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Verdige Riksjarl har ordet:
Gode Ordensbrødre
Året 2009 er nettopp avsluttet, og vi kan se tilbake
på et begivenhetsrikt år.
200 sekunder hadde kapteinen, Chesley B.
Sullenberger, om bord på Airbusﬂyet fra US Airways
den 15. januar, til å treffe de riktige valgene for å
redde sine 155 passasjerer fra døden, og som endte
med nødlanding på Hudson elven. Flymotorene
stoppet like etter avgang, da ﬂyet kolliderte med en
sverm med villgjess. Ikke en eneste av passasjerene
omkom, etter en fantastisk reaksjonsevne og
prestasjon fra kaptein Sullenberger. Han førte ﬂyet
målbevisst ned blant skyskraperne på Manhatten og
New Jersey i 240 kilometer i timen.
Barack Obama ble valgt til ny president i USA den
20. januar 2009. Hans mål om endring i USA skapte
en enorm forventning, men problemene sto i
kø. Den nye helsereformen var en av de viktige
målene. Det nye lovforslaget gikk gjennom både
i Representantenes hus og i Senatet. Kompromiss
er et stikkord i denne sammenheng. Hans lederstil
er å være fast med en myk holdning. Å løse
klimautfordringene er et annet av hovedmålene
for Obama, og klimatoppmøtet i København viste
at det er langt frem. Avskaffelse av atomvåpen er
også et av Obamas viktige mål. Målene kan kanskje
virke uoppnåelige for menigmann, men troen på at
det går an, er imidlertid styrken og drivkraften hos
Barack Obama.
Ved å arbeide mot et felles mål, vil kanskje ikke
den enkeltes innsats umiddelbart føre til målet.
Mange ganger må man starte på nytt, eller rykke
et skritt tilbake for så å starte opp på nytt for å nå
sitt endelige mål. Et godt eksempel på dette, kan
beskrives gjennom Det gamle testamentet og
Jeremias skrifter om pottemakeren. Pottemakeren
har sitt fokus og hender rundt karet på dreieskiven.
Når det karet han holdt på med ble mislykket - for
slikt hender med leiren i pottemakerens hånd – så
gjorde han det om igjen og laget et annet kar, slik
som han ville ha det. Som leiren i pottemakerens
hånd, er vår Orden også utsatt for brister på samme
måte som leirens skjørhet. Pottemakerens kjærlige
og ømme hånd mot leiren, der den formes på
dreieskiven, kan også mislykkes.
Vårt mål om en styrket Orden er en stor utfordring.
Styrke kommer gjennom losjenes lokale aktiviteter
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og temakvelder, og
gjennom økt rekruttering.
Pottemakerens arbeid
illustrerer det faktum at vi
må arbeide ennå hardere og
mer målbevisst for å oppnå
en styrket grunnmur i vår
Orden – St. Olavlosjene. De
øvrige Ordenskapitelene vil
ikke kunne utvikles på en
god og sunn måte, dersom
ikke våre St. Olavlosjer kan styrkes. Hver Losje må
derfor aktivt benytte det materiell og den kunnskap
som Rekrutteringskomiteen nå har utviklet og
overlevert Losjene. Bruk dette for å oppnå målene
som er satt for hver enkelt Losje. Når barnet tar de
første steg over gulvet, er jo ikke vårt fokus på hvor
mange ganger barnet faller eller mister grepet, men
selvsagt på hvor mange skritt det tar dag for dag.
Bruk positiviteten og optimismen i dette viktige
rekrutteringsarbeidet i årene som kommer.
Det 57. Ordinære Riksting blir avholdt i Oslo 6. – 7.
mars 2010. Rikstinget er et viktig møtested for St.
Olavlosjene, representert ved sine Rikslosjebrødre.
Saksdokumentene er sendt ut til alle losjene, og
det er mitt håp om at Rikstinget gjennomføres
på en effektiv og god måte, og med den gode
Broderånden som førende.
Selv er jeg forhindret fra å delta på årets Rikstinget
da jeg er på ferie i Karibien. Dessverre ble dato
for Rikstinget ﬂyttet frem i tid, grunnet kollisjon
med 100-års jubileet til Losje II i Oslo. Ferieplanene
var imidlertid allerede lagt for over et år siden,
men jeg er sikker på at Rikslendermann loser
Rikstinget sikkert gjennom. Jeg ønsker imidlertid
alle Rikslosjebrødrene, nye som gamle, vel møtt
til Rikstinget. Jeg benytter også anledningen til å
gratulere Losje II med sin 100-års dag den 15. mars
2010.
En spesiell hilsen ønsker jeg på vegne av
Ordenen R.H.K. å sende til Broder Odd
Caspersen, vår kjære Riksdrott, som
dessverre valgte å trekke seg fra sitt embete
av helsemessige årsaker før jul i fjor.
Bjørn Oddvar Ramton
Riksjarl
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Det 57. Ordinære Rik
i Oslo 5. - 6. mars 2010
Et nytt Riksting står for døren. To år
er gått siden Rikstinget ble avholdt
i Haugesund. Mye har skjedd
siden den gang og vi sakser litt fra
Rikskanslers beretning for 2008 2010.
Det har i perioden vært avholdt 17
Riksrådsmøter, 2 felles Rådsmøter mellom
St. Mikael Hovedlosje og Riksrådet.
Dette samarbeidet mellom Riksrådet og
Hovedlosjens Råd er vedtatt høsten 2009
intensivert gjennom hyppigere felles
Rådsmøter
Ellers har Riksrådet arbeidet mye ved bruk
av e-post og telefonkonferanser der vanlige
møter kunne vært påkrevd. Dette har gitt
ﬂeksibilitet m.h.t. hyppighet og varighet av
møtene.
Det har vært avholdt 1 møte i
Administrasjonsutvalget, og utvidet arbeid i
utvalget er planlagt.
Riksrådet har deltatt med Embedsmenn på
møter sammen med beslektede Ordner. I
2008 ble møtet arrangert av Odd Fellow.
Riksdrott og Rikslendermann deltok. Det er
besluttet at møtene heretter skal avholdes
annethvert år.
Det har vært avholdt to Drottmøter i
terminen. I 2008 ble møtet avholdt i
Sandefjord, og i 2009 ble det avholdt
Drott- og Hærmester møte på Gardermoen.
Begge ble avholdt over to dager.
Drottmøtet i 2008 ble kombinert med
en samling av Losjenes Lendermenn
der agendaen var opplæring.
Opplæringskomiteens leder Broder Knut
Olav Sunde informerte om hensikten med,
og bruken av opplæringsmateriellet, og i
2009 ble det kombinert med en samling
hvor Losjenes Jarler deltok under ledelse av
Rekrutteringskomiteen. På dette møtet var
hovedagendaen redegjørelse fra komiteen
som Rikstinget hadde nedsatt, nemlig
komiteen for forsterkning/revitalisering/
rekruttering under ledelse av Broder
Tom Mortvedt. Komiteens arbeid ﬁkk
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Drottmøtes fulle tilslutning, og Riksrådet
har fulgt opp det som ble vedtatt på
Rikstinget. Det er Riksrådets oppfatning at
begge samlinger var vellykket, og Rådet
er mektig imponert over det engasjement
og interesse som Embedsmennene la for
dagen på disse møtene.
Det er satt i gang et arbeid i Losje XXV
Steinkjer for om mulig å starte en Ny Losje i
Namsos under arbeidsnavnet ELIN.
Riksrådet ser veldig positivt på slike tiltak
som kan være med på å utbre vår Orden,
og vil bistå Losjen i sitt videre arbeid.
I perioden har Provinsiallosjene i St.
Antonius Kapitèlet arbeidet meget godt
med opptak av mange nye Riddere.
I mars 2009 ble alle Embedsmenn i
Hovedlosjen forfremmet til 30.Grad samt
at Hovedlosjen også ble forfremmet til
30.Grad.
I løpet av 2009 har PLO Trøndelagen vært
forfremmet først til 9.Grad i februar og
nå i oktober til 12.Grad. PLO Borgar ble
forfremmet til 9.Grad i januar og står nå
for døren til å bli forfremmet til 12.Grad på
januar møte i 2010.
PLO Miøsen er i 9.Grad, det er også PLO
Viken og PLO Kaupang, PLO Gula som er
den siste av våre PLO’er ble forfremmet til
8.Grad i oktober.
Vi har hatt forfremmelse av mange nye
Riddere inn i St.Antonius Kapitèlet i
alle PLO’ene og mange forfremmelser i
Gradene fra 4-5. t.o.m. 14.Grad, samt 15.
– 18. Grad i St. Andreas Kapitelet.
Søknader til de Høyere Kapitèler har blitt
mer normale, selv om vi ønsker oss ﬂere.
Det er jo mange som har søkt men ligger
på været, kanskje disse skulle ﬁnne fram
sine spørsmål å begynne å studere igjen.
Pr. 05.01.2010 er det registrert 493 søkere,
og siden stiftelsen i 2003 er 368 innlemmet
i de Høyere Kapitèler. Alle planlagte
Provinsiallosjer er nå stiftet.
Riksskattmester har nedlagt et godt arbeid
ved jevnlig å følge opp Ordenens økonomi.
Riksrådet har lagt vekt på å sikre at driften
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ksting
har vært holdt innefor budsjetterte rammer.
Riksarkivar har fulgt opp arbeidet på
sekretariatet på en utmerket måte. Han
har de siste 2 årene vært fritatt for alle
bestillinger og faktureringer av utstyr/
materiell fra Losjene.
Dette arbeidet ble i 2004 overtatt av
Rikskansler, og Broder Willy Laursen
har utført dette arbeidet på vegne av
Rikskansler i inneværende periode på en
særdeles pliktoppfyllende og god måte.
Ordenen har fortsatt mange
Jubileumsbøker på lager, og Riksrådet tør
igjen minne Losjene på at det å gi en ny
Broder en Jubileumsbok ved Opptagelsen
vil være en verdifull og lærerik gave.
Prisen på kr. 50,- pr. bok burde også være
overkommelig for Losjene.
Riksrådet har igangsatt en prosess for å
utrede behovet for rutiner rundt arkivering
av Ordenens dokumenter, både for
Rikslosjen og de øvrige Losjene.

Rikstinget skal avholdes på Hotel 33,
Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
I følge hotellets hjemmeside er: Quality
Hotel 33 et nytt, førsteklasses og særpreget
hotell beliggende på Økern i Oslo. Hotellet er inspirert av 60-tallets design, musikk
og energi - og kan by på 242 stilfulle rom,
konferansekapasitet til totalt 980 gjester og
stor restaurant.

Aktiviteten i Losjene er etter Riksrådets
mening meget god. Mange Losjer har
vært ﬂinke med å få med nye Brødre, og
aktivisert disse i godt studiearbeide, slik at
Brødrene forblir i Losjen. Gjennomføring av
møtene er generelt god, noe som medfører
at Brødrene deltar aktivt når de er på
Losjemøtene. Samtidig skal vi ikke legge
skjul på at noen Losjer arbeider tungt. I
kommende periode må arbeidet med
Rekruttering prioriteres høyt i alle Losjer.
Riksrådet ser med stor bekymring på det
store antall utmeldinger av Brødre. På dette
området har vi alle fortsatt mye å gjøre.
På siste Drottmøtet presiserte Riksrådet
at dette, sammen med en intensivering
av rekrutteringsarbeidet, må gis fokus og
prioritet i tiden som kommer.
Riksrådet ser med stor bekymring på
den negative medlemsutviklingen i
Tingperioden.
Det 58. Ordinære Riksting vil bli foreslått
arrangert av Losje III Kongsberg.
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Innvielse a

Losje St. Olav XXVI Eidsvoll ﬂyttet inn i nye
lokaler den 16. november 2009.
Utdrag av Skalds ord for dagen:
Broder Olav Rygg delte skildringen
om hvordan de har opplevd og
gjennomført restaureringen av Carsten
Ankers vei 21. Det bygget som nå
rommer vår nye Ridderhall.
Når bygget ble overtatt for en del
år siden ble gode råd mottatt fra
folk i nærmiljøet som anbefalte å
kjøpe bensin og fyrstikker for å løse
oppgaven.
Etter mye slit og tusenvis av timer med
planlegging og arbeide står bygget
ﬂott og stødig – og klart til bruk.
Han avslutter sin skildring med
følgende ord:

Den gangen vi ﬂyttet fra Badebakken
til Nannestad nyttår 2007 var det for å
samle krefter og vente på en mulighet
til å ﬂytte tilbake til Eidsvoll igjen. At det
har tatt nesten 3 år å komme tilbake var
vel ingen stor overraskelse for noen, og
at det har kostet engasjement og ekstra
innsats fra mange Ordensbrødre det er en
kjensgjerning. Nå skal det også sies at vi har
hatt ﬁne møter i Nannestad gjennom de
siste 3 år. Vi har bygget videre på vår Losje
og samlet gode minner fra både Kringler
med sin ”Melkevei” og Bjerke Velhus med
sin særdeles romslige Ridderhall. Vi har
utført godt Ordensarbeide der, vi har
høstet erfaring der og vi står nå sterkere
og tryggere på våre Ordensben enn forrige
gang vi åpnet vår Losje i Eidsvoll.

Når vi har jobba her, har vi lagt igjen
noe av oss selv.
Vi har forsøkt å fylle stedet med
harmoni, slik at det blir et godt sted å
være.
På vegne av min mor, min far og meg
selv, håper jeg at dette sted kan bli et
ﬁnt sted for Losjens møter. At harmoni
vil fylle våre tanker og sinn. Og at vårt
Broderskap utvikles i den positive kraft
vi alle er en del av.
Vi trenger ikke bensin, - vi har fyrstikker
– og vi har vakre stearinlys!

Men hvilken tilbakekomst har vi vel ikke
briljert med! I dag har vi avviklet vårt
første møte i vår nye Ridderhall i hjertet
av Eidsvoll - på Eidsvoll Verk - bokstavelig
talt et steinkast fra Eidsvollbyggningen
- og ikke trenger mann å være ﬂink
til å kaste stein heller for å nå fram til
naboeiendommen. (litt over midten på
Andelva er nok)

Drotts tale ved Brodermåltidet:
Gode Ordensbrødre!
Det er ikke helt uten Harmoni og
begeistring i mitt sinn at jeg tar ordet og vil
gratulere oss selv med nye møtelokaler på
Eidsvoll Verk.
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Vi har åpnet vårt første møte, - og vi har
lukket vårt første møte. Nå har vi freden, nå
har vi stemningen og sannelig har vi ikke
også Roen - sittende blant oss.
Det er vårt erklærte håp at denne
Ridderhall skal bli til gagn for oss som
Ordensbrødre, for vår Losje og for vår
Orden. Med felles innsats og god støtte fra
våre Ordensbrødre som beærer oss med
besøk er jeg fortrolig med tanken på at her
skal vi være - og her skal vi bli både sterkere
St. Olavposten 1-2010

av nye losjelokaler på Eidsvoll
og større!
I den sammenhengen vil jeg minne om
hva som, blant annet, er nødvendig for å bli
større:
- Vi må fremstå som gode medmennesker
og derved gode ambassadører for vår
Orden.
Jeg igjen har lyst til å minne om disse enkle
små linjer:
Vær oppmerksom på dine tanker - de
preger dine ord.
Vær oppmerksom på dine ord - de preger
dine handlinger
Vær oppmerksom på dine handlinger - de
preger din adferd
Vær oppmerksom på din adferd - den
utgjør din karakter.

Øverst t.h: Fra banketten Til h: Broder Nils Roen fra Losje XVI holdt takk for maten talen.
Under: Embedsmennene i Losje XXVI sammen med Riksjarl Bjørn O. Ramton og Riksskattmester Leif Aker.
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Rekruttering
For 108 år siden ble Ordenen R.H.K. stiftet
i Norge etter initiativ av skomakermester
Hans Hansen i Drammen. De var da 12
Losjebrødre, unge og begeistrede menn.
Det var god grobunn for en slik orden
i Norge og medlemstallet steg raskt.
Broderskapstanken var rådende innen
Losjen fra første stund. Kjennskapet til at
Losjen vokste raskt og til de edle formål
den hadde, bredte seg raskt, også utenfor
Drammen. Oslo hadde snart sin egen Losje.
Den feirer 100 år i år.
Tidlig på 1900-tallet var det heller ikke
enkelt å rekruttere nye medlemmer til
organisasjoner. Men i vår Orden var det
mange entusiastiske Brødre som med liv og
sjel søkte å få med nye, for å gjøre Losjene
store og godt rustet for deres edle gjerning.
Med deres energi og eksemplariske levnet
i lokalsamfunnet, ble det lagt et godt
grunnlag for rekruttering.
Frivillig organisasjonsarbeid lever i dag
under mye større konkurranse. Det er
et uforholdsmessig mye større antall
organisasjoner som forsøker å trekke til
seg interesserte og aktive medlemmer.
Folketallet har jo vokst, men antall
organisasjoner har vokst mye mer. På
den annen side har det også blitt slike
forhold at mange ﬂere i de oppvoksende
generasjoner får anledning til å leve et
brukbart liv uten den stadige kamp for hus,
mat og klær til familien. Mange ﬂere er i
dag i den situasjon at de kan, og har lyst til
å bidra aktivt i organisasjoner i sin fritid.
Både St. Olavlosjene og Valkyrielosjene

sliter i dag med å holde antall Brødre
og Søstre oppe. Mange Losjer merker
at gjennomsnittsalderen øker. Når
alderspensjonister tas opp i Losjen og den
derved får lavere gjennomsnittsalder, er det
på tide å tenke på en bredere rekruttering!
Vi har et stort grunnlag for å kunne få med
mange yngre. Det store antall som ønsker
seg verdifull aktivitet i fritiden, burde være
en inspirasjon til å få med seg nye Brødre
og Søstre. Egenutvikling og de indre,
sjelelige kvaliteter er det stort behov for å
utvikle i vårt meget sterkt tekniﬁserte og
produksjonsrettede samfunn. Men vi må
nok ut i dette samfunnet og informere om
at vi eksisterer. Da tror jeg at vi kan komme
langt, og rakst få en stor økning i antall
Brødre og Søstre.
Det er mange rundt oss i vår omgangskrets
som egentlig kunne tenke seg et fellesskap
i en losje der selvutvikling er et hovedmål.
Det har vist seg når vi hos oss en gang i
mellom tar et krafttak i rekrutteringen. Alle
3.-gradsbrødre blir i en avgrenset periode
gitt i oppgave å komme med forslag på
en eller ﬂere av deres bekjente som de
kunne tenke seg vil være interessert. Rådet
sender så ut invitasjon til disse og med
et stort tilfang av forslag blir det alltid
noen som ﬁnner tilbudet så interessant at
de anmelder sin søknad om opptagelse.
Denne fremgangsmåte har vært effektiv i
Losje XV, men det er sikkert mange andre
taktikker også som har vært brukt med hell
i andre losjer. Skriv gjerne om dem her i St.
Olavposten!
Broder Svein Erik Strande

Mål ikke fjellets høyde før du har nådd toppen. Da skal du se
hvor lavt det var.
Dag Hammarskjøld
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Seglbevarers
meldinger
GODE ORDENSBRØDRE
Et nyttår er begynt, og både Hovedlosjen
og alle våre PLO Losjer er i fullt arbeid. I
helgen 15. til 16.januar hadde PLO Borgar
sine første møter på sin åremålsdag nr. 5.
Det første møte var fredag den 15.januar
i PLO Borgar sine møtelokaler i Sarpsborg.
Først ble PLO Borgar løftet til 10.-12.grad,
med bistand fra Embedsmen i Hovedlosjen
og Riksskattemester.
Når løftingen var over ble 3 Embedsmenn
fra PLO Borgar forfremmet til 12. grad
2 ﬁne møter på en fredags kveld.
Lørdag 16.januar var det igjen
forfremmelser,først i 10.-12.grad hvor det
var Riddere fra Borgar og Embedsmenn i
PLO Miøsen, PLO Viken og PLO Kaupang
som var igjennom et stilfullt møte, hvor
det var mange Riddere til stede. Samtlige
Hærmestere og andre Embedsmenn fra
de losjer som hadde Riddere som ble
forfremmet var til stede. Det var Brødre
fra Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Eidsvoll,
Hønefoss, Oslo, Drammen, Sandefjord,
Tønsberg, Larvik og Skien i tillegg til alle
St.Olav Losjer i Borgar. Det var en stort og
ﬂott møte hvor Ridderhallen var nesten full.
Så ble møte satt i 5.grad hvor det først
var en minnestund for Seglbevarer i PLO
Borgar Leif Kristiansen som døde onsdag
13.januar, en meget god Ordensbroder
har blitt borte og han vil bli meget savnet.
Hærmester Tormod Karlsen og Første
Ærverdige og Opplyste Ridder Knut Leira
holdt hver sine gripende taler i en meget
ﬁn seremoni.
Etter minnestunden ble 5 nye Riddere
innviet i St.Antonius Kapitelet, 1 fra Losje 5
og 4 fra Losje 27.
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Hærmester Tormod Carlsen hadde en
vandring i Losjehallen hvor han fortalte om
hvordan hallen var oppbygd i forhold til
grader og symboler, et fantastisk Ideologisk
innlegg som jeg tror alle som var der
kommer til å minnes resten av sitt losjeliv.
En meget vellykket helg for PLO Borgar
og oss som var tilstede, og jeg takker PLO
Borgar for en ﬂott og verdig helg.
Det blir stor aktivitet ut over dette året. Vi
har gjort om på noen møter/kurs, det første
som blir forandret er kurset som gruppe 1
skulle ha, det blir tatt i sinn helhet sammen
med forfremmelsen til 25.grad 12 – 14.mars
i Tønsberg.
PLO Kaupang har ﬂyttet sitt møte til
17.april og PLO Viken har møte 13.mars
istedenfor 6.mars som var satt samtidig
med Rikstinget.
Det er lagt ut møteplan for de høyere
Kapiteler som kan sees på web sidene for
de som har 3.grad.
Skal prøve til en hver tid og ha den riktig
oppdatert.
De øvrige kursers datoer vil snart bli lagt
opp, og alle vil få en mail om dette.
Riksrådet og Hovedlosjens Råd har jevnlige
møter og holder hverandre godt oppdatert
på hver sine sider.
Lærerkollegiet, Ritualkomiteen og
Reglementskomiteen jobber meget i
herdig og godt sammen, et arbeid som vi
alle vil ha glede av i mange år framover.
Moss 17.01.2010
Terje Johan Aasgaard,
Seglbevarer i Hovedlosjen
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”Enighed er Broderhaand!
Lad os stande Haand i Haand”
Litt om «Nora» losje No. 2 R.H.K. Decorah, Iowa
og Erkelosjemøtet der 1869

Besøk fra Decorah
Bare tre år etter at «Nora» losje No. 1
RHK ble dannet i Chicago følte RHK
organisasjonen seg sterk nok til å danne
nye losjer andre steder i USA.
Anledningen bød seg da en gammel
kjenning av medlemmene kom på
besøk fra Decorah i Iowa på våren 1866.
Den besøkende var forretningsmannen
B. O. Dahly. Han hadde året før slått
seg ned i Decorah og hadde åpnet en
større klesbutikk som var «the ﬁnest
establishment west of the lakes». Denne
mannen var selvfølgelig travelt opptatt og
medlemmene i «Nora» ﬁkk dårlig tid:
Tirsdagen den 6. Martz blev intet møde
afholdt, dog blev bestemt et extra Møde
til Onsdagen den 7. Martz i anledning af
B. O. Dahl fra Decorah som indfant sig her
i Anledning at Gjennemgaa og Lære vor
Ordens Hemmeligheder paa grund af en
Underordned Lodges Stiftelse i Decorah.
Ekstramøtet åpnet med at B. O. Dahlys
søknad om opptagelse i RHK raskt ble
godtatt av en utnevnt komité og det var
nå klart for den raskeste karriere noen
noensinne har gjort i RHK:
Han blev da Indbalotered for alle 3
Graderne af vor Orden med en Gang og blev
faareslaaet og Antaget at B. O. Dahl skulde
gjennemgaa Vor Orden uden nogen Betaling.
Her B. O. Dahl undervistes i første Grad, og
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uden nogen Xamen blev han uden videre
Undervist i 2den Grad og Fremdeles uden
Xamen blev han Undervist i 3die Grad.
Hvem var så denne B. O. Dahly? Hans
egentlige navn var Bjørgulv Osmundsen
Dale, og var født 11. Desember 1823 i Valle
i Aust-Agder. Han hadde utvandret i 1844
fra Kristiansand med seilskipet «Columbus»
og ankommet New York havn 19. August
dette året. I ﬂere år arbeidet han ved
McCormick Machinery Company i Chicago
og la seg opp penger som han investerte
i fast eiendom i byen. I 1854 solgte han
seg ut og ﬂyttet til Whitewater i Wisconsin
og senere til Freeport i Iowa. Her bygde
han hotell, klesforretning, jernvare- og
dagligvareforretning. Etter noen år ble det
klart at Decorah var den mest blomstrende
byen i området og han ﬂyttet hele sin
virksomhet dit. Her åpnet han i 1865
«Dahlys Emphorium». I Chicago hadde han
møtt sin første kone, Margaret Knudsen,
de hadde giftet seg der i 1848. Hun ﬁkk
slag på en forretningsreise til Chicago
og døde 1. Juledag 1867 i Decorah. B. O.
Dahly var en høyt respektert medlem av
forretningsstanden i Decorah og var en tid
erkejosjedrott i RHK. Det er kjent at han var
tilknyttet frimurerne i byen «belonging to
the blue lodge at Decorah».
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B. O. Dahly (Bjørgulv Osmundsen Dale) 1823
- 1895. Innehaver av ”Dahlys Emphorium”, se
nedenfor.
Medlem av R.H.K. fra 7. mars 1866. Han var også
en tid Erkedrott.

«Nora» losje No. 2
Decorah ligger i Winneshiek County, Iowa
og området grenser i nord til Fillmore
og Houston counties i Minnesota. Dette
området ble på 1850-tallet tatt i bruk
av norske immigranter og er den dag i
dag et av de mest særpregede norske
områder i midt-vesten. Spring Grove
i Houston County, Minnesota var ved
siden av Decorah nordmennenes «Byer».
Her ﬁkk de solgt sine varer, her handlet
de det de trengte, her var det doktor og
annen hjelp. I disse byene var det også
norskspråklige aviser, den mest kjente, og
den lengstlevende var «Decorah Posten».
Det var i dette sterke norske området at
RHK’s losje no. 2 ble dannet 4. September
1866. Den første drott het I. T. Billington,
og losjen hadde sitt tilhold i tredje etasje
i Winneshiek County Bank, midt i byens
sentrum.
I de neste tre år ble det dannet to nye RHK
losjer, en i Lansing, Iowa og en i Cambridge,
Wisconsin. Behovet for en organisatorisk
overbygning var stor og RHK dannet nå
«Erke Logen af Ordenen RHK af de forenede
Stater i Amerika»
Erkelosjemøtet
Årsmøte for Erkelosjen RHK, ble i henhold
til «Constituionen» Artikkel 13, satt
Tirsdagen den 2. Februar 1869 i Decorah.
Det var ingen jernbane som gikk fram til
St. Olavposten 1-2010

byen den gang, så
representantene
fra Chicago måtte
stige av toget i en
liten by som het
Canover ca. to mil
fra Decorah. Her
ventet brødrene
fra Decorah: «hvor
nogle af vore Brødre havde den Godhed
at møde os med Skyds, for at bringe os til
Decorah. Selvfølgelig ær vi alle glade ved
Gjensynet af gamle Venner og Bekjendte,
og et hjertelig Velkommen mødte os. Et
voldsomt Uveir med Sne og Storm rasede
paa Veien fra Canover, men selv dette gjorde
igrunden Touren mere tiltrækkende for os
Byboere, og Kjøreturen gik hurtig under
Lystighed og munter Sang.»
Losjebrødrene i Decorah hadde lagt
mye arbeide i å få gjestene til å føle seg
velkomne: «Under vort Ophold i Byen
foranstaltedes adskillige underholdende
Sammenkomster, hvoriblandt et storartet
Bal, hvor vi og de forskjellige Delegater fra
andre Steder naturligvis havde den Ære at
blive indbudne, og jeg behøver nok ikke at
tliføie, at vi Alle modtog Indbydelsen. Mange
af Byens dygtiske Skandinaver var her tilstede,
hvor Gemytlighed med god Orden herskede,
og hvor intet blev forsømt, der kunde gjøre
Aftenen saa interessant og behagelig som
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mulig.»
Flere av de norske foreningene i byen
deltok i festlighetene, deriblant Decorah’s
Sangforening, som fremførte ﬂere sanger.
I sin midte hadde de den unge poeten Th.
Møller, som hadde forfattet følgende sang,
spesiallaget for erkelosje møtet:
Brødre fra det gamle Nord,
Tag imod et Velkomsord!
Hør vor Sang, forstaa dens Grund,
Tolk den dybt fra Hjertets Bund!
Vi har ikke lært at sjunge,
Men dog høit skal runge
Glad i vilden Sky;
Velkomst til vor By!
Enighed er Broderhaand!
Lad os stande Haand i Haand,
Gid den Sæd, som vi udsaaer
Bære Frugt i mange Aar!
Dette, skjønt i ﬂere Dele
Danne vi et Hele.
Enighed gjør stærk
Nora Loges Værk.
I, som fra Chicago kom,
Lansing, Cambridge - se Jer om!
I vor Midte vil I se
Nok en Part af disse Tre;
Den indbyder Eder træde
Dandsen her med Glæde
Til Musikens Takt
Muntre, uforsagt.
Disse dagene i Decorah må ha vært en
stor og god markering av norsk kultur og
fedrelandskjærlighet. Følgende avsnitt
fra møtereferatet sier det meste om hva
medlemmene av R.H.K. følte for sin losje og
sin nasjonale arv :
Fjernt fra det gamle Fædrenehjem, vidt
adspredte i dette store Land, er det glædeligt
og godt engang imellem at sætte sig
tilbage i den gamle nordiske Aand, søge at
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vedligeholde vort eiemdommelige Præg og
vor Nationalitet, og i vore Sammenkomster
opmane Minder fra vore Fædres berømmelige
Fortid. Vi bør ikke undse os for at lade verden
vide, at vi nedstammer fra gode gamle
Norden; tvertimod ihukomme at «Enighed
gjør stærk», og i alle vore Foretagender
søge at virkeliggjøre denne Tanke; da skal vi
ogsaa i Tidens Løb ﬁnde, at vore Foreninger
ville blive et kraftigt Middel til at bevare
den nordiske Nationalitet fra sporsløst at
forsvinde her i denne nye Verden - en Frugt,
som vi tror ikke er at foragte.
På selve erkelosjemøtet, som varte i
fem dager, hadde det møtt frem fjorten
delegater fra ﬁre RHK losjer. Som
erkelosjedrott ble valgt O. H. Lucken fra
«Nora» Losje No. 2 Decorah. Følgende
komiteer ble nedsatt: «Komiteen for det
hemmelige Arbeide af Ordenen» «Komiteen
for Konstitution og Bilen» og «Finantskomiteen»
Det ble besluttet at neste erkelosjemøte
skulle settes i Cambridge, Wisconsin seks
måneder senere.
Det synes som om de tilreisende delegater
hadde hatt en ﬁn tid sammen med sine
losjebrødre i Decorah:
«Vi bede da vore Brødre i Decorah modtage
vor hjerteligste Tak for den venlige
Modtagelse og de behagelige Dage vi
tilbragte i deres Midte, medens vi for
Fremtiden med glad Forhaabning imødese
nye Sammenkomster, hvor de gamle
Vendskabsbaand skal styrkes og nye knyttes.»
Kilder:
RHK’s protokoller, NAHA, Northﬁeld Minnesota
«Skandinaven», Chicago, Illinois
«Decorah-Posten» Decorah, Iowa
Gerhard B. Naeseth: «Norwegian Immigrants to
the United States» volume two.
W. E. Alexander: «History of Winneshiek and
Allamakee Counties» Sioux City 1882
Edwin C. Bailey: «Past and Present of Winneshiek
County Iowa» volume II, Chicago 1913
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Oppskrift for et godt år:
Man tager 12 fullmodne måneder og passer på at disse er helt fri for bitre minner
og hat. Man fjerner vedheftet ondskap og plukker bort utvekster av gjerrighet og
smålighet.
Kort sagt, man sørger for at månedene er fri for all fortid og så friske og rene som
da de kom fra Tidens Store Varehus.
Hver måned deler man i 30-31 like store deler.
Denne porsjon er beregnet på et helt år, man prøver ikke å gjøre ferdig mer enn
en dag av gangen.
Tilberedes på følgende måte:
Hver dag tar man 12 deler tro
11 deler tålmodighet
10 deler mot
9 deler arbeid (noen utelater denne delen og ødelegger derved smaken
fullstendig)
8 deler håp
7 deler trofasthet
6 deler overbærenhet
5 deler vennlighet
4 deler hvile
3 deler bønn
2 deler meditasjon
Samt 1 del beslutning
Tilsett 1 teskje lyst sinn, 1 knivsodd moro og 1 anelse skøy.
Garner med lek og hell over 1 kopp godt humør.
Så tømmer man oppi rikelig med kjærlighet og blander det hele med energi.
La det koke lenge over glødende hengivenhet, og strø over med smil og glede og
server med verdighet.

Og med dette ønskes
Et Godt Nytt År.
(innsendt av Broder Jan Blegeberg)

St. Olavposten 1-2010
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MINNEORD
Ved Fredrik M. Engebrethsen sin bortgang.
Alltid vandrende i lyset og håpet!
Det var med stor sorg og sjokk vi i Ordenen RHK
mottok meldingen om Broder Fredrik sin bortgang.
Fredrik var en broder i blant oss i nesten 42 år. Hans
store betydning og innsats for vårt Ordensarbeid i
Kristiansand, Arendal og også på riksplan kjenner
nesten ingen grense. For oss var han en lysets
veiviser, en barmhjertig samaritan og vår fremste
ambassadør. Og det føles derfor som en umulig
oppgave å skulle favne om hans store og ruvende
betydning i noen få minneord.
Vår takknemlighet til Broder Fredrik og våre mange
gode minner vil for lang tid fremover kjennes i våre
hjerter og komme til uttrykk i våre sammenhenger.
Vi bruker ordet brødre og broder. Og sjelden passer
betegnelsen Broder bedre enn på Fredrik. For ham
var Ordensarbeidet og losjebrødrene hans andre
hjem. Og ingen bør var for stor for hans skuldre. Han
praktiserte uttrykket: ”Han er ikke tung, han er min
bror”.
Han omsluttet oss alle med en naturlig kjærlighet
og interesse og et like naturlig ønske om å delta i
Ordenens arbeid. Han kom alltid. Selv når han var
svært syk og man så at han ble gradvis svakere,
var han på plass og gledet seg selv og oss med
sitt nærvær. Han var det milde midtpunkt i våre
sammenhenger. Hans klokskap og visdom viste
seg på en lun og humoristisk måte. Man visste at
han valgte sine ord med omhu, og at det ofte var
vel så viktig det han ikke sa, som de gullkornene
han uttrykte. For fra den kanten kom det aldri
kritikk eller angrep. Han sa aldri noe for å skade
andre mennesker. Eller for å fremheve seg selv på
bekostning av andre. På den måten ble han og forble
han, et unikt menneske og et stort forbilde.
Jeg tror ikke broder Fredrik kunne vært soldat.
Hans våpen var av en annen art. Men han kjempet
sine kamper. Mer oppreist og utholdende enn de
ﬂeste. Og han innrettet seg slik at han syntes å tåle
og utholde sin sykdom og behandlingen han var
henvist til. Alltid vandrende i håpet og troen på at
det skulle ordne seg til slutt.
Det er svært mange oppgaver og verv Broder Fredrik
tok på seg i vår losje gjennom alle årene han var
tilknyttet Ordensarbeidet. I 7 år var han leder for
arbeidet her i Kristiansand. Og gjennom mange
andre år innehadde han andre verv i ledelse og i
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ulike komiteer. Han var videre svært viktig i arbeidet
med å stifte en losje i Arendal dengangen det
skjedde på midten av nittitallet. Og han bidro også
på riksplan i ulike komiteer.
Broder Fredrik var en magnet i fellesskapet og
fellesskapet var en magnet for ham. I lag med andre
mennesker strålte broder Fredrik. Sjelden passer
ordene av Halldis Moren Vasaas bedre:
Det heiter ikkje: eg - no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di:
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.
Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme frå deg!
Hender ﬁnn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne,
at du er varm!
Jeg tenker på den gangen vi kjørte sammen fra
Haugesund og skulle tilbake til Sørlandet. Fredrik
skulle bare sitte på fra Haugesund til Stavanger, for
han hadde en ﬂybillett han skulle bruke til å komme
seg hjem til Kjevik fort og behagelig.
Men på veien underveis til Stavanger begynte han å
lure på om han heller skulle sitte på i bilen sammen
med oss, fordi det var så hyggelig å være sammen.
Det var så mye han hadde lyst til å fortelle. Og mye
han hadde lyst til å høre. Og til slutt var det det han
valgte . For begge parter et godt valg og et svært
hyggelig reisefølge. Slik vil vi huske Fredrik.
Idag er vi i sorg fordi vår broder så plutselig var
kommet frem til reisens slutt. Våre tanker går til
hans nærmeste familie og venner. Vi vil uttrykke hele
vår Orden sin takknemlighet og stolthet for å ha
vært hans medbrødre på vandringen. Vi har støttet
hverandre, men aller mest har Broder Fredrik støttet
oss.
Vi lyser Guds fred over hans lyse og kjære minne.
Morten Arnesen
St. Olavposten 1-2010

Broder Normann er gått bort
Broder Normann Olsen døde den 8. desember 2009. Med ham er det gått bort
en sann og trofast Ordensbroder.
Han ble tatt opp i Losje St. Olav XV Gjøvik den 1. desember 1969 og hadde
således 40 års medlemskap i vår Orden. Brødrene i Losje XV hadde planlagt en
festlig tilstelning på sitt møte den 30. november der Broder Normann skulle få
overrakt Hederstegnet for sitt lange medlemskap.
Broder Normann følte seg ikke helt frisk denne kvelden så han sa ”at dette får
vi ta litt senere”.
Det ble aldri noe senere. Broder Normann sovnet bort bare vel en uke etterpå.
Brødrene i Losje XV føler savnet av en god losjebroder og lyser fred over minnet til
Broder Normann Olsen.

Onsdag 13. januar 2009, mottok vi den tunge melding om at vår kjære
Ordensbroder Leif Kristiansen, Losje V. var død. Han sovnet stille og rolig
inn. Det var ikke overraskende, - vi har vel egentlig ventet på dette en
god stund, for vi har jo kunnet følge med i den kampen som var tapt for
lenge siden. Han ble begravd i Glemmen kirke den 20. januar
Med ham er en nær venn og en god Ordensbroder gått bort. Broder
Leif var født den 10. mai 1944 og ble tatt opp i vår orden den 25. 09.
1985. Han hadde de egenskaper jeg forbinder med en oppriktig Ordensbroder, - omtanke for sine
medbrødre, omtanke for Ordenens ve og vel, og også viljen til å forsøke å gjøre noe med det som
måtte gjøres. Denne egenskapen og viljen hadde han helt til det siste. Vi som sto ham nærmest, måtte
holde ham oppdatert om det som skjedde, og vi drøftet fremtiden for RHK og vår Losje helt til det
siste.
Broder Leif har vært en meget opptatt Ordensbroder med mange verv og oppgaver. Det er vanskelig
å bedømme hvor han har satt størst merke etter seg, men bare for å nevne noe:
Han har vært Kansler i ﬁre år i Losje V. -89 – 93, Jarl – 94 – 96 og Drott – 96 – 98.
Han ble valgt som Seglbevarer da Provinsiallosje Borgar ble stiftet i 2005. Et verv han skjøttet med
nøyaktig oppfølging og pinlig orden. Han var også medlem av Kollegium Sirius
Likevel tror jeg at hans største og viktigste innsats er det arbeidet han har nedlagt for å få orden og
fortgang på undervisningsopplegg, først her i St. Olav V, og senere på landsbasis.
I de siste 20 årene av sitt yrkesaktive liv, var broder Leif skoleinspektør, og han ble pensjonist 1. juli
2009. Han gledet seg stort til å kunne bruke mer tid til å reise, være sammen med familien samt å
bruke mer tid i Lisleby musikkorps hvor han har vært medlem i nesten 50 år. Men slik skulle det ikke
gå.
Våre tanker går til hans kjære kone Liv, sønnen Dag, svigerdatter Lashanda og barnebarnet Mayisha.
Vi lyser fred over broder Leifs minne.
Broder Johan Skjulhaug
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På grunn av en losjering på en restaurant i Puerto Rico, Gran Canaria ble det konstantert at det var både
St. Olavsbrødre og Valkyrjesøstre her samtidig.fra Bergen og Moss.
Vi møttes og hadde en hyggelig stund sammen 7. april 09
På bildet sees fra venstre: Audhild Sørensen, Alf Johan Lorentzen og Wenche Aker.
Bak fra venstre: Normann Eknes, Åse Eknes, Rita Lorentzen og Bjørn Aker.
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På våre reiser rundt om treffer vi stadig på gamle kjente eller evt nye brødre/søstre p.g.a. losjeringene.
Andre ganger har vi hørt om losjevenner som har vært på samme plass som oss uten å vite om
hverandre.
Er det ﬂere som kan være interresert i treffe losjevenner på ferie? Noen er jo også i sol og varme i lengre
perioder på vinteren. Broder Truls hadde/har? samlet ”trekkfuglene” i Spania til en Broderforening.
Vi er på Gran Canaria gjerne 2 x2 uker på vinteren foreløpig (håper om noen få år å kunne være der litt
mer)
Kanskje vi kan sette opp en ”ferieliste”, hvem er hvor og når? Kanskje vi kan få låne litt plass på www.
losje.org?
Kontakt meg på bjorn.aker@houm.no hvis du har synspunkter eller ideer om dette, så kanskje vi har noe
til neste vinter.

N
Y
T
T

med Søsterlig og Broderlig hilsen
Wenche og Bjørn Aker

Det rene, slumpartede lykketreff forkommer nokså sjelden.
Du må som regel rekke lykken en hjelpende hånd.
Hans Børli
16
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Kloke ord
En dag jeg satt og bladde i en del gamle papirer, kom jeg over et gammelt utklipp fra lokalavisa i
Sarpsborg, Sarpsborg Arbeiderblad. Det er noen kloke ord jeg gjerne vil dele med min Brødre i RHK:
”Nok lykke slik at du kan være glad
Nok prøvelser til å gi deg styrke
Nok sorg slik at du kan beholde menneskeligheten
Nok håp til å gjøre deg lykkelig
Nok feil til å beholde ydmykheten
Nok suksess til å holde pågangsmotet vedlike
Nok venner til å føle velvære
Nok tro til å slåss mot oppgitthet
Nok rikdom til å fylle dine daglige behov
Nok kjærlighet til å møte morgendagen med glede”

Ukjent

Broder Arvid Joh Løkkeberg, Losje St. Olav IV Sarpsborg

NB. Meld ikke adressendring til St. Olavposten, men til din
losjes Kansler.

Husk at annonser til annonsebilaget må være redaksjonen i
hende innen 1. mars!
Annonsene vil bli trykket i et eget bilag til St.Olavposten og
koster ikke Losjene noen ting.
Lykke til med annonsesalget!
St. Olavposten, Postboks 1110, 2806 Gjøvik

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.

Redaksjonen for ST. OLAVPOSTEN: rhkposten@losje.org

Redaksjonsleder:Ole M. Granum, tlf 61 17 67 34 m. 920 91842, ole-m.g@frisurf.no
Øvrige redaksjonsmedarbeidere:Per O. Bakke, Stein Arne Ek Brynilsen stein.ek@online.no,Roy-Arne Ekern,royeker@frisurf.no, Rune Gundersen rune.gundersen@dsb.no
St. Olavposten 1-2010
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Brødre som har gått bort:
Kristiansen, Leif, Losje V
Født 10.05.1944, Død 13.01.2010

OBS!
To store begivenheter i Oslo i mars:
Rikstinget avholdes den 5. - 7. mars
og

Losje St. Olav II
Oslo feirer
100 års jubileum
20. mars
Teknisk arrangør for begge er
Losje St. Olav II Oslo

Neste nummer av
St.Olavposten kommer
ut 15. mai.
Frist for stoff til dette
nummer er 15. april.
Skriv om små og store
ting som foregår i din
Losje.
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Løvseth, Johan, Losje X
Født 30.11.1925, Død 06.01.2010
Olsen, Normann, Losje XV
Født 09.05.1928, Død 08.12.2009
Kaspersen, Ragnvald Melvin, Losje XVI
Født19.01.1920 Død 04.12.2009
Molteberg, Kjell, Losje X
Født 12.08.1926Død 28.11.2009
Brenne, Kjell, Losje IV
Født 19.06.1942, Død 14.11.2009
Fagerberg, Hans Wilhelm, Losje V
Født 28.10.1919, Død 13.10.2009
Jahre, Alf Herman, Losje V
Født 12.07.1930,Død 06.10.2009
Nilsen, Rolf Kristian, Losje II.
Født 24.04.1914 Død 29.07.2009

Vi lyser fred over deres minne
St. Olavposten 1-2010
3-2008

Vi ønsker nye
Brødre
velkomne i vår
Orden:
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje
Losje

St. Olavposten 1-2010
3-2008

I
XXI
XVIII
XXI
XXI
XXVI
IX
IX
II
II
XXIV
XVII
XVII
XVII

Engerud, Paul Erik
Bø, Håkon
Staum, Bjørn
Honve, Odd
Hagen, Jan Arthur
Holth, Roger
Christoffersen, Arne Conrad
Hjelseth, Henrik
Skjolde, Jan Arnt
Sannerud, Ørnulf Engerby
Hovdekleiv, Knut Johan
Abrahamsen, Njål Tengas
Røhme, Michael
Ruste, Arne

18.01.2010.
11.01.2010.
17.12.2009.
12.12.2009.
12.12.2009.
30.11.2009.
18.11.2009.
18.11.2009.
02.11.2009.
02.11.2009.
21.10.2009.
13.10.2009.
13.10.2009.
13.10.2009.
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B
Tanker
Hva gjør livet rikere for ﬂere?
Jo, de gode tanker og ideer
du kan samle i en ﬂom
som stille virvler om
Det kan sprenge alle lenker,
det du sitter still og tenker.
De kan høyne livet for oss alle,
det som kan i dine tanker falle.
Så la dem ikke på stengrunn havne,
men ut i livet, for ﬂest å favne.
Da kan de høynes ved felles strev,
og vi får verdier å samles ved.
Verdier som gir oss visdom og krefter,
å gjøre ting som det vokser efter,
som tar opp for oss kjærlighetens lære,
og verden blir et bedre sted å være.
Robert Jørgensen

RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 1110
2806 Gjøvik

