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Jag blev medlem 1975 och Tiiu 1977. 

 

De första minnena är egentligen från 1977 då Storverk -77 genomfördes. Lars Helleberg ledde 

projektet och vi var några medlemmar som under ledning av målarmästare Åke Holmberg målade om 

St Petri Ordens hus. En skylift var inhyrd. Våra barn lekte i parken medan vi föräldrar skrapade och 

målade, mestadels på kvällstid. Vid en kaffepaus saknade vi en av medarbetarna. Som vanlig bröts 

strömmen till skyliften vid pausen. Vad som inte observerats var att en av deltagarna fortfarande 

befann sig högt upp och inte kunde sänka liften när strömmen slagits av. 

 

Lennart Isaksson lovade Lars Helleberg att ”Om storverk -77 slutfördes så skulle skorstenarna 

blomma”. Vilket de också gjorde! Lars blev mycket förgrymmad över att någon vid invigningsfesten 

förstört skorstenarna. Ända till han fick klart för sig att det var pappersblommor som tejpats upp.  

 

 

 

Någon gång runt avslutningen av 

Storverk-77 (sannolikt 1978) blev 

jag Storbanérförare. Det finns en 

bild av kapitlet i Jöran Wiblings bok 

”Ett angenämt och förädlande 

sällskapsliv” där jag finns med. 

 

 

Någon gång i början av 1980-talet 

ifrågasattes fracken. Det ansågs vara 

dyrt att skaffa en sådan och att yngre 

män därför hade svårt att bli 

medlemmar i St Petri Orden. Olle 

Minell och jag var starkt emot 

avskaffande av frack och startade 

därför en frackinsamling. Avsikten 

var att få till stånd någon form av 

lånesystem. Dessvärre var de frackar vi lyckades få tag på av så stor storlek att de inte kunde användas 

av yngre män. Inom något eller några år blev fracken åter populär och priserna i butik sjönk. De två 

frackar vi samlade in finns fortfarande (november 2011) i min garderob.  

 

Även hustru Tiiu var inblandad i kapitlets arbete. Insignierna var en stor kostnad. För att minska denna 

sydde Tiiu på band på ”medaljerna” för alla graderna samt sydde herrarnas tredjegradsband. 

 



Runt bordet: Olle Minell, Monica Hedberg, Lars Helleberg, 

Ove Arkad, Ragnhild Kalén, Britta Sjödell, Arne Semb 

Ett par bilder från ett av kapitlets styrelsemöten har jag, här från1980: 

År 1980 beslutade kapitlet att göra ett försöka att 

lokalisera Otaheiti. Lars Helleberg, Karl-Erik 

Fichtelius och jag gjorde studier först i de skrifter som fanns. Bland annat av en karta med angivande 

av ”Ottahejta” som den sydligaste av småöarna söder om Lillholmen. Kartan finns på sidan 28 i ”Ett 

angenämt och förädlande sällskapsliv” av Jöran Wibling. Förutom kartan hade vi hittat en uppgift i en 

skrift att ”... bonden i huset här bredvid…”.  

 

Efter studierna paddlade vi kanot till Snättsundsöarna. Där kunde vi konstatera att det utpekade skäret 

borde ha legat under vattenytan i mitten av 1800-talet. I vart fall var läget inte sådant att det skulle 

kunna gå att uppföra ett hus på det stället. På Storholmen fann vi en husgrund i tegel som skulle kunna 

vara rester av det ovan omtalade huset. På en plats i närheten skulle läget på ordenshuset kunna 

stämma med de utsikter vilka anges i den skiss av huset som finns i Wiblings skrift på sidan 26. 

 

De som så önskade följde sen med på en utflykt till Storholmen för att beskåda den plats vi tyckte oss 

ha hittat. Vi blev rätt många som deltog. Färden dit skedde med medlemmars båtar. Det blev en 

mycket trevlig utflykt. Lars Helleberg hade tagit sig dit med kanot. Han paddlade, med Ragnhild Kalén 

sittande gränsle ovanpå kanoten, från Storholmen till Lillholmen. Alla väntade på att Ragnhild skulle 

falla i vattnet men de klarade den osäkra överfarten. Jag har ytterligare ett flertal bilder från den 

utflykten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår familj försökte sig på så tidstypisk klädsel vi 

kunde komma på. 

Med flaggan placerad där vi förmodade att huset en gång stått 

diskuterar Gun Semb, Tiiu Ehinger, Ragnhild Kalén, Gulli 

Minell och Lars Helleberg ordens historia. 



Fler bilder från utflykten till Otaheiti 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1985 var det 400-årsjubileum i Härnösand. St Petri Orden deltog med en parad genom staden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att i kapitlet under cirka 10 års tid vara med på alla festligheter och dessutom alla trivsamma 

kapitelsammanträden var en otroligt trevlig upplevelse. 

 

Claes Ehinger 

I skogen till höger om picknick – sällskapet finns den 

förmodade husgrunden. 

Alice Bylund sänkte flaggan för att hedra oss när hon 

och Gösta Toreskog passerade. 


