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Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:
Ordförande: Br Åke Mellnert
Sekreterare: Sy Ingrid Cannerhagen
Kassör: Br Bengt Hammargren
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson

Vi i styrelsen hoppas att alla vill stödja vårt arbete i Vasa Support Club. 

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt  
Plusgironummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

REDAKTIONELLT
Manusstopp för nästa nummer av VASA NYTT är den 20 februari 2019.
Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!
Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran 
Nilsson, adresser finns på sista sidan. Det bästa sättet att sända materialet på är via 
e-post. OBS! Sänd text endast som Word-filer och bilder endast som jpg-filer i 
bifogade filer till din e-post, inte som mejl-text. Bilder måste sändas med så hög 
upplösning som möjligt. Dålig upplösning ger suddiga bilder. Läs mer om detta på 
sidan 35 i VasaNytt nr 1 2018! Foto på framsidan: © Göran Nilsson

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening
Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och 

bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.  
Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Bankgiro: 701-0283

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser
Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,  
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97

berit.hans@bogren.com
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ORDENSSYSKON

Så har detta år snart nått sitt slut och vi kan 
alla se tillbaka på många intressanta och 
trevliga stunder i våra loger. 
I skrivande stund verkar det som om vi har 
ett trendbrott vad gäller vårt medlemsan-
tal. Vi kommer nämligen att öka antalet 
lite vilket är väldigt trevligt och behövligt.
Flera loger har under året bedrivit olika for-
mer av medlemsvärvningskampanjer med 
varierande resultat. Någon loge har fått in 
ett flertal nya medlemmar medan någon 
annan tyvärr inte alltid haft samma lyckade 
resultat i sitt arbete.
Nog har vi alla en god vän eller granne som 
skulle passa väl in i vår gemenskap.
Logernas nomineringskommittéer är i full 
gång med att lägga sista handen på att få 
tjänstemän till nästa år. Detta arbete är väl-
digt viktigt då det gäller att få rätt person 
på rätt tjänstemannaplats. Blir du tillfrågad 
säg inte nej direkt utan fundera på varför 
just du inte kan tänka dig att ställa upp och 
göra en insats för logen.
Vid Storlogemötet i somras beslöts det bl.a. 
att det inte längre behövs någon fadder till 
nya medlemmar, vi skall dock ta reda på 
var de erhållit sin information om vår Or-
den ifrån.
En annan nyhet är att det nu endast behövs 
två revisorer i logerna. 
Storlogen kommer att uppdatera sin hem-
sida (är kanske klart när detta läses) Vår 

Stormästare låter meddela att till de loger 
som har egna hemsidor att dessa skall hål-
las uppdaterade och aktuella annars bör 
(skall) de stängas ner. En gammal inte 
uppdaterad hemsida lockar inte några nya 
medlemmar.
Inbjudan till det kommande Distrikts-
mötet i Ljungby bifogas i detta nummer. 
Detta äger rum den 25-26 maj 2019. Hela 
Distriktsmötet kommer att äga rum på ho-
tell Terraza dit alla Ordenssyskon är hjärt-
ligt välkomna.
Logerna skall snart lämna in papper på vem 
de skall ha som delegater till mötet, alla lo-
ger har rätt till minst två delegater varav 
den ena skall vara i finansgruppen som bör-
jar sitt arbete redan på fredagen den 24 maj 
2019. Ryktesvägen har jag fått höra att vi 
kan vänta oss ett flertal besökare från USA 
vid detta möte och det är alltid trevligt.
Våra Protokollsekreterare ute i våra loger 
börjar snart att få en hektisk tid då allt ma-
terial skall in till Distriktet och samman-
ställas samt tryckas upp på arkivbeständigt 
papper för att bevaras för kommande his-
torieskrivning.
Jag vill avslutningsvis tacka alla logesyskon 
för ett fint VASA-år som vi nu snart lägger 
bakom oss.
Gör vad du kan för logen, så gör logen vad 
den kan för dig.

Med önskan om en riktigt

GOD JUL
 och 

GOTT NYTT VASA-ÅR

Olle Wickström
Distriktsmästare

DISTRIKTS-
MÄSTAREN
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Ordenssyskon!
 

Nu närmar sig JULEN. En underbar tid 
och barnbarnen som är fulla av förväntan. 
Som Distriktssekreterare har jag skrivit 
protokollet från ER-mötet i oktober 
och fått utskickat alla “måsten” som 
alltid efter ett möte. Känslan av julfrid 
börjar infinna sig. Det behövs för nästa 
år stundar ett Distriktsmöte och för en 
Distriktssekreterare innebär det mycket 
men intressant arbete.

Påminner alla om att skicka in rapporter 
och ansökningar i tid till mig.
En positiv trend just nu, är att 
medlemsantalet ökar och i skrivande stund 
är vi 814 stycken. Det är en ökning med 14 
stycken sedan ER-mötet i oktober.
 
En trevlig JUL och ett GOTT NYTT ÅR 
till alla Vasavänner, önskar Agneta och jag.

I Sanning och Enighet
Bo Västerstjärna / DS

Besök Distriktslogens 
 hemsida på

www.vasaorden.se

Vasavänner

När detta läses lackar det mot jul med alla 
dess trevliga möten både i familjen och ute 
i logerna.
Vill passa på att meddela en förändring 
som görs nu med start den 1 december och 
gäller Vasaarkivets Stödförening.
Vi byter till bankgiro med nummer 701-
0283.
Plusgirokontot kommer samtidigt att 
stängas så tänk på att skicka kondoleanser 
och medlemsavgifter till det nya bankgi-
rot.
Tacksam för spridning av detta till alla sys-
kon i logerna.
För min del som kassör har jag nu budge-
ten som den stora utmaningen för tillfället 
men även hur arbetet ska läggas upp vid 
distriktsmötet när vi har en finanskommit-
té som arbetar i 2 dagar med att nagelfara 
olika kontons innehåll. Resultatet presen-
teras för delegaterna vid mötet med många 
siffror som kan vara svåra att hinna smälta 
innebörden av, innan man ska rösta om 
olika budgetförslag. Ett som man har läst 
sedan länge ställs emot ändrade siffror i ett 
nytt enbart muntligt presenterat. Denna 
modell är inte ny för detta distriktsmöte 
utan följer gamla sedvanor. 
Vi kan se att röstberättigade röstar emot 
sina egna förslag, då blir man fundersam.
Är detta bästa modellen? 

DISTRIKTS-
SEKRETER-
AREN

DISTRIKTS-
KASSÖREN
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Ordenssyskon!

Jag tycker det var nyss jag knåpade ihop 
min förra spalt. Med andra ord tiden går 
snabbt.
Det varma vädret har väl förvånat de flesta 
och i varje fall har jag kommit lite i otakt. 

Sedan sist har vi då genomfört tjänsteman-
nakonferensen i Ljungby och även ett ER-
möte. Beträffande konferensen tycker jag 
att det skulle varit bra med lite fler delta-
gare. 
 I KL-gruppen var vi sammanlagt fyra 
stycken med mig. Det blev pga. detta lite 
svår att fylla all konferenstiden med bra 
innehåll. Diskussionerna, förslag och idéer 
hade blivit fler och troligen bättre om vi 
varit fler deltagare. 
En del idéer kom i alla fall fram som, för-
slag till ändrad arbetsordning på logemö-
tena för KL.

Synpunkter tas gärna emot för det har jag 
ännu inte fått och det är i dialogen vi ut-
vecklas tillsammans.
Glöm inte alla trevliga möten ni kan göra 
på de arrangemang som görs runt om i vårt 
distrikt innan julefriden sänker sig.
Önskar alla en riktig God Jul och ett Gott 
Nytt År.
Bengt Åberg
dk@vasaorden.se

Planer kom upp om att förbättra utbytet 
med vänloger och kontakter över huvud 
taget med Nordmerika. Förslogs om att en 
KL-träff skulle anordnas ... Något som vi 
har haft nu!  För egen del gladde jag mig 
mycket åt att så många som tio KL deltog. 
Jag tyckte att träffen var mycket utveck-
lande och jag kan bara hoppas på en fort-
sättning och det känns bra att ha fått lära 
känna varandra. Jag hoppas också på ökade 
kontakter tvärs mellan kulturledarna. 
Jag stoppar här beträffande KL-träffen ef-
tersom den tas upp på annan plats i detta 
nummer av VasaNytt.

Nu måste jag också sluta för den här gång-
en, för snart är det ju Jul. 

God Jul och Gott Nytt År på er alla
önskar
II Sanning och Enighet
Bo Ljungklint / DKL

Ordenssyskon!

Året lider mot sitt slut och då försöker jag 
själv summera vad som hänt under året och 
vad som händer i den närmaste framtiden. 
Nyligen deltog jag tillsammans med övriga 
ER på ett möte i Ljungby och temat var 
framförallt nästa års Distriktsmöte, som 
blir mitt första från ”insidan”. Det förra 
Distriktsmötet var mitt första och jag var 

DISTRIKTS-
KULTUR-
LEDAREN

DISTRIKTS-
HISTORI-
KERN
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en av tre delegater från min loge. Under 
möteshelgen tittade vi på tänkta lokaler 
samt provade en del av maten som kom-
mer att serveras vid Distriktsmötet. 
När det gäller logehistorikerna är planen 
att skicka ut en uppdaterad rapporterings-
mall till er i början av december, som vi i 
arkivkommittén förhoppningsvis har för-
enklat lite. 
Distriktets arkivkommitté har regelbundna 
möten, just nu tittar vi på tjänstemanna-
pärmen och hur vi ska uppdatera de delar 
som handlar om LH och arkivkommitténs 
arbete ute i logerna. 

I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson / DH

Vi kommer i framtiden att planera in besök 
i alla logerna i distriktet, om hälsan tillåter 
detta. Vi ser fram emot dessa besök.
Under min tid som SLD har jag inte hört 
eller sett något som behöver rapporteras till 
Stormästaren, utan allt flyter på i logerna, 
vilket är positivt, så fortsätt med detta i 
sann god Vasaanda!
Det som ligger framför oss är distriktsmötet 
i maj 2019, vill ni ändra på någonting i vår 
orden, så passa på att lämna in en motion, 
annars kan man inte förändra någonting i 
vare sig Konstitution, Lokallogestadgar el-
ler Arbetsordning/Ritualer!
Jag och Ingegerd vill till alla ordenssyskon 
önska er en 
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR
I Sanning och Enighet Ulf Alderlöf  SLD

Ordenssyskon!
Nu har det gått snart ett halvår sen jag blev 
utnämnd som SLD för DL 20.
Vad har hänt under denna tiden? Ingegerd 
och jag har hunnit med att förutom besök 
i vår egen loge besöka Logen Nybyggarna 
Nr 698 på deras 45 års firande den 3 no-
vember och Logen Skåne Nr 570 den 9 
november, två trevliga möten där Nybyg-
garna recipierade 8 stycken. Logen Skåne 
hade ett stort antal presumtiva medlemmar 
till efterkapitlet.
Fortsätter vi så här har vi kanske en trend, 
som brytes i framtiden, med minskat med-
lemsantal. Kör hårt ute i logerna!

Ordenssyskon!
Så går 2018 mot sitt slut och vi ser fram 
mot det nya året med nya krafter där vi 
bl.a. har att genomföra ett Distriktsmöte 
. Förberedelserna är i full gång och inbju-
dan till mötet medföljer denna utgåva av 
Vasa-Nytt. Hoppas att det blir ett välbesökt 
möte så vi ses där.
I slutet av augusti var det tjänstemannakon-
ferens i Ljungby där gamla såväl som nya 
tjänstemän samlades för genomgångar och 
diskussioner. Sista dagen genomför vi ju ett 
”fingerat” logemöte där vi går igenom en 
del moment av ett möte. Genomförandet 

STORLOGE-
DEPUTRAD 
DL 20

MDER
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av en reception är den del som tar längst 
tid. Det är fantastiskt att se hur engagerat 
och intresserat deltagarna i Ceremonigrup-
pen genomför konferensen. Jag ser fram 
mot att få vara med vid nästa konferens 
2020.
Distriktsmötet i maj är den stora händelsen 
nästa år. Som jag har nämnt tidigare är våra 
stadgar inte upprättade på länge. Jag job-
bar med dem och hoppas att allt är på plats 
vid Distriktsmötet. Det är lite speciellt att 
skriva ”lagtext”.
Vid Installationsmötena nästa år använder 
vi den nya ritualen för andra gången och 
jag tror att det blir lättare nu när den har 
fått sjunka in. 
Vi ser nu fram mot ett fint avslut på detta 
Vasa-år med julloger och Luciafirande och 
inväntar nya året med nya trevliga Vasamö-
ten.
Sy Ingrid o jag önskar nu alla Vasa-syskon
 
EN RIKTIGT GOD JUL och ETT GOTT 
NYTT VASA- ÅR.

I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl  MDER 

Ordenssyskon!
Mina vänner, vad tiden går fort.
 Nu är det ett och ett halvt år sedan jag 
valdes till vice distriktsmästare.
 I vår loge har vi inte haft någon ER-med-

lem sen långt innan jag invigdes 2002 och 
jag hade ingen större aning om vad man 
sysslade med i ER. 
Det vet jag nu, det är hårt arbete först i Au 
(Arbetsutskottet) på fredagskvällen, nu se-
nast med godkännande av ansökningar om 
utmärkelser, genomgång av inkomna mo-
tioner och rekommendationer och rappor-
ter från DM, VDM, K och PS ett arbete 
som tog cirka tre timmar.
Lördagen, upp tidigt med möte 9.30 till 
16.00 med ett kort avbrott för lunch då 
vi planerade för distriktsmötet 2019, rap-
porter från ER-tjänstemännen och mycket 
mycket annat.
Söndagen, ännu tidigare start 8.30 och sen 
fullt upp fram till lunch 13.00 och därefter 
hemresa 10 mil.
Så hade den helgen gått, vilken tur att man 
har ett jobb att åka till på måndagen så att 
man får vila lite.
Skämt åsido, jag har nu förstått hur mycket 
ideellt arbete det läggs ner i ER för att få vår 
orden att fungera. Det är ER som är navet 
i vår organisation och vi i logerna skall vara 
mycket tacksamma att det finns de som är 
beredda att lägga ner all denna tid för att vi 
ska ha det trevligt.
Det hörs som det bara är en massa jobb 
att vara med i ER men jag måste säga att 
jag är mycket stolt över att vara med och 
tycker att det är både roligt och intressant, 
och framför allt uppskattar jag att ha fått 
lära känna alla dessa trevliga kvinnor och 
män som är beredda att göra detta för oss 
medlemmar.
Ett förslag från Framtidskommittén är att 
VDM skall öka kontakten mellan logerna 
och ER .
Jag kommer därför att kontakta alla vice 
ordföranden i logerna för ett trevligt samtal 

VDM
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Ordenssyskon!
Hösten är här. Brittsommardagarna kring 
heliga Birgittas dag den 7 oktober var som 
det kan vara, fint och varmt väder. 
I slutet på oktober fick vi några dagar med 
snö och nu undrar jag hur Andersdagen 
den 30 november kommer att bli. ”Anders 
braskar, julen slaskar” eller ”Anders slaskar, 
julen braskar”. Jag hoppas på det senare för 
alla barn och vuxna som vill vara ute och 
åka skidor, skridskor och pulka. Dess¬utom 
gör ju snön att dagarna blir ljusare.
I folkminnesanteckningar finns olika tale-
sätt: 
”Om stubben bär hatt Andersmässenatt, så 
öppnas alla bäckar julenatt.”
”Om tuva bär luva och stubben hatt An-
dersmässenatt, får de bära dem till Vårfru-
natt.” (Småland)
”Om stöbben bär hatt Andersmässe¬natt, 
så blir dä gott år.” (Dalsland)
När ni nås av Vasa Nytt hoppas jag att vår 

för att se om det är något vi kan hjälpa till 
med eller få tips av er hur vi ska kunna göra 
vår orden ännu bättre.
Glöm inte att stödja Vasa- Arkivets stöd-
förening och Vasa Support Club 2019. 
Till sist önskar jag er alla en GOD JUL och 
GOTT NYTT ÅR.

I Sanning och Enighet
Mats Holmberg / VDM - O 698

loges julkort och brev till vänlogerna har 
kommit fram i både USA och Kanada. Om 
ni har svårt att nå en vänloge, så skicka brev 
till logens sekreterare. Vid Storloge-kon-
ventet i Sacra¬mento var det många Vasa-
syskon som kom fram till mig och lovade 
att deras loger skulle bättra sig och höra av 
sig till sina vänloger i Sverige. 
Till alla Kulturledare och biträdande Kul-
tur-ledare vill jag säga tack för allt arbete ni 
lagt ner i era loger under året.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL för Sverige 
KL Logen Småland nr 618

Julgranen i de amerikanska färgerna på Residenstorget  i Karl-
stad © Erik Gustafson.

SLKL-sv
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Logemöte fredagen den 14 september 
2018.
Det känns trevligt att logesäsongen är 
igång igen och vi samlades till möte i vår 
anrika lokal i Malmö. Sy Britt-Marie Fihnn 
som jubilerade under sommaren och blev 
framförd till altaret för att mottaga logens 
gratulationer. Där överlämnades en bloms-
tercheck av Ordförande Sy Marie. Tacktal 
och varma applåder följde därefter. 

Nomineringskommittén rapporterade att 
de hade börjat sitt arbete och att det ser po-
sitivt ut, även om det finns några vakanser. 

Kulturledarens rapport handlade om Tjäns-
temannakonferensen i Ljungby samt olika 
arrangemang som varit under sommaren. 
Efterkapitlet var Räk- och Kräftafton, eller 
vad du vill äta. Det har blivit en uppskat-
tad tradition att göra så på septembermö-
tet. Stämningen var på topp och vishäften 
fanns till hands för alla. Sedvanliga drag-

Tre glada systrar lärde oss hur en snapsvisa ska sjungas.

Dukat för Räk- och Kräftafton.

LOGEN SKÅNE nr 570
Malmö



10

Orkestern höjde volymen och dansgolvet 
intogs snabbt av dansanta logesyskon. Efter 
en stund gjordes avbrott för lottdragningen i 
gruppens lotteri. Vinsterna var extra många 
denna kväll, så vi var många som fick gå 
fram och hämta en vinst. Nu serverades 
vi ännu en dessert som var en blåbärspaj 
med vispgrädde. Sy Ann-Christine och 
Br Thomas förrättade dragningen i 

Kulturledarens rapport handlade bland 
annat om ett nyhetsbrev från Linde Lodge 
Nr 492.
Traditionsenligt har vi ett extra fint 
efterkapitel i oktober. Borden var vackert 
dukade och logens egen orkester Tomboz 
spelade lågmält medan vi serverades den 
goda maten. Förrätten var gruppens egen 
(läs Marie), en smörgås med ägg och sill. 
Huvudrätten var helstekt fläskytterfilé 
med ädelostsås, blancherade grönsaker och 
potatis. Desserten hade också gruppen (läs 
Marie) ordnat och det var en citronfromage 
med vispad grädde. 

Logemöte lördagen den 13 oktober 
2018
Oktober månad och utanför var det ännu 
sommarvarmt, även om löven börjat 
skifta färg. I logesalen kunde Ordförande 
Sy Marie Wickström hälsa 20-talet egna 
syskon varmt välkomna. 
Logesalen iordningställdes för parentation 
för vår nyss avlidna logesyster Gertrud 
Sjöstrand. Ordförande Sy Marie höll 
ett tal till hennes minne och Kaplan Sy 
Birgit läste en vacker dikt. Dagarna innan 
var ett 10-tal ordenssyskon närvarande 
vid begravningen i Nevishögs kyrka och 
bildade en syskonkedja med ledning av 
Ordförande Sy Marie. 

ningar gjordes i gruppens lotteri och med-
lemslotteriet. Oj, jag har ju inte skrapat 
min vinstlott än, kanske blir det …..
På tal om kräftskiva, så såg jag ett inlägg 
från en släkting i Minneapolis, Minnesota, 
som var på Kräftskiva på ASI American 
Swedish Institute i Minneapolis. De hade 
jättetrevligt och sjöng visor på svenska, 
men visste inte vad de sjöng. Får se om jag 
får tillfälle att översätta till henne en gång.
KL Bo Västerstjärna

Dansen hade precis börjat och vi skulle strax fylla dansgolvet. 

Vinstbordet var extra stort. 

Ordförande Marie var bordsvärd. 
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En vinst som hade hittat sin ägare.

medlemslotteriet och så fick vi ytterligare 
nöjda logesyskon. Orkestern spelade ännu 
en liten stund innan det var dags att avsluta 
kvällen. 
Tack för all den underbara maten och 
trevliga stämningen.
KL Bo Västerstjärna

Logemötet avslutades enligt ritual. Vi satt 
kvar i logesalen med våra regalier på och 
CM-paret hämtade in de inbjudna gäster-
na från förrummet. PS Br Olle Wickström, 
informerade gästerna om vår Orden och 
om vad de såg i logesalen. Till tonerna av 
Tchaikovskys Nötknäpparen ledde CM-
paret uttåget ur logesalen och till samma 
toner intågade vi till matsalen. 

konen var SLD Br Ulf och Sy Ingegerd Al-
derlöf LL 630, DKL Br Bo och Sy Heléne 
Ljungklint LL 631, DD Sy Gull-May och 
Br Bengt-Arne Åstradsson LL 631, Ordf. 
Br Ulf och Sy Ingalill Nyberg LL 749, Sy 
Marianne Fransson och Br Bengt Knöös 
LL 747.
Kulturledarens rapport handlade bland 
annat om den KL-träff som DKL Br Bo 
Ljungklint hade inbjudit till den 16 no-
vember.

Logemöte fredagen den 9 november 
2018
Så var tiden inne för november månads lo-
gemöte i vår fina Ordenslokal hos Odd Fel-
low i Malmö. Dagen var speciell eftersom 
vi hade många inbjudna gäster som visat 
intresse för vår Orden.
Till logemötet kunde Ordförande Sy Marie 
Wickström hälsa 25 egna och 10 gästande 
syskon varmt välkomna. De gästande sys-

PS Br Olle Wickström höll i ”Gästlogen” och informationen.

BPS Sy Agneta Västerstjärna och DKL Br Bo Ljungklint.
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Stämningen var hög och det kändes som 
att våra gäster uppskattade kvällen. För-
hoppningen är givetvis att vi får in nya 
medlemmar.
KL Bo Västerstjärna

och så var det mikrofonen som knastrade. 
Tekniken blev lagd åt sidan, ljuset tändes, 
Ulf höjde rösten och kåseriet slutfördes. En 
varm applåd och Sy Marie överlämnade en 
gåva till Ulf R Johansson. Enligt tidigare 
planer skulle nöjesjournalisten Christer 
Borg underhållit oss ikväll, men sjukdom 
och till sist hans dödsfall gjorde att vännen 
Ulf R Johansson ställde upp som ersättare.
Lotteriet med extra många vinster hade 
dragning och därefter var det dragning i 
medlemslotteriet. 

Borden i matsalen var vackert dukade och 
temat var nötter. Nötter fanns som tur var 
inte i maten, vilket de allergiska var tack-
samma för. Nötter fanns även som tanke-
nötter i våra tilldelade placeringskort och 
det skall erkännas att svaren var väl dolda.
Menyn bestod av schnitzel med hemlagad 
bearnaisesås, stekt potatis och varma grön-
saker. En bar kopp kaffe innan föredra-
get och senare en kopp kaffe med en god 
kaka.

Föredragshållaren Ulf R Johansson kåsera-
de om “Malmös sista pirat” - en osannolik 
historia. Vår kåsör fick tekniken emot sig 
då filmen först envisades med att visas upp 
och ner. Sen ville inte filmljudet gå igång 

Matsalen.

Kåsören Ulf R Johansson presenteras av Ordf. Sy Marie 
Wickström.

Graf (greve) Luckner var Malmös sista pirat.
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Rapport från kulturmöte lördagen den 8 
september 2018.
Vi möttes av välkomnande och solbrända 
logesyskon. Alla pratade om sommarens 
vackra väder. Sol och värme varenda dag. 
Ibland lite för varmt men kvällarna var un-
derbara.
Vid intåget spelade MM br Sven Brod-
desson ”Walk on by me” Leroy van Duke. 
Ordf. Ulf-Peder Eklund kunde hälsa ett 
45-tal logsyskon välkomna, däribland vår 
DD br Ola Sandberg från logen nr 634 
Höganäs med maka sy Mai och DHM br 
Knut Rosenqvist också från logen nr 634 
Höganäs.
En vacker parentation genomfördes för br 
Torsten Nilsson. KP sy Stina Lindén läste 
”Vårt liv är en droppe” och musik av Sten-
hammar, ”Mellanspel ur Sången”, spela-
des.
Många rapporter från sommarens aktivite-
ter i Vasa Orden framfördes. VO sy Monica 
rapporterade från tjänstemanakonferensen i 
Ljungby, br Agne Lindén rapporterade från 
Vasagolfen. Br Sune Svensson vann och det 
betyder att det är logen Kärnan som skall 
planera för nästa års golftävling. Sy Eivor 
rapporterade att tre logesyskon besökt Sve-
rige Amerikamötet i Höganäs den 16 juni.
KL sy Helen Johansson berättade en in-
tressant historia om öländskan, krigssjuk-
sköterskan och sjukhuschef Constance 
Magnusson från Högby på Öland. Hon 
utvandrade till New York 17 år gammal. 
Efter utbildning fick hon en framgångsrik 
karriär. Hon glömde aldrig sin hembygd 
och återvände efter pensionering till Borg-
holm.

Det bjöds på läskande drink och vi place-
rades vid vackert dukade bord.  Maten pre-
senterdes som: förrätt Kuskamacka, Varm-
rätt Gallops med potatis och rödbetor och 
kaffe med hästsko. Ja, ni kan gissa själva 
vad det blev. Vi begav oss till travbanan. 
Damerna kom iklädda tjusiga hattar. Ja 
det kändes som det skulle bli derby. Snabbt 
hade vi fått en travbana av masonitskiva 
och uppdelade banor. Tävlingen blev plast-
hästar som förflyttades. Det var br Lennart 
Ekberg som var kusk till hästarna och efter 
tärningsslag förflyttades hästarna. Det blev 
riktigt spännande och jubel när vinnande 

LH sy Eivor Höörgren berättade om tid-
ningar och våra medier I Vasa Orden.     
Vid uttåget spelade br Sven musik ”North 
to Alaska”.

Damerna kom iklädda tjusiga hattar. På bilden systrarna 
Gudrun, Monica, Helén, Stina, Eivor, Sonja, Jeanette, Eva 
och Pia.

Vi placerades vid vackert dukade bord. På bilden sy Gudrun 
och br Krister Frizon, sy Stina Lindén och br Jan Höörgren.

LOGEN KÄRNAN nr 608
Helsingborg
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häst gick i mål. Pengarna som satsades gick 
hälften till logen och hälften till utdelning.
Gruppen avtackades och efter lottdragning 
skildes vi åt och kom ut i den ljumma sep-
temberkvällen och var överens, att vi haft en 
riktigt trevlig kväll med skön Vasa-anda. 
LH Eivor Höörgren

Rapport från ”Systrarnas afton” lörda-
gen den 13 oktober 2018.
Vi välkomnades av varma kramar. Det var 
full aktivitet i kök och det samtalades i 
smågrupper.
Vid intåget spelade MM br Sven Broddes-
son Dean Martins ”That’s Amore”. Ordf. 
Ulf-Peder Eklund kunde hälsa ett 50-tal 
logsyskon välkomna, däribland vår DD br 
Ola Sandberg från logen nr 634 Höganäs 
med maka sy Mai och FDM br Karl-Axel 
Bengtsson med maka sy Anita också från 
logen nr 634 Höganäs.

Vid travbanan sy Lotte Holm, sy Eva Tullberg, br Lennart 
Ekberg och br Ulf-Peder Eklund.

På bilden sy Eva Eklund, br Urban Stenqvist och sy Sonja 
Sönne.

Hela gruppen systrar avtackas.

Var är vi? Sy Lena Johansson, gäst Ann Nilbo och br Sven 
Broddesson.

Turister på väg. Sy Birgitta Engström och sy Eva Svärd.
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LH sy Eivor Höörgren berättade om ”Tysta 
Marie” i Helsingborg, en kvinnohistoria i 
början av 1890 talet. Vidare från Dam-
klubbens auktion kring 1950, där varje 
syster fick ta med 2 tsk kaffe, 8 skivor bröd, 
8 smörkulor och en maträtt för 6 personer. 
Vid uttåget spelade br Sven musik med 
Dean Martin ”On an evening in ROMA”.
Systrarna bjöd på drink och det blev en 
härlig stämning. Det bjöds in till bords och 
alla placerades vid olika världsdelar. Maten 
lagad av systrarna, bestod av 3 snittar till 
förrätt. Kycklinggratäng med sallad och ris 
till varmrätt. Till kaffet serverades en god 

En vacker parentation genomfördes för br 
Helmer Jörgensen. KP sy Stina Lindén läste 
”Det går en gammal odalman” och musik 
Saraband ur pastoral Svit av de Frumerie 
spelades.
Ballotering genomfördes för Nils Erik 
Karlsson som röstades in.
Sy Anette Olsson fördes till altaret och häl-
sades välkommen som inflyttad medlem.
KL sy Helen Johansson berättade en in-
tressant historia om Katja Geiger, som 
blev Katja av Sweden, ett framgångsrikt 
företag inom mode och konfektionsmärke. 
Katja Geiger föddes i Ekeby 1920 och dog 
1997.

Vart går bussen? På bilden bl.a. chaufför sy Stina Lindén, sy 
Helen Johansson och sy Eva Eklund.

äpplekaka som sy Helén bakat.  Sedan var 
det dags för” Vart är bussen på väg”. ”Vasa 
Kulturresa” tog oss till olika städer i Euro-
pa. Varje stad presenterades av två systrar. 
Genom att berätta om sevärdheterna skulle 
varje bord gissa vilken stad vi besökte. Efter 
utslagsfråga fick vinnande bord en kartong 
Nobless att dela på. Lottdragning genom-
fördes på ett generöst lotteri, där vin och 
tavlor var särskilt populära. Tavlorna var 
skänkta av sy Birgitta Engström. Gruppen 
avtackades och vi skildes åt efter ännu en 
trevlig kväll med varm stämning.
LH Eivor Höörgren
Högtidsmöte med reception lördagen 
den 10 november 2018.
Vi möttes av glada och uppklädda lo-
gesyskon. Det var feststämning – 
årets högtidligaste logemöte väntade.                                                                                                                   
Vid intåget spelade tf. MM Urban Sten-
qvist ”Under blågul fana”. Gäster infördes 
av CM-paret och standarbärarna. O br 
Ulf-Peder Eklund hälsade välkommen till 
DD br Ola Sandberg från LL 634 Höga-
näs och O br Ulf Nyberg från LL 749 Blå 
Jungfrun i Oskarshamn samt HM br Agne 
Lindén från egen loge. O hälsade också sy 
Mai Sandberg från LL 634 Höganäs och sy 
Inga-Lill Nyberg från LL 749 Blå Jungfrun 
jämte våra egna logemedlemmar.
Reception genomfördes enligt vår nya cere-
moni för br Nils Erik Karlsson, som hälsa-
des varmt välkommen genom bildande av 
syskonring.
Sy Ulla Pålsson föredrog nomineringskom-
mitténs förslag till tjänstemän för 2019.
 KL sy Helen Johansson berättade om 
”Drömmen om Amerika”. Den Amerikan-
ska kontinenten blev känd som möjlighe-
ternas land under 1800-talet och en plats 
dit unga lycksökande européer sökte sig. 
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De kom från hela världen. De lade grun-
den för modernitet och innovation.
LH sy Eivor Höörgren berättade om att da-
gens tradition med att äta gås hänger sam-
man med helgonet Martin av Tours, som 
för at slippa bli biskop gömde sig bland 
gässen, som avslöjade honom genom att 
kackla. Gässen äts därför som straff för att 
de avslöjade Marinus. Händelsen lär ha ut-
spelats 11 nov. 371. 
Vid ljussläckningen spelade br MM ”Don´t 
cry for me Argentina” ur ”Evita”. Mötet av-
slutades och vi tågade ut till ”Alte kame-
raden”.
Kvällen till ära serverades mousserande vin 
och det blev en stunds mingel.
Vi bjöds in till vackert dukade bord. Kväl-
lens gåsmiddag smakade utsökt. Vissa vå-
gade sig på svartsoppa, men många valde 
svampsoppa. Gåsen med tillbehör beröm-
de alla. Måltiden avslutades med skånsk 
äppelkaka med vaniljsås. Till maten serve-
rades vin. Traditionella skålar utbringades. 
Talet till vår nya medlem höll sy Ulla Påls-
son och br Nils Erik Karlsson tackade för 
att han fått bli medlem. Borden dukades 

CM-Paret sy Gunnel och Per Dahlman jämte O br Ulf-Peder 
Eklund gäster: br Ulf Nyberg, sy Maj Sandberg, ny medlem 
br Nils Erik Karlsson, DD br Ulf Sandberg och sy Inga-Lill 
Nyberg 

Vid bordet bl.a. sy Eva och Ulf-Peder Eklund 

Hela arbetsgruppen som anordnat det fina högtidsmötet-  

Vid bordet bl.a. sy Pia Stenqvist och br Morgan Pålsson 

om snabbt och det blev dags för kaffe och 
drömtårta. Gert Reinhold spelade skön och 
dansvänlig musik och det dansades flitigt 
till framemot midnatt. 
Gruppen, som ordnat ett sådant fint hög-
tidsmöte avtackades och dragning på lot-
teriet genomfördes. 
Efter hand bröt alla upp och gick ut i den 
mörka novembernatten, men med ännu ett 
fint minne av en högtidlig Mårtensafton 
och fina ceremonier. / LH Eivor Höörgren
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Logemöte lördag den 18 augusti 2018
Efter en lång och härlig sommar samlades 
vi Vasa-syskon till höstens första logemöte. 
Denna gång stod det studiebesök på pro-
grammet. Vi startade i logesalen i Kristi-
anstad och efter ett snabbt logemöte begav 
vi oss alla upp till Broby Hembygdspark, 
där våra Vasasyskon Eva Newin, Gunilla 
Kärrdahl och Sven Jensén tog emot oss och 
bjöd oss på härlig smörgåstårta, innan de 
på ett lättsamt och intressant sätt guidade 
oss runt i de många mysiga stugorna.

Före rundvandringen smakade det gott med den härliga smör-
gåstårtan som stod framdukad.

Br Ordf. Jan-Erik Larsson o Sy Eva Newin hälsade oss väl-
komna till Broby Hembygdsgård och presenterade eftermid-
dagens program.

Eftermiddagen avslutades med härligt kaffe 
och goda kakor. Det var verkligen en trevlig 
eftermiddag som tog oss tillbaka till gamla 
tider.

Logemöte lördag den 22 september 
2018
Ordförande Jan-Erik Larsson hälsade 
denna kväll 30 logesyskon välkomna till 
en intressant Vasa afton. Efter ett högtid-
ligt möte i logesalen med intag av 5 nya 
medlemmar, bjöds vi på en fantastiskt god 
måltid tillagad av vår duktige kock Br Erik 
Karlsson. Mätta och nöjda fortsatte kväl-
len med ett föredrag av Räddningstjäns-
tens brandman Bengt-Arne Olsson. Han 
berättade och gav oss tips på hur vi på ett 
säkert sätt skall kunna känna oss trygga i 
vår bostad. Hans föredrag gav verkligen oss 

Br Nils-Olof Olsson tackade de duktiga guiderna Gunilla, Eva 
och Sven för den intressanta informationen om livet i Broby 
förr i tiden och för den trevliga guidningen i stugorna.

LOGEN CHRISTIAN nr 617
Kristianstad
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Logemöte lördag den 27 oktober
Denna Vasa kväll samlades 29 förväntans-
fulla Vasa syskon i den vackert smyckade 
festsalen. Som brukligt så började vi kväl-
len i logesalen. Därefter satte vi oss till 
bords för att avnjuta den fantastiskt goda 
trerättersmenyn tillagad av våra Vasa-sys-

Brandman Bengt-Arne Olsson gav i sitt föredrag tips på hur vi 
får en trygg och säker bostad.

Br Sven Jensén tackade för högtidlig intagning och trevligt be-
mötande av de nya syskonen samt för den goda maten.

Ett nöjt och glatt gäng syskon.

många goda råd.
Kvällen avslutades med kaffe och kaka och 
såklart lotteridragning.
Vilken härlig kväll.

Våra nya Medlemmar…
Sy Gunnie Nilsson o Br Christer Nilsson, Sy Monica Lundborg 
Olsson, Sy Rose-Marie Nilsson och Br Sven Jensén omgivna av 
ceremonimästare Kenneth Andersson och Ceremonimästarin-
nan Siv Olsson samt ord Br Jan-Erik Larsson i mitten.

Kvällens rosor gick till våra nya medlemmar Gunnie Nilsson, 
Christer Nilsson, Rose-Marie Nilsson, Monica Olsson och Sven 
Jensén.
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Kvällens duktiga festkommitté:
Christina Karlsson, Erik Karlsson, Jan-Erik Larsson, Eva Ne-
win o Karin Holmqvist.

kon Monica o Lars-Bertil Olsson samt som 
avslutning Sy Inga-Britts goda kakor.
• Svampfylld krustad på salladsbädd
• Boeuf Bourguignon med champinjoner 
och smålök, potatis, sallad och lingonsylt
• Äppelkaka och vaniljvisp
• Kaffe och kakor
Därpå tog våra kära Vasa-syskon Kristina 
och Johan Berglund oss med på en per-
sonlig resa i några av USA:s svenskbygder. 
Kristina och Johan har nu besökt samtliga 
Amerikanska stater minst en gång och ser 
redan fram emot ett nytt besök ”over the-
re” till våren 2019. Som avslutning i vanlig 
ordning var det lotteridragning av kvällens 
välfyllda vinstbord.
Vilken mysig kväll i god Vasa anda.
/ LH Gunnel Olsson                             ->

Det krävs mycket pyssel innan, för att salen 
skall se inbjudande ut. Vilken tur att vi är 
många som kan hjälpas åt med detta upp-
drag. Detta ger samtidigt en väldigt god 
sammanhållning i vår loge.

Servetterna skall brytas, Sy Inga-Britt är mästare på detta.

Förväntansfulla systrar inför kvällen.

Snart är borden klara ... 

Frihetsgudinnan hälsar emigranterna välkomna till Amerika.  
Foto från Kulturledarträffen i Utvandrarnas hus i Växjö.
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Stort tack till kvällens festkommitté … Gunilla Kärrdahl, 
Inga-Britt Andersson, Gunnel Olsson, Nils-Olof Olsson, Eva 
Borg, Kate Björk, Monica Olsson, Lars-Bertil Olsson, Gudrun 
Modin Nordmark.

Kan detta vinet bli bra?

Vilket härligt vinstbord, så gentila bidragare. Tusen tack!

Gång gongen kallar till uppmärksamhet.

Trogna Vasa syskon Ursula o Börje Karlstedt.

Våra kära Vasa syskon Kristina o Johan Berglund som tog oss 
med på resan till USA i sitt föredrag i ord o bild. 
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När detta skrivs den 19 november har vi i 
höst hållit tre lyckade logemöten.

Logemöte den 22 september
DD br Åke Mellnert gästade logen och del-
tog också i ett styrelsemöte före logemötet.

Ordföranden br Göte Bengtsson och Kul-
turledaren sy Maureen Bengtsson rap-
porterade båda från Storlogekonventet i 
Sacramento, från besök på det nya Nordic 
Museum i Seattle och från besök hos två 
medlemmar i vår vänloge Logen Solidari-
tet nr 396 i Mount Vernon i staten Wash-
ington. Sy Maureen refererade brev- och 
mejlkontakter med några vänloger. Loge-
historiker br Bo Ahlsgård gjorde intressan-
ta nedslag i logens historia under gångna 
decennier. Under Ordens väl talade DD br 
Åke och ett flertal hälsningar framfördes.

Efterkapitlet inleddes med att vi för första 
gången tände Barkerydsljusstaken, som lo-
gen i somras fick som tack för vår 25-åriga 
medverkan på hembygdsfesten Barkeryds-
dagen. Trubaduren Leif Nersäter underhöll 
oss med en kavalkad av välkända sånger till 
eget gitarrackompanjemang, mycket upp-
skattat.

Högtidsmöte den 20 oktober
Under logemötet informerade ordföranden 
bland annat om att styrelsen, i enlighet med 
ett mandat från föregående logemöte, sänt 
in ett nästan komplett förslag till distrikts-
tjänstemän inför nästa års distriktsmöte.
Under ”Kontakt Amerika” berättade sy 
Maureen om innebörden av Brittsommar 
enligt folktron och motsvarigheten In-

LOGEN SMÅLAND nr 618
Jönköping
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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2018
tillönskas alla Vasavänner i DL Södra Sverige nr 20

LOGER
Storlogen
DL Norra Sverige nr 19
DL Södra Sverige nr 20
LL 608 Kärnan
LL 618 Småland
LL 628 Calmare Nyckel
LL 630 Ronneby
LL 631 Tomelilla
LL 634 Höganäs
LL 678 Carl von Linné
LL 698 Nybyggarna
LL 747 Klockan

KLUBBAR
PDM Club of Sweden 
VASA Support Club

MEDLEMMAR
LL 570, Agneta & Bo 
Västerstjärna
LL 570, Marie & Olle 
Wickström
LL618, Maureen &Göte 
Bengtsson
LL 618, Lena Ostermark
LL 630, Karl-Erik  Mellnert
LL 630, Åke Mellnert & 
Carina Norin
LL 630, Ann-Margreth 
Ericsson
LL630, Björn Eriksson
LL 630, Ingrid & Hans-Åke 
Rytterdahl
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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2018
tillönskas alla Vasavänner i DL Södra Sverige nr 20

MEDLEMMAR
LL 570, Agneta & Bo 
Västerstjärna
LL 570, Marie & Olle 
Wickström
LL618, Maureen &Göte 
Bengtsson
LL 618, Lena Ostermark
LL 630, Karl-Erik  Mellnert
LL 630, Åke Mellnert & 
Carina Norin
LL 630, Ann-Margreth 
Ericsson
LL630, Björn Eriksson
LL 630, Ingrid & Hans-Åke 
Rytterdahl

LL 630, Mikael Arborelius
LL 630, Ulf & Ingegerd 
Alderlöf
LL 630, Sandra & PerEriksson
LL 634, Berit & Hans Bogren
LL 634, Ingrid & Bertil 
Cannerhagen
LL 634, Knut Rosenkvist 
LL 678, Göran & Catherine 
Bringselius Nilsson
LL 698, Claes & Karin 
Johansson
LL 698, Mats & Heidi 
Holmberg
LL 747, Leif Svensson
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LH br Bo har spårat en utvandrad släkting 
till Wakefield i staten Nebraska, där många 
svenskar bosatte sig på 1800-talet. Han 
hade hittat en historik över hur man där 
grundade en svensk Luthersk församling. 
Han läste upp denna mycket målande och 
välskrivna berättelse. Verkligen intressant!

Supén avslutades med kaffe och sy Kerstin 
Nilssons läckra kakor. Efter detta underhöll 
förre stadsträdgårdsmästaren i Jönköping, 
Lennart Angselius, med en rikt illustrerad 
berättelse om ”Jönköpings och Huskvarnas 
parker förr och nu”. Ett mycket uppskattat 
inslag. Många av oss fick lära oss mycket 
nytt om vad som finns i vår innehållsrika 
stad.

Syster Olga Svensson gladde sig åt första 
vinsten i lotteriet och valde en vacker vit 
cyklamen.

Logemöte den 17 november
Br Lars-Åke Larsson tjänstgjorde som Ce-
remonimästare och br Bo Ahlsgård fick 
hoppa in som Vice Ordförande.
En högtidlig parentation hölls för vår br 
Lennart Malmberg som nyligen avlidit i en 
ålder av 95 år.
Förslaget till tjänstemän för år 2019 pre-
senterades. Under ”Kontakt Amerika” refe-
rerade KL sy Maureen ett nyhetsbrev från 
Skandia Lodge och brev från Golden Valley 
Lodge, båda i Kalifornien. Hon kommen-
terade också de svåra skogsbränderna i Ka-
lifornien och att Vasa Parken i Agoura Hills 
klarat sig trots brand i närheten.

diansommar i Nordamerika. Br Lennart 
Emanuelsson framförde hälsningar från 
Vasaarkivet i Bishop Hill, som han nyligen 
besökt.
Under efterkapitlet kåserade br Lennart 
under rubriken ”Det gamla släkttorpet” 
om släktingar som utvandrat till USA. En 
fantastisk berättelse. Br Lennart har med 
början redan på 1980-talet lagt ner ett stort 
arbete på att spåra den utvandrade familjen 
och dess ättlingar, letat reda på hus där de 
bott i USA och Kanada och sökt upp deras 
gravar. Allt illustrerades med ett stort antal 
foton i form av diabilder.
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Under kvällen skrev alla på de julkort som 
ska sändas till våra tio vänloger ”Over the-
re”.

Nu laddar vi för en traditionell julloge den 8 
december, för att sedan ta nya tag år 2019.

/Maureen och Göte Bengtsson

Efter den varmaste sommaren på 260 år 
var det dags att börja höstens logearbete. 
En nyhet är att vi har bytt logelokal. Efter 
många år på Stensbergshemmet har vi flyt-
tat till Överstens Festvåning som är granne 
med Kalmar/Öland Airport. Lokalerna där 
är mycket trevliga och passar vår verksam-
het mycket bra. Dessutom är det bara 100 
meter från busshållplatsen för den som vill 
ta bussen från stan till logemötena.

Första logemötet hade vi den 22 septem-
ber då vi ”bodde in oss” i de nya lokalerna. 
Efter sedvanliga logeförhandlingar intogs 
en utsökt måltid. På efterkapitlet under-
hölls vi av broder Per-Olov Olson, som 
visade bilder och berättade om sitt arbete 
som FN:s flygplats i Kindu, Kongo. Kväl-
len avslutades med ”barhäng” och lotteri-
dragning. Vi ser fram emot nästa logemöte 
som blir den 27/10.  / P-O
Den 27 oktober träffades vi åter i Överstens 
Festvåning där vi hade en Högtidsloge med 
reception. Sex nya medlemmar upptogs i 
vår orden under högtidliga former. Efter 
logens avslutande intogs en välsmakande 
måltid. Under måltiden talade broder vice 

LOGEN CALMARE NYCKEL 
nr 628, Kalmar
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Kartan med utflyktsmål.

Beskrivningar till kartan med urflyktsmål.

ordförande till de nya medlemmarna och 
hälsade dem välkomna i vår loge. 
På efterkapitlet underhölls vi av Inspiratören 
Ingela Carlson som med dragspelsmusik, 
sång och konstnärlig talang målade ett 
konstverk som kommer att auktioneras 
ut vid ett kommande logemöte. Kvällen 
avslutades med mingel i baren och med 
lotteridragning. Nästa logemöte äger 
rum den 24 november då vi får besök av 
Slottschef Mimmi Mannheimer./ P-O

Bertil Friberg

Lördagen den 17/11 var vi ca 30 närvarande 
vid möte i ordenshuset i Ronneby. Kvällens 
gäst vid efterkapitlet var Bertil Friberg som 
berättade om utflyktsmål runt Kallinge. 
Föredragningen var underhållande och 
anekdoter blandades med fakta och 
natursköna beskrivningar om utflyktsmålen 
i norra Ronneby kommun.
I Sanning och Enighet
Sandra Eriksson
DH och LH!

LOGEN RONNEBY nr 630
Ronneby
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Intresserade åhörare fortsatte att undersöka kartan även efter 
föreläsningen.

Exempel på ett KL-inlägg: 
En för många okänd svensk som gjorde 
världens mest kända varuförpackning till 
världens mest välkända produkt. 
Alexander Samuelson, född 4 januari 
1862 i Kareby socken, numer Kungälvs 
kommun. 
Familjen flyttade till Surte 1873 och Alex-
ander började snart arbeta vid glasbruket. 
Men redan efter några år ville han vidare i 
livet och som 21-åring utvandrade han till 
Amerika för att aldrig återvända.  
Drömmen om ett bättre och rikare liv 
lockade.  
Naturligt nog drogs Alexander till glasin-
dustrin i Amerika. Han fick så småningom 
jobb hos Everett Glass Company i Newark, 
Ohio. Alexander var en mycket skicklig 
glasblåsare, men såg också möjligheter att 
utveckla nya maskiner och metoder för 
flasktillverkning. Alexander blev ett hett 
namn i glasbranschen. 
1904 började han som produktionschef 
hos Root Glass Company i Terre Haute, 
tio mil från Newark. Root Glass tillverkade 
bl.a. glasflaskor åt Coca-Cola.  
Coca-Cola skapades av apotekaren J.S. 

Penderton som medicin mot nervösa besvär 
och baksmälla. I början såldes Coca Cola i 
vanliga flaskor eller blandades direkt med 
kolsyrat vatten i barer. Beroende på fram-
gången med Coca Cola dök det upp en 
uppsjö av liknande drycker på marknaden 
med snarlika namn och utseenden, men 
med klart sämre innehåll. Följden blev att 
Coca Cola utlyste en tävling och bjöd in ett 
30-tal glasbruk att designa en unik flaska.  
Alexander fick uppdraget att utveckla ett 
tävlingsbidrag. Han och några medarbe-
tare  sökte inspiration genom att läsa om 
kokabladet och kolanöten, ingredienserna 
som gett drycken dess namn.  
Den kurviga formen på kakaobönan fick 
männen att tända till och då föddes tan-
ken på en unik flaska som skulle förknip-
pas med Coca-Cola. Den skulle vara så till 
den milda grad unik att man skulle känna 
igen flaskan även om den greppades i totalt 
mörker. Det geniala med flaskan var också 
att den var greppvänlig, hade ett omiss-
kännligt utseende och att glaset inte splitt-
rades när flaskan tappades.
Samuelsons glasbruk vann designtävlingen 
i Atlanta och i patenthandlingen står Alex-
ander Samuelson som upphovsman.
När masstillverkningen drog i gång föränd-
rades flaskan något, den blev lite smalare. 
Av prototypen finns det endast två flaskor 
kvar. En är i privat ägo och den andra är en 
välbevarad raritet på Coca-Cola-museet i 
Atlanta. Alexander Samuelson blev inte rik 
på sitt storverk, men kunde dra sig tillbaka 
till ett gott pensionärsliv vid 70 års ålder. 
Huset i Newark står kvar och vid platsen 
för det gamla glasbruket i Terre Haute finns 
en enkel skylt till minne av flaskpionjären.
(sammanställt av Ola Sandberg LL634
Se även sidan 39! Vad tycker du?)

Coca-Cola-flaskan
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SEPTEMBERFEST MED LOGEN 
TOMELILLA
Många hade mött upp till denna Vasa-logens 
första möte för hösten. På programmet stod 
kräft- och räkfest, men först samlades vi till 
ett möte i den trevliga och mysiga lokalen 
i Kverrestads bygdegård. Efter fin musik 
hedrade vi vår mångårige medlem, Br Sven-
Erik Nilsson, vid en högtidlig ceremoni, 
där Sy Evy läste ”Det är vackrast när det 
skymmer” varpå en tyst minut följde.
Vår DD Sy Eva, installerade sedan de två 
sista tjänstemännen, som inte tidigare 
haft möjlighet att närvara. Br Leif och 
Sy Britt berättade om sitt deltagande i 
tjänstemannakonferensen i augusti och KL 
Sy Gertrud talade om spelstaden Las Vegas 
och speciella särdrag om denna stad.

Efter mötet skall man, enligt traditionen, 
först ut och traska och försöka att lösa mer 
eller mindre svåra gåtor och frågor, som Sy 
Britt hade färdigställt, var får hon allt ifrån? 
Och här var det Sy Ylva, Br Enar och Br 
Per-Willy som hade prickat in flest rätt på 
frågorna och räknat rätt på antalet knappar 

i en glasburk (konstigt nog så hade antalet 
minskat med 2 st när de sist räknade 
dem - någon hade tydligen behövt några 
knappar!)

Så var det tid för kräftorna och räkorna. 
Ja, det stod ju aldrig i kallelsen i vilket 
tillstånd de skulle vara i, men jag tror inte 
att det var så många som hade försökt att 
själv fånga kräftorna i sina hålor till festen, 
utan man hade nog snällt fått fånga dem i 
affärernas glasdiskar. Det går bra det också 
och samtidigt kan man ju söka efter räkor 
på samma ställe och detta brukar lyckas.

Många var välförsedda med kräftor och 
räkor och vad därtill hör, när vi hade satt 
oss till bords. Det hör ju till att man blir 
lite kladdig när man har lyckats övermanna 
en kräfta, men alla hade extra papper med 
sig för eventuellt behov.

Alla med huvudbonader. 

Sy Britt Lantz rättar svaren på tipspromenaden.

LL 631 ordf Br Jan-Anders Ingvarsson och Ps Sy Ann Ingvarsson 
på tipspromenad i Kverrestad Bygdegårds trädgård.

LOGEN TOMELILLA nr 631
Tomelilla
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Kvällen var därefter slut och nöjda och glada 
kunde vi tråda färden hem i vår medförda 
bil med glada sånger fortfarande ringande 
i våra öron.
KL Gertrud Hägg

Om servetterna var lite speciella, så var 
hattarna i ännu högre grad detta. Det 
går inte att räkna upp alla intressanta 
kombinationer, med blinkande lampor, 
kräftor och kräftburar figurerade bland 
hattarna. Här vann Sy Lena damernas 
tävling med Sy Britt och Sy Carola som tvåa 
och trea och Br Bengt-Arne herrarnas med 
Br Kenneth och Br Per-Willy därefter.

Lite slöa efter maten blev nog de flesta, 
även om man hade haft många sångstunder 
under tiden för att liva upp sig, men så blev 
det tid för dragning av lotteriet för skänkta 
vinster och då blev konstigt nog alla lite 
piggare med en gång och deltog livligt. 
Kaffe med kaka kanske också spelade en 
viss roll däri. Även närvarolotteriet hade 
sina vinnare: Sy Gull-Britt, Sy Kerstin, Br 
Bengt-Arne och Sy Anita.

Vinnarna i huvudbonad 1:a, 2:a och 3:e pris.

Första pristagaren på tipsrundan blev Sy Ylva Persson 
Hallström, Här tillsammans med Br Jan-Anders och Sy Britt.

Grekisk buffé uppdukad.

TID FÖR NYTT MÖTE HOS 
TOMELILLA-LOGEN.
Oktober är ibland en ganska ruggig månad 
vad vädret beträffar, men årets oktober har 
hittills haft strålande brittsommarsol, så att 
man bara kan njuta och luta sig tillbaka i 
solstolen.
Vi började mötet på vanligt vis med fin 
musik vald av Br Bengt-Arne och därefter 
kunde vår O Br Jan-Anders hälsa en trogen 
medlemsskara välkommen. PS Sy Ann läste 
protokollet och FS Br Per-Willy och K Sy 
Carola meddelade vår ekonomiska status, 
varefter KL Sy Gertrud berättade om en 
svensk man, som blev något av en legend i 
Chicago, nämligen Henry Ericson. Denne 
man stod bakom uppbyggandet av staden 
efter den stora branden där 1861 och var 
den förste som funderade på att bygga på 
höjden (skyskrapa) när tomterna började 
ta slut. Han hade fått idén av sin fru, som 
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Ordf Br Jan-Anders Ingvarsson delade ut blommor till 6 Grekiska dansare som stod för underhållningen denna kväll.

hade ett tvåvånings uthus på sin gård i 
Småland. LH Br Bengt-Arne berättade 
om en framgångsrik svensk konstnär, Axel 
William Torgeson, som framför allt målade 
fartyg seglande i stark vind på havet och på 
de stora sjöarna.
I efterkapitlet så svepte grekiska vindar in 
och vi fick följa färgrika, vackert klädda 
grekiska damer dansande olika danser från 
Grekland. Dessa "vållade" stor beundran 
hos publiken, som entusiastiskt levde med i 
danserna. Innan de grekiska damerna hade 
gjort entré, hade vi alla fått njuta av olika 
rätter från Grekland, vilket uppskattades.
Efter vårt lotteri med skänkta vinster och 
närvarolotteriet, smakade det bra med kaffe 
och en jättegod tårta.  
KL G Hägg

Vid skottkärran: Br Åke Sennström och Br Berne Jönsson.

LOGEN HÖGANÄS nr 634
Höganäs
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När kräftor och räkor var uppätna var det 
dags för nästa överraskning.

Till kaffet var bjöds det på en variant av 
Pomp and Circumstance. Till musiken av 
”Land of Hope and Glory” kom Bröderna 
in med flaggor och ballonger. Brödernas 
entré och musiken lockade alla att stå 
upp, sjunga, vifta med flaggor och smälla 
ballonger. Stämningen var lika hög i vår 
festlokal som i Royal Albert Hall vid Last 
Night of the Proms.
Därefter var det dags för dans och 
lottdragning. Även de som inte vann något 
vid lottdragningen gick hem med ett leende 
på läpparna efter ett mycket uppskattat 
Brödernas afton.
Med dessa rader vill jag och logen Höganäs 
önska alla Vasa-vänner,
en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
Ola Sandberg KL Höganäs nr 634

Efter ett förhållandevis kort logemöte var 
det dags för efterkapitlet Brödernas afton 
den 20 oktober. 
Ett efterkapitel = kräftskiva. Lokalen hade 
dekorerats med girlanger, lyktor i taket och 
färgglatt dukade bord.
Bröderna, utklädda till fiskargubbar 
serverade fantastiska kräftor och 
välsmakande räkor från en skottkärra. 
I ljudet av smaskandet från kräftätandet 
och sång från snapsvisor steg stämningen 
snabbt.

Bröderna belönades med långa och varma applåder. 

Glada kräftätare: Br Ola Sandberg, Sy Eva-Marie Carlsson 
och Br Leif Larsson. 

Ett recept på ett glas med soda från Emigrantinstitutet.
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Mötet den 13 oktober 2018
Denna kväll satte vi oss till bords med 
vår DD med son från Kalmar. Innan 
dess hade vi fått höra om storlogemötet 
i Sacramento, där Sy O var delegat, om 
mängden motioner men även om utflykter, 
studiebesök och måltider.
Sy O berättade också om Åsa-firandet och 
visade bilder från banketten på Villa Vik.
/ Bengt Hammargren

Mötet den 15 september 2018.
Kvällen började med efterkapitlet, med 
rubriken Huseby - en saga från vår tid. 
Kvällens föredragshållare Lisbeth Eriksson 
var iklädd tidstypisk allmogedräkt. Hon 
hade själv anknytning till Huseby och up-
pehöll sig framför allt vid tre helt olika 
kvinnor, varav den ena var den så små-
ningom världsberömda sångerskan Kris-
tina Nilsson. När hon skildrade Kristinas 
liv, var hon klädd i högreståndskläder med 
sjal och hatt med strutsfjädrar.
Vi var nog alla lite nyfikna på kvällens mat. 
Vi hade nämligen en ny matleverantör från 
Lammhult, Ingrid Brantel. Maten värmdes 
i vårt kök och grönsakerna fräschades upp 
över ångande vatten. Ingrid och hennes 
medhjälpare dukade fram maten. Vi tyckte 
alla att maten smakade jättebra och många 
tog om.
Vid kaffet berättade Br Bengt Palm, som 
är mycket intresserad av historia och har 
huvudet fullt med namn och årtal, om Hu-
seby från 900-talet fram till den tid Lisbeth 
Eriksson berättade om. Mycket handlade 
om danska kungar, bl.a. Harald Blåtand. 
Vi blev alla djupt imponerade och Br Bengt 
fick kraftiga applåder. / Bengt Hammargren

Lördagen 21 september.
Vi samlades till det första mötet efter som-
maruppehållet. Det kändes bra att få träffa 
sina Vasavänner igen. Det här mötet var 
alldeles speciellt av två anledningar. Dels 
hade vi besök av vår DM Olle Wickström 
och hans hustru Marie samt av vår DS Bo 
Västerstjärna med hustru Agneta. En an-
nan anledning till att mötet var speciellt 
var att vi hade bjudit in en del gäster för att 
visa en del av vår loge. Vi medlemmar hade 
först ett vanligt möte i logesalen . Däref-
ter fick gästerna komma in i logesalen och 
vår FDO Gunilla Öst berättade kort om 
logen. Därefter var det mingel och god 
buffé i klubblokalen. Efter detta gav Emi-

DS Bo Västerstjärna och FFDO Gunilla Öst. 

LOGEN WESTERVIK nr 679
Västervik

LOGEN CARL von LINNÉ
nr 678, Växjö
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grantteatern åter en  uppskattad föreställ-
ning. Kvällen avrundades med ett föredrag 
om segelfartyget Vega och hennes resa till 
Nordpolen. I sanning en mycket trevlig 
och innehållsrik kväll. Kändes skönt att 
starta Vasaarbetet igen.
Lena Folckner 
Logehistoriker

Lördagen 27 oktober.
Vi samlades till höstens första högtidsmöte. 
Den här gången hade vi inga recipiender 
22 logesyskon samlades. Vår LH berättade 
historien om tillkomsten av vår minnessten 

DM Olle Wickström, DS Bo Västerstjärna och O Marie 
Wickström

Kvällens föredragshållare Hans Almquist.

En av gästerna köper lotter.

Föreställning av Emigrantteatern. 

på Nya Kyrkogården. Den kom till på 
initiativ av Broder Lasse Enarsson och 
idén genomfördes sedan under Kjell 
Isbergs ordförandetid. Vi fick också en 
del information inför den stundande 
Allhelgona helgen. Vår KL Bengt Römbo 
berättade om vår vänloge i Phoenix Arizona 
med vilken vi har mycket fin kontakt.  
Borden i klubblokalen var vackert dukade 
i höstens färger och maten smakade 
utsökt bra. Den här gången fick vi en 
trerättersmeny bestående av skinkbakelse, 
ugnstekt lax med vitvinsås och äppelkaka. 
Allt tillagat av en av Logens systrar. Nöjda 
och glada gick vi hem i den blåsiga ljumma 
höstkvällen
Lena Folckner /Logehistoriker
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O tänder gravljuset.

Vid den efterföljande kaffestunden hos O Stig Lilja.

Alla Helgons dag 3 november.
Under tidig eftermiddag samlades 24 syskon 
ute vid minnesstenen på Nya Kyrkogården 
i Västervik. Vi var där för att minnas syskon 
som avlidit under året. Det här året avled 
två av våra syskon. Vi minns även tidigare 
avlidna systrar och bröder. Vi har en enkel 
ceremoni med ljuständning, diktläsning 
av vår kaplan och sänkning av Vasafanan. 
Enkelt och värdigt . Vi avslutar med att 
bilda syskonring. Efteråt samlades vi alla 
på kaffe hemma hos vår O Stig Lilja och 
hans hustru Anna-Lena. Vi fägnades med 
ett fantastiskt kaffebord. En fin avslutning 
på stunden ute på kyrkogården.
Lena Folckner
Logehistoriker

Glatt samspråk vid matbordet.

Vår CM Solbritt Steinholtz.

Vår minnessten på Nya kyrkogården.
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O br Mats Holmberg påbjöd bankettens 
första skål som tillägnades vår Ordens 
högsta beskyddare HM Konungen Carl 
XVI Gustaf. Därefter höll VO br Bertil 
Påhlsson tal till de nya medlemmarna och 
br Christer Naxén tackade för att de fått 
bli medlemmar i vår loge och utbringade 
genom CM br Per-Olle en skål för Logen 
Nybyggarna nr 698.

Banketten inleddes med mingel och ett 
glas bubbel, därefter serverades en trerät-
ters meny samt kaffe med kaka.

Nybyggarnas Högtidsmöte med 45-årsju-
bileum.
På Nybyggarnas novembermöte var det 
högtidsmöte med intagning av 8 nya med-
lemmar.
Vi hade äran att få besök av vår nyutnämn-
de SLD br Ulf Alderlöf och sy Ingegerd 
från Logen Ronneby nr 630, vår DD br 
Sven Olov Stigsson och sy Christina från 
Logen Klockan nr 747, O br Ulf-Peder 
Eklund och sy Eva från Logen Kärnan nr 
608, O i Logen Höganäs nr 634, sy Inger 
Bengtsson och br Sixten samt ytterligare 11 
syskon från logen.
Invigningen av de nya medlemmarna led-
des av CM-paret sy Anita och br Per-Olle 
Ekberg med sy Birgitta Rehn och br Jan 
Cederhag som standarbärare, övriga i cere-
monin var O br Mats Holmberg, FDO br 
Rolf Hansson, VO br Bertil Påhlsson samt 
KP sy Heidi Holmberg. KL br Karl-Erik 
Asp berättade om året 1973 då Logen Ny-
byggarna nr 698 bildades. Gratulationer 
till Logen och de nya medlemmarna fram-
fördes.

BLH br Tomas berättade om instiftandet 
av Logen Nybyggarna nr 698 i samband 
med att Distriktslogen i Sverige firade sitt 
40-års-jubileum på Rådhuset i Helsingborg 
den 22 september 1973. PS br Claes läste 
upp de telegram som inkommit. SLD br 
Ulf Alderlöf tackade för maten och önska-
de Logen och de nya medlemmarna lycka 
till. Därefter avslutades kvällen med sam-
kväm och avtackning av arrangörsgruppen 
samt lottdragning. 

LOGEN NYBYGGARNA
nr 698, Ängelholm
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September-mötet.
Då var det igång igen. Hösten hos LL 
Klockan inleddes med ett kulturmöte som 
efterkapitel.
29 egna logesyskon, DM Br Olle Wick-
ström och O i LL Skåne Sy Marie Wick-
ström och vår trogna DD Anna-Brita Mar-
tinsson hade sökt sig till Scalapaviljongen i 
Örkelljunga.
Under logemötet hölls parentation för HM 
Br Werner Sjöström och HM Br Per-Ivan 
Skog, den sistnämnde var även HM i DL 
20. Båda har under många år varit trogna 
Vasamedlemmar.
Till efterkapitlet hälsades kvällens före-
dragshållare Bengt Wihlborg välkommen 
och hans föredrag med bilder gav oss nytt 
vetande. Pyramider finns även utanför 
Egypten. Här handlade det om Bosnien 
och de utgrävningar som Bengt varit med 
om.
Traditionsenlig avslutning med kaffe och 
lotteri. /LS

Brödernas Afton.
Höstens andra logemöte med ett efterkapi-
tel som bröderna hade planlagt.
Utanför den gamla biografen var det fortfa-

Blandad manskör.

Trogna Vasaarbetare belönas.

Damer i bryderi.

rande sommar med en temperatur på ca 20 
grader. Inomhus var det minst lika varmt 
när bröderna bjöd på snittar , skånsk kalops 
och glas till dessert. 35 egna logesyskon och 
logens DD Sy Anna-Brita sken ikapp med 
den nedgående solen och stämningen blev 
inte sämre efter brödernas välkomstvisa.
Maten tycktes passa och hade en strykande 
åtgång. Som brukligt följde sång vid bor-
den och allehanda lekar. Ett stort vinstbord 
lockade och till kaffet serverades kaka ba-
kad i Kristianstad.
När vi ses i november har redan den första 
julmarknaden ägt rum! LS  

LOGEN KLOCKAN nr 747
Örkelljunga
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Årets Svensk-Amerikan 2017 Jan Eliasson och Per Tengstrand

Restaurang PM & Vänner i Växjö hade 
storbesök: Före detta FN:s vice Generalse-
kreterare och ÅSA 2017 Jan Eliasson ska-
pade tillsammans med konsertpianisten 
Per Tengstrand ett fängslande program. 
Programmet med titeln ”Vägmärken i Dag 
Hammarskölds liv – en samling av Ham-
marskjölds dagboksskrifter från 1925 till 
hans död” har tidigare framförts av Jan och 
Per i FN:s Generalförsamling i New York. 
Med Eliasson som ciceron och Per Teng-
strand vid flygeln skapades ett stämnings-
fullt möte mellan ord och ton.
”Det är första gången i Sverige och på 
svenska! Vi kör två föreställningar, vi får in 
120 personer per gång. Jag tror att det blir 
ett bra format.” säger Per Tengstrand, som 

Novembermötet i LL Klockan Nr 747.
Inte lätt att konkurrera med Mårten, men 
till slut blev vi 26 syskon som trotsade 
höstvädret.
Inga gäster, men vi själva är inte så duktiga 
på att besöka andra loger. Här behövs lite 
uppryckning.
Kalkon och äppelkaka på menyn. Tid för 
umgänge, då maten blev lite försenad. 
Men när den väl dök upp, så hade den en 
strykande åtgång.
Kvällens kulturprogram var komponerat av 

Årets vasagolf spelades på Lydinge GK 
lördagen den 26 maj utanför Helsingborg, 
en relativt nybyggd golfbana med ett helt 
nytt fantastiskt fint hotell och klubbhus. 
Vi var nog de första gästerna i vårt rum, 
och det kändes lite exklusivt.

bland annat spelade Chopins Nocturne 
Op. 9 No. 2 och Beethovens Piano Sonata 
Op. 111. /CBN

Br Leif Svensson och kom således från de 
egna leden.
En resa från Odessa, genom Ukraina 
till Kiev fick vi vara med om. Besök på 
historisk mark, Poltava, som markerade 
slutet på det svenska stormaltsväldet och 
naturligtvis bilder och filmsnuttar från 
Gammelsvenskby. Ett stort land fullt av 
kontraster. Många fattiga och få mycket 
rika. Ja så som världen ser ut i övrigt, eller?
Avslutningen blev en safari i Syd-Afrika 
och de flesta av ” The Big Five” fanns med.
/LS 

Vädret var soligt på banan men runt om 
åskade det och regnet stod som spön i 
backen bara någon kilometer bort, men vi 
klarade hela dagen utan att få en droppe 
på oss.
Efter en slitsam dag på banan samlades 
vi alla i solen på klubbhusets altan för en 
avkopplande förfriskning och en massa 

Dag Hammarskjöld hyllad

VASA-GOLFEN 2018
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SWEA och VASA är sant
SWEAs grundare Agneta Nilsson lät 
tillverka femton Dalahästar i Mora med 
olika konstfulla dekorer inför SWEAs 
25-årsjubileum i Stockholm 2004. En 
häst donerade SWEA till Svenska Kyrkan 
I Los Angeles, men efter 13 år i solen i 
kyrkans trädgård och med lekande barn på 
och omkring hästen, hade den förlorat sin 
forna glans och kyrkorådet talade om att 
de ville göra sig av med den. ”Då vaknade 
jag till ordentligt.”, sa Agneta, ”Hästen 
måste räddas, och så blev det tack vare 
medlemmarna i Vasa Orden och VASA-
parkens styrelse”. Efter ett år av renovering 
återinvigdes hästen. Gunilla Lindbergh 
och Jenna Palm flögs in från Nusnäs för att 
garantera att den nya dekoren skulle stämma 
med en äkta Dalahäst! Invigningen skedde 
den 14 oktober 2018 på Höstmarknaden i 
Vasaparken, Agoura Hills.
/Catherine Bringselius Nilsson

Den reparerade Dalahästen i Vasaparken, L.A..

Agneta med representant för Vasaparken.

Heidi Holmberg och årets 
vinnare Sune Svensson.

”tänk om-ande” vilket är väldigt vanligt bland 
golfare.
Årets arrangör syster Heidi Holmberg Nybyggarna 
698 hade dukat upp ett konstinspirerat prisbord 
och hon tackade de som skänkt priser.
Årets vinnare och tillika nästa års arrangör blev Sune 
Svensson LL 608 41p, tvåa kom Kerstin Nilsson 
LL 634 38p och på tredje plats Karl-Erik Asp LL 
698 36p.
Det delades även ut priser till längsta drive och 
närmast flagg.
Broder Sune tackade syster Heidi för ett 
välarrangerat arrangemang och bjöd oss till 2019 
års tävling som förmodligen kommer att spelas på 
Örkelljunga GK.
Mats Holmberg  

SWEA och VASA
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Exempel på ett KL-inlägg:
I USA har man elva federala helgdagar och 
då är alla amerikaner lediga från sina arbe-
ten. 
Köpcentra, restauranger, butiker och stor-
marknader har oftast öppet hela eller halva 
dagen, men är helt stängda under påskda-
gen, thanksgiving och juldagen.  
Om en helgdag infaller under en helg (lör-
dag eller söndag) ges det oftast ledigt på 
fredagen eller måndagen istället. 
Federala helgdagar: 
New Year’s Day (nyårsdagen) - 1 januari.
Martin Luther King-dagen – 3:e månda-
gen i januari.
President’s Day/Washington’s Birthday – 
3:e måndagen i februari.
Memorial Day- sista måndagen i maj.
USA:s självständighetsdag - 4 juli.
Labor Day - första måndagen i september.
Columbusdagen - andra måndagen i okto-
ber.
Veterans Day - 11 november.
Thanksgiving - fjärde torsdagen i novem-
ber.
Juldagen - 25 december.
Inauguration Day (Presidentens installa-
tionsdag) –  20 januari vart fjärde år.

New Year’s Day (nyårsdagen) 1 januari. 
I bl.a. New York börjar firandet av nyåret 
redan på nyårsafton. 
Stora delar av New York city stängs av för 
trafik så att firandet kan pågå. Här firar 
milliontals människor in det nya året dock 
utan att få skåla i champagne. 
Enligt lagen är det förbjudet att dricka 
alkohol utomhus. Men då dessutom alla 
restauranger är stängda i ”firarområdet” är 
inte chansen så stor att skåla i champagne.

Martin Luther King-dagen 3:e måndagen i 
januari.

Sedan 1986 firar man Martin Luther King-
dagen  
1968 sköts medborgarrättskämpen Martin 
Luther King Jr. 
Snabbt efter hans död kom förslag på att 
göra hans födelsedag (15 januari) till fede-
ral helgdag. 
1983 skrev president Ronald Reagan un-
der lagen om att den tredje måndagen i ja-
nuari skall vara federal helgdag till minne 
av Martin Luther King födelsedag. Sedan 
1986 firades dagen, dock då inte i alla sta-
ter, men sedan år 2000 firas Martin Luther 
King Jr:s födelsedag över hela USA. 

President’s Day/Washington’s Birthday 3:e 
måndagen i februari.

George Washingtons födelsedag är en av de 
första dagarna som blev helgdag genom be-
slut i kongressen. Sedan 1885 är dagen fe-
deral helgdag, men gällde från början bara 
statligt anställda. Numer gäller det alla. 

 Memorial Day, sista måndagen i maj.
Även denna helgdag tillhör en av de första 
helgdagarna, 
Dagen uppmärksammar de personer som 
stupat i krig för USA, och högtiden instif-
tades efter Amerikanska inbördeskriget. 
Ursprungligen kallades dagen Decoration 
Day, men redan 1882 började man kalla 
den Memorial Day.  
Först 1999 fick dagen officiellt namnet 
Memorial Day.  
Memorial Day har traditionellt setts som 
starten på sommarsäsongen i USA och den 
avslutas med Labour Day som firas den 
första måndagen i september. 

-o-
Detta är del I av Ola Sandbergs LL 634 ex-
empel. Fortsättning följer i nästa nummer.

Helgdagar i Amerika
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VD Lennart Johansson, Kulturparken 
Småland, inledde sitt anförande om Ut-
vandrarnas hus med att berätta om att 
Smålands museum bildades 1867 som det 
äldsta museet i Sverige.

Vi var 12 nyfikna deltagare från DI-
STRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE nr 
20 som samlades kl. 10 i Växjö denna fre-
dagsmorgon. Några hade färdats långt så vi 
startade med en ”fika” i Utvandrarnas hus.
DKL Bo Ljungklint inledde med att hälsa 
deltagarna välkomna till dagens KL-träff. 
Bo uttryckte sin glädje att så många av di-
striktets kulturledare (10 av 13) hade möj-
lighet att hörsamma inbjudan. 
Dessutom hedrade O Catherine Bringse-
lius Nilsson från logen Carl von Linné 678 
oss med sin närvaro.

1968 bildades Utvandrarnas hus som 
Svenska Emigranthuset, Ulf Beijbom var 
dess förste föreståndare.
Lennart besitter stora kunskaper inte minst 
i historien om den stora utvandringen vid 
mitten av 1800-talet till början av 1900 ta-
let. I utställningen om emigrationen finns 
bland annat historien om ”Swedes in Chi-
cago”.
Det finns många olika kanaler att söka i 
om de som emigrerade till det stora landet 
i väster. Ett av registren är SAKA-rullarna, 
svensk-amerikanska kyrkoböckerna, som 
har digitaliserats. Svensk arkivinformation 
finns tom 1940.
Det var mycket av en ”pull and push”-fak-
tor som styrde den stora utvandringen på 
1880-90-talet, högkonjunktur i Amerika 
och lågkonjunktur i Sverige. Vid sekelskif-
tet 1900 var Chicago den stora svensk-sta-
den, allmänt benämnd som Sveriges andra 
största stad. 1930 upphör emigrationen på 
grund av den stora börskraschen. Då hade 
ca 1 miljon människor emigrerat och unge-
fär 300 tusen hade återvänt till Sverige.
De första fartygen över Atlanten var segel-
fartyg och det tog ungefär 2-2½ månad att 
ta sig över. Det var långa köer till båtarna, 
därför ordnades det övernattningar i Gö-
teborg i överfulla lägenheter på Sill- och 
Postgatan. Resan gick från Göteborg till 
Hull i England i mindre båtar för att där gå 
vidare till Amerika och Chicago. Det påstås 
att svenskarna byggde Chicago.
Arbete fanns det gott om, bland annat var 
de svenska kvinnorna populära i hushål-
len. De svenska männen var erkänt duktiga 
hantverkare.

Rapport från Kulturledarträffen i Växjö 
fredagen den 16 november 2018.
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Utvandrarnas hus har mycket att visa och 
framöver kommer digitalisering av utställ-
ningen om utvandringen att göras. Jag kan 
bara säga att besök Utvandrarnas hus, det 
är mycket intressant historia som inte får 
glömmas, inte minst för de ättlingar som 
finns i Amerika.
En nyproducerad film av Daniel Espinosa 
om utvandringen kommer att presenteras 
under 2019.
DKL Bo Ljungklint tackade Lennart Jo-
hansson för en mycket gedigen och saklig 
information om utvandringen från Sve-
rige.

Vi gick vidare till Glasmuseet som glas-
antikvarie Björn Arfvidsson presenterade 
på ett alldeles charmant och lärorikt sätt. 
Vi fick se exempel på glas från ca 400 år 
f.vt. till dags dato. Olika tekniker som ge-

nom åren präglat den svenska glaskonsten 
har ett högt värde över hela världen. Vad 
vi kanske inte visste var att det redan från 
början finns soda i kristallglasen. Så varför 
tillsätta soda i en god whisky eller till gin. 
Nu går det ju inte att få smaken av soda 
ifrån det som glaset är gjort av. Därför är 
det väl bäst att tillsätta önskad mängd soda 
själv.
Glaset har under sex sekler utvecklat en 
mängd olika tekniker såsom pressat glas 
s.k. fattigmansglas. Gjutet eller centrifuge-
rat glas. Ett tag fanns det även glasmosaik 
att tillgå.

1948 kom Vilhelm Moberg ut med bo-
ken om ”Utvandrarna” som skildrar ut-
vandringen från Sverige till Amerika. Han 
avslutade serien med boken ”Sista brevet 
till Sverige”. I utvandrarnas hus finns ett 
särskilt Moberg-rum som visar dels hans 
böcker och dels hur han levde. Vilhelm 
Moberg dog tragiskt genom drunkning 
1973.

Det kom även en förfrågan från Vita Huset 
angående ett minne i glas med anledning 
av den första visiten på månen 1969.
Det finns mycket att berätta om detta his-
toriska glasmuseum, men det är bättre att 
besöka det på plats det ger mycket mer.

Vi hade även ett avslutande möte som 
DKL Bo Ljungklint höll i.
Sammanställning av synpunkter från tjäns-
temannakonferensen i Ljungby diskutera-
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Vasa Support Club.  Alla vet att vi har ett 
minskat antal medlemmar i våra Loger och 
vi ser även att antalet medlemmar i Vasa 
Support Club minskar.
Detta medför att vi i Vasa Support Club 
får mindre intäkter att stödja Lokalloger-
nas medlemmar i dess arbete för Vasa Or-
den av Amerika och Distriktslogen Södra 
Sverige Nr 20. 
Styrelsen består av. Ordförande: Br Åke 
Mellnert 
Sekreterare: Sy Ingrid Cannerhagen 
Kassör: Br Bengt Hammargren
Ledamot: Br Knut Rosenkvist
Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson
Avgift för medlem 30 kr, för lokalloger 100 
kr.
Gratulationer – kondoleanser och för öv-
riga gåvor är vårt
Plusgiro: 105 68 42-6
Bankgiro: 5008-7279 
Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Ordförande

Vasa-Vänner
Som nog alla medlemmar i Vasa Orden av 
Amerika vet, finns det en Vasa Aktivitets-
klubb i Distriktslogen Södra Sverige Nr 
20, vars namn är VASA SUPPORT CLUB 
och som bildades 2 april 2000.
Ändamål. Att inom Distriktslogen Södra 
Sverige Nr 20:s arbetsområde stödja:
Kulturaktiviteter inom distriktet eller vid 
kontakter med USA och Kanada.
Ungdomsverksamhet, ex. rekrytering, 
ungdomsutbyte Sverige – USA – Kanada.
Stipendier till ungdomar, företrädesvis 
medlemmar av Vasa Orden av Amerika el-
ler barn/barnbarn till dessa.
Information om Vasa Orden av Amerika 
och rekrytering av nya medlemmar samt 
övrigt som kan vara till gagn för Distrikts-
logen Södra Sverige Nr 20 eller dess Lokal-
loger och enskilda medlemmar.
Till dessa ändamål kan man söka stöd från 
VASA SUPPORT CLUB. 
Vi i styrelsen hoppas att alla vill, för en 
ringa medlemsavgift, stödja vårt arbete i 

des varvid bland annat följande uppmärk-
sammades.
Den låga responsen från våra vänloger i 
Amerika. Det kom förslag på lite olika lös-
ningar hur detta skulle kunna bli bättre. 
SLKL Maureen Bengtsson berättade om 
sina ansträngningar i samband med storlo-
gemötet för att logerna i Amerika skulle bli 
bättre på att hålla kontakten med de svens-
ka vänlogerna. Ett förslag var att skicka en 
julhälsning till sina vänloger.
DKL Bo Ljungklint ville avslutningsvis att 
KL i respektive loge håller kontakten sin-
semellan logerna. Bo tackade samtliga del-

tagare för en mycket givande dag tillsam-
mans. Dagen avslutades kl. 16.30.
SLKL Maureen Bengtsson tackade DKL 
Bo Ljungklint för att han hade fått till 
stånd detta arrangemang med stor hjälp av 
O Catherine Bringselius Nilsson.
Nedtecknat av
Karl-Erik Asp
KL logen Nybyggarna 698

VASA SUPPORT CLUB
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      Catherine                  Bo                    Nadja                   Mats                    Lena

Ordenssyskon!

Framtidskommittén får en egen spalt i Vasa 
Nytt. På så sätt nås alla medlemmar av in-
formation om kommitténs arbete. Det ger 
större öppenhet och möjlighet till dialog. 
Välkomna att höra av er till oss.

Medlemsrekr y ter ing
Framtidskommitténs rapport på Distrikts-
mötet 2017 fokuserade på medlemsrekry-
tering. Det är en stor fråga för Vasa Orden 
av Amerika, att bryta flera års nedåtgående 
trend av medlemsantalet. 
I rapporten redovisades exempel på lyckade 
medlemssatsningar. Förslagen beskrevs de-
taljerat och sändes ut till alla loger i DL 20. 
Intressant koncept, tyckte vår dåvarande 
Stormästare Tore Kellgren. 
Detta koncept har inspirerat flera loger till 
liknande satsningar på medlemsrekryte-
ring. 
Framtidskommitténs förslag: En avstäm-
ning av resultatet görs inför Distrikts-
mötet 2019.

Aktiv i t e t e r  i  l ogerna
Logerna har olika förutsättningar att an-
ordna program. 
Lokal, ekonomi, kontakter, egna förmågor 
i logen är faktorer som har inverkan på en 
loges möjlighet till programverksamhet. 

Demografiska faktorer: medlemmarnas ål-
der, hälsa och antal medlemmar i logen är 
andra påverkansfaktorer för vilka aktivite-
ter som kan genomföras. 
DKL:s inkomna KL-rapporter visar dock 
på imponerande programverksamhet i lo-
gerna, trots nämnda faktorers inverkan. 
Vasa Support Clubs bidrag är viktiga 
för logerna, både avseende medlemssats-
ningar och programverksamhet. 
Framtidskommitténs förslag: Viktigt att 
bidrag fortsätter att komma logerna till 
del.

Kontakt  loge  –  di s t r ik t
Framtidskommittén vill främja kontakten 
mellan ER och respektive lokalloge. 
Framtidskommitténs förslag: VDM hål-
ler regelbunden kontakt med VO i lokal-
logerna.
Framtidskommittén vill nå alla medlemmar 
av information om kommitténs arbete. 
Framtidskommitténs förslag: Framtids-
kommittén får en egen spalt i Vasa Nytt. 
DKL- information kan spridas till logerna 
på DL 20:s hemsida.
Framtidskommitténs förslag: DKL läg-
ger ut förslag från logerna på program, 
aktiviteter och dylikt.  /CBN
   
E-post till Framtidskommittén är:
ftk@vasaorden.se
Vi som ingår i Framtidskommittén är:

FRAMTIDSKOMMITTÉN
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