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i er nå i gang igjen etter en etterlengtet flott sommer, i hvert fall
i store deler av landet. Sol og varme er den viktigste parameter
når vi evaluerer ferien og slår fast at sommeren har vært vellykket eller ikke. Med nok sol og varme trenger man ikke nødvendigvis å ha
deltatt i de mest spektakulære hendelser eller opplevelser. Varme sommerdager og lyse sommerkvelder gjør noe med kropp og sinn, man trenger
ikke så mange andre stimuli da.
Kroppens energilagre etterfylles med forhåpentligvis nok energi og
overskudd til å møte de utfordringer som vil møte oss fremover.
Jeg håper derfor at de aller fleste har hatt anledning til å nyte denne fine
sommeren, og virkelig kan møte høsten uthvilt og med full batterikapasitet, med ambisjoner og målsettinger til å møte disse utfordringene.
Våre utfordringer er ikke så mye annerledes i år enn de tidligere har
vært. Det er etter min mening fortsatt rekruttering som er vår største og viktigste oppgave, og som
losjene må gi høyeste prioritet.
Vi var inne i en positiv trend sist vår med god rekruttering, og jeg håper losjene kan gjenskape det
samme engasjement gjennom høsten og oppnå gode resultater.
Dessverre finnes det ennå losjer som ikke har oppnådd de positive resultatene som mange losjer
kan vise til. Til tross for vårt sterke fokus på rekruttering finnes det flere losjer som ikke har tatt opp
nye Brødre de siste 18 måneder, altså siden forrige Riksting. Bildet er altså mer nyansert enn som så,
og det er få losjer som kan møte fremtiden ubekymret hva medlemssituasjonen angår.

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden
Stiftet 22. januar 1908

Vi har lovet dem opplevelsen av Broderskapet og hva det innebærer, det at vi bryr oss om hverandre, også i praksis. Vi har lovet dem tilgang til et unikt miljømessig samvær, hvor
vi alle er like, hvor ingen er bedre enn en annen, uansett sosial rang eller hvilken
grad man måtte inneha.

Adr: R.H.K. - Norden, Postboks 1087, 1442 Drøbak
Ordenens hjemmeside: www.losje.org

Administrasjonskollegiet:
Storkommandør: Leif Aker, Losje XXVII
m. 90 93 46 39 e-post: rhksk@losje.org

Dette er lovnader vi må etterstrebe å holde, hvis ikke vil den profane hverdag raskt
utkonkurrere losjen og losjemøtene. Det er dette som er nøkkelen til å lykkes med
godt fremmøte på møtene, og også nøkkelen til at våre nye Brødre skal trives og anbefale sine venner og omgangskrets i å søke til oss, til våre verdier og idealer.

Vik. Storkommandør: Svein Erik Hammer, Losje XVI
m. 92 01 57 61 e-post: rhkvsk@losje.org
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Men god rekruttering er ikke nok. Som vi alle vet, må de løfter vi har gitt våre nyopptatte Brødre
innfris. Vi har lovet å avholde møter med et innhold som gir hver og en av oss noe, noe som er mer
givende og bedre enn hva et alternativ til å gå på losjemøtet ville ha gjort.

Storårmann: Svein Johan Mathisen, Losje XVI
m.90 57 04 45 e-post: rhksaam@losje.org

Storstattholder: Sigmund Lundal, Losje XX
m. 90 16 70 47 e-post: rhksst@losje.org

Storseglbevarer: Roar Svendsen, Losje XXV
m. 91 37 53 69 e-post: rhkssb@losje.org

Storprelat: Even Granlund, Losje XVIII
m. 90 66 53 40 e-post: rhksp@losje.org

St. Olavposten 3-2013

Med dette vil jeg ønske alle losjer, Brødre og Søstre i RHK, velkommen og lykke til
i arbeidet det kommende år.
Med Broderlig hilsen
Leif Aker
Storkommandør
St. Olavposten 3-2013
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RHK GIR LIVET MENING
I november fikk RHK i Tønsberg fem nye Brødre. Vi møtte dem i ”det sivile” ti måneder senere. Møtebekledningen smoking var erstattet med forskjellige arbeidsklær, men oppfatningen om Losjearbeidet var lik. Med
Losjens etikk og sosiale insitament i sentrum, ”haglet” det med superlativer. Alle var meget godt fornøyd med sitt medlemskap og tilhørigheten i RHK.
Av Broder Vidar Lunde (tekst og foto)

V

i spurte de relativt nyopptatte om medlemskapet i Losje IX Tønsberg har innfridd forventningene?
Ivar Johannesen (65) har i 27 år jobbet med å
bygge opp en kioskkjede i Vestfold. Nå jobber
pensjonisten med å sette ut og ta opp båter i ei
båthavn på Nøtterøy.
– I Losjen trives jeg som fisken i vannet. I begynnelsen var jeg litt spent, for Losjearbeid var en
ny verden for meg. Spenningen forsvant fort. Ja,
fra første dag. For jeg ble jeg møtt med vennlighet
i en kameratslig tone. Losjemøtene var meningsfulle og Losjekvelden ble avsluttet med et stemningsfullt og sosialt Brodermåltid.
– Veiledningsmøtene er topp, lærerike og informative. De eldste Brødrene har med all sin erfaring og visdom gitt møtene en tyngde jeg har stor
respekt for. Det er heller ikke vanskelig å komme
med egne tanker og meninger.
– Jeg har fortalt mine beste venner at jeg er med
i en losje og er glad jeg fikk den ærefulle henvendelsen om å bli medlem, avslutter Broder Ivar.

Angrer ikke

Gir Losjen en sjanse

ikke aldersforskjellen noen rolle, mener Broder
Morten reflektert og svært så overbevisende.
– Jeg ser frem til at det nye losjeåret begynner.
Gleder meg til å lære mer. Blant annet mye mer
nyttig og nødvendig etikk vi har behov for i dagliglivet, avslutter Broder Tommy som har fagbrev
som båtmekaniker, men livberger seg som drosjeeier. Et yrke han tidvis sammenlikner med å være
psykolog.

Broder Morten Moe Gulliksen er salgsleder for et
bakeri i Tønsberg og bor i bilen mye av sommeren.

Drosjeeier og Broder Tommy Andersen er blant de
yngste i RHK i Tønsberg, men blant de mest nysgjerrige på å lære mer om vår Losje.

Salgsleder Morten Moe Gulliksen (50) er i likhet
med Brødrene Ivar og Reidar fornøyd med det
han hittil har opplevd i losjesammenheng. Men
han vet ikke hva fremtiden vil bringe.
– Jeg ”gir” Losjen to-tre år, også får jeg se hva
den har tilført meg. Hittil er jeg veldig fornøyd
med alt. Har ikke noe å sette fingeren på. Tvert i
mot.
– Skal man ha ordentlig utbytte av det RHK står
for, må man ha med seg både møtene og veiledningskveldene, avslutter Broder Morten.

Regnskapsmannen Reidar Andersen (60) er
den nest eldste som ble tatt opp i november. Han
skriver under på alt det Broder Ivar uttaler, men
tillegger:
– Jeg nølte etter informasjonsmøtet.
Magefølelsen min sa verken ”ja eller nei”, men jeg
ville finne ut hva Losjearbeidet gikk ut på. Noe jeg
ikke har angret på. Tvert i mot!
–I tillegg til Losjemøtene og lærerike veiledningskvelder, møtes en liten gjeng Brødre annenhver tirsdag formiddag til en uformell prat over en
matbit på et ”kaffemøte”. Da snakker vi om mer
hverdagslige ting. I tillegg dukker det opp felles
minner og kjente fra distriktet.
– For å bli bedre kjent med hverandre og de respektive Fadderne, ba vi alle hjem til meg. Fire av
oss som ble tatt opp samtidig har i tillegg fått sosial omgang privat, noe vi kan takke Losjen for.
”Du må bidra for å oppnå noe”, mener Broder
Reidar som kan tenke seg å bli Fadder en gang i
fremtiden når han får mer kunnskap om RHK
som han hevder blir mer og mer interessant.

Takker RHK

Broder Ivar Johannesen er hver vår og høst med på
å sette ut og ta opp til sammen 800 båter.
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Broder Reidar Andersen synes mottakelsen i RHK
er unik og at Losjen blir mer og mer interessant.
St. Olavposten 3-2013

Drosjeeier Tommy Andersen (34) er sønnen
til Broder Reidar. I likhet med Broder Morten
bor alle tre på Tjøme. Som sitt opphav, var også
Tommy spørrende til å bli medlem i RHK. Det er
han ikke lengre.
– For første gang i mitt liv føler jeg en tilhørighet
og en personlighetsutvikling jeg aldri tidligere har
opplevd. I tillegg føler jeg varme og omsorg. Dette
takket være Losjen og hva den står for også etisk
og sosialt.
Aldersforskjellen er stor i RHK i Tønsberg.
Broder Tommy er som en skårunge å regne: Den
eldste Broder kunne vært hans oldefar.
– Det merkelige er at jeg aldri har tenkt over aldersforskjellen. Vi er medlemmer under den samme etikken og de samme lover og regler. Da spiller
St. Olavposten 3-2013

Husk!
Innleveringsfrist
til nummer 4
10. november

(Artikkelen fortsetter på neste side)
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Flygeren blant oss

Broder Dag Henrik Mønsdal (48) er flyger av
yrke. I likhet med dem han ble tatt opp sammen
med, er også han fornøyd med RHK og føler
seg godt mottatt. Men det var ingen fra Losjen i
Tønsberg som foreslo at han skulle bli medlem i
RHK.
– Det var en tidligere klassekamerat fra Borre,
nå bosatt i Sandefjord og medlem i Losjen der,
som anbefalte meg for ledelsen i Tønsberg. Jeg ble
veldig overrasket da det lå et brev i postkassen fra
RHK i Tønsberg med invitasjon om et informasjonsmøte.
– Jeg snakket med kona om dette og valgte å
møte opp, noe jeg ikke har angret på. Men av
praktiske grunner har jeg ikke deltatt så mye på
verken Losjemøter eller veiledninger, men jeg
satser for fullt i den grad det ikke kolliderer med
jobben som flyger.
Har du mål om å satse på Gradhevinger?
– I utgangspunktet er jeg nysgjerrig, ser og hører
og oppdager stadig noe nytt. Jeg har ikke tatt noen
stilling til om jeg vil satse på Gradheving, avslutter Broder Dag Henrik som i tillegg til jobben som
Broder Dag Henrik forteller at han er nysgjerrig
flyger også er ivrig opptatt av båter.
med tanke på det videre Losjearbeidet.

INSTALLASJON LOSJE ST. OLAV XXV STEINKJER

L

osje St.Olav XXV Steinkjer gjennomførte installasjon av ny Hird. 14. februar 2013. Installasjonen
ble trygt og sikkert ledet av Vikarierende Storkommandør Svein Erik Hammer.
Brødrene opplevde en høytidelig og godt gjennomført installasjon.
Foran fra venstre:
Kansler; Roar Olav
Skatland, Jarl; Richard
Payne, Drott; Terje
Iversen, Lendermann;
Trond Skevik,
Skattmester; Per Magne
Sund.
Bak fra venstre:
Indre Losjevakt; Thore
Grøtan, 2. Skutilsvein;
Kjell Eriksen, Kantor;
Rune Kvaran, Skald; Terje
Kjøsnes, 1. Skutilsvein;
Endre Aune og Ytre
Losjevakt; Leif Austmo.

NYE BRØDRE OPPTATT I 2. GRAD I LOSJE ST. OLAV XXV STEINKJER
11.april hadde Losje St. Olav XXV Steinkjer gradspassering for i alt fem Brødre som ble tatt opp i
2. Grad. Seremonien ble gjennomført iht Ritualene for opptak av tre Brødre eller flere. Av de fem
Kandidatene ble Broder Bjørn Kummernes som eldste Broder, valgt til å gjennomførte seremonien på
vegne av alle brødrene. De andre fire var bivånende. Det var en stilfull og høytidelig gjennomføring av
Gradspasseringen.

Den 1. november 2012 ble Brødrene Tommy Andersen (t.v.), faren Reidar Andersen, Morten Moe
Gulliksen, Ivar Johanessen og Dag Henrik Monsdal opptatt i RHK.

De fem nye andregradsbrødrene på bildet er fra venstre til høyre: Frode Nordgaard, Bertil Klepp, Knut
Terje Ingvaldsen, Espen Høy og Bjørn Kummernes.
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St. Olavposten 3-2013

St. Olavposten 3-2013
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KJENN DEG SELV

HEDERSBRØDRE I LOSJE ST. OLAV XV

Av Broder Harald Haug. Losje XVI Hamar

Den 4. februar 2013 fikk Brødrene Willy Røed og Lars Fredrik
Torkehagen sine 50 års Hederstegn. Også Brødrene Kåre Etnestad og
Ulf Sunde skulle hatt sine 50 års Hederstegn, men disse var av helsemessige årsaker forhindret fra å møte.

E

ssayisten Øyvind Thorsen skriver: ”Vi tåler
ikke ro, stillheten går oss på nervene, to
lydløse minutter og vi hører pulsen dunke
i håndleddene og blodet bruse i røropphenget så
vi nesten besvimer i panikk over eget nærvær. Vi
kan simpelthen ikke ta sjansen på at det skulle
dukke opp sekunder av vårt liv der vi kan risikere
å møte oss selv i tanken. For hva skulle vi snakke
med oss om? Vi kjenner oss jo ikke.”

Delphi. Å kjenne seg selv kan dermed være
inngangen til et liv på høyere nivå. Vi
leter etter vårt eget i andre, men det gjør oss ikke
til hele mennesker. Vi er født med alle egenskaper
andre har, men valgene vi gjør i livet begrenser
oss. Hva den enkelte tror han er, begrenser ham til
det han blir. Dette gjør det vanskelig å bli bevisste
på hva som er meningen med livet. Vi bør derfor
søke innover i oss selv, og ikke utover.

Oldtidens mennesker mente livet ubønnhørlig
ble styrt av gudene og var derfor ikke bevisste på
hvordan det kunne leves. Sokrates mente alle hadde et frø til forståelse av det gode i seg og oppfordret athenerne til å kjenne seg selv. Dermed fikk
de kunnskaper om utvikling av gode handlinger.

Sigmund Freud peker på at personligheten vår
har tre nivåer:

Middelalder-menneskene forsøkte å etterleve
kirkens regler, og det ga lite rom for egen frihet.
Ved overgangen til moderne tid mente tenkere at
menneskene ikke var ansvarlige for gjerningene
sine, da de ikke hadde makt eller innflytelse over
seg selv. Men innenfor sin tids muligheter har
de fleste kunnet foreta valg som påvirket livet og
hvordan det skulle leves.
Vi møter alltid hemmeligheter: før vi er født, i
livet og det som kommer etter vår død. Andres
hemmeligheter kan vi forestille oss, men aldri vite
noe sikkert. Og i vårt eget liv er det mange hemmeligheter som opptar oss. En type er det vi ikke
vet, men som vi kan få kunnskap om gjennom
fordyping, forskning m.v.
En annen type hemmelighet ligger i grenselandet for våre eksistensbetingelser. Utenfor det
vi vet om oss selv, vil det alltid være noe ukjent.
Filosofen Martin Heidegger beskriver livet vårt
som en lysning i skogen hvor vi har en trygg og
kjent plass ut fra erfaringer og valg vi har gjort.
Valgene vi gjør utelukker ting vi kunne gjort, andre hendelser og mennesker vi aldri traff. Dette er
skogen rundt lysningen, livet slik det kunne vært.
Vi får aldri anledning til å bevege oss inn i denne
skogen, den er grensen som omkranser livet vårt.
Det vil alltid være noe som er utenfor det vi kan
vite, også om oss selv.
”Kjenn deg selv og du skal kjenne universets
hemmeligheter” sto det over porten til Orakelet i
8

1. En uorganisert del – la oss kalle det kaos.

M

øtet var godt besøkt med Brødre fra Hamar, Lillehammer, Eidsvoll, Otta og Oslo.
Det var aktverdige Storårmann Svein J. Mathisen som foresto overrekkelsen. Han fremhevet disse fire Brødres trofasthet og oppofrelse for Ordenen og for Losje XV i denne lange peri-

oden.
Alle disse Brødrene ble tatt opp i Losje St. Olav XIII Hønefoss, og utgjorde en del av embedsverket da
Losje St. Olav XV ble stiftet senhøstes 1963. I mange år etter dette besatte de viktige poster i egen losje
og i Rikslosjen.
Brødrene i Losje XV har mye å takke disse Brødrene for. De har vært en inspirasjon for oss og
Brødrene Willy og Lars Fredrik er fremdeles med og beriker våre møter.

2. En organisert del er Ego som vil skape fornuft
av tanker og livet rundt oss.
3. Det tredje nivået er Super-ego som styrer rett og
galt for perfeksjon av åndelige og sosiale mål.
Mange av oss vet ikke hvem vi er, hva vi vil, hvor
vi skal eller hva meningen med livet er. Og vi behøver ikke være dårlige mennesker for det. Vi vil
gjerne lære, tenke og filosofere, men hva skal vi
arbeide med og vie livet til?
Det kunne kanskje vært lettere å se uten et
daglig press om å velge og prestere. Kan vi få en
dypere forståelse av oss selv? Det finnes flere veier som lærer oss å gjøre livet mer meningsfylt og
å kontrollere vårt ubevisste og ukjente sjeleliv.
Visdom gir kraft, og dens lys overvinner mørket
og inneholder kvaliteter som sannhet, skjønnhet,
harmoni, kunnskap og fred.
Ved å endre vaner og redusere feil kan vi bidra til et bedre samfunn. Når vi kommer i
kontakt med sannheten, får vi kunnskap
og visdom. Mennesker med mye visdom er også
rike på kjærlighet. Logiske tanker og innsikt gir
visdom, kunnskap og kjærlighet. Dette er viktige
elementer som former karakteren vår og gir kunnskap om oss selv. Sannheten åpner veien til åndelig utvikling.

Fra venstre: Willy Røed og Lars Fredrik Torkehagen

DUFTEN AV FERSK VED

Duften av fersk ved er noe av det du seinest vil glømme når slørene trekkes for.
Duften av hvit, fersk ved i savatida om våren:
Det er som sjølve Livet går forbi barbeint med dogg i håret.
Den underlige nakne angen kneler kvinnemjuk og blond
i stillheten inne i deg, spiller siljufløyte på knoklene dine.
Med tæle under tunga leiter du etter ild til et ord.
Og du veit, mildt som sønnavind gjennom sinnet,
at ennå finnes det ting å stole på i verden.

Så la oss arbeide for fravær av egoisme og maktbegjær, slik at harmoni og kjærlighet blir viktige
drivkrefter i det å skape en bedre verden. Og kanskje vi til og med lærer å kjenne oss selv.
St. Olavposten 3-2013

Hans Børli
St. Olavposten 3-2013
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LOSJE VALKYRJEN

L

osje Valkyrjen har det siste året fått 6 nye søstre, noe vi er veldig glad for. For oss var det full klaff
med et informasjonsmøte, hvor alle takket ja til medlemsskap. Vi er en losje med ganske høy
gjennomsnittsalder, og da er det spesielt hyggelig at yngre blir med. Det håper vi gir vekst og
fremgang i losjen vår. Vi ønsker alle søstre velkommen til vårt 30 årsjubileum 2.november 2013.
Losje Valkyrjen V Hønefoss
Kirsten Kvenås

PILEGRIMSLEDEN I TØNSBERG
Så var dagen kommet for årets pilegrimsled i regi av losje Valkyrjen
III, Tønsberg til RHK. Den kom med
stålende sol og kunne ikke blitt
bedre.

A

v 121 påmeldte Søstre møtte 116, spente på hva dagen ville bringe.
Dessverre fikk vi noen sykdomsforfall.
Det var fremmøte fra kl. 09.15 for registrering.
Dette gikk veldig greit unna, og to rosa busser ble
raskt fylt opp for avreise kl. 10.00 fra Tønsberg
jernbanestasjon.
Turen gikk til Åsgårdstrand kirke. Underveis ble
det gitt noen praktiske opplysninger, samt informasjon om historiske utgravinger i Vestfold. Både
gamle og nye.
Vel fremme i Åsgårdstrand fikk vi en fyldig
orientering om Åsgårdstrand av Broder Geir
Gjengaar fra Losje St. Olav XI, Sandefjord.
Deretter gikk turen til fots gjennom
Åsgårdstrand sentrum og forbi Munchs hus.
Som kjent er det jubileum der i år, så vi fikk
ikke komme inn der. Vi var så mange. Noen få
var nok raskt innom, også ble det jo fotografert.
Turen videre var flott med herlig natur og utsyn til
fjorden med Færder-seilasen som et vakkert skue.
Turen endte så opp i den naturskjønne
Borreparken. Her finner vi syv store gravhauger.
Her hadde vi en times pause med lunsj.
10

Engasjert guide

Så var det tid for å møte guiden vår,
polskfødte Anna. Hun var en kunnskapsrik
og engasjert dame. Det var en fryd å høre henne
fortelle om parkens historie og utgravinger.
Deretter bar det ut på vandring igjen. Denne
gangen fra parken, forbi Midgardmuseet og til den
nye Gildehallen. Den ble åpnet tidligere i år, men
ville ikke bli åpnet for publikum før 6. juli. Så vi
var jo heldige som fikk lov til å komme inn. Her
var det virkelig nytt, det luktet nytjæret.
Det var spennende å høre Anna fortelle om bruken av Gildehaller og om betydningen av utskjæringene på søylene i hallen.

Budstikka overlevert

Etter endt omvisning var det tid for å fylle de
to rosa bussene igjen, for retur til Tønsberg. Her
hadde vi da et par timers egentid før samling til en
aperitif, mat m.m. i Frimurerlogens lokaler.
Her hadde vi en meget hyggelig kveld med god
mat og drikke. Praten gikk livlig. Budstikka ble
så overlevert til Losje Valkyrjen X, Moss, som blir
neste års vertskap for pilegrimsleden.
Selvfølgelig hadde vi også utlodning med mange
fine gevinster. Og skal vi tro deltagerne var dette
et vellykket arrangement fra A til Å. Nå er det
bare å glede seg til neste år.
For Losje Valkyrjen III, Tønsberg
Liv Berit Daffinrud

St. Olavposten 3-2013

Rådet 2013-2014: Fra venstre Rådsfrue Bente Petersen Renna, President Torgunn Aardal, Visepresident
Synnøve Brenno, bakre rekke fra venstre Marsjall Reidun Fremgaard, Sekretær Grete Bjerke Haga,
Vakthavende Hilde Ruud Orebråten, Kasserer Lillann Pettersen.

KJÆRE ALLE VALKYRJESØSTRE OG ST. OLAVSBRØDRE!

E

n sommer er over, og vi skal alle starte på et nytt Losjeår.
Vi har fått nye bøker med alle medlemmene i våre Losjer, og noen har mistet medlemmer og noen har fått nye.
Det vi ser er at vi må bli flinkere til å rekruttere nye medlemmer. Mange er opptatt med så
mangt, de yngre har små barn som krever mye. Men i Losjen har vi noe som er bare vårt, et
fristed vi kan være sammen på en spesiell måte. Det er noe vi må prøve å formidle på en positiv
måte til nye kandidater.
Vi Valkyrjesøstre hadde en fantastisk pilegrimsled i Tønsberg 8. juni. Og ser nå frem til
30-årsjubileet til Losje V på Hønefoss 2. november. Pilegrimsleden neste år blir i Moss.
Losjeklem fra Wenche
Landsrådsfrue
St. Olavposten 3-2013
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THE ST. OLAF’S RIFLES

forskuttere fra selskapets kasse alle omkostninger
vedrørende flagget.

Treningen ved Camp Randall nærmet seg slutSpredte trekk fra vår alles moderten og noen dager før avreise til fronten marsjerer
losje «Nora» i Chicago, del 3
regimentet in til Madison der guvernøren overSamlet og nedskrevet av Ole M. Granum

T

he 15th Wisconsin Volunteer Infantry eller Det skandinaviske regiment, som det
ble hetende i det norske Amerika - fikk sitt
navn på grunn av at nesten alle soldatene kom fra
Skandinavia. Nordmennene var i betydelig overtall. Mange av dem var medlemmer av Nora.
I spissen for regimentet sto oberst Hans
Christian Evensen Heg, født 21. desember 1829
i Lier ved Drammen. Han hadde utvandret til
Amerika i 1840 sammen med sine foreldre og
søsken. I 1861 brøt borgerkrigen ut. Hans Heg ble
av guvenøren i Wisconsin utnevnt til sjef for regimentet.
Treningen av soldatene foregikk vinteren 18611862 i Camp Randall ved Madison, Wisconsin.
Regimentet besto av ti kompanier. I alt 906 offiserer og menige gjorde tjeneste i regimentet: 267
døde i kamp, av skader eller av sykdom, 22 ble
meldt savnet og 204 fikk så store skader at de ikke
var stridsdyktige. Da regimentet ble dimittert etter
tre års kamp var det bare 320 offiserer og menige
igjen.

rekker til oberst Heg to flagg, et amerikansk flagg
og et regimentsflagg. Regimentet sverger på de
skal forsvare disse med sine liv.

1. mars 1861, klokken 8.00 på morgenen forlater
regimentet Camp Randall i full snøstorm. De er
på vei til fronten. Utpå ettermiddagen ankommer
de Chicago: «Det regnet og gatene var fulle av
søle. Vi marsjerte til rådhuset og der ble vi møtt
av nordmenn som bodde i Chicago, de overrakte
oss et vakkert silkeflagg. Vi hadde allerede to, regimentsflagget og det amerikanske, nå har vi tre
flagg. Etter denne seremonien marsjerte vi tilbake
til toget, der de lokale norske serverte oss varm
kaffe, noe vi var svært takknemlig for.» (Menig
Bersven Nilsen i kompani I)
Regimentet forlot Chicago samme natt kl. 24.00,
og var i kamp mot sørstatsarmeen første gang 14.
mars. En lang og blodig treårig krig ventet.
Regimentet ble kjent for sin tapperhet og utholdenhet. Oberst Heg falt i slaget ved Chickamauga,
Tennesse, 19. september 1863.

Hvordan gikk det så med flagget til «Nora»? Ved
losjens 50-årsfest holdt dr. A. Doe* festtalen: …Jeg
spurgte en Gang min avdøde Ven Nils Arnesen
Et av kompaniene i regimentet, kompani A, besom var med i Krigen helt til dens Slutning, om
sto hovedsakelig av mannskaper fra Chicago. Av
hvorledes det gik med denne Fane. Han sagde: Jeg
kompaniets 103 menige og offiserer var det 58 som
har aldrig følt mig saa blød om Hjertet, som da de
oppga byen som sitt hjemsted.
norske Damer kom og gav os den Fane. Det viste
Flere av kompaniets menn var, eller ble senere,
sig imidlertid, at den ikke havde Betingelserne for
medlemmer av «Nora». De kalte sitt kompani for
at kunne bæres i Krigen paa Grund af sin norske
«The St. Olaf’s Rifles».
Inskription og andet. Saa besluttede vi norske
Gutter at pakke den pent sammen og tage den
Kompaniets sjef var kaptein Andrew Torkildsen,
med os alligevel. Henry Sporland fik den og bar
(Andreas Torkildsen, trolig født 1827 i Bakke i
den i sin Randsel og havde den med sig under
Vest-Agder). Han var medlem av Nora, hadde fått
hele Felttoget. Saa var det en dag, da han havde
sin offisersgrad i Camp Randall 11. november 1861
lagt Randselen fra sig, at en Kugle traf den og
og sto i kompaniet fram til 19. oktober 1862, da
gjennemborede Fanen. Det var herfra den fik alle
han ble dimittert.
Kuglehullene»
Det er naturlig at mange medlemmer i «Nora»
denne vinteren har sine tanker hos sine medlemmene i kompani A, og på møtet 24. februar
1862 kommer det et forslag om å samle inn penger til «et American Flag for det Skandinaviske
Regimente» Det ble også bestemt at man skulle
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Både Arnesen og Sporland var menige i kompani A. Johan Henrik Sporland, f. 1832 i Stavanger,
var en «veteran» i Nora og deltok på det aller første møtet i blokkmakerverkstedet til Howland 18.
juli 1860.
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Flagget ble etter krigen returnert til «Nora»,
og befinner seg i dag på Westerheim museum i
Decorah, Iowa.
Men det var ikke bare i det skandinaviske regiment som Noras medlemmer tjenestegjorde. John
Camberg gikk inn som frivillig i Chicago Board
of Trade Independent Light Artillery den 31. juli
1862 Han ble såret i kamp og hjemsendt. Han hadde en egen avtale med Nora: «Alle 3 Grader gratis
conferned paa Mr; John Camberg ifølge de for 2
½ Aar siden tagne Bestemmelser; nemlig at hvis
Mr: Camberg nogensinde skulde komme tilbage

fra Krigen, da at forsere alle 3 Grader Grattis» (Fra
møtet i Nora 6. desember 1864)
I neste nummer, del 4: «at Ledsage hans jordiske
Levninger»
* I et av dokumentene Broder Knut Olsen har
betrodd redaksjonen til kopiering (se artikkel om
75-årsfeiringen av RHK i Amerika), er navnet
skrevet som A. Daae, i et annet Andreas Doe.
Mulig amerikanisering av etternavnet?
Red.anm.

TRO SKAPER TILLIT
Av Broder Lars Fredrik Olaussen, Losje VII Moss

F

or oss er det Losjearbeidet vi tror på, og Broderskapet som skaper rammen og tilliten om
det hele. Står man overfor utfordringer, dukker ofte begrepene opp: TRO eller TVIL.
Utfordringer Broderskapet gir, er preget av sterk tillit. Det gir håp og tro på at man
kanskje kan lykkes. Tvilen blir skjøvet i bakgrunnen.
Det er derfor viktig å skape tillit blant våre brødre og gi dem den tryggheten de skal ha. Vise
respekt og forståelse for andres meninger, søke vennskap og forsoning. Kort sagt nestekjærlighet,
I vårt Losjearbeid må samarbeidet foregå i Broderskapets ånd, og der kommer
nestekjærligheten inn. Som det står skrevet: ”Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot
deg.”
Etterlever vi visdomsordene, får den enkelte Broder ekstra styrke i form av den mellommenneskelig nærheten og omtanken, den varmen, spontaniteten og oppriktigheten som skal
være mellom Brødre.
At vi føler at noen bryr seg om oss, er et bevis på at vi har Brødre som har omtanke for hverandre og vil oss vel.
I de daglige gjøremål kommer vi ofte i konflikt med vårt avgitte troskapsløfte og våre
moralske forpliktelser som Ordensbrødre. Ofte presser andre verdier på våre avgjørelser og
handlinger, enn verdiene vi finner i Losjens symboler, seremonier og skikker.
La da våre symboler føre oss fram på veien mot det store målet. Ordenen med all sin visdom
kan lede oss fram mot målet: Nestekjærlighet og sannhet.
”Vår taushetsplikt oss minner påny om en felles sak”, heter det i en av sangene våre. Taushet
der taushet er nødvendig er en av Ordenens store dyder. Det å holde sin tunge under kontroll er
et bevis på selvbeherskelse.
Vi har alle et ansvar for å gi noe av oss selv. Vi har sagt ja til Broderskapet. Og Broderskapet
er en gave, og en rikdom å øse av. Men dette jaet betyr også at vi en forpliktelse til å yte vårt bidrag til beste for Broderskapet og den enkelte.
Glede over livet - Glede over at vi kan få lov til å bety noe for et annet menneske.
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75 ÅR I USA

G

ulnede avissider gjemmer så
mangt. Knut A. Olsen er et
navn de fleste leserne av medlemsbladet drar kjensel på. Vår Broder i
Fredrikstads historiske artikler har ikke
gått upåaktet hen. Redaksjonen har fått
mange positive tilbakemeldinger på
hans bidrag.
Denne gang bringer vi ”the real
stuff” – kildedokumenter - i form av to
artikler om RHK i Amerikas 75-årsjubileum. Den ene tar for seg historien
fra starten og til jubileet, mens den andre følger opp festlighetene.
Artiklene ble trykket i den Chicagobaserte avisen Skandinavien. Den
norskspråklige avisens grunnlegger,
John Anderson, var en av stifterne av
foreningen RHK.
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Neste nummer
kommer ut 10.
desember 2013.
Materialfrist
10. november.
Skriv om små
og store ting
som har skjedd i
din Losje.

Nye Brødre

Brødre som har gått bort:
Simonsen, Gunnar		
Født 28.09.1948		

Losje XX
Død 04.08.2013

Hansen, Ørnulf 		
Født 28.08.1941 ‹

Losje VII
Død 09.06.2013

14 Kristiansand
Digervold, Johnny
15.05.2013
14 Kristiansand
Nilsen, Morten
15.05.2013
2 Oslo		Sveum, Erland		13.05.2013
8 Larvik		
Iversen, Tore Ravn
02.05.2013
19 Trondheim		Syrstad, Geir		04.04.2013
1 Drammen		
Eriksson, Lennart
18.03.2013

Nygaard, Per Jørgen 		
Losje VII
Født 30.12.1933		
Død 30.05.2013
Bakkevold, Birger A. 		
Losje XX
Født 21.09.1944		
Død 22.05.2013
Jacobsen, Bjørn Mainor Losje IX
Født 20.02.1930		
Død 25.04.2013

Vi lyser fred over deres minne
St. Olavposten,
Postboks 36, 3502 Hønefoss

St. Olavposten skal være et bindeledd mellom Ordensbrødre og mellom Valkyriesøstre. Det er Ordenens ledelse, St. Olavlosjenes ledelse og Valkyrielosjenes ledelse, samt enkeltbrødre i St. Olavlosjene og enkeltsøstre i Valkyrielosjene som gjennom
administrative og åndelige innlegg, samt formidling av opplevelser i sosiale samvær skal bidra til større forståelse og kunnskap om Ordenen og hverandre over Losjegrensene.
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Ansvarlig redaktør: Storkommandør
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Øvrige redaksjonsmedarbeidere:
Roar Kristiansen Hølen roar.holen@hotmail.com
Erik Audun Utistog
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’Crossroads’ © Broder Erik Audun Utistog, Losje XIII Hønefoss.
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VALG
Ei grind kan stenges,
men også åpnes
Ei dør kan lukkes,
men være ulåst.
En ild kan tennes,
men også slukkes.
Om ting som sies,
kan også ties.
En får tenke seg om.
- Arthur Tørå

