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DM har ordet 
Kära Vasavänner! 
Nu har det gått 
några veckor sen 
Distriktsmötet 
avslutades. Vi fick 
några fina dagar 
tillsammans på Sunlight Hotel  
i Nyköping. Än en gång ett 
varmt, innerligt Tack till er alla 
som på olika sätt var engage-
rade - ER, alla distriktstjänste-
män, delegater och medlemmar. 
Ni var alla med och bidrog till 
den varma och goda stämning 
som genomsyrade dessa dagar 
och gjorde att vi fick ett så 
trevligt möte.  

Jag tror de flesta uppskatt-
ade fredagens invigning där 

Kung Birger besökte oss. Lika-
så fick vi en trevlig stund till-
sammans på Vasakvällen,  där 
Lennart Exius från Logen Brå-
viken nr 751 underhöll oss med 
sitt härliga föredrag. Därefter 
prisutdelning från Vasagolfen - 
Marie Jensen Logen Stockholm 
nr 589 vann och fick ta över 
vandringspriset. I år var det nio 
tappra golfare som spelade på 
Nyköpings GK.  

Fredagens bankett började 
med mingel, sen satte vi oss till 
bords och avnjöt en god mid-
dag. Vi fick "oväntat" besök av 
fyra fantastiska killar som kal-
lar sig Bubbelklubben. De sjöng 
a capella vid två tillfällen under 
middagen.  
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Sista mötesdagen, lördagen den 
1 juni förlöpte väl och avsluta-
des kl. 12.45. 

Jag vill tacka er alla för det 
förtroende ni återigen givit mig 
då ni valde mig till Distrikts-
mästare för de kommande två 
åren. Tillsammans med det nya 
Exekutiva Rådet, distrikts-
tjänstemän och alla ni Vasa-
medlemmar ska vi jobba framåt 
för vår Vasa Orden. Alla goda 
idéer som ni medlemmar besit-
ter önskar vi att ni tar fram och 
delger varandra. Goda förslag 
ska vi sprida vidare. Det har vi 
sett genom de motioner som 
lämnades in till detta möte. 

 
 

ÅSA 2019 
Eric Nelson är chef för the  
National Nordic Museum i  
Seattle, tidigare känt som the 
Nordic Heritage Museum,  
sedan januari 2008. Sedan dess 
har han varit huvudansvarig  
för arbetet med att omforma 
museet från ett uppskattat  
lokalt smultronställe till ett 
internationellt center för nor-
diskt kulturutbyte.  

Hans främsta arbetsprojekt 
har varit expansionen av orga-

nisationen och utvecklingen  
av det nybyggda museet vid 
Seattles kust som invigdes  
5 maj 2018 och kostade 52,5 
miljoner dollar.  

Tidigare i år utsågs museet 
till nationellt nordiskt museum 
av Förenta Staternas kongress. 
The National Nordic Museum 
är det enda museet i USA – fak-
tiskt det enda i hela världen – 
som dokumenterar de nordiska 
värderingarnas genomslag och 
inverkan på det nutida sam-
hället och samtidigt förmår 
återge 12 000 års historia i ett 
nordiskt helhetsperspektiv. 
Utöver att erbjudna stort antal 
lika unika som praktfulla sam-
lingar och utställningar utgör 
the National Nordic Museum 
även sammankallande organ i 
en rad viktiga samhällsfrågor, 
såsom innovation, ekonomisk 
utveckling, miljöfrågor och kul-
turell identitet.  

Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika 
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation 

Forts... sid 2 

Museet har brett utbud av 
engagerande program, med 
samtida konstutställningar, 
storslagna konserter, föreläs-
ningar, filmer samt diverse  
specialprogram under året.  

Erics fars familj utvandrade 
från Sverige i slutet av 1800-
talet. Hans farfars farföräldrar 
Olof Nilsson och Maria Gus-
tafsdotter lämnade sitt hem i 
Kullaberg, en by i Bosjökloster, 
Skåne, strax söder om Västra 
Ringsjön och emigrerade till 
USA (1872 och 1881) och  
bosatte sig i Kansas, där han 
bytte efternamn till Nelson.  
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Detaljer och beslut som togs 
på mötet kommer ni snart att 
kunna läsa om i Distrikts-
mötesprotokollet, som just nu 
ligger hos justeringsmännen för 
genomgång.  

Jag önskar er alla en fortsatt 
skön och glädjefylld sommar, 
tillsammans med era nära och 
kära. Lev väl och ta hand om 
varandra, så ses vi framöver 
igen, vilket jag ser fram emot. 

I Sanning och Enighet 
Maggie Ahlin Thelin, 

DM DL19 

DM har ordet… 

Erics farmors morföräldrar 
immigrerade till Durango,  
Colorado, på 1880-talet. Hans 
farfar Lars Magnus Larsson 
(som bytte namn till Louis 
Magnus Naslund) utvandrade 
från Gräsmark, Värmland, 1882. 

Hans mormor Christina 
(Kristina) Marie Nilsson kom 
från byn Hässjö, nära Härnö-
sand vid Höga Kusten, och slog 
sig ner i Colorado 1886.  

Efter att Eric Nelsons för-
fäder lämnade Sverige för att 
finna nya möjligheter i USA var 
deras svenska arv och värde-
ringar en viktig del av deras liv, 
som vidareförts till kommande 
generationer. 

Tagit från  
Pressmeddelande 2019/pn 

 
Ny delegat och  
Distriktstjänsteman 
Den 29 maj åkte jag och min 
hustru Eivor till Distriktsmötet 
i Nyköping; jag som delegat för 
Logen Härnösand nr 673 och 
min hustru som suppleant.  
Eftersom vi inte hade varit på 
något Distriktsmöte tidigare så 
tyckte vi att det skulle bli en 
stor upplevelse att delta. 

Distriktsmötet genomfördes 
med stor effektivitet av kapten 
Maggie med besättning. Den 
omfattande dagordningen  
var avklarad i god tid innan 
lunchen och vi kunde åter-

ÅSA 2019... 

vända till Härnösand med 
många trevliga minnen från 
Distriktsmötet.  

Vi träffade ordenssyskon 
från bl. a. Mellerud, Kungälv, 
Västerås, Norrköping,  
Enköping och ett flertal andra 
lokalloger och vi kunde byta 
flera erfarenheter inom Vasa 
Ordens verksamhet. 

Jag blev vidare vald till 
Ordförande för Distriktets 
Revisorer. En utnämning som 
jag är väldigt hedrad över och 
känner mig väldigt stolt över 
att få representera Logen 
Härnösand i Distriktet. 

Min inriktning på revision-
en är ordning och reda i bok-
föringen, avstämning med 
Skattemyndigheten att lokal-
logerna redovisar på ett enhet-
ligt sätt och att ER förvaltar 
Distriktslogen på ett korrekt 
sätt. 

Per-Erik Bylund, 
Logen Härnösand nr 673 

 
Utsikt från ett möte 
Torsdagen den 30 maj satte sig 
en av iver frustande nybliven 
Ordförande, tillika nybliven 
delegat, tillsammans med en 
lika nybliven PS och en lugn, 
sansad FDO. Hon hade nämli-
gen varit med förut. De sist-
nämnda var dessutom ersät-
tare. Kanske därför så lugna i 
bilen.  

Vår planering innefattade 
ej lunch på Sunlight Hotel. Vi 
lyste i stället upp Nyköpings 
Bro med vår närvaro. En kopp 
kaffe intogs med en bedövande 
utsikt, E4:an. Högerfoten bör-
jade rycka. Det tidigare 
nämnda hotellet låg endast 
minuter bort.  

Alla gamla namn på tvätt-
medel, schampo etc. dök upp 
ur minnet från förra seklet,  
när vi stegade in i receptionen.  
Incheckningen gick på 60  
sekunder, har aldrig upplevt 
maken. Säkert planerad minst 
ett år tidigare.  

Vi vände på klacken och 
upptäckte tre damer ur vår  
Orden vid ett bord, med fär-

digladdade kuvert med varie-
rande innehåll. Detta uppehåll 
tog ej mer än 30 sekunder, plus 
15 minuters tjöt (Boråsslang).  

Små fina rum väntade oss, 
som par fick O och PS dela ett 
dylikt. En bekväm säng stärkte 
O inför kvällen. I god tid samla-
des nio Boråsare plus två 
tvångsenleverade.  

I vår välvilja tog vi hand om 
ett par vilsna Göteborgare 
(08:or har ett stort och rymligt 
hjärta). Två korkar small och 
stämningen steg. En av oss 11 
lyckades med konststycket att 
tappa ett plastglas så hårt i  
golvet, att detsamma sprack.  
Ja, inte golvet.  

Nu var stämningen på topp, 
och vi drog oss ner till matsalen. 
Trevliga vinbiljetter fanns i  
baren. Till väl valt Fluidum  
serverades en alldeles fantastisk 
flankstek, helt perfekt stekt.  
Ett konststycke i sig.  

Stundens allvar tvingade oss 
i säng relativt tidigt - morgon-
dagen kändes redan nu. 

En litet spänd O samt två 
kolugna ersättare intog mötes-
lokalen, väl vaktade av en  
gudomlig bilpark. Våra ameri-
kanska gäster deltog så gott det 
gick med tanke på språkbarriä-
ren. Deras glada nunor sade allt, 
no worries (som man säger 
”over there”).  

Allt gick som på räls, även 
dessa arrangemang var väl för-
beredda. Fikapauser var strate-
giskt inlagda. Efter den första 
vidtog en mycket värdig  
Installation av ett tjog nya  
delegater. Utskottsarbetet gick 
som ett höghastighetståg, stan-
nade nästan aldrig. Logerna 
hade förberett sig mycket väl 
hemma, Motioner och Rekom-
mendationer var avklarade i god 
tid innan lunch. Så ska en slip-
sten dras.  

Efter lunch kunde Distrikts-
mötet snabbt klara av samtliga 
Motioner och Rekommenda-
tioner.  

Mötets normala Dagordning 
kunde påbörjas redan dag 1.  
En kort bensträckare hanns 
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med, innan samma 11 glada  
mötesdeltagare, idag ett glas 
fattigare, knödde (även här 
västsvenskt språkbruk) in sig  
i gårdagens rum.  

Ett stilla vin fick inleda 
kvällen. 11 festklädda, 9 + 2,  
intog festsalen med ett glas 
bubbel och för ett härligt 
mingel. Förväntningarna på 
kvällens festmeny var höga, 
men kom ej på skam. En per-
fekt komponerad meny, med 
ett utsökt vinpaket bidrog till 
att kvällen blev ett härligt 
minne.  

Trevliga tal på både engel-
ska och svenska förhöjde stäm-
ningen. Det blev ej så mycket 
dans, aftonen var redan nu sen. 
Ett fint samtal om Ditt och 
Datt (Jasplan på tapeten) å 
lokal våning 3 och en fantastisk 
dag 1 var tillända. 

Dag 2 fortsatte på samma 
räls, dock ej SJ:s snarare Shin-
kansens. Mötespunkterna flög 
fram. Snart var det dags för val 
till ER. Inga problem här heller, 
kontaktledningarna revs ej ner, 
som ju annars är vardagsvara i 
Sverige.  

Mötet avslutades i god tid 
före lunch! Har det någonsin 
hänt tidigare? Glada och trev-
liga avskedstal på två språk, 
klingade i våra öron, när vi  
intog lunchen. Även denna 
måltid blev en läckerhet.  Små 
bakverk förgyllde både fika-
pauser och måltider. Belåtna på 
alla sätt och vis anträddes hem-
färden. 

Vem vågar ta stafettpinnen 
efter denna formidabla full-
träff? Se det var ett riktigt  
Distriktsmöte det! 

Vid tangentbordet 
Jan Elgquist  
Ordförande 

Logen Knallen nr 745 
 

Distriktslogemöte – 
några intryck 
Fredagen den 30 maj – lörda-
gen 1 juni ägde Distriktsmötet 
rum i Nyköping för Distrikts-
logen Norra Sverige nr 19. För 
min del var det första gången 
jag var delegat representerande 

Logen Bråviken nr 751. Senast 
jag var på ett Distriktsmöte var 
2009 då vår Loge var ansvarig 
för de praktiska detaljerna för 
det möte som då hölls på  
Söderköpings Brunn.  

Numera är Exekutiva Rådet 
inom DL19 ansvariga inte bara 
för mötes genomförande utan 
också för alla kontakter med 
lokallogerna liksom med  
Distriktslogen Södra Sverige  
nr 20, Storloge och andra.  

Under själva Distriktsmötet 
tjänstgjorde logesyster Criss 
Hagfeldt från Logen Bråviken 
som Distriktskaplan, logebrö-
derna Kurt Thelin och Hans 
Liljebladh, även de från Logen 
Bråviken, som Distriktsceremo-
nimästare respektive Biträ-
dande distriktsceremonimäs-
tare, samt Jan och Barbro Hult 
också de från Logen Bråviken 
som Distriktsvakter.  

De flesta delegater och  
gäster anlände till Distrikts-
mötet redan under torsdag  
eftermiddag och kväll. Några 
hade passat på att spela golf 
under torsdagen lagom till  
Vasakvällen, som traditionsen-
ligt är en litet mer avslappnad 
tillställning.  

Det var många igenkänn-
ande hälsningar från de som 
deltagit vid tidigare Distrikts-
möten, som gäst vid logemöten 
eller från något möte i ett annat 
sammanhang. Till saken hör att 
många delegater och gäster har 
fleråriga relationer med olika 
tjänstemannabefattningar inom 
Vasa Orden av Amerika.  

Redan från början infann sig 
en trivsam familjär ton. Det var 
för många av oss första bekant-
skapen med vår Ordens nu- 
varande Stormästare, Art 
Bjorkner, Vice Stormästare, 
John (Jack) Hanright samt före 
detta Stormästare Tore Kell-
gren, vilka samtliga är bosatta  
i USA.  

Under Vasakvällen kåserade 
logebroder Lennart Exius från 
Logen Bråviken på sitt oefter-
härmliga sätt med funderingar 
och ordvitsar. Tack Lennart! 

Distriktsmötets egentliga 

program startade så på fredag 
förmiddag med högtidligt in-
förande av gäster. Logesalen  
på SunLight hotell hade tradi-
tionsenligt iordningställts med 
flaggor, dukar och kandelabrar. 
Assisterande hjälp kom från 
logesyskon i Logen Filbyter nr 
714 och Logen Bråviken nr 751.  

För min del och fjorton  
distriktlogemedlemmar som 
anlänt utan distriktsgrad följde 
därefter Reception och inval då 
vi erhöll distriktgradsmärket. 
Så var förhandlingarna och  
beslutsfattande på allvar igång 
enligt dagordningen. Jag går 
inte in på detaljer härom utan 
hänvisar till protokoll och 
andra sammanfattningar.  

Efter Parentation följde en 
del procedurärenden såsom 
fastställande av röstlängd,  
behandlingsordning m.m.  
Distriktsmästarens ämbets-
berättelse liksom övriga  
distriktstjänstemäns rapporter 
avhandlades. Därefter följde 
frågan om ansvarighet.  

Distriktsmötet ajournera-
des för utskottsarbete av  
motioner och rekommenda-
tioner, som följdes av utskotts-
utlåtande, yttrande och beslut. 
Budget för kommande termin 
behandlades.  

Vi var nu redo för nomine-
ring och val av tjänstemän som 
ska tillhöra Exekutiva Rådet 
samt övriga distriktstjänste-
män. Det hela leddes med fast 
hand av Einar Savolainen Grön 
(Ordförande Förtroendemän-
nen). Maggie Ahlin Thelin fick 
förtroendet som DM för ytter-
ligare två år. Distriktstjänste-
männen installerades. Ordens 
väl följde och Distriktsmötet 
avslutades.  

Själva Distriktsmötet  
genomfördes från fredag  
kl. 09.00 fram till lunch på  
lördag kl. 13.00. 

På fredag kväll samlades vi 
till en bankett på hotellet un-
der högtidliga former. Där var 
då vackert dukade runda bord 
vardera för åtta sittande, så att 
alla kunde deltaga i samtalen. 
Maten och drycken var superb 
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Här följer några bilder från Distriktsmötet 

Våra fanor utanför konferenslokalen. 

Golfspelarna Marie Jensen (vinnare av vandringspokalen), Morgan Andersson, Ewa Pilhammar, 
Håkan Hellström, Kurt Thelin och Tore Kellgren. 

med många tal.  
Vi underhölls av Bubbel-

klubben - en manskvartett som 
sjöng engelsk barbershop och 
traditionella svenska vårsånger 
a capella. Mycket bra gjort. 

Ett varmt tack till Exeku-
tiva Rådet och andra som med-
verkat till ett fint Distrikts-
möte.  

Ni som framledes blir till-
frågade att vara distriktloge-
delegat eller bara tänker be-
söka Distriktsmöten som gäst, 
tveka inte. Att delta vid  
Distriktsmötet gav i varje fall 
mig många positiva intryck 
under några trivsamma dagar i 
Nyköping. 

Karl Jerlock 
VO och Webbmaster 

Logen Bråviken nr 751    
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Art och Nancy Bjorkner. 
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Införda gäster fr. vänster: Hans Rytterdahl (MDER DL20), Olle Wick-
ström (DM DL20), Maureen Bengtsson (SKL), Pia Norrman (SHL), Ulf 
Alderlöf (SLD DL20) och Einar Savolainen Grön (SLD DL19). 

Införda gäster fr. vänster: Connie Grön (MSLER Sverige), Birgitta  
Kellgren (f.d. DM), Tore Kellgren (f.d. SM), Inger Hanright och John 
Hanright (VSM). 

Vår Stormästare Art Bjorkner tillsammans med fru Nancy flankeras av 
BDCM Hans Liljebladh och DCM Kurt Thelin. 

Lennart Exius, Logen Bråviken, underhåll oss på ett mycket fyndigt 
sätt. Många skratt blev det! 
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Fanparad genomfördes stilenligt av Hans Liljebladh  (tyvärr skymt  av Vasa-fanan), Marielouise Hultin (Kanada), Kerstin Exius (USA) och Kurt 
Thelin (Sverige).  

Distriktsmötet fick celebert besök av  Kung Birger, som berättade om  
Nyköpings historia för intresserade mötesdelegater. 

Parentation hölls för under året bortgångna Distriktsmedlemmar. 
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Kvartetten Bubbelklubben underhöll oss med många vackra sånger - 
både med svensk och amerikansk anknytning. 
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Tore Kellgren 
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