vi till samtliga
protokollsekreterare sänt färdigskrivna inbetalningskort till alla Vasa-hem. Vi har bett PS
(med DM: s tillstånd) att sända dessa inbetalningskort i samband med kallelsen till novembermötet. Så nu hoppas vi att Ni alla vill deltaga i vårt ideella arbete och vara med att bygga
upp en ekonomisk grund för Vasa Orden av Amerikas framtid i södra Sverige. Medlemsavgiften är oförändrad 30: - kronor för enskild medlem och 100: - kronor för lokallogen.
Även kondoleansmedel och penninggåvor förstärker verksamheten.
Med vädjan om Er medverkan och varma Vasa-hälsningar
VASA SUPPORT CLUB				
POSTGIRO 105 68 42 - 6

Rolf Arnshed
Ordförande

JULKLAPPSDAGS
Livremmen kan köpas
eller beställas hos logens
Finanssekreterare. Det finns
också manschettknappar,
slipshållare, slips och scarf.

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

ORDENSSYSKON!
Nu är vi där igen! Hösten är på väg efter en, som jag hoppas, för Er
alla underbar sommar. Nya vägar öppnar sig för oss, nya utmaningar,
nya mål att arbeta för. För att nå framgång krävs bättre insikt och
mera information, detta är så viktigt för att Vasassyskon skall känna
värdet av sitt medlemskap i Vasa Orden av Amerika.
Tack till våra redaktörer Bertil och Per för deras första exemplar av VASA NYTT. Nu ser
vi fram emot novemberutgåvan.
Årets Svenskamerikan, ambassadör Lyndon L. Olson Jr., som hastigt insjuknade vid
firandet av Minnesotadagen i Växjö, kom med nya krafter till Stockholm för att tillsammans
med ÅSA-kommittén besöka UD, Amerikanska ambassaden och Kungliga Slottet där Konungen och Drottningen överlämnade Diplom och Plakett för utmärkelsen Årets Svenskamerikan 2002. Valet av Årets Svenskamerikan var mycket uppskattat och Lyndon L. Olson
Jr. var mycket hedrad av utnämningen. I sina tal nämnde han alltid stor tacksamhet till Vasa
Orden av Amerika, likaså att han själv är Vasamedlem och att det viktiga kulturella arbetet,
Vasa Orden av Amerika utför, stärker banden och relationerna länderna emellan.
Efter tjänstemannakonferensen i Ljungby den 31 augusti - 1 september, kan jag med
glädje konstatera, genom kort och brev och alla positiva svar jag fått, att dessa så viktiga
konferenser alltid är lika positiva och lärorika. Här tar man hänsyn till allas åsikter och synpunkter, samt för dessa vidare i vårt fortsatta arbete för Vasa Orden av Amerika. Tack alla Ni
som deltog i konferensen.
Logen Blå Ljungfrun Nr 749 i Oskarshamn firade sin 10-åriga tillvaro den 25 maj. Tack
alla logesyskon för ett givande Högtidsmöte och grattis till 10 nya Vasasyskon. Tack till
logen Tre Hjärtan Nr 665 i Halmstad, som firade sina 40 år den 12 oktober, ett välplanerat
Högtidsmöte och efterkapitel i varm Vasaanda och i en underbar miljö ute på Heagårds
Skafferi. Dessa lokaler var tidigare djurstallar under murade tegelvalv.
Vid Distriktsmötet i Ronneby 2003 skall, bland mycket annat, Distriktstjänstemän väljas.
Har Ni förslag på lämpliga kandidater - kontakta Nomineringskommitténs ordförande, Rolf
Arnshed.
Till sist en Nyårsönskan till Er alla: Njut av livet, det kommer inte i repris. Säg inte att det
gör vi sen, (det kommer aldrig) utan gör det nu!

I Sanning och Enighet
Knut Rosenkvist
Distriktsmästare
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SLD HAR ORDET

Jag har av vår nye Stormästare, Ulf A.G. Brynjestad, bosatt utanför
San Diego i södra Californien, tillfrågats om jag vill vara Storlogedeputerad i DL 20 under hans mandatperiod (4 år) och tackat ja. Det är
naturligtvis ett hedrande uppdrag som blir kulmen på många års arbete
för Vasa Orden av Amerika.
Min huvudsakliga uppgift blir att bistå vårt distrikt med råd och
annat och till Stormästaren rapportera om såväl positiva som eventuellt
negativa händelser i vårt distrikt.
Jag ser med optimism fram emot en positiv utveckling av vår Orden och står alltid till
tjänst om jag kan hjälpa till på såväl lokal- som distriktsnivå.
I Sanning och Enighet

SLD DL 20

Rolf Arnshed

VDM HAR ORDET
ORDENSSYSKON
Med sommaren i färskt minne och hösten in på knutarna har verksamheten kommit igång på allvar. Sverige-Amerika arrangemang och
tjänstemannakonferens är avklarade och jag hoppas att alla har fått
nya krafter inför hösten och dess Logemöten.
Jag vill påminna alla PS att det är av största vikt att närvarorapporteringen sker omedelbart efter varje Logemöte.
Samtidigt vill jag också påminna om, att ENDAST EN person kan vara fadder till ny
medlem.
I programhäftet har jag noterat många intressanta och givande efterkapitel i Lokallogerna.
Jag hoppas att vi kan ses vid något Logemöte under hösten.
Till sist vill jag passa på att önska alla Vasasyskon en
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.
I SANNING OCH ENIGHET

Vice Distriktsmästare

Åke Mellnert

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
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När den ovanligt långa och varma sommaren nu slutgiltigt förvandlats
till ett näraliggande minne, finns det anledning att blicka tillbaka på de
svensk-amerikanska arrangemangen. Tyvärr har jag på grund av sjukdom i familjen inte kunnat vara med så mycket som jag önskat, men jag
deltog i John Ericsson-dagarna i Karlstad/Filipstad sista helgen i juli och
-som en ny erfarenhet - i Barkerydsdagen den 4 augusti (se särskild rapport i detta nummer). Värmlandsdagarna bjöd som vanligt på nya amerikakontakter, bl. a. Bruce Karstadt som är chef för American Swedish
Institute i Minneapolis och var inbjuden högtidstalare. Ungefär samtidigt med årets firande
av John Ericsson bärgade man utanför USA: s östkust det unika kanontornet från Monitor,
den från nordamerikanska inbördeskriget välkända pansarbåten som några år efter slaget vid
Hampton Roads gick till botten. - Det finns också skäl att redan nu plädera för nästa års John
Ericsson-dagar med anledning av huvudpersonens då stundande 200-årsdag.
På andra sidan det stora havet förekommer också svensk-amerikanska firanden av olika
slag. Förutom 30-årsjubilerande Swedish Councils nyligen (28 sept.) avhållna möte i Seattle,
som jag berörde i min förra krönika, var det i slutet av juli 50-årsgala för familjen Fogelquist i deras timmerhus Fogelbo i Portland, Oregon. Nuvarande ägare är Ross Fogelquist,
som också är svensk vice honorärkonsul i Portland. Evenemanget sponsrades delvis av New
Swedish Cultural Heritage Society och en grupp Vasaungdomar deltog i programmet med
uppvisning av svensk folkdans. - Det nyss nämnda kultursällskapet arrangerade en månad
senare för 10: e året i rad en kräftskiva i samma hus.
Förutom dessa få exempel ur mängder av liknande arrangemang ordnas också utställningar av konst, antikviteter m. m. Av speciellt intresse just nu är en utställning av kakelugnar
och tegelugnar på American Swedish Institute i Minneapolis. Samlingen av kakelugnar
anses vara en av de största och finaste i världen och beställdes vid byggnationen från svenska
tillverkare av den ursprunglige ägaren, tidningsmannen Swan J. Turnblad. Tegelugnarna har
också europeiskt och delvis svenskt ursprung.
I USA har intresset för svenska språket troligen ökat, i varje fall om man går efter antalet
annonser om kurser. Enbart i Kalifornien ordnas denna höst svenskkurser på 27 olika platser enligt första septembernumret av Vestkusten. - och vi är många som minns Rod Johnsons (ÅSA 1999) arbete för svenskundervisning vid universitetet i Austin, Texas.
Här och nu (13 okt. ) ser jag fram emot att träffa många kulturledare vid vår träff i Karlskrona de 9 november.
I Sanning och Enighet
Stig Sälgeback, DKL
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DISTRIKTSHISTORIKERNS
NOTEBOOK

Spridda drag ur vår ordens Historia (forts.)
Ett Nytt Tidevarv inleddes.
ETT NYTT TIDEVARV INLEDDES i början av 50-talet med
två mycket viktiga händelser också för Vasa Orden Av Amerika.
1) el-teknikens intåg med TV in i våra hem och
2) ATP Pensionssystem (i Sverige) och Social Security-systemet i
USA (Pensionssystemet) som var föregångare till vårt ATP-system .
(1) Medlemmarna stannade hemma för att titta på TV! Det viktiga mötet mellan medlemmarna blev lidande av att inte träffas på möten
(2) pensionssystemet gjorde att det blev en del ”avlastningar” på Vasa Orden av Amerika´s
egna förpliktelser gentemot pensionärerna
UNDER DETTA TIDEVARV invigdes inga nya loger i USA eller i Canada, men i Sverige invigdes sju nya loger ; 4 i DL Nr 19 och 3 i DL Nr 20.
ÖVERSÄTTNINGSKOMMITTEN Bertil Winström (ordförande)hade fullgjort sitt
uppdrag med översättning av ritualen till engelska och detta godkändes på Storlogemötet
1954. Beslöts att 4.000 ex skulle tryckas upp.
ATT ENGELSKA SPRÅKET skulle officiellt användas av Storlogen avslogs.
Det beslöts också att engelska språket däremot skall användas i all officiell korrespondens
och i Storlogens protokoll.
JOHN HANSON STATYN John H. var USA´s förste, icke folkvalde President. Statyn
var gjord i Sverige i svensk granit och betald genom donationer av privatpersoner och olika
organisationer. Invigningen skedde i Mellberry Grove, Port Tobacco, Maryland. I samband
med invigningen sände President Eisenhower följande brev till vår Stormästare Vought:
En person, en ättling av tidigare amerikanska kolonierna ”New Sweden” John Hanson
spelade en viktig roll redan i början av vårt nationella liv av frihet. Därför är det perfekt att
hans födelseplats blev markerad genom denna staty”
JOHN HANSON FRIMÄRKE Storlogen har kontaktat en Mr Steckrel (John Hanson Historian) angående ev. utgivande av John Hanson
frimärke i USA.
För hedrandet av tre ”JOHN” - John Hanson, John Morton och John
Ericksson utgavs ett frimärke.
LOGEHISTORIKER! Anteckningar förda i Logehistoriker-gruppen
vid tjänstemannakonferensen i Ljungby den 31/8 02, kommer att sändas
ut separat till samtliga LH inom DL Nr 20.

Knut Sernbo
Distriktshistoriker

INFORMATION FRÅN
VASA-ARKIVET
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VASA ORDEN AV AMERIKAS NATIONALARKIV.
För snart 30 år sedan invigdes ”Vasa National Archives” i Bishop
Hill. Det lilla prärie-samhället i Illinois, med svenska rötter ända
från 1850-talet, kan betraktas som vårt lands förnämsta minnesmärke utomlands. För eldsjälen bakom arkivets tillkomst, dåvarande
Stormästaren Bertil Winström, var det en självklarhet att placera ett
Vasa-arkiv på denna plats. Ett hem för Vasa Orden av Amerikas verksamhet där det ryms
stora mängder minnen från vår Ordens instiftande år 1896 fram till våra dagar.
Här finns forskarrum med tillgång till 1.5 miljoner namn på utvandrade svenskar enligt
skeppningslistor och medlemsförteckningar ända från 1883 - innan Vasa Orden av Amerika
instiftades - vilka ständigt uppdateras i en växande databas. Syftet - att arkivet skulle bli ett
centrum för emigrationsforskning - blir alltmer uppfyllt för varje år som går. Men fortfarande återstår mycket att göra. Här kan vi alla hjälpa till. Och vi måste det - för vår egen och
kommande generationers skull.
Här finns också ett bibliotek som idag innehåller över 3000 volymer, av dessa är ca hälften
skrivna på avenska. Många är riktiga rariteter - bland annat återfinns skrifter som Kungliga
Biblioteket i Stockholm inte har i sin ägo.
Genom medlemskap i Vasa-Arkivets Stödförening och genom kondoleans till Arkivets
Minnesfond stöder Du Arkivets drift och verksamhet. I månadsskiftet oktober/november
skickas, via logernas protokollsekreterare, inbetalningskort på årsavgiften (50 kr) till nuvarande medlemmar. Vi hoppas även på Dig, som ännu inte är medlem, men som vill stödja
Arkivet med Ditt medlemskap. Kontakta Din loges arkivrepresentant (logehistorikern) eller
protokollsekreteraren.
För Vasa-Arkivets Stödförening
I Sanning och Enighet
Gunnar Mossberg
Ledamot av Vasa-Arkivets styrelse

Entrén till Vasa Arkivet i Bishop
Hill. I förgrunden den minnessten
som restes vid Vasa Orden av Amerikas 100-årsjubileum.
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MDER

TJÄNSTEMANNAKONFERENSEN I LJUNGBY
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MOTIONER TILL DISTRIKTSMÖTET 2003.
Vid Distriktsmötet 2001 godkändes en rekommendation från
undertecknad angående blanketter för motioner till Distriktsmöte. Utformningen av dessa blanketter skall behandlas vid
Exekutiva Rådets sammanträde den 26-27 oktober. Snarast
därefter kommer dessa blanketter att sändas till Lokallogernas
Protokollsekreterare. Jag ber Dig, som vill lämna in motion/-er
som enskild gottstående medlem, att kontakta Din loges Protokollsekreterare för att få blankett/-er. Motioner skall vara Distriktssekreteraren tillhanda
senast den 31 januari 2003.

SAMLARE!
Vid den påbörjade sorteringen av Distriktslogens arkivmaterial har det visat sig, att det
finns ett antal överexemplar av VASA NYTT. Här finns möjlighet att komplettera/utöka
den egna samlingen. Det finns udda exemplar från 1980 - 1984, från 1985 och framåt finns
kompletta årgångar. Är Du intresserad - kontakta undertecknad. Först till kvarn....
Tidningarna kostar ingenting utöver ev porto.

Några av deltagarna vid Tjänstemannakonferensen.
Ja, så är den då över, 2002 års tjänstemannakonferens. Den av alla tidigare deltagare så
varmt omtalade, och det är ju bara att ställa sig i kön av deltagare och säga att det är en
trivsam tillställning.
När alla deltagare på lördagsmorgonen funnit sina rum och druckit en kopp kaffe, var det
så dags för Distriktsmästare Knut Rosenkvist att hälsa oss hjärtligt välkomna och presentera Distriktstjänstemännen som skulle vara våra handledare. Efter att vi lyssnat till hans
värmande ord, Distriktssekreterare Lars-Åke Larsson ropat upp oss och Medlemmen av
Storlogens Exekutiva Råd Bertil Ericsson berättat om hur vår Orden är uppbyggd, var vi så
redo att inta våra platser i respektive grupp och sätta igång med arbetet.
Delar av PS-gruppen

Bertil Ericsson
MDER DL 20

VÄLKOMMEN TILL RONNEBY

Logen Ronneby Nr 630 arrangerar 2003 års Distriktsmöte och högtidlighåller sitt 50-års-jubileum den 23-25 maj 2003.
Vi hoppas många Ordenssyskon, från USA, Canada och Sverige, kommer
till ”Hjärtat i Sveriges trädgård” för att ta del av detta och uppleva våren i
Blekinge.

RESERVERA DESSA DAGAR REDAN NU!

LH i arbete
När kvällen kom samlades
vi alla för gemensam middag,
vilken vi njöt av under mycket
prat och skratt.
När alla var mätta och
belåtna fick vi genom både ord
och bild av MSLER Bertil och
Distriktslogens Hedersmedlem
Gunnar Mossberg lite glimtar
från Storlogemötet.
Söndagen började tidigt och
alla arbetade flitigt fram till

Middagsgäster
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lunch. Efter den obligatoriska fotograferingen
avslutades konferensen
med examen, “logemöte” under ledning av
MSLER Bertil. Avslutningsvis tackade DM
Knut Rosenkvist alla
deltagare för positivt
SLD, DM och MSLER avslutningspratar.
tänkande och hoppades
att det hade varit två väl använda
dagar.
Under trivsamma och enkla former
med väl förberedda och pålästa
handledare har vi utbytt tankar och
erfarenheter samt lärt oss allt om
Vasa Orden av Amerika. Åtminstone
kändes det så efter dessa två intensiva
dagar. /LW. LL634
Handledarnas feedback.

SÄLLSYNT RESA

New York 7/7 1957 (TT)
En unik atlantresa avslutades häromdagen, då passagerarfartyget
”Ile de France” anlände till New York med endast tre passagerare
ombord. De övriga 1227 resenärer, som ursprungligen avsåg att färdas
med fartyget, hade på grund av maskinbefälsstrejken mellan den 14
och 23 juni avbeställt sina platser före avresan den 26 juni från Le
Havre. Ett gift par, som reste i första klass och en ensam kvinna i turistklass, hade följaktligen tre fartygsorkestrar för sig själva, hundratals uppassare och alla jättefartygets utrymmen
att råda över. De åt sina måltider med kaptenen och kom och gick på kommandobryggan,
som det passade dem.

Kära Vasamedlem!
Denna TT-notis om en sällsynt sällsam Amerikaresa är en av flera notiser och artiklar som
jag, under min tid som Storlogekulturledare för Sverige, haft införd i någon tidning med
utvandringen som tema. Just denna notis var införd i Bryggan 3/2000, som ges ut av Emigrantregistret i Karlstad och som också har redaktionellt samarbete med Distriktslogen Norra
Sverige Nr 19. I samma utgåva skrev jag också artikeln ”Vikingar i västerled - från opera
till Leif Ericson Day”, som knyter samman den ärevördige nationalskalden och biskopen
i Växjö stift, Esaias Tegnér, med emigranten Charles Hanson från Uddevalla. Hans opera
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Frithiof och Ingeborg bygger på skaldens mest populära verk Frithiofs saga. Vikingatemat
står som symbol för det nordiska; en mytomspunnen symbol som omhuldas in i vår tid,
bland annat genom firandet av Leif Ericson Day.
Jag har också medverkat i Emigrantinstitutets tidskrift Emigranten, i Vasa Star och VasaNytt. Dessa skrifter har förutom mitt eget alster Kulturledaren, som tillställts alla loger i vårt
land ett par gånger om året, fungerat som mina ”språkrör” till Vasamedlemmarna i Sverige.
Jag har arbetat mycket med Kulturledaren. Det har varit kärt arbete, särskilt roligt tycker jag
det har varit med de bidrag jag fått från olika håll i landet, både vasaminnen från enskilda medlemmar och bidrag från kulturledare, som jag kunnat förmedla vidare i min enkla
skrift. Min målsättning har varit att överbrygga gränsen mellan norra distriktet och södra
distriktet. Jag tackar i det avseendet speciellt logerna Sundsvall Nr 705 och Logen Trelleborg
Nr 734 för deras bidrag om hur de har det i sina respektive loger. När det gäller kontakten
med andra loger minns jag väl telefonsamtalet med kulturledaren i vår nordligaste loge,
Logen Kiruna Nr 641, där han gav mig en målande beskrivning av den panoramavy över
fjällvärlden med Kebnekaise i eget majestät, som han hade från sitt fönster, och som han
on-line gav mig i den småländska skogen. Visst är Sverige fantastiskt...och tänk, det finns en
Vasasyster eller Vasabroder i nästan varje hörn av vårt avlånga land.
Apropå den småländska skogen, finns där fina glasbruk och glaskonstnärer. Jag hade
glädjen och äran att tillsammans med konstnär Mats Jonasson, Målerås, utforma de båda
svenska distriktens gåva till Björn Ulvaeus och Benny Andersson för deras musikal Kristina
från Duvemåla. De fick två underbara kristalläpplen med inskription.
På Utvandrarnas Hus har Vasa Orden av Amerika fått sin egen utställningshörna. Den invigdes för ett år sedan med musik och föredrag och många vasasyskon på plats. En fantastisk
dag. Jag har lagt ner ett stort engagemang där och gläder mig åt det varma mottagande som
utställningen fått.
Kulturledarpärmen, den svenska motsvarigheten till The Cultural Resource Book, som
amerikanska kulturledare har till sin hjälp, har varit ett av mina stora och angelägna åtaganden som Storlogekulturledare. Tanken var att alla svenska kulturledare skulle få var sitt
exemplar och att den skulle bli en inspirerande och praktisk handbok för logernas kulturledare. Det är min förhoppning att den blivit det som avsikten var.
Med dessa rader tackar jag för min period som Storlogekulturledare. Det har varit fyra
fantastiska år med arbete och glädje i rikt mått. Jag har innehaft en position, där jag fått
tillfälle att lyfta blicken och vidga vyerna. Det är jag tacksam för och jag uppskattar alla de
beundransvärda insatser som görs i våra loger och distrikt för att värna om Vasa Orden av
Amerika som en kulturorganisation.
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

BESÖK DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20:S HEMSIDA
http://www.vasaorden.nu
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40:E HEMBYGDSFESTEN I BARKERYD
LOGEN SMÅLAND NR 618 PRESENTERADE
VASA ORDEN AV AMERIKA

Den 40:e Barkerydsdagen arrangerades den 4 augusti i hembygdsgården med drygt 2000
besökare. Denna nu årliga högtidsdag är i första hand en hembygdsfest men sedan många
år också en Sverige-Amerikadag med tonvikt på Texas. Sedan förra året deltar också Logen
Småland Nr 618 aktivt i arrangemanget.
Sedan lång tid och regelbundet sedan 15 år tillbaka besöks Barkerydsdagen av delegationer från Texas med tillskott även från andra stater, mestadels släktingar och vänner från Austinområdet, där Barkerydssonen Sven-Magnus Svensson redan 1838 startade en enklav av
svenskar (huvudsakligen från Barkeryd) sysselsatta på hans med tiden stora ranch. I år kom
ett 30-tal svensk-amerikaner i två grupper med Texas’ Lucia 2001, Allana Clàrke, som huvudperson i den ena. Ledaren för Barkerydsdagen, eldsjälen Alf Karlsson, var mycket glad
över att för 14:e gången få välkomstkrama Texas’ Lucia, som alltid får resan till Barkeryd
som belöning. Allana Clàrke framförde en hälsning på god svenska, som hon intensivstuderat i Uppsala några månader innan. Övriga svensk-amerikaner från Texas, Kansas, Oklahoma
och Kalifornien presenterades från estraden.
Vasa Orden av America presenterades av Rune Fornander, Logen Småland nr 618, och
logen med ordf. Per-Olof Brinck i spetsen hade satt upp färggranna och innehållsrika posters samt tillhandahöll kompletterande information om vår orden. Detta initiativ har också
gett nya medlemmar till logen. - Vasasyskon från svenska loger i Tranås, Lidköping, Linköping, Västervik och Malmö deltog och ur ovan nämnda amerikanska delegationer mötte
vi medlemmar från LL 757-Forsgard-Olson, Texas, samt från de kaliforniska lokallogerna
247-Skandia och 660-Nordic.
Emigrantinstitutets Vänner var också plats med sitt material och information om släktforskning med hjälp av dator m. m.
Programmet föregicks av en kortege med gamla åkdon inkl. en emigrantkärra och inramades av musik utförd av Norrahammars musikkår & drillflickor, Husar 4:an och Vetlanda
Dragspelsklubb. Komminister Roland Kvist svarade för “Dagens ord” och den inbjudne
högtidstalaren, f. d. talmannen & statsrådet Thage G. Peterson, framförde under rubriken
“Landsbygden, Hela Sveriges Apotek” sin vision av Rousseau’s “Tillbaka till naturen”. Föredraget baserades på hans nyligen utgivna bok, som fanns att köpa med dedikation av författaren och som pläderar för att nyttja naturens läkande krafter framför mediciner. Gruppen
Systrarna Jups från Vetlanda svarade för ett sånguppträdande.
Rikliga tillfällen till personliga kontakter gavs och utnyttjades och slutomdömet blir, att
Barkerydsdagen kommit in bland sommarens Sverige-Amerika-dagar för att stanna.
Stig Sälgeback, DKL

Rune Fornander och Per-Olof Brinck framför Vasatältet.
Delar av den fina
utställningen i tältet på bilden ovan.

Thage G. Peterson
högtidstalar.

MINIATYRMÄRKEN
Miniatyrmärkena ses 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.
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LOGEN CARL VON LINNÉ NR 678
Inte bara logemöten

Göran Lundeberg uppvaktas på högtidsdagen av
Åke Karlson med blomster och med telegram av
Gun Karlsson.
Hej alla Vasavänner!

Louise Siegers gratulerar
Mona Harrysson på hennes
högtidsdag och överlämnar
logens gåva.

Bland dem som uppvaktade Mona fanns
Gunnel Palm, Rune Saming, Elsa Moen,
Bengt Palm och Rune Rydén.

Vi är alla mer eller mindra vana vid rutinerna vid ett logemöte. Vi trivs med ceremonierna, högtidsmötena känns som namnet säger - just högtidliga. Alla har vi en gång “travat”
runt logesalen som recipiender och gripits av stundens allvar. Efter denna ceremoni blir
man fullvärdig medlem och logearbetet börjar - ofta genom att de nyblivna syskonen snabbt
väljs in i någon kommitté eller rentav till någon tjänstemannapost. Så långt är allt bra.
Men att arbetet fortsätter även utanför logelokalen känns kanske inte så angeläget. Men de
löften om bistånd till de sjuka, omtänksamhet vid jubileer samt deltagandet vid ett syskons
bortgång - allt detta glöms bort. Syskongemenskapen finns alltid. I en liten stad som t ex
Växjö, där Logen Carl von Linné Nr 678 arbetar, är det en ren fröjd att “gå på stan”, nämligen därigenom att man kan knappt gå många steg förrän man möter en Vasamedlem. Man
byter ett par ord, frågar om nytt och kanske lite “onödigt” prat. Men man deltar i gemenskapen - utanför logelokalen. Utan ceremonier, bara ett kort möte, som innebär att du och
jag har något tillsammans som inga andra har. Vi är Vasasyskon.
De skyldigheter vi har är ingen tung börda. Visst är det roligt att uppvakta vid födelsedagar, då vi återigen träffar Vasasyskon - en eller ett par timmar av umgänge. Tag t ex då en av
logens äldsta medlemmar - redan 1971 kom han in i vår krets. Han fyllde sjuttio år i våras och nog kom det Vasasyskon. Ett stort antal minglade runt den gode Göran, som haft praktiskt taget alla tjänstemannaposter och därmed är en känd, aktad och intresserad medlem.
Eller när Mona Harrysson mitt i sommaren fyllde 75. Då var vi 16 syskon som i samlad
tropp tågade in med två flaskor Bordeauxvin som hyllning från logen. O c h en rad med
personliga presenter - allt ett bevis för hur många som tycker att Vasa Orden av Amerika
betyder mer än logearbete.
Vi har den seden att födelsedagar till och med nästa kallelse till logemöte antecknas på
kallelsen. Och detta lockar naturligtvis till ett besök vid det “öppna huset”.
Och det är här som medlemsvårdskommittén, som består av Ulla Andersson, Rune
Saming och Louise Siegers, kommer in. De ringer dessutom till flera syskon - i synnerhet
dem som de vet känner födelsedagsbarnet - och det brukar löna sig. Resultatet syns ganska
omgående. Kan man, så kommer man. Det känns inte det minsta som en börda, det är det
samstämmiga omdömet. Likaså uppskattas en blomma till en sjuk - men allra mest ett besök: på lasarettet, hemma eller annorstädes. Problemet är dock att det kan vara svårt att veta
vem som är sjuk. Här ligger ansvaret mest på faddrarna, men vem som helst som får reda på
att någon är sjuk, ska gärna meddela någon i Medlemsvårdskommittén eller styrelsen så att
man får “rycka ut”.
Att vårda medlemmarna är inte bara Medlemsvårdskommitténs sak - alla har sitt ansvar.
Vasa Orden av Amerika är inte bara logemöten.
Text och foto: Stig Siegers

LOGEN SKÅNE NR 570

Fredagen den 13 september var det dags för höstens första logemöte. Kulturledaren
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berättade om året 1944, när amerikanska bombflygplan nödlandade på Bulltofta flygplats i
Malmö. Några av flygarna klarade sig inte, de är begravda på Östra Kyrkogården i Malmö.
En stor sten med en propeller finns vid graven.
Kvällens efterkapitel började med en god schnitzel, sedan var det dags: violinisten Ferdinand Gottwald med Malmö Wienerensemble intog salen. Oj en sådan kväll, så underbar
musik. Jag har inte tidigare sett så många Ordenssyskon så ”lyckliga” med anledning av ett
musikprogram. Tack för detta program. /B.Ö.
Fredagen den 11 oktober en kväll med skånska förtecken. Under logemötet berättade
Kulturledaren om Årets Svenskamerikan 1989, Signe Hasso. Det fanns mycket att berätta
om henne och hennes verksamhet. Efterkapitlet inleddes med ”Skånsk Kalops”, och det är
aldrig fel. Efter denna goda mat hjälpte TV-redaktör Bertil Svensson oss att minnas Sten
Broman. Det blev en mycket roande och lärorik kväll om en stor personlighet. Som alltid en härlig Vasakväll. /B.Ö.

LOGEN KÄRNAN NR 608

Lördagen den 13 april anordnades vårens sista logemöte. Under logemötet fick Logens
Hedersmedlem, Elsa Malm, mottaga utmärkelsen för 50 års medlemskap. En händelse som
inte inträffar så ofta inom vårt Distrikt.
Kvällens efterkapitel gick i Indianernas tecken. Vi avnjöt en god indianinspirerad buffé
och därefter berättade Hans-Olof Olsson om en resa i de områden som förr beboddes av
indianer. /AL

LOGEN CHRISTIAN NR 617

Lördagen den 17 augusti 2002 höll logen Christian nr 617 logemöte med besök av förutom DD-paret Inger och Kurt Hammarlund från LL Ronneby nr 630, Egart Lindholm LL

Elsa Malm flankerad av CMA Birgitta Linåker-Bürsell, CM Jan Bürsell samt
Logens Ordförande Morgan Pålsson.

Trelleborg
nr 734, DH
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Knut och Margareta Sernbo LL Malmöhus nr 643, Lennart och Monica Dolmark LL Viljan
nr 349, Batavia, Illinois samt Sven Turesson LL Hemmet nr 748, Kalifornien.
I efterkapitlet, som besöktes av 51 vasasyskon
sjöng logens sånggrupp C 4 Singers och efter
måltiden berättade Mary-Ann och Willy Nilsson i sång och bild om en resa i emigranternas
fotspår, om Olle i Skratthult och andra svenska
underhållare i USAs svenskbygder. En video
från resan visades och Mary-Ann framförde
sånger till eget gitarrackompanjemang.
Söndagen den 18 augusti högtidlighölls Sverige-Amerikadagen i Önnestad. Dagen började
med gudtjänst i kyrkan. Sju folkdräktsklädda
systrar och en broder från logen Christian nr
617 bildade fanborg i kyrkan. I hembygdsparken invigningstalade Lisa Fajersson, f.d.
plakettmottagare, och överlämnade årets Hans
Mattsonplakett till den moderna brobyggaren
Logens Ordförande Gösta Löfstedt tackar
mellan Sverige och Amerika, amerikakännaren Mary-Ann och Willy Nilsson.
Carl-Werner Pettersson, Åseda, som
var mycket hedrad av att få utmärkelsen. Högtidstalet hölls av Ewa Thoren,
maka till f.d. ambassadören Arne
Thoren. Många framförde hälsningar
från Amerika under programpunkten
”Gästerna har ordet”. Folklivsforskaren Birger Ohlsson berättade om
emigrationen från Önnestad till Amerika.Vidare förekom sångframträdande och gymnastikuppvisning. Dagen
avslutades med stand up revy framDe logesyskon som ansvarade för fanborgen vid Sveriförd bl.a av bröder från LL Tomelilla
ge-Amerikadagen i Önnestad.
nr 630. Det var den femtonde Sverige-Amerikadagen som högtidlighölls
vid vårt vackra emigrant- minnesmärke
i Önnestads Hembygdspark.
Till logemötet fredagen den 20 september kunde Logens Ordförande Gösta Löfstedt välkomna, förutom vårt DD-par Inger och Kurt Hammarlund, även Alf och Carin Svensson
från LL Ronneby nr 630, Karl-Erik och Winette Forssander, LL Utvandrarna nr 680 och
Egart Lindholm LL Trelleborg nr 734. Ytterligare en gäst kom till efterkapitlet där vi fick
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njuta av vietnamesisk Wok med jasminris samt kaffe med banankaka o ingefärsgrädde. Bitte
Kjellberg berättade i ord och bild om sin fantastiska resa i Vietnam, från Saigon i söder till
Hanoi i norr och hur hon färdats med flyg, tåg, båt, cykel och till fots till många olika platser och i några byar levt med den inhemska befolkningen på deras sätt. Det var en mycket
intressant och trevlig reseskildring. /K.H.
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LOGEN RONNEBY NR 630

Fredagen den 6 september gästades logen av, förutom vår DD, 7 Vasasyskon från Logen Christian nr 617. LH Ann-Margreth Ericsson berättade om Karin W. Person, bördig
från Ronneby och i många år redaktör för tidningen Vestkusten i San Fransisco. KL Carin
Svensson hade fått de tre böckerna i Planting Dreamsserien av SLH Ellen Bergstone och
presenterade dem. Vid efterkapitlet lärde vi oss mycket om öl. Leif Svensson, Heba Trading,
berättade kunnigt och trevligt om de olika ölsorter, som vi fick prova.
Lördagen den 5 oktober hölls logemöte med efterkapitlet Systrarnas Afton. Temat var
denna gång sopor och minnen
från 50-talet som återvunnits.
Det blev en glad och munter
afton, vilket torde framgå av
bilderna.
/C.S.

LOGEN MALMÖHUS NR 643

Vi provsmakade sex olika ölsorter.
tember var Canada-afton. 73 Vasasyskon samlades kring borden, prydda
med Canada-flaggor och Canada-lax
serverades. SLD Rolf Arnshed
berättade
med stor
inlevelse
om Storloge-mötet i
Edmonton
i juli 2002.
Högtidsmötet 5
Systrar spelade...

Höstens första möte 6:e sep-

Systrarna sjöng....

Maskerade systrar...

Logen Ronneby
Nr 630
50 år

Demaskerade systrar...

Ordföranden tackar!!!

2003

Logen Ronneby
Nr 630
50 år
2003

oktober var också välbesökt, vi var 64 Vasasyskon, varav 10 gäster. Två Vasasyskon, Jan och
Sylvi Darud, vilka tidigare tillhört vår loge, blev återintagna. Kulturledare Margareta Sernbo
berättade, att John Ericsson Sällskapet nästa år i juli i Filipstad skall fira 200-års dagen av
den store uppfinnarens födelse.
/KL M. S.

LOGEN TRE
HJÄRTAN NR
665

KL Margareta Sernbo och SLD Rolf
Arnshed. OBS! Slipsen...

Lördagen den 14 september inleddes höstterminen med Logemöte och kulturafton. Under Logemötet har läste PS Krystyna Aronsson upp breven från Deras Majestäter Konungen och Drottningen
samt Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Lilian i vilka de tackade
för inbjudan till firandet av Logens Jubileum och samtidigt meddelade att de pga andra uppdrag ej kan närvara vid detta.
Vidare rapporterade BK Lars Backner och VO Bert Grönvall från TjänstemannakonferenGENOM ATT BLI MEDLEM I VASA SUPPORT CLUB
stöder Du dess verksamhet.
Årsavgift endast kr. 30:Postgiro 105 68 42 - 6
Org.nr 846501-8177
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sen i Ljungby vilken, enligt dem, var mycket intressant och givande inte minst för möjligheten att få träffa andra Vasasyskon.
Vid efterkapitlet medverkade Evelyn Hardenmark från Genealogiska föreningen och
berättade om släktforskning. Intresset var stort och Logesyskonen ställde en del frågor till
henne och även till Agneta Zell, Eivor Hedberg och Lars Larsson som redan hade lite erfarenhet i detta ämne. /KA
Den 12 oktober 2002 hade 116 Vasasyskon från olika Loger samlats på Heagårds
Skafferi för att fira vårt 40-årsjubileum.
Kl.16.30 intog DD i DL nr 20 och Ordföranden från olika loger sina platser i den
något annorlunda Logesalen.
Därefter infördes under högtidliga former
Logens Hedersmedlemmar, Distriktslogens
tjänstemän med DM Knut Rosenkvist i
spetsen, Distriktslogens Hedersmedlemmar,
och slutligen nyutnämnde SLD Rolf ArnsStudiecirkeln ”Kontakt Amerika” 2002 med
hed och nyvalde MSLER Bertil Ericsson.
ledaren DD Ove Thornblad och Ordföranden
Logens Ordförande Roy Aronsson hälsade
Roy Aronsson.
var och en med några personliga ord och
förklarade därefter Jubileumsmötet öppnat.
Den efterföljande Fanparaden med Lars Strömberg, Asta Backner, Lars Larsson, Ingegerd
Lundqvist och Eivor Hedberg - prolog, framkallade många applåder.
Även Leif Larsson, Logen Höganäs Nr 634, fick applåder för träningen av fanparaden,
liksom DHM Einar Heidensjö som deltagit i utformandet av den vackra och uppskattade
ceremonin.
LH Elve Lensvall presenterade Logens historik och KL Marianne Bodetoft tog oss på en
fantasiflygresa till våra vänloger i USA och
Canada.
Vid utdelningen av utmärkelser utdelade
Ordföranden 10-årsmärken till KP Gunilla
och FDO Nils Dahlrot, Inga-Britt och Folke
Gertin, Ulla-Johanna Karlsson, Bosse Melin,
Helena Uhlén och Per-Axel Bodetoft.
25-års märket utdelades till Eva Hässler och
40-års märken utdelades till initiativtagaren
till Logens bildande, Stig Löfberg, samt till
chartermedlemmen Sigvard Lidh.
Bland 10-åringar fanns Ordförande Roy
Aronsson och PS Krystyna Aronsson och DM Dessa fyra Vasasyskon var med vid logens
Knut Rosenkvist utdelade till dem det vackra instiftande.
Från vänster: Werner Sjöström, Ingrid Sjömärket.
ström, Stig Löfberg och Sigvard Lidh.
Uppvaktningar blev en mycket glad och
högtidlig punkt i dagordningen.
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Gratulationer, hälsningar, versuppläsning, presenter, penningåvor, blommor, Höganäskrus, keramikhårda frukter var några av ingredienserna.
Vid Ordens Väl var det fortfarande många som hade någonting trevligt att säga samt hälsningar att framföra från sina Loger.
Ordföranden tackade alla för den generösa uppvaktningen och för alla vänliga ord och
sände varma hälsningar från vår Loge.
Därefter avslutades mötet enligt Ordens
ritual.
Vasasyskonen tågade ut till den vackra
restaurangen där välkomstdrinkar väntade
och möjlighet gavs till många samtal mellan
varandra.
Kl. 20.00 började Jubileumssupén med
utsökt måltid och goda viner.
Traditionellt utbringades skålar och leven.
PS Krystyna Aronsson läste upp alla inkomna telegram med gratulationer och efteråt
tråddes dansen till Bosses trios fina musik. DD Ove Thornblad överlämnar gåva från
Det stora bordet med härliga lotterivinster lokallogerna inom DL Södra Sverige nr 20.
förberett av Margaretha Lensvall, Gunilla
Dahlrot och Alice Grönvall satte fart på försäljningen av lotter.
Stämningen var hög och tiden flöt snabbt. Man skildes glada och nöjda och vi i Logen Tre
Hjärtan kände att det var ett vackert och lyckat Jubileum./KA
Se bildcollage på sista sidan.

LOGEN WESTERVIK NR 679

Logen Westervik Nr 679 tjuvstartade höstsäsongen i augusti med en välbesökt grillfest vid
VFF-anläggningen i Västervik. I samband med Ordföranden Kjell Isbergs välkomsthälsning
indelade han de 60-talet deltagarna i sju lag som sedan fick tävla i en s. k. femkamp. Det
gällde bollspel, kubb, pilkastning m. m. Det blev en uppsluppen tillställning där tävlingsallvar blandades med lek i lagom proportioner. Två lag dekorerades med medaljer - vinnarna
och förlorarna. Efter tävlingen smakade det gott med grillad karrékotlett och tillbehör.
Lördagen den 21 september hade logen sitt första ordinarie logemöte i logelokalen på
Strömsgatan. Distriktsmästare Knut Rosenkvist med hustru Gertrud från Logen Höganäs Nr 634 var bland gästerna som hedrade
logen med sitt besök. Distriktsmästaren talade bland annat om sina
upplevelser i samband med Storlogemötet i Edmonton i Canada
samt om firandet av “Årets Svenskamerikan”.
Västervikslogens egna medlemmar Bertil och Lola Friberg fick
under mötet emottaga utmärkelser för 25 års medlemskap i Vasa
Orden av Amerika.
Till logens efterkapitel var Christer Grimbrant och hans hustru
Ulla inbjudna. Han kåsera- Grillmästarna Kjell, Roland och Olle.
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de om kommunikationerna över Atlanten i samband med utvandringen till Amerika. Ett
mycket uppskattat inslag helt i linje med Vasamedlemmarnas intressen..
/O.K.

LOGEN UTVANDRARNA
NR 680

Vårens sista logemöte, lördagen den 13
april, samlade 20-talet
Utvandrare, vårt DDpar Karin och Ingemar
Holmkvist samt Bitte
Kjellberg, LL 617.
Parentation hölls över
FDO Bror E. Jönsson.
Ordförande Kjell Isberg flankeras av DM Knut Rosenkvist och DD
Två gäster anslöt sig
Kenneth Gustafsson.
till efterkapitlets “HattFrämre raden från vänster: Margot Rodin LL Filbyter Nr 714, Nils
parad”. De flesta av
och Catarina Bellner LL Sundsvall Nr 705 samt Lola och Bertil
deltagarna var iklädda
Friberg.
både fina och roliga
hattar som framgår av
fotot, vilket togs efter vi alla avnjutit en välsmakande vårbuffé och deltagit i KL Greta Franzéns charader med anknytning till hattar och mössor, vilket naturligtvis gav oss tillfällen till
många goda skratt. En trivsam avslutning på vårterminen. /KEF
Höstterminens logemöten inleddes söndagen den 22 september med förkapitel på
Karlshamns Museum där ordföranden Bengt Gabrielsson på ett utmärkt och trivsamt sätt
berättade om LO Smith, brännvinskungen med stor anknytning till Karlshamn och vars
bild finns på Absolutflaskorna. Gabrielsson
har forskat mycket om
LO Smiths levnadsöden
och skrivit en bok som
rönt stor uppmärksamhet. (Foto från LO
Smith-rummet med
huvudpersonerna i bakgrunden). 8 gäster från
LL 617 och 3 för-och
efterkapitelgäster avnjöt
efter logemötet en välsmakande lammstek à la Norreport samt kaffe, tårta och trivsamt
umgänge.
Även under detta logemöte hölls parentation, nu över en tidigare ordförande, br Egert
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Evestål. /KEF

LOGEN NYBYGGARNA NR 698

Lördagen den 17 Augusti, denna
varma sköna sommarkväll, hade Logen Nybyggarna Nr 698 “Grillfest” på
Råbocka Camping i Ängelholm. Många
logesyskon med gäster mötte upp denna
kväll. Ord. Rolf Hansson hälsade syskon
från Logerna Göteborg Nr 452, Klockan
Nr 747, Malmöhus Nr 643, Kärnan Nr 608 och Höganäs Nr 634 hjärtligt välkomna. Grillmästare Lars Nilsson och medhjälpare dukade fram en fantastiskt god måltid. En kväll med
glam och skratt med härliga Vasavänner.
Söndagen den 8 september hade Logen Nybyggarna Nr 698 sitt första logemöte för
hösten, med “Bussutflykt” som efterkapitel. Efter logemötet började vi med att gå runt och
se Skolmuseet i Ängelholms hembygdspark, mycket intressant guidning med många fina
gamla läroböcker, planscher och mycket annat som användes i skolan förr i tiden. Efter
intagande av medhavd frukost bar det i väg
till Hillesgården i Fastarp. Hillesgården är
en mängd olika byggnader där det finns
konferensmöjligheter, rehabilitering, restaurang, minizoo, biodling, örtagård, nästan allt
arbete där är utförs ideellt. Efter information
och guidning runt Hillesgården serverades vi
en god middag. Därefter åkte vi till Konstsmeden Lars Pettersson i Östra-Ljungby där FDM Lars Helgesson tillsammans med kommitvi fick se honom smida en kniv. Han visade tén för grillfesten.
många av sina fina produkter. Sen bar det
iväg tillbaks till Hembygdsparken där vi serverades kaffe och kaka. En mycket uppskattad
dag med Vasavänner. /M-B.A.

LOGEN TRELLEBORG NR 734

Smeden Lars Pettersson berättar
om sin verksamhet.

Onsdagen den 11 september, på årsdagen av terrorattacken mot WTC i New York
samlades ett hundratal medlemmar och gäster till höstens
första logemöte i Trelleborg.
Academia Harengus, dvs.
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Skånska Sillaacademien, arrangerade kvällens efterkapitel, vilket den gjorde med sedvanligt
skånskt gemyt. Fyra fiskargubbar serverade sill i olika former, bland annat en utsökt “skånsk
bouillabaisse” (= sillasoppa). Sillaacademien värnar om sillkultur och sillens historia och det
gav akademiledamöterna många prov på under kvällens lopp. Allsångsvisor med anknytning
till både Skåne och sill, solosång, historieberättande avlöstes av redogörelse för sillens betydelse genom tiderna. Den som ville veta mer och laga sill själv kunde köpa Sillaacademiens
egen kokbok. En kväll i “kultiverat sillskap”. /KM
Lördagen den 12 oktober hölls högtidsmöte med gäster.
Under högtidsmötet tilldelades broder Knut Holst logens förtjänsttecken. Br Knut har
tjänstgjort som BK 1991, K 1992-1994, FDO
1997, R/FÖM 1999-2001, samt varit medlem
i logens nomineringskommitté. Br Knut har
på ett hängivet sätt deltagit i logens verksamhet
och skött sina uppdrag på ett mycket förtjänstfullt sätt.
Under kontakt Amerika läste KL Monica
Rosenqvist ett intressant och innehållsrikt brev
från en av de två flickor, som genom ekonoFyra fiskargubbar från Sillaacademien.
miskt bidrag från Distriktslogen och Vasa
Support Club deltagit i ett ungdomsutbyte med USA under den gångna sommaren.
Kvällen avslutades med en trerätters festmåltid och därefter följde dans till Leonardos
orkester.
MR

ÅRETS SVENSKAMERIKAN 2002
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Kung Carl XVI Gustaf gratulerar Årets Svenskamerikan 2002, Lyndon L. Olson Jr. I bakgrunden SLKL Catherine Bringselius Nilsson, DM DL20 Knut Rosenkvist och DM DL19 Ewa
Pilhammar Andersson.

Foto: Pressens Bild

Knut Holst mottager LFT.

Arrangemanget Årets Svenskamerikan 2002 är nu avslutat. Det inleddes i Växjö den 9
augusti dit förre ambassadören Lyndon L. Olsom Jr anlände tillsammans med hustrun
Kay och föräldrarna Frances och Lyndon Olson Sr. Ett omfattande program inleddes med
bland annat ”Karl-Oskardagarna”, besök på Huseby Bruk, visning av ”Utvandrarnas Hus”,
Emigrantinstitutets Vänners bankett med ÅSA som hedersgäst, svenskamerikansk gudstjänst
i Växjö Domkyrka, Växjö kommuns lunch på Hotel Statt, Minnesotadagen med avtäckning
av minnestavlan samt avslutningsvis buffé hos landshövding Lars-Åke Lagrell på residenset.
Fortsättning följde i Stockholm med mottagning på Amerikanska ambassaden och lunch
på Utrikesdepartementet. Den kanske högtidligaste punkten, överlämnandet av ”Den
gyllene plaketten” och diplomet, ägde rum på Stockholms slott. Kung Carl XVI Gustaf och
Drottning Silvia utförde detta och gratulerade hjärtligt.
Gästabud för Årets Svenskamerikan hölls på Täby Park hotel med Logen Mälardrottningen som arrangör. Sedan avslutades det hela med en avskedslunch med kommittén för Årets
Svenskamerikan och Lyndon och Kay Olson som deltagare.
Hela programmet genomfördes i det strålande sommarväder vi alla minns. Lyndon L.
Olson Jr var mycket stolt och hedrad över utnämningen och talade ofta om Vasa Orden av
Amerikas betydelse för kontakterna över Atlanten. /Red.
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