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Gode Ordensbrødre
Først og fremst, riktig godt nytt år og velkommen til et år som her i
St. Olavsposten vil bli preget av en serie historiske artikler om RHK.
Det er nemlig i månedsskiftet januar/februar (30 januar)
nøyaktig 150 år siden at vårt opphav som Orden, Knights of
the White Cross, ble stiftet i Chicago. Dette vil selvfølgelig bli
markert i vårt medlemsorgan med flere interessante historiske
artikler i alle fire av årets utgaver. Selv om en del av dette
stoffet har vært benyttet tidligere, er det tilkommet mange nye
medlemmer som sikkert vil ha stor glede av disse artiklene, og
det er lenge siden de sto på trykk.
Jeg kan også informere om at det er igangsatt et prosjekt med å
digitalisere alle tidligere nummer av St. Olavsposten fra første
nummer, og som vil bli gjort tilgjengelig på våre websider
etter hvert. Det er mange flotte innlegg, dikt og andre skjulte
skatter opp gjennom historien i disse utgavene, som fortjener
en bedre skjebne enn å støve bort i et arkiv. Dette arbeidet vil
redaksjonen i bladet ta seg av, og jeg retter en stor takk til disse
for å ha påtatt seg denne tidkrevende oppgaven.
Alle som har vært innom Ordenens sekretariat i Drammen, har sett at
det finnes mengder med dokumenter og rekvisitter i skuffer og skap, en
del av dette er også til dels svært gammelt.
Vi savner en oversikt og en katalogisering, for ikke å snakke om å sikre
dette for ettertiden. Det er derfor igangsatt et prosjekt med å kartlegge,
katalogisere, digitalisere, og ikke minst tilgjengeliggjøre dette for
ettertiden. Senatet har sagt seg villig til å organisere dette arbeidet, og
etablert en arbeidsgruppe for den praktiske gjennomføringen. En stor
takk også til disse.
I disse dager preges våre losjemøter av generalforsamlinger, med valg av
nye embedsmenn som skal lede losjene i det nye året. Deretter blir det
vår oppgave i Storkollegiet å reise rundt og installere disse. Jeg vil fra
mitt ståsted innstendig minne om hvor viktig kompetanseoverføring
er i denne prosessen. Enhver avgående embedsmann må selv sikre
seg at hans etterfølger blir satt inn i oppgaver og ansvar for embedet.
Dessverre registrerer vi av og til at det svikter litt med denne
kompetanseoverføringen. Sørg derfor for at din etterfølger blir i stand til
å løse sine oppgaver minst like godt, som du selv var i stand til.
Avslutningsvis vil jeg ønske alle våre losjer lykke til med sine ambisjoner
om å avholde gode møter, og at målsettinger om rekruttering både
gjøres, og ikke minst oppnås.
Med Broderlig hilsen
Leif Aker
Storkommandør
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Godt nytt medlemsår i Tønsberg

Drott i Losje IX, Tønsberg, Sigmund Bell Rysst (t.v.) ser fornøyd ut etter opptakelsen av de nye Brødrene
Tommy Andersen, Reidar Andersen, Morten Moe Gulliksen, Ivar Johannesen og Dag Henrik Mønsdal.

Kvelden onsdag 9. januar ble særdeles hyggelig for Brødrene i Losje
IX Tønsberg. På årets første møte
ble det for første gang i Tønsberglosjens historie tatt opp fem nye
Brødre. Totalt antall medlemmer
er nå 73 – og flere er på gang i Losjen i Norges eldste by.
Tekst og foto: Broder Vidar Lunde

I

lengre tid har Brødrene i Losje IX snakket
om hvordan de skal verve nye medlemmer,
og få hjemmesittende Brødre til oftere å
delta på Losjemøter. Oppsøkende virksomhet,
ringerunder, sending av mailer, tekstmeldinger
og utsendelse av informasjonsskriv er noen av
fremstøtene som har vært forsøkt. Oppfølgingen
med informasjonsmøter ovenfor potensielle nye
Brødre har slått an.
Stein Gusdal er Jarl i Losje IX. Han er også med i
komiteen som arrangerer disse møtene.
4

– Etter forslag fra Brødre i egen Losje,
sendte vi informasjonsskriv til potensielle
medlemmer og inviterte dem til å komme på et
informasjonsmøte. Innholdet i brevet og opplegget
til informasjonsmøtet er vårt eget og tilpasset vårt
område. Men vi bygger på den fine malen laget av
Losje XXII Stiklestad. I tillegg fant vi mye bra i
rekrutteringskomiteen håndbok, og i ”Hønefossmodellen”.
– Uansett har vårt opplegg vist seg vellykket, og
nå er det flere nye Brødre på gang, avslutter Broder
Stein.

Traff blink

Ivar Johannesen (65) er en av de nyopptatte
Brødrene. Han skryter av RHKs vervingsarbeid:
– Både informasjonsskrivet og det påfølgende
møtet var ærlig, nøkternt og virket spennende
og interessant. Jeg følte meg faktisk velkommen
allerede da jeg mottok informasjonsskrivet, sier
Broder Ivar.
– Jeg har allerede avsatt alle onsdagene i
Losjeåret til Losjemøter og veiledninger. Og ikke
bare det, men jeg traff også kjente på det første
St. Olavposten 1-2013

Brødre fra Losje IX, Tønsberg, på vervestand på Teie Torv på Nøtterøy.
møtet, fortsetter han.
Reidar Andersen (59) er en annen ”senior” som
også ble tatt opp. Hans interesse for Losjen må ha
smittet, for også hans 25 år yngre sønn, Tommy
Andersen (34), ble tatt opp sammen med faren.
– Vi tygde en stund på tilbudet fra Losjen, og
ble til slutt overbevist om at dette var noe for oss,
innrømmer Broder Reidar som var den tredje fra
Tjøme som denne kvelden ble tatt opp i RHKs
Losje i Tønsberg.

Mer enn mat

Broder Tor Arne Thoresen (48) ble medlem i
RHK i Tønsberg så sent som i mars 2012. Han
satte raskt i gang sin egen lille vervekampanje.
Ikke mindre enn tre av hans omgangsvenner ble
Losjebrødre denne spesielle januarkvelden.
– Vi trenger noe annet i dagliglivet enn bare å
snakke om arbeid, familie og dagligdagse ting. Vi
trenger å få litt mer livsinnsikt, noe Losjearbeidet
kan bidra med, mener Broder Tor Arne .
– Gutter er ikke like flinke som damer til å
møtes og snakke sammen. Jeg var ikke i tvil
da jeg anbefalte vennene mine om å bli med i
Losjearbeidet, sier båtselgeren fra Vrengensundet
på Tjøme.
I tillegg til vennene Reidar og Tommy AnderSt. Olavposten 1-2013

sen overbeviste Broder Tor Arne også sin
50-årige venn Morten Moe Gulliksen om å bli
Losjemedlem. Sammen med overnevnte fire,
ble også Dag Henrik Mønsdal (47) opptatt som
Broder i Vår Losje.

Livslang skole

Losje IXs Drott, Sigmund Bell Rysst, er en
Drott som ikke snakker ”over seg”. Under
Brodermåltidet etter opptakelsen sa han dette:
– Dette var en minnerik opptakelse for oss alle.
En opptakelse som ga en god følelse i en åndelig
atmosfære som vi vil huske lenge. Dere nye Brødre
går en givende tid i møte hvis dere avsetter tid til
Losjens mange forskjellige arbeidsoppgaver..
– Vår Losje er å sammenligne med en skole i
utvikling til å finne det beste i oss. Og det er en
livslang prosess, avsluttet Broder Sigmund.
Losje IX har gått - og vil stadig gå - nye veier for å
bli mer synlig blant ”menigmann”. Flere utendørs
vervingskampanier har vært prøvd i Tønsberg og
på Nøtterøy. Losje IX har bokstavelig talt vist seg
frem.
Med det arbeidet som nedlegges i Tønsberg og
den optimismen som nå råder, blir det spennende
å telle opp antall nye Brødre ved nyttår 2013.
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Losje III Kongsberg fylte 100
Av Tore Storm Ørebech, Drott Losje III

Bak fra venstre:
			
Foran fra venstre:
			

L

Y.Lv. Svein Ketil Ormåsen, 1.Sk.sv. Christian Follstad, 2.sk.sv. Svein Wetteland,
I.Lv. Rolf Einar Bøgeberg, Sk. Erik Magnus, Kantor Dagfinn Røed,
K. Ivar Flage, L. Terje Landsverk, D. Tore Storm Ørebech, J. Jon Alvsaker,
Sk.m. Sigmund Borge Raa

osje St. Olav III ble grunnlagt 17. november
1912. Søknaden ble skrevet på lånt
brevpapir fra Grand Hotell på Kongsberg,
men Losje ble det. Kongsberg hadde da vært et
industriområde i mange år, noe som nok har
preget driften av Losjen gjennom alle år.
Den største utfordringen hadde losjen da 2.
verdenskrig var over. Da lå alt nede. Medlemmene
var borte, utstyret var borte og alt måtte bygges
opp fra grunnen igjen. Det var så ille at det til
tider måtte komme Embedsmenn fra Hovedlosjen
for å assistere, slik at det var mulig å gjennomføre
møter.
Losjen har hatt en omflakkende tilværelse i
Kongsberg opp gjennom tidene. Dette har medført
utfordringer for Skutilsveinene, som har måttet
frakte utstyret til Ridderhallen som skulle rigges
på ulike stedene. De senere årene har Losjen leid
lokaler av Odd Fellow. I 2007 ble Losjen medeier
i Logegården AS, sammen med Odd Fellow,
Rebekkalosjen og Frimurerne.
Det å ha en gammel Losje medfører også at mange
medlemmer har mottatt Hedersbevisninger. Til nå
er det ti Brødre som har mottatt hedersbevisning
for 50 års medlemskap, åtte for 40 års
medlemskap og 28 for 25 års medlemskap.
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Kongsbergs historie

Arrangementet begynte med at lunsj ble servert til
besøkende og egne Brødre i Logegården. Dette ble
en hyggelig og uformell seanse hvor gamle og nye
bekjentskaper ble pleiet.
For å vise litt av Kongsbergs historie
fikk deltagerne en omvisning på Norsk
Bergverksmuseum. Dette museet viser
Kongsberg historie når det gjelder sølvverket,
myntproduksjon, skihistorien og Kongsberg
Våpenfabrikks historie. Det må nevnes at ved
sølvgruvene i Kongsberg ble det funnet rent sølv i
bergsprekkene. Den største klumpen skal ha veid
over 300 kg.
Ettermiddagens høydepunkt var Losjemøtet i
1. Grad. Ti besøkende Drotter var tilstede. Fra
Storkollegiet møtte Storkommandør Leif Aker,
Storårmann Svein J. Mathisen, Storvokter John
Bakkane og Storseglbevarer Roar Svendsen. Av
andre besøkende var Første Fader av Norden Truls
Birkelid og 17 besøkende Brødre tilstede. Totalt
deltok ca. 70 Brødre på møtet.
Etter møtets åpning ble det holdt ett minutts
stillhet for å hedre Brødre som hadde gått bort
siden Losjen feiret sin 75 års åremålsdag.
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Høytidelig møte

Skald Erik Magnus hadde skrevet en dialog om
slaget på Stiklestad. Denne ble fremført av Jarl,
Lendermann og Skald.
To Brødre ble av Storkommandør Leif Aker
tildelt Hedersbevisning. Thorleif W Andresen for
40 års medlemsskap, og Sigurd Knutsen for 25 år.
Under møtet ble det hilst fra Storkommandør
og besøkende Drotter. Det ble fremhevet av de
besøkende at det laget en ekstra stemning under
møtet at det ble benyttet levende musikk, da vår
Kantor spilte på Ridderhallens orgel.
Feiringen ble avsluttet med en Bankett i henhold
til RHKs retningslinjer og kutyme. Bordsetet ble
ledet av vår egen Broder Vikarierende Hærmester
i Provinsiallosje Viken, Odd Frode Johannesen.
Kongens skål ble ledet av Første Fader av Norden
Truls Birkelid. 55 Brødre deltok på Banketten.
Laagen-laks, Biff Stroganoff og karamellpudding
sto på menyen. Det ble servert vin som passet til
maten.

Flotte gaver

Vi i Losje III er så heldige å ha et eget kokkelag
som stiller opp ved store anledninger. All maten
ble derfor tilberedt av våre egne Brødre, Broder
Per Lunde og hans sønn Broder Christoffer Bæver

Lunde. Odd Fellow stilte som serverings- og
ryddepersonell, som en gjenytelse for at vår Losje
bisto dem ved et av deres store arrangementer.
Det ble overrakt gaver fra besøkende losjer.
Storkommandør overrakte en fin krystallvase med
inngravert hilsen. Fra Losje I ble det overrakt et
fint tinnberg, dette også med hilsen til Losje III.
De øvrige gavene var pengegaver fra Losjene i
Provinsiallosje Borgar, Losje XIV i Arendal, Losje
XXI på Voss og Provinsiallosje Viken.

Nye gamle ansikter

Det var taler av Drott, Storkommandør og
fremmøtte Drotter. Drott fremhevet i sin tale
at det er en utfordring å opprettholde Losjens
medlemstall. Storkommandør hilste i sin tale fra
Storkollegiet og gratulerte så mye med dagen.
Takk for Bordsetet ble holdt av Vikarierende
Hærmester i Provinsiallosje Kaupang, Arne O.
Adolfsen.
Etter bordsetet trakk alle over i salongen for
leskende drikker i ulike styrker og blandinger.
Praten gikk, og undertegnede syntes det var
givende å treffe gamle kjente og gjøre nye
bekjentskaper.
Det var med stor tilfredshet at Losje IIIs Brødre
kunne se tilbake på et vellykket arrangement.

Hederstegn til
Kongsberg
Av Tore Storm Ørebech, Drott Losje St. Olav III

U

nder Losjemøtet ved feiringen av Losje IIIs
100 års åremålsdag ble to brødre tildelt
Hedersbevisning for lang og tro tjeneste.
Thorleif W. Andersen ble tildelt Hedersbevisning
for 40 års medlemskap. Broder Sigurd M. Knutsen
ble tildelt hedersbevisning for 25 års medlemskap.
Tildelingen ble foretatt av Storkommandør Leif
Aker.
Det må også at Broder Thorleif er nummer
åtte som tildeles 40 års Hedersbevisning, og
Broder Sigurd nummer 28 som tildeles 25 års
Hedersbevisning i Losje III.
Begge Brødrene er aktive ordensbrødre og ønskes
alt vel for fremtiden.

St. Olavposten 1-2013

7

Historien om Gerhard Styhr
Christian Hjorts foreldre
Av Broder Knut A. Olsen, Losje V Fredrikstad.

Her kommer andre del av Broder
Knut A. Olsens beretning om Paolifamilien. Denne gang dreier det seg
om Gerhard Paolis fargerike far,
Pascal.
Første del sto i St. Olavposten nr. 3
2011.

F

ar til Gerhard Paoli het Pascal Essendrop
Paoli, f. 1870 i København av foreldre cand.
theol Andreas Essendrop og hustru Susanna
Catrine Gabrielsdtr., d. 7/5. 1847 i Christiania.
Han ble 11/1. 1811 gift i Vår Frues Kirke i
Trondheim med Anna Bolette Regitze (Anna
Bolettha Regine) Lehne f. 15/6. 1788, d.10/4. 1848 i
Christiania.
Hun var datter av kommandant på Munkholmen,
Trondheim, oberst Mogens von Lehne og hustru
Petrine Christine Cecilia Bay.
Barn:
Petrine Kristine Cecilie Bay ”Pascalsdtr”
Paoli (oppkalt etter sin mormor) f. 6/12. 1812 i
Trondheim, døpt 13/1. 1813 i Vår Frues Kirke
Trondheim, d. 15/9. 1875, begravet i Stiklestad.
Hun var ugift og var husbestyrinne på gården Mo,
Stiklestad, hos Anne Iversdtr. og Olaus Nilsen.
Gerhard Styhr Christian Hjort Paoli f. 24/6.
1815 i Trondheim, døpt som nr. 63. 22/9. 1815 i
Domkirken i Trondheim, d. 29/1. 1898 i Chicago,
gravlagt på Graceland Gravlund
Pascal Essendrop Paoli var oppkalt etter en
korsikansk general hans foreldre skal ha beundret
sterkt. Faren døde tidlig og den unge Pascal reiste
til Christiania og fikk stilling som dreng hos
storkjøpmann Johan L. Riis. Allerede tidlig gjorde
han seg bemerket som ”et forslagent Hoved”
opplært til ”Underfundigheder”, skrev Conradi
Dunker.
I 1792 startet han sin egen butikk og viste seg
som en drivende forretningsmann.
Snart kontrollerte han mye av byens
krambuhandel - i 1799 også den svenske handel.
8

Fengslet på Munkholmen

Dunker sier han levde ”som en Prinds” med
”Penge i Overflødighed”. Bl.a. kjøpte han det
store paleet i Tollbodgaten som hadde tilhørt Jess
Anker.
På slutten av 1700 tallet sto imidlertid Pascal
Paoli bak en av de virkelige store skandalene
i Christiania, da han lot spre mengder av
falske sølvmynter i byen. Han ble dømt
for falskmyntneri og ble satt i fengsel på
Munkholmen ved Trondheim.
Det hele startet med Pascal Paolis forbindelse
med en annen ung kjøpmann, Jens Brandt, og
det førte til hans fall. Brandt hadde hatt opphold
i Storbritannia, og fikk der produsert falske
åtteskillinger i sølv som Paoli i 1798 tok i bruk
i sin forretning, ofte i form av ”tutter” med 12
mynter tilsvarende 1 riksdaler.
På denne tiden var det uoversiktlige forhold i
det dansk-norske pengevesen, med sedler fra både
Kurantbanken og Speciebanken i omløp til ulik og
skiftende kurs. Sølvskilling var derfor etterspurt,
og i mindre handel foretrakk mange klingende
mynt fremfor inflaterte riksdalersedler.

Store mengder mynt

Dette gjorde det lett for Paoli å bli kvitt sine
falske mynter, men ganske raskt ble mengden av
åtteskillinger på markedet unormal stor, og rykter
om falskneri begynte å gå.
Conradi Dunker forteller at da madam
Haxthausen handler for en riksdaler i Paolis
butikk og betalte med en tidalerseddel, ble hun ille
til mote da handelsmannen kom tilbake med ”ni
Tutter Otteskillinger” som veksel.
St. Olavposten 1-2013

”Maaskee troer Deres Nåde, at Otteskillingerne
ere falske, og at jeg selv har forfærdiget dem,” skal
han da ha spurt, noe den fornemme dame ikke
kunne annet enn å benekte.
Men etter flere forhør ble Paoli 7. mars 1799
pågrepet av politiet og plassert på Akershus
festning. Også broren Peter Essendrop ble
arrestert.
Bedrageriet var den største skandalen innenfor
Christianias rike borgerskap på mange år, og ble
kilde til historier som skulle leve lenge.
Muligens var Paoli selv ikke opphavsmann til
falskmynteriet, men i 1801 ble han dømt av
en særlig, kongelig kommisjon for å ha spredd
myntene mot bedre vitende.

Oppholdet der hadde fått gunstige følger for ham
privat: Halvannet år senere giftet han seg med
datteren til øyas kommandant, som var blitt hans
gode venn.

Fattigvesenet bekostet
begravelsen

I desember 1809 løste Paoli borgerskap i
Christiania, men han fikk problemer med å
etablere seg på nytt. I 1812 flyttet han tilbake til
Trondheim.
Om hans videre skjebne er det blitt antatt - men
ikke bevist - at han en periode i 1820-årene drev
som drogerihandler og kvakksalver i Amerika.
Men det var trolig en annen Pascal Paoli, som
deltok i borgerkrigen i Amerika 1861-1865.
Derimot er det sikkert at han ikke døde i
1828, som tidligere hevdet. Sammen med ”mor
Sæther” ble han nemlig i 1842 satt under tiltale
for kvakksalveri i Christiania. Her døde han av
slag i 1847. Begravelsen skjedde for fattigvesenets
regning.
Kan dette være grunnen til at Gerhard Paoli
fortiet sin bakgrunn?

Dømt til å miste høyre hånd

Hele hans bo ble solgt på auksjon for å
erstatte tapet til dem som var blitt lurt. Paleet
i Tollbodgaten ble kjøp av Bernt Anker, som
skjenket det til Krigsskolen. Mens broren slapp
med saksomkostninger, ble Paoli dømt til å
miste høyre hånd. Etter at kongen i 1803 hadde
vist sin nåde, fikk han i stedet livstidsstraff på
Munkholmen ved Trondheim.
Imidlertid hadde Paoli forbindelser som kunne
hjelpe ham. Blant dem var kjøpmann Riis samt
kansellipresident og tidligere stiftsmann Fredrik
Julius Kaas, som bortforklarte hans brøde som et
utslag av ungdommelig naivitet.
Resultatet ble kgl. Resolusjon av 1809, som
tillot Paoli å bli satt på frifot mot 5000 riksdaler
i kausjon. Rike Christiania-borgere sørget for å
fremskaffe pengene og 9. juni 1809 reiste Paoli fra
Munkholmen som en fri mann.

DEADLINE FOR NESTE UTGAVE ER 15. APRIL
Redaksjonen takker for bidrag til dette nummeret. Vi har fortsatt overskytende
stoff, som vi plasserer i nummer 2. 2013. Bladet ligger i postkassene rundt 15.
mai. Frist for innsending av materiell er 15. april.
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Losje Valkyrjen feiret 60 års
jubileum i Drammen
Av Wenche Aker
Losje Valkyrjen II til Ordenen Riddere av
Det Hvite Kors feiret dagen 17. november
2012.
80 søstre fra hele landet var samlet på
møte i Odd Fellow en regntung lørdag.

V

ed registrering fikk alle en blå pin hvor det
stod «Drammen 2012 og 60 år»
Så ble det servert deilige rundstykker og
praten gikk livlig rundt bordene.
Møtet i Hallen startet kl. 14.00 – et flott møte og
et vakkert syn med så mange tilstede. Alle de 11
presidentene ble ført inn, likeledes Høyverdige
Landspresident og hennes råd. Dette var en meget
høytidelig handling.
President i Drammen, Anne-Karine, ønsket
velkommen og søster Sara hadde ord for dagen,
etterfulgt av nydelig musikk. Alle presidentene
hadde med en gave fra sin losje.

Irske folkesanger

Festen ble holdt på Folkets Hus, der det ble servert
en velkomstdrink først. Så ble det underholdning
av Fønix-koret som sang sjømannssanger, irske
folkesanger og norske og utenlandske poplåter.
Søster Mette hadde laget mange sanger til jubileet
og var også kveldens toastmaster, noe hun på sin
lune, profesjonelle måte klarte utmerket.
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Kl. 18.00 satte alle seg til bords og det ble servert
deilige sitronmarinerte scampi med aioli og
ruccosalat i lefse til forrett.
Alle ble ønsket velkommen og første taler var
Landspresident Synnøve.
Så ble hovedretten servert, svinefilet med
grønnsaker, stekt ananas og fløtegratinerte poteter
og chorronsaus.

Takketaler

Det ble sunget mye og alle hygget seg.
President Wibecke fra «datterlosjen «i Bergen
holdt en fin tale, likeledes president Berit fra
Hønefoss som også presenterte en «datterlosje».
Landssekretær Åshild fra Trondheim holdt en fin
«Takk for maten» tale. Visepresident i Trondheim,
søster Thorild, holdt et vakkert innlegg hvor hun
fortalte om sin mor – også en losjesøster – og leste
et vakkert dikt. Søster Toril fra Hamar avsluttet
med en morsom «Jodlesang»
Det ble solgt mye lodder og gevinstene var mange.
Så ble det kaffe og nydelige sjokoladekaker, bakt
av egne søstre.
Søstrene i Drammen var alle fornøyde med
gjennomføringen av jubileumet. Alle koste seg
– noe vi gjør når vi er samlet med våre kjære
Losjesøstre.
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Godt nytt år

V

i har nå alle hatt våre julemøter i
desember. Har selv vært til stede sammen
med søstre fra Moss i Tønsberg, Sarpsborg
og hjemme i Moss i den nye flotte Hallen vi
leier av St. Olavsbrødrene i Losje VII. Vi har
opplevd fellesskapet, hørt nydelig julemusikk,
juleevangeliet lest, nydelige dekte bord og spist
deilig julemat.
Dette året er over og vi har hatt mye å tenke
tilbake på; både gleder i Losjesammenheng og
ting vi har opplevd som en ikke ventet å oppleve i
Losjen.

B

Nå har vi et helt nytt år. Mine ønsker til dere alle,
både St. Olavsbrødre og Valkyrjesøstre er at vi må
ta vare på hverandre, leve i nuet og ikke vente med
ting vi gjerne vil gjøre. Være sammen med familie
og venner og vise omsorg for alle.
Det hjelper ikke å lese fine, vakre dikt – vi må
praktisere det vi leser om.
Vi vet ikke hva morgendagen vil bringe oss – og vi
har bare ett liv.
Mange har mistet sine kjære dette året, og mange
sliter med sykdom.
Vi må kunne enes, selv om vi er uenige i saker.
Skille sak og person er ikke alltid lett.
Godt nytt år til dere alle!
Losjeklem fra Wenche

Rolv Rønstad til minne

roder Rolv Rønstad, Losje V, døde 10. des.
2011 etter en tids sykdom. Han var født
16.9.1929 i Nord-Aukra, og ble tatt opp i vår
Orden 22.1.1971 og rakk derved å motta Ordenens
40 års Hedersbevisning som ble overlevert ved
hans sykeseng.
Broder Rolv ble tatt opp i Losje VI, men da han
flyttet til Fredrikstad, ble han overført til Losje V
den 1. juni 1981.
Broder Rolv var en pliktoppfyllende
Ordensbroder som har arbeidet i mange av våre
komiteer og deltatt på vår Losjemøter så ofte han
har hatt anledning.
Johan Skjulhaug, Losje V
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…Medlemmers moralske og
intellectuelle Udvikling..
Spredte trekk fra vår alles
moderlosje «Nora» i Chicago, del 1
Samlet og nedskrevet av Ole M. Granum
Om Chicagos tidligste «Norske» historie
Slik beskriver Hjalmar Rued Holand Chicago i
1833 i sin bok «De norske settlementers historie»:
Landsbyen bestod af omtrent 20 tarvelige
Tømmerhytter ….kun et par gange om Maaneden
kom der liv i dette fjerne nybygge paa den yderste
Grense af Civiliationen, det var da postføreren
efter 20 Dagers kjøring endelig skranglede frem til
landsbyen med sin post».
Den første nordmann som slo seg fast ned i byen,
kom dit i 1834. Hans navn var David Johnson,
og var kommet til Chicago på grunn av at en
avisutgiver hadde vært i New York og kjøpt ny
avispresse. David Johnson, som var sjømann,
hadde kommet i kontakt med avisutgiveren og
fulgte med pressen til Chicago og ble værende der
som en slags typograf.
I 1844 var det 531 nordmenn i Chicago. De var
den tredje største etniske gruppe, det var bare
tyskerne og irene som var større. På ti år hadde
byen vokst til hele 10 000 innbyggere! Seks år
senere, i 1850, var innbyggertallet vokst til 30 000.
I 1860, da «Nora» ble stiftet var det 1313
norskfødte i byen, 816 svenskfødte og 150 med
dansk bakgrunn. I 1870 var innbyggertallet ca.
300 000 og den skandinaviske andelen av disse
var bare 4,6 %. Det var på dette tidspunkt 6374
nordmenn der. For første gang var svenskene
jevnbyrdige med 6154.
En av de tidligste foreninger som ble dannet
Chicago var «Det Skandinaviske Selskab» Det
ble etter noen år oppløst og svenskene dannet sitt
«Svea» i 1857, nordmennene dannet «Nora» i 1860
og danskenes «Dania» så dagens lys i 1862.
Bland de norske i Chicago var det især folk fra
Voss som hadde vært tidlig ute med å danne
egne interesseorganisajoner. Allerede rundt
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1840 ble «Det vossiske korrespondance Selskab»
dannet. Formålet var å opprettholde forbindelsen
tilbake til Voss og å få flere fra dette distrikt til å
emigrere. Midt på 1850-tallet gikk denne forening
over til å bli «Det vossiske Emigrationsselskab».
En annen forening som dukket opp på denne
tiden (1852) var «The Norwegian Debating
Society» de fleste medlemmer var fra Voss, men
vi finner også den liberale dr. Paoli fra Trondheim
blant medlemmene.
«..for at stifte en norsk Forening»
Det var personer fra den norske eliten i Chicagos
handel og næringsliv som kom sammen 18. juli
1860 på G. E. Howlands blokkmakerverksted på
North Wells Street i Chicago. Formålet med møtet
var «for at stifte en norsk Forening» Her skal
trekkes frem noen navn fra protokollene:
John Anderson . Han var på denne tid bare
24 år gammel, hadde tidligere vært med i det
toneangivende Vosselaget. Han ble senere utgiver
av bladet «Skandinaven» i Chicago.
«Skandinaven» var den gang som nu det norske
storblad……Og bladets utgiver, John Anderson,
var ikke den som lot sine folk faa for megen frihet.
Selv var han rent utrolig flittig, og han forlangte at
alle som var i hans brød, skulde lægge sig ordentlig
i sælen……Hans ord var alltid saa godt som guld.
Siden han som smaagut kom til Chicago fra Voss,
hadde han stadig arbeidet strengt. Han var som
ung mand typograf ved «Chicago Tribune», og jeg
har hørt at han tjente større ukeløn end nogen
anden sætter i Chicago. Da han senere blev utgiver
og bestyrer av «Skandinaven», fik han det ikke
mindere travelt….Han var meget interressert i
at hjælpe unge mænd frem som gav løfte om at
kunne due til noget. Han var strengt retskaffen og
forlangte det samme av andre. Og jeg lærte ham
at kjende som en mand der var dypt sympatisk og
ømtaalig for andres smerte.»
(Skolemann, prest, og redaktør Peer Strømme i
«Erindringer» 1923.)
G. E. Howland var eier av blokkmakerverkstedet
der selskapet ble dannet. Han ble Noras første
president.
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Jens Olsen Kaasa hadde emigrert fra øvre
Telemark så tidlig som i 1843, bare nitten år
gammel. Han lærte seg murerfaget i Chicago
og arbeidet seg opp til å bli en av de store
byggmestere i byen. Han var sterkt engasjert i
politikk og kirkeliv.

ganger valgt til president for «Chicago Medical
Society» og var chartermedlem i «Scandinavian
- American Medical Society». Gift 4. november
1881 med Sarah C. Magnusson.

Adolph Carl Preus var på denne tid prest i Vor
Frelsers Menighed i Chicago. Han var født i
Trondhjem i 1814 og hadde fått sin undervisning
ved universitetet i Kristiania 1834-41. Var en tid
lærer i Koppervik før han ble ordinert til prest
i 1848 og var kapellan i Gjerpen menighet ved
Skien før han utvandret til Amerika i 1850.
Han virket som prest i det norske settlementet på
Koshkonong i Wisconsin 1850-60. Prest i Chicago
1860-63. Reiste tilbake til Wisconsin og var prest
på Coon Prairie 1863-72. I 1872 reiste han tilbake
til Norge og ble sogneprest i Holt, Ø. Nedenes.
Han døde 8. juni 1878 og var da blitt prost i Ø.
Nedenes.

Det første møtet vedtok følgende: «…at
Nordmændene danner et eget nationalt Selskab
og at dette kaldes Nora, hvilket blev enstemmig
antaget». På møtet 6. aug. ble det bestemt at
Pastor Preus, John Mauritzen og Dr. Paoli skulle
utarbeide statutter for selskapet. Allerede 20.
aug. hadde disse herrer sit forslag klart. Her noen
smakebiter:..
§ 1 Selskabets Navn skal være «Det norske Selskab
Nora»….
§2 Selskabet Formaal er ved alle passende Midler,
som maatte staa til dets Raadighed at arbeide
paa dets Medlemers moralske og intellectuelle
Udvikling, for derved at bibringe dem den
størst mulige Dygtighed til med Ære at opfylde
deres Pligter, som Borgere, af deres adopterede
Fædreland.

Peter Svanøe. Født i Bergen. Forretningsmann.
Ble norsk-svensk konsul i Chicago.

«Det norske Selskab Nora»

Halvor Mikkelsen var en kjent kaptein på de store For å fremme dette formålet var det forslått
følgende: «Forelæsinger af competente Mænd
sjøer.
over Emner, enten moralske, videnskabelige
eller politiske». Alle religiøse og valgpolitiske
«..I Chicago fikk jeg leiet en pen leilighet paa syv
stridigheter var forbudt. Opprettelsen av et godt
værelser, 54 Fowler street, like ved Wicker Park,
bibliotek og «anskaffelse af nogle af de bedste
den gang byens mest fashionable norske strøk…
norske Aviser».
paa den anden side var et stort hus tilhørende
kapt. Halvor Mikkelsen; og i den del av dette
Denne paragraf avstedkom en heftig diskusjon,
som var os nærmest, dr. B. Meyer, mens kapt.
da en av komitemedlemmene, John Mauritzen,
Mikkelsen, og hans store familie hadde sit hjem
mente at selskapets hovedformål måtte være at:
i byggningens hoveddel…nær os bodde ogsaa
..faa oprettet et Understøttelsesfond for Foreningens
konsul Svanoe…Vi kom saaledes til at faa finere
Medlemmer i Sygdomstilfælde…
og mer fornemme og formuende naboer end vi
Diskusjonen gikk høyt, og Howland griper inn
har hat før eller senere; og det vilde snart ha gaat
med et forslag om at når «Nora» hadde 100 dollar
i hundene med os, dersom vi hadde drømt om
i foreningens kasse skulle understøttelsesfondet
noget forsøk paa at holde skridt med i denne fine
tre i kraft. Etter dette ble godkjenningen av
selskapsverden» (Skolemann, prest, og redaktør
punktet utsatt til neste møte.
Peer Strømme i «Erindringer» 1923.)
Dr. Gerhard S. C. Paoli. I 1852 var han en av
stifteren av «The Norwegian Debating Society»,
han var allerede den gang aktiv i den såkalte
fritenkerbevegelsen, en bevegelse med klart
liberale og antikirkelige synspunkter. For dr.
Paolis vedkommende ble disse holdninger
forsterket i RHK da Marcus Thrane i 1866 kom
med i Nora.
Paoli var med i «Den skandinaviske Forsvars- og
Hjælpeforening». Han var den første president
i «Scandinavian Workers ASC.». Han ble to
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På det neste møte, 27. aug. var §2 igjen oppe
til diskusjon og det ble nå foreslått følgende:
«Selskabets Formaal skal ligeledes være at oprette
en Sygekasse, saa at Selskabets Indtegter bruges
saa sparsommeligt, som muligt, indtil man faar en
Beholdning af 300 dollar og da skal Anvendelsen
deraf bestemmes af Selskabets Medlemmer,
saavelsom Midlerne til at vedligeholde den».
Heller ikke denne gangen lykkes det å
få opprettet noen hjelpekasse, selv om
kassabeholdningen ble foreslått satt til hele 300
13

dollar. Ved voteringen over dette falt forslaget og
komiteens opprinnelige forslag ble stående.
På det samme møte ble opptagelse av nye
medlemmer diskutert og følgende ble foreslått:
«Ingen kan optages som Medlem af dette Selskab,
uden at være Normand eller født af norske
Forældre. Enhver der skal optages som Medlem af
Selskabet skal foreslaaes af mindst to af Selskabets
Medlemmer, hvorefter optagelsen afgjøres ved
Votering med hvide og sorte Kugler».
Etter en del diskusjon ble det tilføyd følgende:
«eller adopteret Borger af Norge» og Howland
foreslo at voteringen måtte komme ut med 2/3
overvekt av de tilstedeværende medlemmer.
Medlemskontingenten ble på dette møtet satt til
én dollar ved innmeldelsen, og 25 cent per måned.
Medlemmene følte seg ikke sikre på at de hadde
fått med seg alt, og nedsatte en ny komite
til å utarbeide et tillegg til lovene. Etterhvert
kom det på plass «Grundlov», «Bilove» og
«Bogregelement». §7 i Bilovene sier således: «For
at disse Love kunne have forbindende Kraft og
Gyldighed for Medlemmene, Skal Enhver især
forsyne den med sin egenhendige Underskrift».
Den 24. sep. ble selskapets statutter underskrevet
av 48 av de tilstedeværende medlemmer. På
det samme møtet ble det valgt «Bestyrelse».
Til president ble valgt G. Howland etter
kampvotering bl. a. mot dr. Paoli.

Oppbyggelse og splid

Ytterpunktene var personifisert ved pastor Preus
og ateisten dr. Paoli. Dette måtte før eller senere
skape gnisninger. En uenighet oppsto allerede
på møtet 17. des. 1860, der det ble bestemt at
selskapet skulle «..anstille en Julefest eller Ball til at
holdes den 26 Decbr.»
En heftig diskusjon fulgte. En av motstanderne
anførte: «…i anledning af nevnte Fornøielsesfest
at han ikke troede at saadan en, verken ville være
lønnende eller passende for Selskabet og det var
hans Mening at dette vilde være mer til skade end
til Fordel for Selskabet».
Ved avstemmingen ble det til at festen skulle
avholdes som planlagt, men ond blod hadde
oppstått blant medlemmene. I januar 1861
sender Jens Olsen Kaasa brev til Noras styre der
han «..ønsker at blive udstrøget som Medlem af
Foreningen». På møtet 28. jan. framsetter pastor
Preus forslag om «at Selskabet Nora foranstalter
for Fremtiden ingen Dansepartier i Selskabets
Navn eller paa Selskabets Vegne».
Dette forslaget ble satt under avstemming på
møtet 4. feb. og ble forkastet med 11 stemmer for
og 25 mot. Følgende skrivelse ble så mottatt fra
Preus:
Til Selskabet Nora
Af Grunde som Selskabets Medlemmer uden videre
Forklaring fra min Side vil forstaae, seer jeg mig
nødsaget til at bede mit Navn udesluttet som Dets
Medlem for Fremtiden.
A. C. Preus

Ytterligere et medlem meldte seg ut denne
Høsten 1860 arbeider «Nora»s medlemmer iherdig kvelden.
med å anskaffe bøker og aviser. Pastor Preus og dr.
Selskapets medlemmer oppdager plutselig at de
Paoli holder foredrag for medlemmene. Vinteren
ikke har tenkt på å lage regler for ekskludering
står for døren og det ble «Besluttet at der kjøbes 1
av medlemmer. På møtet 25. feb. 1861 kommer
Ton Stenkul».
president J. Gjetlesen i en heftig krangel med
Det ble opptatt forhandlinger med personer fra
forrige års kasserer om en manko på 1,50 dollar.
det forhenværende Skandinaviske Selskab med
Kassereren tar til motmæle og mener at dette må
sikte på å få tilbake «..en Deel Bøger tilhørende
bero på en misforståelse.
vort Selskab». Disse forhandlinger får en lykkelig
På neste møte den 4. mars ber presidenten
slutt da det på møtet 4. feb. 1861 leses opp
seg
fritatt for sitt verv på grunn av «grove og
følgende skrivelse: Vi, undertegnende Medlemmer
insulterende Ytringer mod ham forrige Møde».
af Selskabet «Nora» og forhandlende Medlemmer
Han ber visepresidenten om å overta. Denne
af det Skandinaviske Selskab i Chicago, have i
nekter, og flertallet av medlemmene støtter
et Møde af 3 Februar 1861, besluttet at give alle
visepresidenten. Det kommer da forslag om at
Bøger, Skilderier og Møbler samt Alt hvad der
kassereren skal ekskluderes, og dette blir gjort
var i vor Besiddelse og Eiendom af Effecter fra det
med 13 mot 10 stemmer.
Skandinaviske Selskab og give vi herved Alt dette
På neste møte kommer den selvsamme kasserer
til Selskabet «Nora» som dets bestandige Eiendom
og
ber om å få framsi sine synspunkter, men han
med vort felles Ønske om, at det bestandig maa gaa
«blev af Presidenten tilrettesat og sagde at da han
fremad til det Maal det søger.».
forrige Møde var bleven udballotteret af Selskabet
Noras medlemmer besto av en uensartet skare.
14
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anses han ham ikke som Medlem af Selskabet og
han havde saaledes ingen Ret til at tale».
Den gode G. Howland går så inn i diskusjonen
og påpeker ganske riktig at han ikke anser
kassereren for ekskludert, da selskapet ikke hadde
noe punkt om ekskludering av medlemmer i sine
statutter. Han sier imidlertid at dette bør ordnes
snarest.
Møtet ender i kaos «..adskillig Debat opstod
i denne anledning i hvilke adskillige af
Commiteens medlemmer deltoge men paa Grund
af uorden og det tilintet Øimed kommende
Resultat hævedes Møtet».
Under disse første år er vanskelig å få inn
kontingent fra medlemmene og det trues stadig
med at de som står til restanse med 3 måneder

vil bli uteslutet (§ 2 i Bilovene). 17. Mars 1862 blir
«Nora»s første president G. Howland «udslettet
af Selskabet». Dette kommer som et sjokk på
alle. Howland var på dette tidspunkt selskapets
visepresident.
Men allerede på møtet 24 mars rettes dette
opp på en merkelig måte: «Efter at Mødet var
Hevet blev forslag af Birkeland og Understøttet
af Reierson at Bilovene blive opholdte og Hr.
Howland Indvalgt som Medlem i Aften». Samme
kveld blir Howland gjeninnsatt som visepresident.
Loven var ikke lik for alle!
Neste nummer, del 2: «..at oprette et Hemmeligt
Selskab»

Gamleguttas - ”Gyldne Anker” julebord 2012

Thorbjørn Andersen(ref) / Odd Raeng

25 feststemte brødre var samlet til julebord
mandag 10 desember. Formann Ole Mostad
(stående) ønsket alle velkommen og leste ord for
dagen fra boka til Karsten Isaksen, ”Menneskene”.
Knut Olsen leste ”Advent” av Inger Hagerup og
Finn Gulichsen tente advents lysene.
Knut Olsen leste deretter
”Teskjekjærringa” av Alf Prøysen.
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Halvor og Finn med hjelpere hadde dekket et flott
bord som alle sultne brødre benket seg rundt.
Juletallerken ble servert og alle koste seg med
maten. Det var også dessert; riskrem og kaffe.
Praten gikk livlig rundt bordet, og da alt var
fortært var det tid for oppbrudd. Formannen
ønsket alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Igjen en vellykket avslutning på året.
15

Broder Harry Storskogen 90 år

B

roderen i Losje XIII Hønefoss fylte 90 år
13. januar. Dagen ble feiret på Gjesvold
selskapslokaler lørdag kveld, med nær 70
gjester.
Den siste tiden har helsen skrantet en smule,
og besøkene i Losjen har blitt færre. Men
«veteranklubben» Den Gylne Ring beæres med
besøk på nesten hvert treff.
Hilsen og blomster ble overrakt fra Losje XIII og
Senatet til Broderen i 33. Grad.

Hederstegn i Losje St. Olav XXII
STIKLESTAD

Brødrene Asbjørn Pettersen og Kristian Lorås (i midten) mottok Ordenens 25-års Hederstegn under
julemøtet til Losje XXII Stiklestad. Til venstre Drott Arne Skive, til høyre Storsegelbevarer Roar Svendsen.
16
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FELLESMØTE I SANDEFJORD
Av Broder Jon Kåsin, Losje XI Sandefjord

Losje St. Olav XI Sandefjord
var vertskap for årets andre
fellesmøte mellom Losjene i Skien,
Larvik, Tønsberg og Sandefjord.
23. oktober hadde vi æren av å ha besøk av
Storkommandør og Drotter fra Losje VIII, IX, X,
XXVII og Hærmester fra PLO Kaupang, og ellers
Brødre, totalt 57 stykker.
Drott ønsket alle Brødrene velkommen til
Fellesmøte i Losje XI. Spesielt ønsket han
Storkommandør og besøkende Brødre fra Losje
XXVII velkommen. Han var også glad for å se at
nyopptatte Brødre fra nabolosjene var tilstede.

Gjensynsglede

Drott understreket hvor stor pris han satte på
få lede et møte med så mange tilstedeværende
Brødre. Det er enhver Drotts drøm å få lede møtet
i en fullsatt Ridderhall. Han fornemmet den gode
stemningen og gjensynsgleden som rådet under
slike Fellesmøter.
Etter møte i Ridderhallen gikk alle til bords
rundt Brodermåltidet, der det ble servert god mat
og godt drikke. Det var taler og varmende ord.
Etter Brodermåltidet var det samling i salongen til
utlodning og en kopp kaffe.
Tilslutt vil Losje St. Olav XI takke alle Brødrene
som var med på møtet. Takk også til vår Drott for
et godt forberedt møte og gjennomføring

Hederstegn i Losje St. Olav X Skien

På vårt julemøte fredag 14.
desember, ble det overrakt 40-års
Hederstegn til Broder Helge Geir
Juvland, og 25-års Hederstegn til
Broder Bjørn Nilsen.

V

i hadde et tradisjonelt og høytidelig
møte denne kvelden. Nevnes må også at
Broder Helge Geir Juvland har bidratt

sterkt til tradisjonene på våre julemøter. Han har
lest juleevangeliet på disse møtene i 35 år, ved
siden av en del år med opplesing av fortellingen
”Julenissemaska” ved Brodermåltidet.
Vi hadde denne kvelden besøk av Storvokter John
Bakkane. Han foresto en verdig og fin Seremoni
ved overrekkelse av hederstegnene.

På bilde ser vi fra venstre Storvokter John Bakkane, Broder Helge Geir Juvland, Broder Bjørn Nilsen
og Drott Ivar Sørensen. Fotograf: Broder Knut Harald Caspersen
St. Olavposten 1-2013
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Brødre som har gått bort:
Evje, Ragnar, Losje III
Født 23.05.1953 Død 03.01.2013
Jøntvedt, Svein Birger, Losje X
Født 21.06.1927 Død 24.12.2012
Fredriksen, Rolf, Losje XI
Født 06.02 1921 Død 15.12 2012
Katterås, Arvid, Losje VI
Født 11.03.1936 Død 11.12. 2012
Brynilsen, Kjell, Losje IX
Født 03.10.1928 Død 22.11.1012
Wærness, Jan, Losje VI
Født 10.03.1930

Død 10.11.2012

Vi lyser fred over deres minne
St. Olavposten,
Postboks 36, 3502 Hønefoss
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Redaksjonen for ST. OLAVPOSTEN:

rhkposten@losje.org

Ansvarlig redaktør: Storkommandør
Redaksjonsleder: Morten Løken Kværnstrøm m. 41 00 85 20 morten.kvarnstrom@gmail.com
Øvrige redaksjonsmedarbeidere:
Roar Kristiansen Hølen roar.holen@hotmail.com
Erik Audun Utistog
erikaudun@gmail.com
Omar Viset 		
visetmat@broadpark.no
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Vi ønsker nye
Brødre
velkommen i vår
Orden:
’Revelation’ © Broder Erik Audun Utistog,
Losje XIII Hønefoss.

XXII Stiklestad		
Richvoldsen, Stein Egil
15.01.2013
XVI Hamar		Simensen, Are			10.01.2013
XVI Hamar		Teigen, Cato			10.01.2013
XX Haugesund
Midtun, John Roger		
10.01.2013
XX Haugesund
Nilsen, Svein Helge		
10.01.2013
IX Tønsberg		
Andersen, Reidar		
09.01.2013
IX Tønsberg		
Johannesen, Ivar		
09.01.2013
IX Tønsberg		
Andersen, Tommy		
09.01.2013
IX Tønsberg		
Gulliksen, Morten Moe
09.01.2013
IX Tønsberg		
Mønsdal, Dag Henrik		
09.01.2013
XIX Trondheim
Iversen, Tommy André
29.11.2012
XVI Hamar		Holmin, Petter			29.11.2012
XVI Hamar		Svelmo, Arild			29.11.2012
XXI Voss		
Dirdal, Alf Normann		
26.11.2012
XXV Steinkjer		
Winje, Odd Arne		
22.11.2012
XXV Steinkjer		Jørum, Sture			22.11.2012
XXVI Eidsvoll		
Rønning, Bjørn Terje		
19.11.2012
X Skien		Åshol, Roger			14.11.2012
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RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 36
3502 Hønefoss

ETTERTANKE
Det er lite verdt med ettertanke
Husk døde hjerter kan ikke banke
Det blåser en vind i nedtatt seil
Eller er det vel sjel, selv i et vakkert speil
Hvem finner rakt sin sti og vei
Før snekav herjer i li og hei
Søk deg tid i travle tider
Hør på det forstanden sier
Søke, snu og vende, måle, veie
mens evnen ennå er i eie
Og la tanken være det første
For i den kan finnes den største
Arne Chr. Lippert

