
Detta är Vasa Orden av Amerika  
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation med 
verksamhet i USA, Kanada och Sverige. En organisation vars 
syfte är att värna om svensk kultur och svenska traditioner, 
och att verka för att skapa och upprätthålla vänskapliga 
förbindelser mellan svenskar och svenskättlingar i USA och 
Kanada. Vasa Orden av Amerika är en opolitisk och religiöst 
obunden organisation.  

Historik  
Vasa Orden av Amerika bildades den 18 september 1896 i 

New Haven, Connecticut, USA, av svenska emigranter.  
Det ursprungliga syftet var att hjälpa landsmän genom att ge 
ekonomisk och social trygghet vid sjukdom och nöd. Genom 
sammanslagning av flera sjuk- och begravningskassor blev 
Vasa Orden av Amerika den största svensk-amerikanska 
organisationen.  
Förutom att fungera som trygghetssystem för sina medlemmar fick Vasa Orden av 
Amerika en betydande roll som mötesplats och kulturbevarande organisation. 
Medlemmarna samlades och firade svenska högtider och bevarade därmed svenska seder 
och bruk, svenska mattraditioner och svensk musik.  
Omkring 1,2 miljoner svenskar utvandrade till Nordamerika under senare delen av 1800-
talet och fram till cirka 1930. Den första logen i Sverige grundades 1924, Logen Göteborg 
nr 452. Logerna i Sverige bildades med syfte att bistå de amerikanska logerna i 
bevarandet av svenska traditioner och för att upprätthålla vänskapliga band med fädernes-
landet.  

Organisation 
Storlogen är den högsta beslutande instansen inom Orden. Under Storlogen verkar 19 
distriktsloger. De båda svenska distriktslogerna, Distriktslogen Norra Sverige nr 19 och 
Distriktslogen Södra Sverige nr 20, har 19 respektive 13 lokalloger. Vasa Orden av 
Amerika har cirka 8 800 medlemmar varav omkring 1 900 i Sverige.  

Verksamhet  
Logeverksamheten erbjuder ett blandat utbud av aktiviteter. Logernas sammankomster 
består av två delar, logemöte och efterkapitel. Logerna har varierande program såsom 
föredrag, kåserier, musik, fester på olika teman, ibland dans, studiebesök med mera. 
God mat och gemenskap under trevliga former hör också till ett efterkapitel.  
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Alla medlemmar är välkomna att besöka andra loger. Logerna kan utöver de ordinarie 
sammankomsterna under ett år även anordna utflykter och svensk-amerikanska arran-
gemang av olika slag.  

Medlemskap  
Vasa Orden av Amerika välkomnar alla som önskar främja svenskt och nordiskt 
kulturarbete. Man behöver således inte ha släktingar i USA eller Kanada. Vasa Orden 
av Amerika är öppen för både män och kvinnor.  
Medlemskap kan sökas när man fyllt 14 år. Medlemskap söks tillsammans med en 
rekommendation från en medlem i Vasa Orden av Amerika.  

Vänskap och gemenskap  
Vasa Orden av Amerikas verksamhet bygger på vårt kulturella och historiska svenska 
arv och på vänskapen medlemmarna emellan.  
Varje medlem är betydelsefull och bidrar till logegemenskapen genom sin närvaro vid 
sammankomsterna.  
Vänskap medlemmar emellan ger både glädje och tröst i livets olika skeden.  

Media 
Vasa Orden av Amerika ger ut sin medlemstidning 
Vasa Star (Vasastjärnan) fyra gånger per år. Vasa Star 
är delvis på svenska.  
Distriktslogen Norra Sverige nr 19 ger ut Informa-
tionsbladet Vasa Kärven på sin hemsida. 
Distriktslogen Södra Sverige nr 20 ger ut Vasa Nytt. 
Dessa tidskrifter speglar den lokala logeverksamheten. 
Vasa Star och Vasa Nytt kan även läsas på Storlogens 
resp. Distriktslogen Södra Sverige nr 20s hemsidor. 

Vasa-Arkivet i Bishop Hill 
Vasa Orden av Amerikas arkiv finns i Bishop Hill, Illinois, USA. 
Arkivets syfte är att bevara dokument om Vasa Orden av Amerika och dess med-
lemmar. Dokumentationen är ett led i historiebeskrivningen av Vasa Orden av Ame-
rikas utveckling och betydelse för emigranterna i deras nya hemland. Arkivet förvarar 
också medlemslängder. På arkivet finns även museiföremål från vår Orden bevarade 
och utställda.  Vasa-Arkivet utgör en värdefull källa till information om Vasa Orden av 
Amerika. Vasa Orden av Amerika har även stödföreningar för Vasa-Arkivet, en i 
vartdera av de svenska distrikten. 
 
 


