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DM har ordet 
Kära medlem-
mar och läsare!  
I skrivande 
stund är vi mitt i 
sommaren och 
mitt i min se-
mester. Ute är 
det ett fantas-
tiskt landskap 
där lupinerna avlösts av blå-
klockor, blåklint och prästkra-
gar. Eftersom sommaren i mina 
trakter inte haft så bråttom så 
får vi njuta av blomprakten 
både i naturen och i trädgård-
arna under en längre tid. 

I min förra artikel berättade 
jag att Emily Tepe blivit vald 
till Årets Svensk-Amerikan  

och att firandet skulle ske den 
18 juli i Karlstad. Det blev ett 
mycket trevligt firande med 
många deltagare. På vår hem-
sida finns inslag från dessa  
dagar med bild och text.  

Emily är en mycket duktig 
och generös sångerska som hon 
visade flera prov på under den 
vecka hon var i Sverige. Hon 
berättade att hon är mycket 
stolt över sina svenska rötter 
och att hon fått möjligheten  
att under några år fått studera 
och bo i Sverige. 

Hon säger att detta varit 
med att forma henne som män-
niska. Det har gjort henne till 
en mer ödmjuk person. Hon 
menar att i hennes hemland 
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USA tänker människor ofta på 
sitt själva och lägger stor energi 
på att framhäva sig själva.  
Emily anser att vi i Sverige är 
mycket duktiga på att ta emot 
andra och att visa omtanke och 
låta andra bli sedda. Detta har 
hon tagit med sig i livet och 
också i de sångtexter som hon 
skriver.  

Inom Exekutiva Rådet har 
vi tagit lite semester, men vi 
planerar för DD-utbildningen 
som kommer att ske i Göteborg 
5-6 september. 

Många loger har haft akti-
viteter med utflykter under 
sommaren, inte minst firande 
av 6 juni och 4 juli. 
Jag vet att många 

Kalendarium: 
 5-6 september hålls DD-

kurs i  Göteborg 
 24 oktober firar Logen  

Filbyter nr 714 sitt  
40-årsjubileum 

 7 november  firar Logen  
Vänersborg nr 471  90 år  
och Logen Skövde nr 626 

Världen är bra liten 
Ordenssyskon! Vid mitt besök  
i Logen Vänersborg nr 471  
i november 2014 och efter   
e-postkontakt med SM Tore 
Kellgren kunde vi konstatera 
att vår Stormästare har en  
kusin i Logen Vänersborg, 
Christina Lindegren. De har  
ej haft någon kontakt med var-
andra sedan Tore var åtta år 
och Christina var 10 år. 

Jag tog kontakt med Anders 
Berglund, ordförande i Logen  
Vänersborg, och undrade om 
inte han och hustru Marianne 
kunde ordna en lunch i Odd 
Fellows lokaler (där logen har 
sina möten). Båda var positiva 
och den 17 maj träffade Stor-
mästaren Tore med hustru  
Birgitta kusinen Christina över 
en trevlig lunch.  

Jag kontaktade också Tor-
sten Torstensson, ordförande i 
Logen Uddevalla nr 638, och 

frågade om han 
hade möjlighet 
att visa den sto-
ra fina samling 
av gamla Vasa-
artiklar som 
han har hemma 
hos sig.  Torsten 
svarade omgå-
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loger bjuder in till kräftskivor.  
Kom ihåg att ha med infor-

mationsfoldern som finns på 
hemsidan eller som kan bestäl-
las via distriktet. Den är enkel 
att ha till hands och ger infor-
mation om vår verksamhet. 
Den som får den i sin hand kan 
vara vår nästa medlem.  

Distriktet har tagit fram en 
beachflagga och en roll-up med 
vår Ordens emblem. Om någon 
loge önskar låna dessa, tag 
kontakt med distriktets Kul-
turledare Charlotte Börjesson.  

Tiden går fort och höstens 
logemöten ligger snart för dörr-
en. Jag önskar er alla en fin 
höst med många givande loge-
möten och efterföljande efter-
kapitel.  

Vi i Exekutiva Rådet ser 
gärna att ni tar kontakt med 
oss. Kanske är det just din kon-
takt som väcker en ny ide om 
hur vårt arbete i Vasa Orden 
ska gå framåt. Nu återgår jag 
till att semestra och njuta av 
vårt vackra land.  

Jag önskar er alla en fortsatt 
skön sommar och höst! 

I Sanning och Enighet  
Connie Grön 

Distriktsmästare DL19 

 

 

 

 

 

ende att naturligtvis ställer jag 
och min hustru Monica upp och 
bjuder  hem er på kaffe med 
dopp, för att sedan titta på sam-
lingen. 

Gunnar Gustafsson 
Storlogehistoriker Sverige 

Foto: Anders Berglund   
Torsten Torstensson 

Vasa-Arkivet 
Vid Distriktsmötet i Borås  
blev jag vald till ytterligare en  
period som Vasa-Arkivets  
Representant för DL 19. Ett 
stort tack för visat förtroende 
till ännu en period.  

En insamling till 
Vasa-Arkivet Vän-
ner under Distrikts-
mötet blev över för-
väntan bra. Insam-
lingen inbringade 

2,080 kr. Tack till alla som 
gjorde det möjligt att få ett 
bättre resultat än 2013. Infor-
mation till lokallogerna kom-
mer att skickas ut till deras 
representant för Vasa-Arkivet.  

Önskar nu alla loger en  
bra start och att ni informerar 
medlemmarna om Vasa-
Arkivets syfte. 

I Sanning och Enighet 
Lars-Åke Sjöberg 

 
Årskrönika Logen  
Gotland nr 624 
Det nya året började med  
Årsmötet, där VO Barbro 
Björkander ersatte Per-Inge 
Kolmodin som Ordförande, och 
Bengt Björkander gick in som 
ny VO.  Installationen sköttes 
förtjänstfullt av DM/DD  
Connie Grön, FDM Einar  
Savolainen Grön, och de för 
kvällen utsedda Distriktsvakt-
erna Gustav Pettersson och 
Åke Ottosson. FFDO Birgitta  
Asklander och FDO Per-Inge 
Kolmodin tilldelades DFT-
märket, och Barbro Lawergren 
uppmärksammades med 50-
årsnålen. 

Vid efterkapitlet höll FFDO 
Harry Hanell ett intressant 
föredrag på temat Sverige-
Amerika, då han berättade om 
fattigbonden Hans Toftén från 
Tofta, vars ättlingar utvandrat 
till Amerika, och där sonsonen 
Olof Alfred sedermera blev 
professor ”over there”. 

I februari arrangerade KL  
Cristina Malmqvist sedvanligt 
studiebesök, följt av lunch och 
kaffe. Denna gång besökte ett  
tjugotal Vasa syskon Riksut-
ställningar i Visby. 

 
Nya medlemmar  

Vid marsmötet togs sex nya 
medlemmar in och ytterligare 
åtta är balloterade för intagning 
i höst. Vår loge är klart störst i 
Distriktet, och fortsätter att 
växa ”mot strömmen”. Med-
lemsantalet närmar sig 190! 
Elvis besöker Logen  

Efterkapitlet gick i nostalgins 
anda med borden dekorerade  
i Elvis-Hawaii-
stil, och under 
kvällen höll  
inbjudna Elvis- 
fantasten Maj-
Britt Jeppsson,  
assisterad av  
maken Thorleif, 
föredrag om  
idolen.  

Bordvisorna fick Elvismelo-
dier och orkestern passade på 
att ta med ett knippe Elvislåtar 
vid den efterföljande dansen. 

April månad blev hektisk för 
deltagarna vid Distriktsmötet 
och därför flyttades logens mö-
tesdatum. Den 30 april spika-
des och ett 60-tal medlemmar 
mötte upp.  

Årets stipendier, Gustav 
Thomsson, Sara Röcklinger, 
Emma Hanell, Gustav Wess-
berg samt Jenny Malmqvist 
tackade för sina stipendier. 
Många jubilarer tackade även 
för uppvaktningen.  

Vid efterkapitlet passade 
man på att fira 65-årsjubiléet. 
Logen Gotland startade 1950 
med Carl Åkesson som dess 
förste ordförande och i år fyller 
man alltså ”pensionär”.  
 

DM har ordet… 

Världen är bra liten... 

På bilden har vi samlat alla som besökte 
Uddevalla. Från vänster: Gunnar och  
Marianne Gustafsson, Torsten och Monica 
Torstensson, Birgitta och Tore Kellgren samt 
Marianne och Anders Berglund. 

Nya medlemmarna Tommy Gardelius, Lisa 
Wahlström, Eje Engström, Inga Ording, 
Jonna Ek-Engström och Anne Gardelius 
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Dagen till ära bjöds på jubi-
leumstårta till 
kaffet. Allt 
som var kvar 
av tårtan blev 
dessa åtta  
bitar. 

Bo Jacobson 
PS Logen Gotland nr 624 

 
Va gör de? 
”Va’ i !Ϋ ” gör de på banken 
efter tre” undrade Hasse och 
Tage redan för många år sedan. 
Fortfarande en väl bevarad 
hemlighet. Nu undrar Kärvens 
nya redaktör: Vad gör vasasys-
konen när de inte sitter på 
möte? 

I Logen Uddevalla ”cirku-
lerar” vi. Vår kreativa och  
påhittiga KL Kerstin Larsson 
har under vårterminen haft inte 
mindre än tre bollar/cirklar i 
luften. I den äldsta samlas brev 
och kort till och från USA ihop 
och historia byggs. I läsecirkeln 
Bok& Bubbel ägnar man sig åt 
amerikansk litteratur. 

Lite om den nyaste cirkeln 
As Times Goes By där under-
tecknad har ett litet finger med 
i spelet. En nostalgi- och  
musikresa till Nordamerika,  
vi får inte glömma Kanada, med 
hjälp av medlemmarnas musik-
önskningar och minnen. Gäster 
har vi haft, som lärt oss om 
ukulele, trummor och den ame-
rikanska uppfinningen ham-
mondorgeln.  

Säsongsavslutning av As  
Times Goes By hade KL  
Kerstin ordnat på musikcaféet 
Dagnys, som fått sitt namn  
efter Owe Törnqvists låt. Här 
handlar det om amerikanska 
bilar och amerikansk musik 
från främst 50- och 60-tal.   

Den som kände 
för matnostalgi” 
kunde beställa 
radiokaka till kaf-
fet. Naturligtvis 
fanns det en juke-
box laddad med 
den rätta musi-
ken.  

Nu har alla cirklarna som-
marlov och fortsätter när kväll-
arna åter blir mörkare. KL 
Kerstin siktar nu också på en 
och annan filmkväll. 

Lena Boustedt 
PS och webbmaster  

Logen Uddevalla nr 638  
 
Vår och sommar med  
Logen Kristina nr 656 
Vid logemötet den 28 mars  
gästades vi av fem medlemmar 
av logen Skövde nr 626,  inkl 
DD Rigmor Jonsson. Under 
efterkapitlet med mottot  
Brödernas Afton lyssnade vi  
till dikter, kåserier och deltog  
i klurig tipspromenad.  

Vi gästades också av Stig 
Friberg, som 
berättade och  
visade bilder 
från sitt 
spännande 
arbete vid 
bärgningen av 
regalskeppet 

Vasa. Stig var en av de fyra dy-
kare som gjorde tunnlarna för 
lyftlinorna under skeppet. Stig 
gav en livfull  
beskrivning av hur det var att  
i den tunga dykardräkten, 
krypande på 30 m djup utan 
någon sikt skapa dessa tunnlar 
– då fick man inte lida av klau-
strofobi!  O Kjell-Åke Dahlberg 
tackade Skövdegästerna, Stig 
Friberg och Bröderna för en 
givande kväll. 

Våra tidigare logemedlem-
mar Alf och Maud Brorson  
gästade oss vid efterkapitlet 
den 25 april och Alf berättade 
om boken ”Farväl Sverige”,  
utgiven 2014 av Brorson, Russ-
berg, Beijbom och Hellström. 
Denna beskriver USA-emigra-
tionen från historiska, litterära 
och musikaliska synvinklar.  

Alf skrev den omfattande 
historiska delen, baserad på 
både enskil-
da livsöden 
och övergri-
pande stati-
stik, kom-
pletterat 
med fint bildmaterial. Han be-
rättade exempel på hur de ar-
betsvilliga svenskarna kunde 
uppfattas, ibland som ”klipska 
innovatörer med ett humanitärt 
drag” och ibland som arbetselit 
för skrupelfria exploatörer ”ge 
mig snus, whiskey och svenskar 
och jag kan bygga en järnväg till 
helvetet”. Kombinationen av 
svenskarnas företagsamhet och 
det nya landets möjligheter gav 
de flesta emigranterna ett bätt-
re liv däröver än vad fattiga 
Sverige erbjudit.  

I bokens litterära och musi-
kaliska del har Peter Russberg 
med medarbetare valt ut ett 
tiotal livsöden - både kända och 
okända - och komponerat ny-
skrivna engelska sånger om 
dem - allt inspelat i medfölj-
ande CD. Logen inköpte ett par 
bokexemplar och sände dessa 
till våra två vänloger i Mellan-
västern (DL8), vilket gav ett 
snabbt bevis på att gåvan upp-
skattades.  Vi gratulerade Alf 
till den fina boken och önskade 
honom lycka till med fortsatt 
arbete där en helamerikansk 
upplaga kanske kommer. 

Vår Vasaflagga med fan-
bäraren Per Welin deltog vid  
Nationaldagsfirandet den  
6 juni där man som vanligt  
imponeras över de nyupptagnas 
glädje över sitt svenska med-
borgarskap. Per Welin parade-
rade även med fanan vid John 
Ericsson dagen i Filipstad.  
Stämningsfulla inslag där var  
bl a när årets svenskamerikan 
Emily Tepe sjöng ”Den lyssnan-
de Maria” och när vi gemen-
samt avslutade med Värm-
landsvisan. 

Logens Sommarkamp av-
hölls den 14 juni vid Hans och 
Anki Olofssons vackra villa vid 
Vänerstranden. Vädret kunde 
ha varit bättre men detta kom-

Samling hos Dagny’ 
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penserades mer än väl av med-
lemmarnas kämpaglöd i de  
olika grenarna. Bilden visar de 
lyckliga vinnarna i herr- och 
damklassen, Bo Winnerfeldt 
och Elsie Welin.  

En annan begivenhet för 
logemedlemmarna var Kristi-
nehamnsbesöket av den magni-
fika Ostindiefararen Göteborg.  

Styrkta av vårens och som-
marens aktiviteter ser vi fram 
mot höstens arbete i Logen 
Kristina. 

KL Elsie Welin och  
LH Ralph Brattsand 

Fjärde juli-firande 
Varför firar man 4 juli? Man 
firar dagen som minne av när 
de tretton brittiska kolonierna 
i Nordamerika förklarade sig 
självständiga från Storbritan-
nien. Det skedde den 4 juli 1776 
i och med att USA:s självstän-
dighetsförklaring (skriven av 
President Thomas Jefferson) 
godkändes av den s k konti-
nentala kongressen i Philadel-
phia. Här firandes också den  
första nationaldagen år 1777.  
I firandet ingick bl a tretton 
salutskott (ett för vardera fri 
stat), patriotiska tal, fyrverk-
erier och parader. 1870 beslut-
ade USA:s kongress att göra 
nationaldagen till en allmän 
helgdag. Sedan dess har 4 juli 
firats under pompa och ståt på 
ungefär samma sätt.  

Nedan följer hur några loger 
runt om i vårt distrikt har firat 
4 juli. 

Källa: internet 
 

Logen Göteborg nr 452  

I år träffades vi i Askims Scout-
kårs hus som ligger vackert vid 
havet. Vi välkomnades av Ola 

Hansson och Kjell Lindström 
som hade förberett en heldag 
för oss Vasasyskon från logerna 
Kongahälla, Lidköping, Sköv-
de, Göteborg samt loger i USA. 

När vi kom serverades vi 
kalla drycker. Kjell Hansson 
hissade The Stars and Strips 
till den amerikanska national-
sången. Sedan var det dags för 
lite tävlande i form av boule 
och prickskytte. Alla systrar 
och bröder var med och käm-
pade och tävlingslusten var det 
inget fel på. Solen sken över 

systrar och bröder som delade 
minnen, skrattade och njöt. 

Snart var det dags för kaffe 
och hembakade pajer med både  
rabarber och äpple. Det var en 
riktig sommarfest. Flera gånger  
sa jag hur lyckliga vi var som 
fick vara med denna dag. 

Så kom det en poängprome-
nad med överraskningar vid 
varje station. Alla skulle ha ett 
protokoll, penna och ett glas. 
Det var frågor om öl och vid 
några stationer var det även öl 
som skulle testas och därefter 
skulle svaret ges. Den svåraste, 
bästa och roligaste poäng-
promenaden var nog alla över-
ens om. 

Vi njöt ytterligare i solen 
medan grillkockarna började 
sitt jobb. Bord och stolar togs 
fram och vi tog för oss på en 
fantastisk buffé av grillat, såser 
och sallader. Det var ett dign-
ande bord och alla åt och lät  
sig väl smakas.  

Men det var ju inte slut här. 
Nu serverades vi vattenmelon 
och till sist kaffe. 

Tack Kjell och Ola för ert 
fantastiska engagemang för att 
vi skulle få en sådan minnes-

värd 4 julifest. Detta ska nu bli 
en tradition eftersom vi kan 
vara på denna plats i fortsätt-
ningen. Vi ska nu tillsätta en  
4 juli-festkommitté så Ola H 
och Kjell L framöver kan vara 
gäster och njuta så som de lät 
oss njuta i år. 

Margareta Ruthagen 
Ordförande 

Bakom kameran:  
familjen Börjesson 

 

Högt uppe på berget  

Logen Vänersborg nr  472 och 

Logen Uddevalla nr  638 

(On top of old Smoky) 

Berget i denna lilla historia är 
Hunneberg, älgarnas och troll-
ens berg dit Hans Majestät  
Konungen med gäster återvän-
der varje höst i förhoppning om 
att få träff på djurens konung. 

Varje år den 4 juli återvän-
der syskonen i Logen Väners-
borg till samma berg för att fira 
USA:s nationaldag. Detta gör 
de traditionsenligt med både 
kött och majs på grillen.  

För andra året var Logen 
Uddevalla inbjuden att fira till-
sammans med vänersborgssys-
konen. Precis som förra året 
kom sommaren med både sol 
och värme precis lagom till  
4 juli.  

God mat, god stämning och 
svåra frågor på promenaden. 
Logen Uddevalla gläder sig 
ändå åt att i år ha fått med en 
bland de bästa och ligger nu i 
hårdträning inför 4 juli 2016, då 
Logen Uddevalla förväntas göra 
”rent hus”. 

Varje år sjungs USA:s natio-
nalsång, The Star-Spangled 

Margareta hälsar alla välkomna 

Bildmontage med Rick och orkestern 

Samling vid grillen 
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Banner, av Rick (har tyvärr  
inte hans efternamn) från USA 
men boende i Sverige sedan 
flera år. I år fick han hjälp med 
”kompet” av ingen mindre än 
Duke Ellington med orkester. 

Lena Boustedt  
webbmaster i Logen Uddevalla,  

som njöt av en underbar efter-
middag/kväll högt uppe på berget 

 

Logen Härnösand nr 673 

Logen Härnösand firade  
Sverige-Amerikadagen i sam-
band med 4 juli. Det var soligt 
väder hela lördagen och ett 
fyrtiotal logesyskon och gäster 
samlades på Rö Folkets Hus 
för att fira Sverige-Amerika-
dagen. Premiär för oss, men  
en mycket uppskattad plats  
att vara på. Mycket trevligt 
bemötande från paret Johannes 
och Renate Menzel, som stod 
för värdskapet. 

Vi började med att vår Ord-
förande Lars-Erik Magnusson 
hälsade alla och våra under-
hållare för dagen välkomna. 
Därefter spelades Amerikanska 
och Svenska nationalsångerna. 
Noratrion, som vänligt ställde 
upp för oss, spelade låtar från 
sin senaste CD-skiva innan  
de reste vidare till Skule-festi-
valen. 

Sedan vidtog frågesport 
samtidigt som vi intog med-
havd picknick. Efter genom-
gång av frågor och svar, drogs 
vinster från ett lotteri som blev 
mycket uppskattat. 

Johannes Menzel berättade 
om sågverksepoken i Rö och 
dess historia. Lars-Erik  

Magnusson 
informerade 
sedan om vår 
Orden för 
våra gäster. Vi 
kunde också 
köpa hem-
bakt bröd och 
kaffe, som vi 

avnjöt innan det var dags att 
vända hemåt.  

Bo Selin 
 Kulturledare 

 
 

Amerikabrevet –  
bygdespel i Blomskog 
Söndagen den 5 juli åkte jag 
tillsammans med Logen Melle-
rud till Blomskog i Värmland.  
Vi skulle titta på Amerika-
brevet, ett bygdespel med 
verklig bakgrund, som spelats 
varje år sedan 1988 utomhus i 
Källtegens by. Spelet handlar 
om en familj med åtta barn, 
som i omgångar under 1860- 
och 1870-talen utvandrar till 
Amerika.  

Historien baserar sig på 
bevarade brev inom familjer  

i Blomskog. Alla aktörer kom-
mer dessutom från Blomskog 
och med sång och musik 
genomför det spelet på ett  
roligt och fängslande sätt. 

Amerikabrevet omgärdades 
av diverse aktiviteter under 
dagen. Hantverkare från byg-
den tillverkar och säljer sina 
alster, lotteri, bygdevandring, 
servering av kaffe och hem-
bakat bröd, sill och potatis, 
hemlagad kalvdans m m. De 
lokala musikerna underhöll  
oss med sång under ett par 
timmar innan bygdespelet  
började, vilket uppskattades  
i väntan på att föreställningen 
skulle börja. 

Sommaren 1989 reste Blom-
skogs Hembygdsförening över 
till Svenskbygderna i Minne-
sota. Bygdespelet framfördes 
där vid några tillfällen och i 
publiken satt både ättlingar 
och släktingar till den utvand-
rade familjen som Amerika-
brevet handlar om.  

Vilken otrolig känsla det 
måste varit för aktörerna att 
spela de förfäder och personer  
till ättlingar och släktingar 

som satt i publiken.  
Jag fick en mycket trevlig 

dag tillsammans med vasa-
syskonen Berit och Bernt Blom-
gren, Anneli Andersson, och 
Karl-Ivar Karlsson. Vi kan 
varmt rekommendera ett besök 
i Blomskog och bygdespelet 
Amerikabrevet som framförs 
under en helg i juli månad. 

Charlotte Börjesson 
Distriktskulturledare DL19 

 
Möte med Emily Tepe 
(ti:p) Årets Svensk-
Amerikan 2015 
På bönpallen, med det ljusa  
håret fladdrande i fartvinden 
anlände Emily och Martin  
Karlegård på motorcykel till 
trädgården i Edsviken. Under 
läderkläderna och hjälmarna 
uppenbarade sig en ljuvlig, ung 
flicka och hennes gitarrspel-
ande vän. Förväntansfulla för-
äldrar, far- och morföräldrar 
och nära släktingar väntade  
på första barnets/barnbarnets 
namngivning i juni 2008 och 
Emily och Martin framförde 
Olle Adolfssons ”Det gåtfulla 
folket”. Inte ett öga var torrt.  

Nästa möte med Emily var 
under uruppförandet av operan 
Batseba på kungliga Operan i 
Stockholm. Vi visste ju att hon 
var klassiskt skolad, men kun-
de inte riktigt förstå hur rösten 
skulle bära i en opera. Det vis-
ade sig att det fanns oanad styr-
ka och djup i hennes röst. Mu-
sikkritikerna hyllade framträ-
dandet. 

Och nu,  
år 2015,  
är Emily 
”Årets 
Svensk-
Amerikan”,  
utsedd  
av Vasa  
Orden av  
Amerika. 
Lördagen den 18 juli hölls det 
avslutande firandet med utde-
landet av plakett och diplom i 
samband med John Ericssonda-
garna i Filipstad och Karlstad, 
ett digert program där DH Erik 
Gustavson hållit i trådarna. 

Amerikabrevets barnaskara sjunger, leker 
och busar i bygdespelet 
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Ack Värmeland 

du sköna…  

Krögaren på 
”Anna Karolinas 
Kök” i Långban 
sjöng oss väl-
komna till lun-
chen. Han bör-
jade med att 
berätta om John 

Ericssons barndomshem där 
han och syskonen, bl a systern 
Anna Karolina växte upp. Där-
efter presenterade krögaren 
menyn och vi lät oss väl smaka. 
Ack Värmeland du sköna...  

spelat av musikkåren i Karlstad 
vid John Ericsson Mausoleet i 
Filipstad, avslutade det årliga 
firandet av John Ericsson,  
stadens mest berömde son. 
Andaktsstunden leddes av Nils 
Erik Mellström. Marina Isaks-
son, Kommunfullmäktiges ord-
förande i Filipstad berättade 
om uppfinnaren John Ericsson 
och DM Connie Grön, fullbor-
dade den intressanta historie-
lektionen med berättelsen om 
den storslagna färden med John 
Ericssons kista till Filipstad.  

Amerikanska ambassaden 
representerades av två prakti-
serande studenter, Karen  
Anderson och Jenny Keroack, 
vilka tackade med att poäng-
tera samarbetets och kommu-
nikationens betydelse och hur 
enkelt det är idag att utvandra 
mot förr på 1600-talet, när emi-
granterna kom till ”ingenting”. 
John Tepe, stolt fader, pratade 
kort om Kalmar Nyckel, det 
skepp som förde familjens  
anfader till Amerika. Alla talen 
varvades med militärmusik, 
sång, psalmer och Emilys klas-
siska och populärmusikaliska 
sånger. 
Ack Värmeland du sköna…  

Kvällen i Karlstad började med 
en liten konsert av Emily i  
Residensets trädgård och första 
sången var just denna, sjungen 
till nyckelharpa. Sedan blev det 
egen sång och musik till key-
board. Hon berättade att hon i 
sina sånger försöker uppmunt-
ra, inspirera eller bara uttrycka 

egna käns-
lor. En tidig 
morgon med 
vinglande 
bilförare 
framför, blev 
sången 
”Blue”. I 
”Break my heart open” beskriv-
er hon hur svår kärleken kan 
vara och ”All that we are/The 
Sea”  berättar om en tuff och en 
rädd regndroppes färd till ha-
vet. Alla sångerna har texter 
värda att lyssna på. Applåder 
och bravorop skallade. 

Efter middagen var det så 
dags för den officiella priscere-
monin. DM Connie Grön och 
DKL Charlotte Börjesson från 
DL19 samt DM Karl-Axel 
Bengtsson och SLD Catherine 
Bringselius från DL20 läste upp 
motiveringen och överräckte 
plaketten, diplomet, Orrefors-
ljusstakarna och standar från 
båda Distriktslogerna.  

Landshövdingen i Värm-
land, Kenneth Johansson,  
överräckte bl a en bok om 
Värmland och Ulf Bergman, 
representant för ”Fulbright 
Scholar Program”, gav henne 
present. En rörd och tacksam 
Emily tackade och var mycket 
glad över att få vara tillbaka i 
Sverige, där hon tillbringat sex 
år av sitt liv 
och fått många 
nära vänner 
tack vare sti-
pendiet. 

Landshöv-
dingen erbjöd 
oss en rund-
vandring i den 
vackra resi-
densvåningen 
där han berätt-
ade om bl a 
Lars Lerinsam-
lingen. Sedan 
var det dags att 
runda av firan-
det. En mycket 
trevlig dag med 
många intres-
santa samtal 
var till ända och Emily fick sina 

bamsekramar. 
Tänk så  

underligt ändå att morgonens 
spöregn avtog så fort vi kom till 
Värmland och solen riktigt gas-
sade vid mausoleet. 

Ack Värmeland du sköna… 
Greta Öhgren 

Logen Mälardrottningen nr 563 
 
Glimtar 
från ett 
långt 
Vasa-liv 
(presentation 
av HM/FDM  
Carl-Eric 
Carlsson) 
Att skriva 
om sig själv är bland det svåras-
te som finns, tycker jag. Men nu 
gör jag ett försök på anmodan 
av vår nya  
redaktör för Kärven.  
Det snart 50-åriga medlemska-
pet började 1967,  då Britta  
”Min bästa Vasasyster” och jag 
togs in som medlemmar i Logen 
Uddevalla nr 638. Under en så 
lång tid med olika uppdrag 
inom såväl Lokalloge som  
Distriktsloge och Storloge 
kommer man naturligtvis att få 
vara med om många glädjefyllda 
och högtidliga tillfällen men 
också andra mindre angenäma.  

Som ny medlem i den fina 
Uddevalla-logen kände man sig 
innerligt välkomnad, trygg i 
den varma gemenskapen och 
uppmuntrad att engagera sig. 
Det skulle bli roligare då, sades 
det.  Så blev det också.  

Idén föddes snabbt att  
skapa en kontaktväg för vår 
Loge till svensk-amerikaner för 
att på  så sätt göra  logearbetet 
mera meningsfullt.  

Vårt nu 40-åriga Korpagille 
skapades och hittills har nästan 
ett hundratal  Hederskorpar, 
både amerikanska,  kanaden-
siska och svenska, genom åren  
knutits till Logen Uddevalla.  

Efter fyra år som VO blev 
det fr o m Distriktsmötet 1973 
helt att ägna krafterna åt  
Distriktslogen Norra Sverige  
nr 19 många år framöver. Först 

Landshövding  
Kennet Johansson 
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som DS 4 år, sedan VDM 4 år 
och därpå DM 2 år. Som dele-
gat för DL19 vid Storlogemöten 
i Kanada och USA 1974, 1978, 
1990 och 1998  kom jag att få 
god inblick i Storlogens arbete 
och fick förtroendet vid Stor-
logemötet i Chicago 1998 att 
representera Sverige i Stor-
logens Exekutiva Råd (SLER) 
fram till Storlogemötet i  
Edmonton 2002.  

Tiden i SLER blev särskilt 
betydelsefull, då en av mina 
bästa Vasavänner genom åren, 
Lennart Peterson, hade valts 
till SM för denna period.  
Lennart och jag träffades 1974 
vid Storlogemötet i Calgary  
och blev där ”bänkkamrater”, 
han som delegat för Alberta  
nr 18 och jag Norra Sverige  
nr 19.  

Lennart och hans fru Joan, 
då bosatta i Edmonton, besök-
te ofta Sverige och ville gärna 
vara på våra Distriktsmöten.  
Så skedde också 2001, då DL19 
hade sitt Distriktsmöte i Öre-
bro. Vid detta tillfälle blev jag 
rejält överraskad  och fick upp-
leva mitt Vasa-livs största 
ögonblick, då just Lennart 
hängde HM-regalian om min 
hals och jag av mötet förklara-
des vara Hedersmedlem i DL19.  

Ja, det finns många minnes-
värda  tillfällen under alla dessa 
år, också av mindre högtidlig 
karaktär och jag vill gärna åter-
ge några. I samband med Stor-
logemötet i Calgary skulle vi  
på den mötesfria dagen göra en 
utflykt upp i Klippiga bergen. 
Där i den tunna luften på en 
ranch  hade vi grillfest och täv-
lingar. Bland annat kunde vi få 
”baxa tjurkalvar”. Frivilligt var 
det men spännande att pröva. 
Tävlingen gick ut på att vara  
först i mål med sin starka och 
motsträviga tjurkalv. Mitt 
krutpaket och jag ville absolut 
inte gå åt samma håll. Vasasys-
konen hejade på  med glada 
tillrop, men först när ett par 
vänliga cowboys ”svansvägen”  
ingrep kom kalven och jag 
(helt utpumpad) över mål-

linjen.  
De kanadensiska Vasasys-

konen var påhittiga. I Edmon-
ton 2002 skulle vi också göra 
en utflykt- denna gång med 
tåg. Vi satt där ombord och 
småpratade, då vi plötsligt  
hörde pistolskott och såg  
ridande ”banditer” utanför 
fönstren. Tåget tvingades stop-
pa och ”banditerna” kom in och  
muddrade oss under pistolhot. 
Detta överfall utlöste så små-
ningom månget gott skratt, 
men till en början en aning oro, 
då plånböcker och smycken 
plockades av oss.  

Ett annat mycket starkt 
minne är ett midsommar- fir-
ande i San Diego. Efter Stor-
logemötet i Calgary skulle Brit-
ta och jag besöka vår vänloge 
Scandinavian nr 667. Till den 
svenska sillen hör ju ofta en 
liten nubbe. Så därför hade jag 
oturligt nog försett min res-
väska med en liten flaska 
skånsk akvavit - som gick sön-
der under resan till Kalifornien. 
Det gjorde att våra inlånade 
hembygdsdräkter verkligen 
doftade. Stanken mildrades 
något av vår omtänksamma 
värdinna men satt i ordentligt 
och förmedlade svensk mid-
sommarstämning bland Vasa-
syskonen i Balboa Park.  

Förutom de uppdrag jag 
nämnt var jag några år sekrete-
rare (VPS/PS)  i min Loge. 
Även ett par år som särskild 
ledamot i ER DL19 blev det.  
Sedan fick jag också förtroen-
det av Storlogen att inneha  
ämbetena Storlogekulturledare 
(SLKL) 1990-1994 och Stor-
logedeputerad (SLD) 1994-
1998. 

Efter alla år med krävande 
uppdrag kändes det bra 2002 
att trappa ner. Men längst där 
inne sitter ju ändå Vasa-idén 
starkt förankrad. Så när jag till 
DL19 Distriktsmöte 2015 fick 
en fråga gick det inte att  stå 
emot. Jag tyckte att det nog 
skulle kännas bra och spänn-
ande att vara med lite igen.  
Så mitt uppdrag för innevaran-

de termin är att vara ordförande 
för DL19 Förtroendemän. 

Mina Vasaminnen fram  
till 1986 finns också att läsa 
mera ingående om på hemsidan 
för Logen Uddevalla nr 638,  
avsnitt Historik. 

 I Sanning och Enighet 
 Carl-Eric Carlsson 

 HM/FDM DL19 

Logen Fil-

byter 40 år  
Den 24 oktober 
är det stort  
kalas i Linkö-
ping, då Logen 
Filbyter firar sitt 
40-årsjubileum 
med Högtidsloge och efterföl-
jande bankett. Firandet startar 
med samling kl. 15.30 i Odd 
Fellows lokaler,  
kl. 16.00 hålls Högtidsloge med 
fanparad.  
Välkomstdrink bjuds kl. 17.30 
för att sedan övergå till Jubi-
leumssupé kl. 18.00. 

Kontakta O Ulf Kristensson 
på 073-816 6709 eller CM  
Sören Liljebladh 073-027 1259 
för ytterligare information. 

Fakta om Kanada 
Kanada är den nordligaste  
delen av det som kallas Nord-
amerika med kust mot Stilla 
havet, Ishavet och Atlanten. 
Med sina 9,98 miljoner kva-
dratkilometer är Kanada ett av 
världen största länder.  

Kanada är en federation som 
består av tio provinser och tre 
territorier. Genom British 
North America Act 1867 blev 
Kanada en parlamentarisk  
demokrati och har idag Drott-
ning Elisabeth II som statsöver-
huvud.  

Man har dessutom en  
generalguvernör, som när detta 
skriv heter Michaëlle Jean. Lan-
det har 31,9 miljoner invånare. 

 
Remembrance Day 
Remembrance Day infaller  
årligen den 11 november och  
då firas de uppoffringar männi-
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skor gjort i alla väpnade kon-
flikter inkl första och andra 
världskriget. Många människor 
bär konstgjord vallmo på sina 
kläder i veckor före Remem-
brance Day. Röd vallmo symbo-
liserar minnet av de som dog 
och vit vallmo symboliserar 
kampanjer för icke-militära 
interventioner i konfliktsitua-
tioner.  

Den 11 november är det  
speciella gudstjänster. Dessa 
innehåller ofta uppspelning av  
”The Last Post”, en läsning av 
den fjärde versen av ”Ode of 
Remembrance ” och därefter 
två minuters tystnad kl. 11.00. 
Efter gudstjänsten läggs kran-
sar på lokala krigsmonument. 

Fakta om USA 
USA (United States of Ame-
rica) kallas även Amerikas  
Förenta Stater, eller förkortat 
Förenta Staterna, och är en  
federal republik bestående av 
50 delstater och ett federalt 
distrikt, Washington DC. Dess 
50:e delstat Alaska ligger i den 
nordvästra delen av kontinen-
ten Nordamerika och gränsar 
därmed till Kanada. Den 49:e 
staten Hawaii är en ögrupp i 
centrala Stilla havet. Hawaii 
har också fem befolkade och 
nio obefolkade territorier i  
Stilla havet och Västindien. 
Med 9,83 miljoner kvadrat-
kilometer och med över 317  
miljoner invånare är USA det 
fjärde största landet till total 
yta och tredje största till total 
befolkning. 
 
Labor Day 

Labor Day är alltid den första 
måndagen i september. I slutet 
av 1700-talet förekom mycket 
korruption och ”fotfolket” hade 
ofta hade långa arbetsdagar och 
dåligt betalt. Denna helg till-
kom 5 september 1882 då Cen-
tral Labor Union of New York 
City vill instifta en helg för den 
arbetande medborgaren. Det 
var President Grover Cleveland 
som lagstiftade dagen som offi-

ciell helgdag.  
Idag firar USA:s befolkning 

Labor Day med lite mindre 
pompa och ståt än vad man 
gjorde i slutet av 1800-talet. 
Idag firar man ofta med para-
der eller lokala picknickar. 
Många politiker använder ock-
så denna helg som startskott 
för deras politiska kampanjer. 
Det är också vid denna helg 
som NFL (National Football 
League) startar upp sin säsong. 

De flesta amerikaner ser 
Labor Day som slutet av som-
maren; studenter börjar snart 
skolan och de flesta sommar-
aktiviteter som vattenparker 
etc stänger för säsongen. Där-
för är stränder och kuststäder 
ofta fullpackade med folk som 
vill fira detta tredagarslånga 
veckoslut.  

Labor Day –  
Not Very Laborous  

Any More… 
 

Veterans Day 

Veterans Day infaller årligen 
den 11 november. Denna dag är 
årsdagen av undertecknandet 
av vapenstilleståndet som av-
slutade första världskriget  
mellan de allierade nationerna 
och Tyskland 1918. Striderna i  
första världskriget avslutades 
formellt på den 11:e timmen av 
den 11:e dagen i den 11:e måna-
den 1918. Veterans Day är av-
sett att hedra och tacka all  
militär personal som tjänst-
gjort i USA i alla krig, i synner-
het levande veteraner. Det kän-
netecknas av parader och guds-
tjänster och på många ställen 

är den amerikanska flaggan his-
sad på halv stång. En period av 
tystnad varar i två minuter och 
hålls kl. 11.00. 

Källor: internet 

Ny redaktör 
Jag blev tillfrågad av vår DM  
Connie Grön att ta över som 
Redaktör för Kärven den kom-
mande perioden. Och det gör 
jag med glädje!  

Kärven ska förhoppningsvis 
vara en informationskälla, både 
vad gäller det som händer inom 
DL19:s lokalloger, men också 
vad som händer i USA och  
Kanada.  

Det  kommer framöver  
presentationer av personer 
inom Distriktslogen och denna 
Kärven presenterar DL19:s  
Hedersmedlem Carl-Eric Carls-
son (Ordförande Förtroende-
männen 2015-2017). 

Jag vill gärna ha återkopp-
ling om vad ni tycker. Jag har  
bl a ändrat fonten (stilen) i tid-
ningen, då jag själv tyckte den 
tidigare var svårläst. Vad tycker 
du? Vad vill du veta om USA 
och/eller Kanada? Vad kan du 
själv bidra med?  

Sist men inte minst vill jag 
tacka tidigare Redaktören  
Britt-Marie Karlsson för det 
arbete hon lagt ner för Kärven 
de senaste femton åren! 

Pia Norrman 
 

PS. Ni behöver inte invänta  
sista manusdagen för att skicka 
material. Jag påbörjar nästkom-
mande Kärven direkt efter det 
att en upplaga skickats till 
tryckning. DS. 


