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Hej alla kulturledare! 

Nu närmar sig våren, dagarna blir längre och fåglarna hörs mer och mer. Ja, det är en härlig 
tid vi går tillmötes. 

Våra loger bör ha haft sina årsmöten och jag ser fram emot de kulturrapporter för 2014 som 
jag ännu inte hunnit få. Ni får gärna höra efter med era protokollsekreterare om rapporterna är 
skickade till DS Richard Faxén. 

Distriktets Exekutiva Råd kommer att ha möte lördagen den 21 mars där jag ska redovisa 
vilka kulturrapporter som kommit in. Jag ser också fram emot att få ta del av vilka som är 
årets kulturledare inom distriktet. På mötet kommer vi dessutom att gå igenom de motioner 
och rapporter som inkommit till vårt Distriktsmöte som är den 15-16 maj i Borås. Jag hoppas 
på att då få träffa flera av er kulturledare i Borås. I min loge Göteborg nr 452 har vi bytt plats 
så idag är Monica Olsson kulturledare och jag är biträdande kulturledare. 

I tidningen SvD Näringsliv i början av januari fanns artikeln ”7 svenska utvandrare som gjort 
avtryck i USA”. De omnämnda är Alexander Samuelsson (Coca-Cola flaskan), Mary 
Andersson (Medarbetare till 5 presidenter), Fred Lundin (Juniper Ale), Andrew Lanquist 
(Skyskrapor i Chicago), Peter Aron Aronsson och Gideon Sundbäck (Blixlås), Eric Wickman 
(Greyhound Lines) samt John Ericsson (Propellern och USS Monitor). Länken till artikeln är 
http://www.svd.se/naringsliv/nliv‐7‐svenska‐utvandrare‐som‐gjort‐avtryck‐i‐usa_4229549.svd 

I år är det 100 år sedan svenskfödde Alexander Samuelsson var med och formgav den kurviga 
Coca-Cola-flaskan. Jag har sammanställt en dokumentering om Alexander, tänkt som ett 
bidrag till ert kulturella inslag i logen. Dels har jag använt mig av information från Internet, 
tidningsartiklar och litteratur, besök på Surte Glasbruk samt egen släktforskning då Alexander 
är syssling med min farfars far. 

Dokumenteringen lägger jag också in på Kulturledarsidan på distriktets hemsida. 
Inloggningen är – kulturDL19 

På Tekniska Museet i Stockholm pågår en utställning till och med den 12 april om Coca-Cola 
flaskan och Alexander. På Surte Glasbruks museum finns en permanent utställning. Båda väl 
värda ett besök. Jag själv kommer att besöka Tekniska Museet den 8 april och får jag sällskap 
av några från våra loger så vore det mycket trevligt och det är bara at höra av sig till mig. 

Göteborg den 10 mars 2014 

I Sanning och Enighet 

Charlotte Börjesson 
Distriktskulturledare DL 19 


