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Den 22 juni var det dags för första sommarsammanträdet 2019. Denna sommar har börjat som en 

mer normal sommar i Varberg jämfört med förra sommarens extremtorka. 
 

 

Bröder anländer till logemötet 

 

 

Bröder i avvaktan på att möta ÖM i logesalen 

 

ÖM B-G Isberg öppnade logemötet enligt en förenklad dagordning inför öppna dörrar. Rapportflödet 

är sparsamt. ÖM påminde om den kommande vänaftonen den 9 oktober med hopp om att vi då kan 

mönstra några kandidater till nya lämpliga vågbrytarbröder. Vidare uppmanas de bröder, som ännu 

inte besvarat nomineringsutskottets enkät, att göra det. 
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Under rubriken ”För logens bästa” redogjorde broder Lennart Svensson för sin utredning om 

ursprunget till namnet Vågbrytaren. Anledningen till utredningen är att det har kommit påbud om att 

inventera bakgrunden till de benämningar, som alla loger i landet har tagit. I sin undersökning 

konstaterar broder Lennart att klubben Vågrbrytaren antog sitt namn 1918. Namnet förslogs av 

Sigfrid Nilsson och beslutet var enhälligt. År 1921 instiftades logen B83 och den beslutades att vara 

”Vågbrytaren”. Det finns i protokollen ingen beskrivning av motivering eller bakgrund till namnet. I 

avsaknad av detta har broder Lennart tillåtit sig att utifrån den rådande tidsstämningen att spekulera 

om tänkbara bevekelsegrunder. Han noterar i det sammanhanget att katastrofen av det första 

världskrigets ondska säkerligen påverkat de dåvarande brödernas tankar om samtiden och att en 

bättre värld måste kunna uppstå. Författarna med varbergsanknytning Carl Snoilsky och Gustaf 

Ullman är bägge skrivit alster under rubriken Vågbrytaren. Vidare fanns 1932 en konkurrens om 

namnet mellan OddFellowlogen och Godtemplarorden. Det löstes i samförstånd med känt utfall.   

 

Broder Lennart Svensson 

 

 

Sommarstämning i logesalen 
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Glada miner och samtal kring ………………… 

 

 

…….. sommarbuffén 

 

Apollosalen stod festligt dukad med lax, kassler, kyckling, melon, potatissallad och ostar. 
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Tabberage på det nyligen dignade buffébordet 

 

 

Ett par reflektioner innan kosan styrs hemåt. 

  

 


