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Kanskje er det på tide 
- å begynne med å legge ned stridsøksene
- å begynne med å bygge broderskapet
- å innse at ikke bare jeg har rett
- å forsøke å forstå hverandre
- å tilgi når urett er blitt begått
- å innse at formaliteter ikke kan overstyre broderånden

Kanskje det er på tide

- at vi begynner å respektere hverandre
- at vi respekterer at andre har andre meninger enn meg
- at vi begynner å stole på hverandre
- at jeg tror at andre kan gjøre noe like bra som meg  
- at jeg begynner å tro at jeg ikke er uerstattelig
- at jeg slutter å såre andre 

Kanskje det er på tide

- å tro på de evige sannheter
- å tro at de evige sannheter tar form i mitt eget indre
- å tro at de evige sannheter ikke er de samme for deg og meg
- å tro at broderskap kan bygge broer
- å tro at broderskap kan utrette underverker
- å tro at broderskap kan utrette underverker – hvis du og jeg vil

Kanskje det er på tide

- å gå tilbake til visdommen i symbolgradene
- å reflektere over det som ligger i budskapet der
- å praktisere budskapet der
- å fremkalle de rene tanker og den gode vilje
- at vi slutter med å hugge ned og tilføye våre brødre sår
- at vi rett og slett legger stridsøksen ned

kanskje det ja
Peder

(Peder J. Smehaug, Losje St. Olav XIX)
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Riksjarl ønsker 
velkommen.

Riksjarl ønsket velkommen, og 
uttrykte ønske om at vi skulle 
kunne gjennomføre dette møtet 
i god Broderånd og med respekt 
for hverandre.  Vi ville alle vår 
kjære Orden det aller beste, 
og i god tradisjon behandles 
innkomne saker i beste Broderånd.
Deretter leste han opp hilsen 
fra Riksdrott som for tiden var 
sykemeldt.

Riksjarl uttrykte glede ved å 
ønske Jarlene velkommen.  Det 
var viktig at de fikk en god 
kunnskap om det arbeidet 
Rekrutteringskomiteen hadde 
utarbeidet, og han hadde håp 
om at hver enkelt Losje fikk med 
seg gode verktøy til det videre 
rekrutteringsarbeidet.

Riksjarl ønsket at Brødrene skulle 
kunne lytte til andres meninger, 
og tillate at man ikke alltid var 
enige.

Riksjarl erklærte deretter Drott 
og Hærmester møte for åpnet, og 
ønsket lykke til med et godt møte.

Presentasjon av status fra 
Rekrutteringskomiteen
Riksjarl innledet med å si han var 
spent på den videre fremdrift i 
dette arbeidet og det resultat det 
ville få for vår Orden.
Han gav deretter ordet til 
Rekrutteringskomiteen v/ Broder 
Klaus Myran.
Broder Klaus Myran ga en 
kort redegjørelse av gruppens 
opprinnelse (Rikstinget i 
Haugesund i 2008). Gruppens 
oppgaver bestod i å legge til rette 
for en bedre rekrutteringsprosess 
i vår Orden.  Videre hadde de til 
oppgave å se på hvordan vi kunne 
forhindre frafall av Brødre.

For å få en bedre oversikt over 
det rekrutteringsarbeidet 
som blir gjort i Losjene, vil 
man søke å legge opp til et 
rapporteringssystem.
Videre vil gruppen gjennom 
Losjenes Jarler og Riksjarl lage 
analyser som skal rapporteres inn. 
Kansler, sammen med Jarl vil ha 
en viktig oppgave med å ta det 
materialet som lagt ut på WEB’en.  
Klaus Myran understreket at alt 
materiell de hadde laget var lagt 
ut på WEB under ”Info til Losjenes 
Råd”.  Alt Rekrutterings komiteen 

gjorde ble innsendt og godkjent 
av Riksrådet før det blir lagt ut på 
WEB’en

Broder Stein Gusdal sa at det 
fortsatt var 7 Losjer som ikke 
hadde en ren rekrutterings 
komité.
Vi må finne ut hvordan de enkelte 
Losjene ønsker å rekruttere.
Riksjarl sa avslutningsvis at vi 
måtte få dette arbeidet i gang 
i hele Losje Norge. Vi måtte ta 
dette arbeidet alvorlig, og den 
tilbakegangen vi har hatt på antall 
Brødre siste året bør initiere økt 
aktivitet i Rekrutteringsarbeidet.

Økonomi v/ 
Riksskattmester. 
Han  startet med et tilbakeblikk.
Riksskattmester ønsket at vi 
i femtiden skulle kunne føre 
regnskap på WEB, og likeledes 
gjøre innrapporteringer på WEB.
Han påpekte at det var et stort 
problem med innsendelse av 
rapporter.
Han sa også at Drottene 
var Losjenes Administrator, 
og de burde sørge for at 
korrespondanse ble rutet til de 
rette innenfor losje.  Videre var det 
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viktig at kompetanse ble overført 
til nye embedsmenn.

Budsjettoverskridelsen lå i dag an 
til å ende på ca. 50.000 (vedtatt 
overskridelse var 100.000)
Riksskattmester gjennomgikk 
Fondets utvikling de siste 10 år 
Han stilte spørsmål ved om fondet 
hadde overlevd seg selv.  Vi må se 
på kontingenter og vurdere å ta 
noen prinsipielle valg.  Vi kan da få 
en interessant debatt på nest års 
Drott- og Hærmester møte.
Riksskattmester avsluttet med å 
si at vi hadde en sunn økonomi 
under kontroll i vår Orden.

Rikskanslers Orientering
Rikskansler orienterte om 
medlemssituasjonen.
Det siste året hadde vi hatt en 
tilbakegang på 16 brødre og vi var 
pr d.d. 1506 Brødre i vår Orden.
Det var foruroligende at så mange 
som 65 Brødre hadde sluttet 
frivillig.  Han påpekte derfor 
viktigheten av arbeidet med 
rekruttering, samt det å holde på 
våre medlemmer.
Rikskansler fortalte kort om 
Kanslernes oppgaver, samt 
viktigheten av at rapporter og 
referat ble sendt inn så raskt som 
mulig.  Referat fra møter skal 
sendes til Rikskansler straks det er 
ferdigskrevet.  
Det ble også påpekt 
viktigheten av at årsberetning, 
valg av Embedsmenn og 
komitémedlemmer samt 
oppsett av møte dager ble sendt 
Rikskansler umiddelbart etter 
avholde Generalforsamling.

Rikskansler redegjorde for 
hvordan våre WEB sider hadde 
vært besøkt det siste året.  
Statistikken tilsa av over 14.500 
forskjellige personer hadde klikket 

seg inn på www.losje.org, og over 
115.000 sider hadde vært åpnet, 
så det var en ganske stor aktivitet 
alt i alt.

SAKER TIL BEHANDLING 
FRA RIKSRÅDET

Konstitusjonen
Dette var en stor og engasjerende 
sak. Debatten ble lang, for lang til 
å tas med her. Vi henviser til det 
offisielle referatet som din Losjes 
Kansler har. 
 
Nytt kors i St. Olav Losjene 
Åge Hol orientert at det ble 
skrevet Mantova og uttalt 
Mantoba.
Dette var et kors som kunne 
konstrueres. Kollegium Sirius 
synes det var greit at man skiftet 
til Mantova korset i St. Olav. 
Vi må konstruere dette slik at vi 
får et enhetlig kors, og ikke en 
mengde varianter.  
Han viste frem forslag til å 
benytte våpensymboler.  Det er 
regler rundt dette med bruk av 
våpensymbol.
Kollegiet foreslo at man lot dette 
punktet vente før det ble tatt opp 
til behandling.

Flere Drotter savnet en forklaring 
på hvordan Mantova korset hadde 
en tilknytning og forankring til 
vår Orden.   Man burde vente 
med dette temaet og fokusere på 
andre mål frem mot 2012.
Riksjarl sa at vi fikk dette til 
behandling på Drottmøtet i 
2008.  Riksrådet var klar over at 
St. Olav losjene nå ikke var særlig 
interessert i nå innføre nye ting. 
Dette er en sak som ikke skal 
presses frem nå.

Regalie ved 
Begravelse
Kollegium Sirius:
Vi synes dette er 
ganske følsom sak.  
Det er vanskelig å ta 
stilling til dette.  Det 
må være veldig frivillig 
om noen ønsker å være 
iført sin Regalie ved Begravelse
Noen Drotter mente at dette 
burde tillates.
Riksjarl sa at man kanskje kunne 
se på muligheten av å lage en 
egen Regalie til slikt bruk.
Riksseremonimester mente at om 
man skulle være iført en Regalie 
ved sin begravelse, så måtte dette 
være ens originale Ridderdrakt.
Broder Einar Mortensen sa at 
det kan være at noen har en 
oppfatning av sin fremtid som vi 
ikke kjenner noe til.  Og om noen 
ønsker dette, så bør man kunne 
imøtekomme det.
Riksrådet ble bedt om å vurdere 
å tillate bruk av Regalie ved 
begravelse.

Bruk av Charteret  v/ 
Riksseremonimester
Charteret slik det henger i St. 
Olavs Losjene i dag er ikke 
fullkomment. 
Man fikk vite at når Ordenen var 
100 år skulle den få anledning til å 
videre i 33 Grader. 
Det ble avdekket mange 
interessante ting.  Ting som var 
glemt eller omarbeidet. 

Vi retter oppmerksomheten mot 
Charteret.  Spørsmålene har vært 
mange og svarene har ofte vært 
vage og unøyaktige.
Tross det har Losjene arbeidet 
under dette Charteret i over 100 
år. 
Charteret er selve fundamentet 
i vårt Losjearbeid.  Vi har dens 
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kunnskap og formaninger i våre 
hjerter.
Blant alle våre Brødre er det dype 
og sterke følelser knyttet til dette.
Dette er momenter som må tas 
hensyn til, spesielt med tanke på 
det Fullkomne Charteret.
Kan det nye brukes i en St. Olavs 
losje?  Hva må endres, annet enn 
utstyrsreglement? 
 
Når det skjer en sammensmelting 
av St. Olav og høyere gradsavsnitt, 
så bør det være plass til både 
det nye og det gamle Charteret. 
Begge Charter må ha sin plass i 
øst.

Det kom reaksjoner på at eldre 
Brødre ikke ville ønske å ha en 
nytt Charter i Ridderhallen.
Andre mente at man skulle 
oppleve noe nytt når man kom til 
4./5. Grad, og derfor burde man 
beholde det gamle Charteret i St. 
Olav Losjene, og benytte det nye i 
Høygradene

Losje VIII Larvik: Vi har mange 
gamle Brødre i vår Losje, og de har 
sin mening.  Om vi skal innføre et 
nytt Charter i en gammel Losje, så 
vil man kunne få Brødre som ikke 
ønsker dette, og vil melde seg ut.

Det vil være feil å innføre et nytt 

Charter.  Man skal oppleve noe 
nytt når man kommer i 4./5. Grad 
og videre.  Jeg er sikker på at de 
som stiftet vår Losje i sin tid kjente 
til det store Charteret.
Vi bør ha det lille Charteret i 
Symbolgradene og det store i 
Høygradene.

Broder Einar Mortensen sa at vi 
kunne la dette modne, og så la 
Losjene få det nye Charteret når 
de er modne.  La de nye Losjene få 
det, og de Losjene som ønsker det.

SØNDAG

Ord for Dagen v/ Riksskald
Hvilken plass har RHK i mitt liv 
i mitt hjerte.? Jeg trenger et 
slik fellesskap, et nettverk, et 
sikkerhetsnett som kan redde 
meg fra avgrunnen.
Et kameratskap som kan holde 
meg med selskap på vandringen.
Dere er mine Ordensbrødre.  Jeg 
er din Ordensbroder.  Til tross for 
livets mangfoldigheter, ønsker vi å 
forplikte oss i dette fellesskapet.
Vi vil gjøre plass til RHK i hodet og 
hjertet.
Den gode virkningen kommer 
i rykk og napp.  Jeg kjenner på 
styrken i vår organisasjon når vi 
har dette møtet.

Til tross for påkjenningene vi 
kjente i går, så vokser konturene at 
et tempel frem.
Sterkere enn et vi har hatt til nå.

Opplæringskomiteen v/ Knut 
Olav Sunde
Broder Knut Olav presenterte 
studieopplegget som nå lå ferdig i 
første versjon.
Han sa noe om de tankene som lå 
bak opplegget.
Studieopplegget består av 5-6 
bolker i hver grad.
Det er stoff som den enkelte skal 
gjennomgå før studiekvelden.  
Man skal på studiekvelden 
samtale og gå gjennom det stoffet 
man har lest.

I veiledningshefte er det 
lagt til en del informasjon.  
Tilleggsinformasjonen er 
nødvendigvis ikke ment som en 
fasit, men kan være forslag til 
hjelp.
Tekstene til musikken som spilles i 
de ulike gradene er også tatt med.
Stoffet i heftene skulle være 
informasjon som var tilgjengelig 
for allmennheten.  Det skulle 
være ugradert.  Dette skulle den 
enkelte ta med seg hjem og bruke 
i studier.
De var nå ferdig med 
studieopplegget som har resultert 
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i 6 hefter.  2 for hver grad.
Man vil etter hvert kontinuerlig 
justere og forbedre disse.  Alle 
som deltar i studier bes gjerne 
delta med forslag til forbedringer.
Studieopplegget distribueres 
elektronisk over WEB sidene våre, 
hvor siste versjon alltid vil være å 
finne.

Forhåndsstemming.
Losje XX innledet med å gi en 
forklaring på hvorfor de ønsket å 
fremme dette.
De hadde hatt en Broder som 
hadde med seg 4 mandat 
stemmer, men de fant ikke Loven 
at dette kunne gjennomføres. 
Det er ikke bare Loven som 
må endre, men også måten en 
Generalforsamling gjennomføres 
på.
Dette er en sak som kan være av 
betydning for flere Losjer.
Det er av og til viktige saker 
Brødre som ikke er tilstede bør få 
avgi sin stemme til.

Riksjarl sa at dette var en 
interessant sak og bad 
møtedeltagerne om synspunkter.

Einar Mortensen sa han hadde 
stor sympati for det fremlagt 
forslag.  Dette er noe vi møter 
i arbeidslivet også.  Det 
Lovkomiteen har valgt å gjøre er å 
sende et brev til samtlige brødre 
og be om deres Råd.
Ut fra den tilbakemelding man får, 
kan Rådet håndtere dette.
Betenkning med å ha fast 
forhåndstemming er at man 
ikke får deltatt i en diskusjon 
på møtet og derved får den evt. 
nye informasjonen som kan 
fremkomme der.
Riksjarl sa at vi tar dette med 
tilbake og vil diskutere dette 
videre med Lovkomiteen

Starte ny Losje i Namsos
Losje XXV Steinkjer innledet ved 
Drott Torbjørn Berg.
Etter jubileumsmøtet i mai hadde 
de samtaler med Riksdrott og 
Rikslendermann.
Da Losjen i Steinkjer ble dannet 
for 10 år siden var det enkelt.
Det ble prøvd ganske intenst 
å utvide nordover i Namsos 
regionen, men det var ikke lett.
De dannet en komité som skulle 
forprosjektere, og komiteen fikk 
navnet ELIN (Etablering av Losje 
i Namsos) Gruppen ledes av 
Broder Åge Ingvaldsen som bor i 
regionen.
Gruppen kom frem til at å starte 
en Losje i 3. Grad ville være 
praktisk talt umulig.
De kontaktet Lovkomiteen i 
Losje XXV for å be dem se på 
mulighetene av å danne en Losje 
i 1. Grad.
Derfor henvendte de seg til 
Riksrådet for å høre om det var 
mulig å starte en Losje i 1. Grad.

Riksjarl sa at Losje XXV har en 
utfordring som mange andre 
losjer også har hatt ved stiftelser. 
Riksrådet har behandlet dette den 
31/8. 
Løsningen kan kanskje være at 
man dispenserer for den tid man 
er i hver Grad.  Kanskje vi kan se 
på den tid den enkelte skal være 
i hver Grad.  Riksrådet har sett på 
denne muligheten og kanskje ha 
en ”lyntog gruppe”.
Broder Åge Hol sa at de siste 
Losjene som har vært stiftet har 
vært stiftet i 3. Grad.  På Otta var 
det stiftet i 1. grad og dette førte 
til masse arbeid.
Det er bedre at det blir gitt 
dispensasjoner m.h.t. til tid i de 
forskjellige Gradene.
Det er bedre enn å stifte en Losje 
i 1. Grad hvor man nesten ikke 
er beslutningsdyktig på noen 
områder.

Lovkomiteen v/ Einar 
Mortensen sa at dette var 
gledesdiskusjoner.  Jeg 
tror at man skal tenke 
fornuftig å se hvordan 
dette kan gjøres på 
beste måte.  Arbeid 
videre med dette, og jeg 
tror dere kommer frem til 
en god løsning.

Annonser på WEB sidene
Rikskansler orienterte om 
mulighetene for å skaffe 
annonsører til våre WEB sider.
Han orienterte litt om de 
forsiktighets regler vi bør legge 
til grunn, og presiserte at vi måtte 
være nøye med å sjekke evt. 
annonsører slik at det ikke ble 
noen konflikt med det syn og de 
verdier RHK stod for.

Dispensasjon fra 
Statsborgeskap.
Riksskattmester sa at dette ble 
diskutert på Drottmøtet i 2008. 
Han refererte resultatet av den 
undersøkelse som ble gjort.
I år har vi fått henvendelse 
for kandidater med Tysk og 
Nederlands statsborgerskap.
Er tiden moden for at også våre 
lovverk harmoniseres opp mot 
dette.
Er ikke våre regler med anbefaling 
fra andre Ordensbrødre og 
Ballottering nok til å sikre at vi får 
Brødre vi en interessert i.
Han leste deretter informasjon fra 
Kollegium Sirius.

Riksskattmesterspurte om det 
ikke burde være slik at hvis man 
kan ha norsk statsborgerskap, 
så kan man søke.  Dvs. hvis man 
fyller kravene til å kunne få norsk 
statsborgerskap, så kan man søke 
om dispensasjon. 
 Riksskattmester spurte om 
Riksrådet kunne dispensere hvis 
en utenlands statsborger innehar 
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de formelle krav til å kunne få 
Norsk statsborgerskap:
Delegatene sa enstemmig ja til 
dette.

Deltagelse i Borgertog 17. 
Mai
Riksskattmester sa at det i 
hans Losje hadde vært drøftet 
mulighetene av å delta i 
Borgertoget på 17. mai.
Losje XIII mente at dette burde vi 
holde oss langt unna.
Konklusjon: Det bør være opp til 
enhver Losje om de vil delta eller 
ikke

Bruk av mansjettknapper og 
slipsnål v/ Rikskansler
Rikskansler opplyste at Losje IV 
Sarpsborg fant det betenkelig 
at det har blitt innført to typer 
mansjettknapper og slipsnål, og at 
dette er gjort uten at det samtidig 
forelå retningslinjer for bruk.
De hadde drøftet dette, men 
ingen har sett noen retningslinjer 
for bruken. Rådet i Losje IV mener 
at symboler som ikke tilhører St. 
Olav ikke skal benyttes der. 
Losje Haugesund sa at det er i dag 
ikke er noen hjemmel for å bruke 
Mantova korset.  Så inntil det er 
vedtatt at dette skal bruks, så bør 
vi tenke på det noen som kanskje 
reagerer på dette i dag.
Ellers var det ingen som hadde 
noen innvendinger mot dagens 
bruk at mansjettknapper hvite 
eller røde med Mantova korset på.
Riksjarl sa at vi hadde fått en 
reaksjon på dette, og ville ta med 
seg denne informasjonen videre.

ORIENTERINGER:

Hovedlosjen  v/ Tormod 
Fjære
Hærmester sa at Hovedlosjens 
arbeidsdag det siste året bestått 
av å slukke branner, og andre 
ubehagelige ting. Provinsial 
Losjene har derimot arbeidet 

meget bra.
Der rekrutteres det Brødre 
til de høyere Grader og vårt 
Lærekollegium støtter dem også 
godt i dette arbeidet.
Han var på Ordenens vegne 
veldig glad for det vedtaket 
som ble fattet i går med å la 
Konstitusjonen ligge.
Det er mulig å gjøre små 
endringer uten at det er ting som 
skal gripe inn i Rituelle saker.
Hærmester regnet med at 
Riksrådet tar dette til etterretning, 
og at vi fortsetter vårt arbeid på 
en god om konstruktiv måte frem 
mot 2012.
Han håpet og trodde på et bra 
samarbeid fremover, hvor vi fikk 
ha felles møter, og rydde unna 
saker som var litt kontroversielle.
Hærmester sa at det var en 
nyordning å ha Hærmestere og 
Drotter sammen. I fremtiden 
burde kanskje Hærmestere også 
ha stemmerett.

Kollegium Sirius v/ Åge Hoel.
Kollegium Sirius består av 
bl.a Johan Skjulhaug, Arne 
Kristoffersen i Drammen. Idar 
loe i Trondheim, Leif Kristiansen i 
Fredrikstad.
Vi har en del ting som kommer 
opp, og som vi ønsker å legge 
frem for Riksrådet.
Vi har en sak om egne motiv på 
logoen vår.
Andre steder har hver losje sitt 
eget merke.
Hos oss er vi kanskje lite synlige.  
Kanskje det er en grunn til at vi 
ikke er flere Brødre.
I Hamar har frimurerne 2 losjer 
med hvert sitt skjold.  Der farge og 
motiv er forsjellige.
Kanskje vi skal tenke på om dette 
kan være noe for vår Orden også.

Sangbøkene   
Vi har 3 stykker.  Vi kan samle alle i 
en bok.  De ber Riksrådet se videre 
på dette.

Ordenssangen  
Kollegium Sirius ber Riksrådet 

endre melodien til ”Der rosor aldri 
dör”

Broder Åge Hoel bad Riksrådet 
behandle sakene, og han takket 
for et hyggelig møte !

ST.OLAVPOSTEN v/ 
Rikslendermann
Generelt sendes det for lite stoff, 
men det skjer så mye i Losjene,  at 
børe det være stoff nok.
Det skal være flere Fellesmøter 
i høst.  Skriv inn om møtene, og 
send inn bilder.
Det som er fint i en Losje, kan dere 
dele med andre.  La oss bruke 
bladet vårt til dette.  La oss gjøre 
hverandre gode, avsluttet han.

AVSLUTNING:
Riksjarl oppsummere dette Drott 
og Hærmester møte.
Det hadde vært en flott møte.  
Det har vært følelser i sving, men 
dette kan vi gjøre i godt Broderlig 
samhold.  Han synes vi har 
kommet til mye konstruktivt.
Riksjarl håpet Brødrene satt igjen 
med et positivt inntrykk av møtet

Riksjarl takket for møtet og ønsket 
alle vel hjem.

Dette er kun et ut-
drag av Rikskanslers 
referat fra Drott/Hær-
mester møtet.

For fullstendig referat 
henvises til din Losjes 
kansler

(Drott/Hærmester m. forts.)
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100 års jubileum
18. – 20. mars  2010 

Losje St. Olav nr. II Oslo
 har den glede å invitere

alle Ordensbrødre med ledsager til vårt
100-års jubileum

Fredag:
For deg og ledsager arrangerer vi et uformelt Brodertreff på Cafe Engebret i Oslo kl 19:00

Cafe Engebret er Oslo’s eldste ”spiseri”. 
Her får vi mye god mat til hyggelige priser. 

Lørdag:
kl 11:00 – 14:00 omvisning m/ lunsj på ”Losje II” fra stiftelsen i 1910 

(restaurant Gamle Raadhus i Rådhusgaten).
Vær med å se på gammel symbolikk.

Pris kl 100,-

For ledsagere:   fra kl 14:30
”Shopping i Christiania for 100 år siden” 
Omvisning i Kvadraturen med dette tema. 

(forbehold om at mange nok melder seg på)

Kl 19:00 Bankett for brødrene med ledsager 
i Frimurerlosjens bankett sal.

Meny
Forrett: Røkelaks med tzatziki

Hovedrett: Hel stekt okse indrefilet , 
Amaldin poteter, rødvin pepper sky og sesongens grønnsaker.

Dessert: Hollandsk jordbærkake med krem

Ankomst: 1 glass musserende vin
Forrett: Hvitvin

Hovedrett: ½ fl. husets vin, alt vin-mineralvann
Pris kr. 895,-

Påmelding:
Egne påmeldingsskjema sendes Losjene.

Vi ønsker samlet påmelding og innbetaling fra den enkelte Losje

1910 2010
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grunnlaget som kjennetegner hver enkelt 
religion er skjøvet i bakgrunnen dog ikke 
avvist. Dette gjør at vi kan samles i et felleskap 
der hver enkelt broders tro blir respektert og 
kan bygges på i det videre Ordensarbeidet. 

Med  ordet Religion menes alle ulike uttrykk 
som Gudslengsel gjennom menneskehetens 
historie har gitt seg utslag i. Felles for alle 
religioner er at de tror og håper at det 
eksisterer en dypere/høyere makt. Vår 
orden støtter seg til en faglig vel fundert 
religionshistorie som omtaler ulike historiske 
hendelser og beskriver de forskjellige 
religioners opprinnelse og utvikling der også 
religionsutøvelsen som er nært tilknyttet 
religion og som oftest er forbundet med 
spesielle seremonier hvor symbolikk er en 
viktig bestandel, blir studert, respektert 
og bygget på i vårt Ordensarbeid. Ingen 
trosretning skal derfor behandles på 
bekostning av eller ha forrang fremfor en 
annen i RHK.  Til dette ligger at angrep på 
brødrenes tro uansett hvilken form dette 
måtte ha/bli gitt er bannlyst.

Med disse sentrale begreper som bakteppe 
er det vår Orden bruker formuleringen En 
Høyere Styrelse. Formuleringen må ikke 
forstås som en dogmatisk betegnelse 
der ordet EN og ordet STYRELSE står for 
egenskaper ved Gud. Vår Orden har snarere et 
behov for en dogme-uavhengig betegnelse 
som kan omfatte alle ulike navn som er satt 
på menneskets lengsel etter et opphav, 

Riksskald Morten Arnesen

Foto: Palmar Ruste
 Hvordan definerer vi uttrykket ”En Høyere 
Styrelse” i vår Orden ? Hva ligger i disse 
ordene som vi så ofte fremfører i våre 
sammenhenger ?

I mitt arbeid med denne formuleringen har 
jeg tatt utgangspunkt i at Ordenen Riddere 
av Det Hvite Kors/St.Olavs losjen er en norsk 
organisasjon. Da RHK kom til Norge i sin 
tid ble den etterhvert knyttet til Olav Den 
Hellige og hans kors som vår ankermann 
og vårt symbol (les: korset).  Men våre røtter 
når også utover landets grenser. Vi har et 
internasjonalt esoterisk-tradisjon fotfeste 
med et idègrunnlag der alle mennesker er 
like, uansett tro, religion, rase og kultur.  

Vi sier at Det etiske fundament i Ordenen 
er særlig knyttet til Bibelens ti bud og 
nestekjærlighetsbudet. Ordenen har videre 
Bibelen fremlagt som en synlig vektlegging 
av den åndelige siden og som et ønske om 
Guds tilstedeværelse i møtet. Troen på Gud 
betyr ikke at man må være kristen eller 
tilknyttet noe trossamfunn. 
Ordenen er  snarere en flerreligiøs 
organisasjon, i den forstand at den 
forholder seg med respekt til alle religioner. 
Og bruker uttrykk som enhver Broder 
skal oppleve som ikke støtende mot hans 
egen tro men snarere en invitasjon til å 
medbringe sin egen tro inn i Ridderhallen. 

Når vår Orden bruker ordet Gud inkluderes 
derfor de ulike oppfatninger og Gudsbilder 
som Brødrene har. Det dogmatiske 

Riksskalds innlegg på Drott/
Hærmestermøtet
Hjerte og Ånd.
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himmel og en aldri sovende Guddom.
Når vi derfor bruker formuleringen En 
Høyere Styrelse mener vi det Gudbildet 
som enhver broder måtte ha. Man kan 
som følge av dette ikke definere RHK sitt 
Gudsbegrep ”En Høyere Styrelse” som et 
”minste felles multiplum”. Der man skjærer 
bort alt som personifiserer Guddommen 
som en Kristen Gud, Jødisk Gud, Islams Gud 
osv slik at det som er igjen kan være (kun) 
fellesbetegnelse og passe på alt og alle 
religioner. 
Det er heller slik at når en kristen broder 
bruker betegnelsen ”En Høyere Styrelse” 
så tenker vedkommende Broder på alt 
som kjennetegner en kristen forståelse av 
Guddommen. En Gnostisk basert tro vil på 
lignende måte bruke uttrykket med det 
innholdet som vedkommende broder har 
lært og fått tillit til gjennom sin gnostiske 
tro.  

Enhver broder er en søkende sjel. De store 
tenkere har lekt med de evige spørsmål:  
Hvor kommer vi fra, Hva er meningen med 
livet, og Hvor går vi hen? Og vår orden vil 
oppmuntre enhver broder til å være åpen 
for tilværelsens åndelige side og søke 

kunnskap knyttet til disse spørsmålene.

Enkelte religioner tror at ved å etterstrebe 
en høy moral og etiske prinsipper, vil vi 
få belønning for dette i vårt neste liv. Vi 
kaller det å holde sverdet høyt og skjoldet 
blankt. Sentralt i en slik tenkning for å få 
audiens med den høyere styrelsen, for å 
få nærkontakt og personlig felleskap med 
denne eller dette,  er en ydmyk erkjennelse 
av at vi får denne kontakten på tross av, og 
ikke på grunn av oss selv. 

Kristendom støtter seg til begrepet nåde 
som forutsetning for innpass til paradis (jfr. 
Jesu ord: ”Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Faderen uten gjennom 
meg”). Her kreves ingen handlinger for å 
godtgjøre innpass i himmelen. Kun tro. Og 
tro alene. Vi kaller denne retningen Den 
Apostoliske tro. Slik vi kjenner den fra Jesu 
lære og disiplenes forkynnelse i Bibelen.

Håpet er at brødrene ved å bli med i 
vår Orden og delta i studiemøter blir 
oppmuntrer til også å reflektere over disse 
spørsmålene på egen hånd. 

Morten Arnesen, Riksskald

Den hellige Josef, tømmermannen fra Nasaret, var Jomfru 
Marias beskjedne ektemann. Alt vi vet om ham, står i evangeliene, 
men bortsett fra i juleevangeliet står det svært lite om ham. Hans far 
het Jakob eller Heli. 

Selv om han var av Davids hus og en «rettskaffen» mann, var han 
en fattig håndverker. Det er ingen grunn til å anta at han var annet 
enn en ung mann da han trolovet seg med Maria, men legendene i 
de apokryfe skrifter forteller noe annet, spesielt det såkalte Jakobs 
Protoevangelium, og det er på grunn av dette at han så lenge har 
vært avbildet av kunstnere som en gammel mann. 
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For første gang i Losje V’s historie, ble 
det onsdag den 6. mai 2009 overrakt 2 
hederstegn for 50 års medlemskap i vår 
Orden. Det var Riksdrott Odd Caspersen 
som på en fin og verdig måte kunne 
overrekke hederstegnene til br. Knut 
Leira og br. Jan Borger Sørensen.

Vår Ordens Første Ærverdige og 
Opplyste Ridder, Knut Leira, er godt 
kjent av de fleste i vår Orden. Tidligere 
har han vært, Riksjarl, Riksdrott og 
Riksseremonimester. I vår egen Losje 

har han blant annet flere ganger vært 
Drott, samt at han ofte blir benyttet i 
Losjens komiteer

Br. Jan Borger Sørensen har gjennom 
sitt lange medlemskap innehatt verv 
i Losjens Råd og Hird, og han har vært 
vår Losjes Drott. Tidligere har han 
har vært benyttet i Losjens faste og 
ekstraordinære komiteer

Broder Johan Skjulhaug

TO 50 ÅRS JUBILANTER I LOSJE V, FREDRIKSTAD

De vennlige ord som sies i dag, kan bære 
frukt i morgen.
Mahatma Gandhi

Fra v. Jan Borger 
Sørensen, Riksdrott 
Odd Caspersen og 
Knut Leira
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Onsdag den 18.11.2009 kunne 
Losje nr. V, Fredrikstad feire sin 90 
års dag samt feire overrekkelsen av 
50 års hedersmedalje til vår trofaste 
ordensbroder Ole Mostad

Ridderhallen var godt besøkt av 
egne Ordensbrødre samt besøkende 
Ordensbrødre fra Losje II, Oslo, Losje 
IV, Sarpsborg, Losje VI, Halden, Losje 
VII, Moss da verdige Rikslendemann 
Ole Michael Granum kunne overrekke 
Broder Ole Mostad hedersmedaljen for 

50 års medlemskap i Ordenen R.H.K.

Broder Ole har under hele sin 
medlemstid vært meget aktiv i vår 
Orden. Han har blant annet vært Drott, 
Jarl og Kansler, men vi beundrer ham 
mest for hans utrettelige arbeid med å 
holde kontakten med syke Brødre og 
Brødre som av andre årsaker ikke er i 
stand til å komme på våre Losjemøter. 

Broder Johan Skjulhaug

DOBBELT JUBILEUM I LOSJE V, FREDRIKSTAD

Venner er som et lys langs veien. De forkorter 
ikke avstanden, men gjør veien lettere å gå. 
Ukjent forfatter

Ole Mostad
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Det var med en smule nervøsitet at Rådet i Losje 
VI, forsterket med Brødrene Erik Skattum og Terje 
Walther fra Gyldenløve(Eldsterådet) begynte å 
arbeide med planleggingen av 75 års jubileumet. 
Det store spørsmålet ble selvsagt ” hvor skal vi være?” 
Vår egen Ridderhall er ikke stor nok, så svaret måtte 
bli Fredrikk III hall som tidligere var blitt innviet som 
Ridderhall. Når det ble snakk om Brodermåltidet 
stod det mellom Kongshallene, hvor Brødre har blitt 
bespist tidligere, og Kuler & Krutt på Kaserna som 
også kunne tilby overnatting. Og svaret vet dere.

Fredag 25.09 kl.1400 startet vi biler som var fylt 
opp med hva vi mente vi måtte ha med for å rigge 
Ridderhallen slik vi ønsket, og med mange ivrige 
hender gikk det greit når vi først kom i gang. Hallen 
var ferdig rigget kl.1700, og vi som skulle bo på 
Kaserna dro dit og hilste på Br. Truls Birkelid som kom 
allerede torsdag. Etter hvert dukket det også opp 
andre Brødre som skulle bo her, og kl.1900 startet vi 
vårt sosiale samvær. Selv om vi ikke var så mange ble 
det en hyggelig kveld med gode historier fra nær og 
fjern.

Lørdag 26.09.
Etter en god frokost tok vår Drott, Tor Kruse, Brødrene 
med seg på en to timers tur rundt på Fredriksten og 
fortalte med lokal entusiasme om denne perlen som 
nå for tiden brukes til opera, utstillinger,” Allsang på 

grensen” og mye mer.
Kl.1500 inntok Drott og hans menn Ridderhallen i et 
vær som vi hadde håpet på, men kanskje ikke helt 
trodd på.

Losjen ble åpnet til kl.1530 og vi kunne sitte rolig og 
avslappet mens Gregoriansk klostersang strømmet 
ut av høytalerne. En enorm opplevelse i et rom med 
slik akustikk. Det må bare oppleves.
Kl.1600 var tiden komet for vår I Sk.sv., Broder Tommy 
Larsen til å føre Brødrene inn i Ridderhallen og dette 
ble utført med den verdighet som kreves i en slik 
stund. Men ute i Forhallen var det flere som ventet 
på Br.Tommy og Br. Kai, våre Skutilsveiner, som også 
klarte kunststykket å lede Brødre fra Riksrådet, 
Besøkende Drotter, Hærmester Provinsiallosje Borgar 
og Første Opplyste Ærverdige Ridder inn på rekker 
bak Alteret. Noen av Brødrene lurte på om vår I.Sk.
sv. hadde militær bakgrunn, men faktum er at han 
er utdannet barnehageleder. Kanskje det var derfor 
at det gikk så bra. Møtet ble deretter åpnet i I Grad 
av vår Drott som ledet møtet med sikker hånd. For 
oss som deltok på møtet var det en opplevelse å 
høre Åpningssangen og Ja vi elsker bli sunget av et 
slikt prektigt mannskor på 90 mann. Flere Brødre tok 
ordet og takket for et flott møte før vi kunne avslutte 
på vanlig vis, og strømme ut til den flotte høstsola.
Vårt Brodermåltid fant sted på Kuler & Krutt, 
spisesalen på Kaserna, med ca 90 Brødre til 

75 års jubileum i Halden
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bords. Etter en liten aperitiff ble Brødrene ønsket 
velkommen til bords med et velkomstdikt av Kansler 
Roy Norderhaug.

Når vi samles her til fest,                       
er det for med denne gest

å ønske dere alle velkommen.
Vi ønsker våre Brødre fra sør og nord

og øst og vest velkommen til denne vår
Syttifemårs Åremålsfest.

Vi håper dere alle vil trives,
og i hvert fall ikke kives 

om hvem som er størst og eldst.
For i kveld er Losje VI sin

Syttifemårsfest.

Denne Losjen her nede i øst
var en gang i Ordenen størst.

Riksdrotter og Hirdmenn ble fostret her
enda vi er svenskegrensen nær

Vi er ikke mange mot hva vi var,
men det er dette vi har.

En Broderflokk som stiller opp
og løfter i flokk.

Da er vi i hvert fall mange nok!

Det finnes eldre og flere, men 
for oss er ingen bedre.

Vi trives vell i Losjen vår,
og vet det gjelder i mange år.

Vi håper at møtet i dag gikk bra.
Og Høye Drott hadde rett da han sa:
”Vi Ridderhallen fyller til dette møtet
med gode venner og Gode Brødre”

Når Brødre i Halden fyller syttifem,
da kommer Riksrådsbrødre og hyller dem.

En hyllest de vel har fortjent.
Bedre med tidligere enn for sent.

Men nå er vi samlet og her skal spises,
og med gode ord og taler skal vi berikes.

Brødrene i Losje VI ønsker velkommen
til denne vår Åremålsfest.

Hjertelig velkommen skal dere være. 

Vår Drott, Tor Kruse ønsket også alle velkommen for 
så å gi ordet til kveldens toastmaster, Br. Per Arild 
Sæby, som fortalte litt om Fredrikstens historie. 
Deretter var det klart for de kulinariske nytelser som 
besto av laksetartar til forrett, helstekt indrefilet av 
okse m/rotgrønnsaker og poteter med en nydelig 
rødvinssaus, som hovedrett. Til dessert ble vi servert 
en eplekake med krem som 

også smakte helt nydelig.

God mat, godt drikke og Gode Ordensbrødre gir et 
godt Brodermåltid, men vi skulle også av gode ord 
berikes, og først ut var Rikslendermann, som utbrakte 
Kongens skål som ble etterfulgt av Kongesangen.

Vår egen Drott talte om sol og lys og avsluttet med å 
oppfordre Brødrene til og smile mer i hverdagen og 
til og bli med på Losje VI sin skål.

Rikslendermann fikk på ny ordet og mente at Losje 
VI var unik, startet i tunge tider, men bygde seg opp. 
Det ble sagt at Brødre fra Losje VI har gjort en stor 
innsats i Ordenen. Men nå måtte vi se fremover, og 
da mot 2012 hvor vi skal bli en Nordisk Losje. Da 
ligger jo Losje VI midt i smørøyet for hele Bohuslän 
ble det sagt.
Ordenen har store utfordringer, 33 Grader vil ta sin 
tid, men vi skal fullføre det store verket. Likegyldighet 
er farlig. Det skaper ingen 
ting. I våre styrende organer 
er det en viss uenighet, men 
alle vil det beste for vår 
Orden. Det ble overrakt en 
fin krystallvase fra Riksrådet.. 
Ordenens skål ble utbrakt før 
vi sang Ordenssangen.

Drott Losje II, Svein J. 
Mathisen takket for 
innbydelsen og fin 
mottagelse. Fredriksten oste 
av historie. Han hadde vært 
med her for 10 år siden og 
var glad for å være tilbake. 
Følte at det var ro og velvære 
her og høy trivselsfaktor på 
Jubileet. Br. Svein passet også 
på og minne oss på 100 års 
jubileumet til Losje II som vil 

75 års jubileum i Halden

Drott Tor Kruse 
takker for blom-
ster
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Til gjestebud vi kommer ikke tomhendt
med tastetrykk er penger oversendt.

På vegne av Losje 11,10,9 og 8
vil jeg overrekke dette bursdagskort

med hjertelig hilsen alle fire 

Neste taler var Hærmester, Tormod Carlsen fra 
Provinsiallosje Borgar som sluttet seg til de andre 
talerne og overrakte blomster.
Første Ærverdige Opplyste Ridder, Knut Leira var 
også blant gratulantene og krydret sin tale med 
historier fra sin tid på Fredriksten, nettopp i dette 
bygget.

Drott Losje XXVII, Tor Arne Samuelsen var kveldens 
siste taler, og hans oppgave var å takke for maten. 
Med humoristiske paralleller ble maten beskrevet, 
og at Brødrene satte pris på maten ble vist da 
Br.Tor Arne kalte inn kjøkken/serv.personell + 
arrangementkomiteen og det ble utbrakt en skål for 
dem.
Før spisesalen ble forlatt ble Haldensangen sunget.

Kvelden videre ble tilbrakt med kaffe og annet 
god drikke. At Brødrene trives sammen og finner 
hverandre ble kvelden og de tidlige nattetimer et 
godt bevis for.

Gode Ordensbrødre, dere skal vite at Brødrene i Losje 
VI satte stor pris på de mange Brødre som gjorde 
denne dagen til et hyggelig minne for Losje VI. Vi 
takker også for de gode ord som ble sagt, og for de 
gaver som ble gitt til Jubilanten.

For  Rådet og Brødrene i Losje VI
Broder Roy Norderhaug, Kansler

finne sted 20. mars 2010. Pengegave var sendt og 
blomster ble overrakt på vegne av flere Losjer.

Drott Losje V, Thor H. Bråthen syntes det var spesielt 
å være i 75 års jubileum for sitt fadderbarn og takket 
for fint møte og mottagelse. Vi skulle nå tilegne oss 
ny lærdom, det er høst- høst ny kunnskap. Br. Thor 
overrakte et pengetre på vegne av Østfoldlosjene og 
Drøbak, men gjødsling måtte Losje VI stå for.

Drott Losje XI, Åge Berg hilste fra Losjene i Vestfold / 
Telemark og ønsket oss lykke til videre og avsluttet 
med et flott dikt.

Brødrene i Fredrikshald
byr til gilde i en festningshall.
De har 75 årsdag å feire der,

og Brødrene kommer i fra fjern og nær
vil sine venner hylle.

Den gjestfrihet de viser her
er hjertevarm og svær.

Med vennlig smil og utstrakt hånd
de knytter til seg sterke bånd.

Som gjester blir vi æret

En Ridderhall på Fredriksten 
er sete for anledningen.

Gir høytidsstunden en velegnet ramme
gjør slett ikke vertenes opplegg til skamme.

Her er alt som skal til for å trives

Med øvelse og stil blir møtet ført
For en forsamling glad og lydhørt.

Vi gleder oss til det som videre skal komme
mye skal annammes før feiringen er omme

fulle av forventning er vi alle.

Vi må for all del ikke glemme
våre gratulasjoner å fremme.

Det arbeid som er utført gjennom 75 år
står det respekt av og vår beundring dere får.

Og Losje VI vi gleder oss med dere
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En nydelig høstdag i 
historiske 
omgivelser



Det durer så trygt fra ovnen. Gjennom 
trekkhullet i ovnsdøren skinner flammene 
og sender lekende lysstrimler utover. Mor, 
far og søsken pusler med sitt i skinnet fra 
parafinlampen, og alt er varmt, lunt og 
godt.  Gjennom vinduet stråler skinnet fra 
en fullmåne inn og lager et rutete lysteppe 
på gulvet. 

Det nærmer seg sengetid for oss små. Så 
sier mor: ”Vi har ikke råd til å legge oss enda 
nå som det er så fint ute. Vi er nødt til å gå 
ut og se”.

Der står vi, en liten familie, samlet på 
trappen. Kulden biter straks i bar hud. Det 
er blåkaldt, men en gylden fullmåne sprer 
slik et underlig godt lys ut over vidda at 
det kjennes varmende likevel. Bortover 
skaren skinner det i snøkrystaller, det glitrer 
og beveger seg som om det lever, og det 
knitrer i kulden. Midt imot månen renner 
en ekstra sterk lysstrime bortover snøen. 
Den blir borte bak en haug, men kommer til 
syne igjen i neste skråning og fortsetter slik 
bortover til den siste fjelltoppen før den blir 
borte i natten på vei mot månen selv.

Over oss blinker stjernene i den klare 
kvelden. Det er helt stille, men bakenfor 
stillheten er det liksom et sus i rommet. 
Akkurat som en hvisken fra noe der ute. Så 
farer plutselig et svakt nordlys over den 
høye himmelen. Det blir sterkere og bølger 
frem og tilbake en stund. Akkurat som om 
det blafrer i gardinene i vinduet ut mot 
det store og ukjente. Nordlyset blir borte 
igjen, men stjernene står tilbake. Det er så 
mange av dem! Den store og klare virker 
så nær. Men bortenfor den er det ingen 
ende. De ligger liksom i lag etter hverandre, 
i lag etter lag, men det er ikke mulig å se 
den siste. Det er ingen siste, bare nye etter 
hverandre hele tiden.

Vår lille familieflokk blir så liten. Vi er bare 
fem. 

Far blåser ut lampen. Vi sier godnatt til 
hverandre fra hver vår sengekrok. Mørket 
tetter seg rundt oss. Men fra siden av 
gardinen smetter en månestråle inn og 
tegner en lys vei bortover veggen. Tankene 
følger den veien utover blant stjernene og inn 
i den gode søvnen…..

Det var godt å være liten gutt den 
gang. Far var jernbanearbeider, og vi 
bodde på høyeste Dovrefjell. Det var før 
maskinene fortrengte mannekraften. 
Mange familier hadde sitt virke og bosted 
langs jernbaneskinnene. Det var et eget 
lite samfunn, et samfunn som nærte en 
slags ærbødig respekt for den naturen 
som omga oss. Når snøstormen brølte og 
stengte alle inne, eller når den første tranen 
kom skrikende inn på Fokstumyra en varm 
forsommerdag, en ble undrende over det 
mangfold, den styrke, den fiendtlighet eller 
gjestmildhet som naturen omga oss med.

Men aller sterkest virket de klare 
vinternettene på et lite guttesinn. Jeg 
tenker med takknemlighet på at far og mor 
forstod å ta oss med ut og la oss få oppleve 
det store som vi snart forstod at vi var en 
liten del av. Det var som å bo tett oppunder 
himmelen når de klare vinternettene 
bredte stjerneteppet over oss. Det var 
ingen gatelys som bleknet vinternatten. 
Bare himmelens egne lykter laget det skinn 
som vi stod i.

Jeg står mellom Brødrene i Losjens 
Ridderhall. Over oss lyser vår stjernehimmel. 
Og jeg kjenner en lengsel etter de minnene 
jeg har gjemt lengst inne i meg, minnet 
fra mine guttedagers største og klareste 
stjernehimmel den gang vi stod under den. 
I naturens Katedral…..

Naturens  katedral.
av Broder Nils G. Roen. Losje XVI
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Losje St Olav XXIV Arendal 
har for 4. gang gleden av å innvitere til

Brødresamling 6. og 7. februar 2010 på Lyngørporten

Et retreat opphold til ettertanke, felleskap og glede.

Fra programmet:

• En filosofs (Hans Grelland) betraktninger 
• Møte med noen skipsfartshistoriske høydepunkter fra Sørlandet 
• En Høyere Styrelse/Korsets symbol 
• En reise utenom det vanlige
• Trosskapsløfte - hva betyr det ?
• Etikette
• Ordveksling og diskusjon. 

Vi møtes på lørdag den 6. februar til lunch kl 12.00 og
 avslutter på søndag innen kl 14.00 

På lørdag kveld serveres det en tre retters middag og vi hygger oss sammen.

Overnatting på Lyngørporten luksushus inkl full forpleining til en overkommelig pris.
Dobbeltrom kr 1 500 pr person - Enkeltrom kr 1 700 pr person.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en god tradisjon og 
som ikke blir helt den samme uten deg!

Påmelding innen mandag 6. januar 2010 til RHK Arendal  arendal@losje.org  
eller tlf 90 14 81 43.

mailto:arendal@losje.org
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Alle vi som har gått fra gamle Vestbanen og 
forbi Rådhuset, har drømt oss litt tilbake I 
tid. Hvordan var det der for 100 års siden? 

Hvordan var turen for besøkende fra 
Drammen, kommende i damptog, å gå forbi 
Piperviken og opp til Gamle Raadhus der 
Losje II skulle etableres.  For 100 år siden 
eksisterte ikke Oslo Rådhus i Piperviken. 
Der Oslo Rådhus ligger I dag lå det 
forskjellige underholdningstelt. Det var en 
fattig del av byen. Men noen 100 meter 
lenger opp i gata var det ikke fattigstrøk. 
Der Gamle Raadhus ligger. Selv om ikke 
selve ungangelsen skjedde i disse lokaler 
var det der oppveksten av den nye losjen 
skjedde fra 1915.

100 års jubileet for Losje II skal 
forhåpentligvis gjenskape en del av den 
historien som ligger bak Oslo losjen. Det 
skal skje både ved å være til stede der de 
som var på stiftelsesmøtet var, og ved å få 
lokalhistorikere til å fortelle om hvordan 
det var å leve i Christiania by (som det het i 
1910).

Festhelgen starter på Café Engebret nede 
på Bankplassen. Café Engebret er den 
eldste restauranten i dagens Oslo, men det 

var også der kunstnere og politikere møttes 
på 18- og begynnelsen av 1900-tallet. 
Gjennom et enkelt måltid vil de besøkende 
kunne oppleve stedet der Bjørnson, Ibsen 
og politikere som Johan Sverdrup vanket. 
I Café Engebret er det mange bilder fra 
Christiania i denne perioden.

Lørdag skal vi bevege oss inn i 1900 tallet. 
Vel, ikke for langt. Om formiddagen skal vi 
stoppe på nettopp i Oslos gamle rådhus 
der det har vært losjevirksomhet siden 
slutten av 1700 tallet. En oktoberdag i 1915 
hadde Losje II vokst ut av de første lokalene 
der de holdt sine møter og flyttet da til 
lokalene i det gamle rådhuset. Bare ved å se 
disse staselige lokalene kan vi føle en del av 
stoltheten til Drott Joh. Badenduck når han 
hadde sitt første møte. På hvert møte kom 
det mellom 30 og 50 Brødre. Losje II var på 
den tiden så stor at den fikk ofte omtale i 
lokalpressen

I dag kan vi gjennom malingen på veggen 
se formene av Ridder og Frimurer Symboler. 
At dette var et viktig hus for utviklingen 
av fritenkningen rett før og rett etter 
frigjøringen fra Sverige, er det lite tvil om. 
Og i ett av lokalene ble nettopp Losje II 
stiftet. 

Over: Gamle Raadhus 
– Der stiftelsesmøtet av 
Losje II var 15. mars 1910.

Velkommen til 100 års jubileet i Oslo.
av Broder Trygve Jarholt Losje St. Olav II
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Vi får en omvisning på Gamle Raadhus. Her 
har “historien stått stille” Så vi får gleden av 
å sette oss ned å tenke igjennom hvordan 
stiftelsesmøtet var. 
Vi får se symbolene på veggene og 
se søylene som opplagt var en del av 
Losjelokalene.
Etter en bedre lunch deles vi i to. Den 
mannlige delen av selskapet må forberede 
seg til Jubileumsmøte, så vandrer den 
bedre halvdel av selskapet på omvisning i 
Kvadraturen. Temaet for omvisningen blir 
“Hvordan gjorde man innkjøp for 100 år 
siden”. I dagens Kvadratur med mange små 
kunstforretninger var virkelig “shopping 
området” for 100 års siden.  Kvinnene følger 
med og får avslutningsvis anledning til å 
gjøre noen innkjøp selv.

Den mannlige avdelingen skifter til 
smoking og skal gjennomføre festmøtet 
i Stjernehallen i Den Norske Frimurers 
stamhus.. Der blir det gjennomført et møte 
som er verdig en “100 års” jubilant.
På kvelden fortsetter festen med en 3 
retters middag i Frimurernes festlokale.

Dette er et av de vakreste lokaler i dagens 
Oslo. Det har nettopp fått ny make up.

Oslo er en stor by i dag, men den var liten 
for 100 år siden. Alt skal skje innen denne 
rammen og alt skal skje innen en radius på 
4-600 meter. Hotellet ligger kun 200 meter 
fra stamhuset. 
Velkommen skal dere være til en feststund 
i Oslo.

Til v.. Café Engebret 
– med den “noe tørste” 
skuespilleren Johan 
Bruun på statue på 
utsiden.

Til v. Den Norske 
Frimurerordens stamhus 
i Oslo

St. Olavposten 4-2009
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Det var 65 Brødre til stede på fellesmøtet 
som for anledningen ble holdt på Hotell 33 
i Oslo.
Fellesmøtet var beæret over å få besøk av 
medlemmer av Rikshirden ved Rikskansler, 
IndreRiksLosjevakt, samt besøkende Drotter 
fra Losje I og Losje III. 

Drott ønsket Brødrene hjertelig 
velkommen, ”I høst har det ikke vært 
stort fremmøte i Losje II, og da er det 
spesielt flott med så stort oppmøte i 
kveld. Fellesmøtet ble lagt til Hotell 33 av 
kapasitetshensyn.”

Drott informerte om at vi i Losje II har 
Temaer under posten for Ordenenes vel 
og beste. Dagens Tema er: ”Ærlig og trofast 
Broder” - Hva vil det si å være dette?”

Broder Kjell Fagerland inviterte på vegne av 
Festkomiteen til Brodermåltid. 
Broder Kjell informerte litt om bygget og 
dets spesielle arkitektur.
”Bygningen vi er i nå er fredet, og dette 
skyldes i hovedsak betongstrukturen i 
bygget”. Han anbefalte turen opp med heis 
for å få en utsikt og benyttet anledningen 
til å informere om kveldens Lotteri. 

På vegne av 100 års jubileumskomiteen 
informerte Broder Trygve Jarholt. 
Den 19.-20. mars er det 100 års jubileum. Da 
er det anledning til å ta med ektefeller og 
partnere. 

Fra Losje XIII Hønefoss var det 12 Brødre, 
som hadde tatt turen over.
Det ble overbrakt hilsning fra Drott Rolf 
Solheim og det var synd at de kulinariske 
opplevelsene Rakefisk og Baccalao 

kolliderer.
Drott fra Losje I, 
Drammen takket 
for hyggelige 
innbydelser. Det 
var 16 deltagende 
Brødre fra Drammen. 
”Det er alltid fine 
møter i Losje II. 
Vi gleder oss til å 
komme tilbake hit.  
Jeg ser frem til en 

hyggelig kveld i Broderskapets Ånd”, sa han. 
Drott Losje III Kongsberg informerte om at 
det deltok 10 Brødre derifra. 

Kveldens tema var: Ærlig og trofast broder 
- Hva vil det si å være dette? 

Vissheten om at vi er så heldige i vår orden 
å ha trofaste brødre som ser det som sin 
selvfølgelige oppgave å ta kontakt og 
ha kontakt, det varmer!! Man får håpe at 
Ridder av det Hvite Kors også i fremtiden vil 
anspore til slik uegennyttig innsats. 

Men for å gjøre oss verdige til slike trofast 
kontakt når den tid kommer, og tro meg, 
den tid vil komme til oss alle, må vi selv 
være trofaste og ærlige. Vi må trofast 
komme på møtene, trofast gjøre våre 
plikter og utøve losjens embeter. Vi må 
bruke tid og oppmerksomhet på hverandre, 
i vår losjehall. Vi må være ærlige mot våre 
ordens brødre og om oss selv, vi må være 
ærlige i våre møter med hverandre og vi 
må tørre å by på oss selv. 

I vår orden er det ikke farlig å by på oss selv, 
fordi da er vi trofaste og ærlige mot vårt 
løfte og våre idealer. Det som blir talt om 
eller drøftet både i plenum og i den dype 
samtale er og forblir mellom brødrene.  
Men uten at vi er villige til å by på oss selv, 
så vil ikke de forpliktende kontaktene 
mellom brødrene så lett oppstå. 

Den forpliktende kontakten som gjør 
det til en selvfølge å ta kontakt med en 
ordensbror som er savnet i hallen. For 
savnet, det blir vi alle som har gjort vår plikt 
og vært en ærlig og trofast ordensbror! 

Som vi ordensbrødre også er visse på, at 
er vi ærlige og trofaste mot hverandre, så 
vil det være en ordensbroder der ved din 
side når du trenger det. Og er du ærlig og 
trofast, så er du der når en ordensbroder 
trenger deg.
(Redigert utdrag fra møteprotokollen Losje II 
Oslo)

Fellesmøte i Losje St. Olav II 
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Juledikt

Snart klokker ringer over bygd og by,
og klare stjerner blinker,
det kommer julekveld på ny
og eventyret vinker.
Og lyset fra Bethlehem
det skinner over alle hjem
og gir oss fred i sinnet

Og tanken lar vi favne vidt
om alle her på jord
til de som kjemper og har stridt
til dem som står ved ror.
Til alle dem som sorgen slår,
som ikke frem til freden når,
og ei får fred i sinnet.

Så la oss synge julekvad,
og røre ved de strenger,
som gjør oss lykkelig og glad,
hver kveld vi Herren trenger.
Og julens budskap, julens fred
det fjerner det som stenger,
for alles fred i sinnet.

Robert Jørgensen
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Nå i julenummeret av St. Olavposten vil jeg 
gjøre noen betraktninger om lyset. Mørket 
vi nå har rundt oss i naturen store deler av 
døgnet forsøker vi å kompensere for med 
lamper og lykter og andre former for lys. 
Ingen gir allikevel full erstatning for det 
store lys, solen, som kun i noen få timer og 
lavt på himmelen gir oss det livsgrunnlag vi 
lengter etter. 

Nå i vår moderne tid vet vi at solen kommer 
tilbake etter et fast mønster og gir oss 
den varmen vi trenger. Det er bare å la 
tiden gå sin gang. Allikevel er det noe som 
mangler. Mange sturer når de i ukevis må 
dra på jobben i mørket om morgenen, 
og når arbeidstiden er slutt, er det mørkt 
igjen. Andre lider virkelig. Mørkedepresjon 
er en reell diagnose innen psykiatrien og 
behandles med lys.
Uansett, vi har alle behov for en markering 
av det tidspunktet av året når daglengen 
endrer seg fra å bli kortere, til å øke igjen. 
Noen kobler religiøs symbolikk til feiringen, 
andre markerer julen som en ren feiring av 
at lyset skal komme tilbake.

Tidligere lå det alvorligere realiteter bak. 
Det var om å gjøre å blidgjøre gudene 
slik at menneskene nok en gang skulle 
bli velsignet med det livgivende lyset 
og varmen som solen ga og som var 
grunnlaget for at livet skulle gå videre. 
Det var ikke hvert år det var nok mat 
på stabburet og nok fôr på låven når 
vinteren kom. Da betydde det sult og død 
både for mennesker og husdyr. Lysfesten 

midtvinters hadde reelt innhold for disse 
menneskene.

Lyset og solen har derfor i uminnelige tider 
vært symbol for liv og kraft. I Kina er den 
keiserlige fargen gul og betyr åndelig kraft 
og visdom. Solens farge er gul slik vi ser 
den. 
Selv uten de gamle mystiske symbolene, 
lengter det moderne mennesket etter 
solen og lyset og den varmen det gir. Slippe 
å gå med tunge klær og kle seg godt for 
ikke å fryse. Vi blir alltid lysere til sinns 
når vårlig frihet og varme gjør at vi kan 
kaste klærne. Om vi ikke er deprimerte i 
psykiatrisk forstand, vil de fleste si at de lyse 
årstider tross alt er bedre enn de mørke. 
Samtidig vil nok også de aller fleste av oss 
medgi at variasjonen mellom lys og mørke 
gjør at vi setter mye større pris på lyset når 
det kommer.

Det var heller ikke å undres over at 
Benjamin Franklin så tidlig som i 1784 
foreslo å innføre sommertid. På 1900-
tallet ble det gjennomført i de fleste 
land i den tempererte sonen. Mange 
land har det fortsatt og flytter klokken 
i retning sommeren. En time framover 
mot sommeren om våren og bakover om 
høsten. Slik får vi utnyttet solen og de lyse 
årstider. 

Hva er det med lyset som gjør det så 
livgivende? Alt liv er avhengig av lys. 
Det er energien i sollyset som utnyttes i 
fotosyntesen. Der spaltes vannmolekyler 

Lyset - livets grunnlag
av Broder Svein Erik Strande Losje XV Gjøvik
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og avgir energirike elektroner som brukes 
i dannelsen av sukker. Samtidig dannes det 
også rent oksygen.
Alt liv på jorden (med noen meget få 
unntak som anaerobe svovelbakterier) 
baserer seg på de energirike forbindelsene 
som dannes under fotosyntesen. Enkle og 
kompliserte dyrearter spiser planter som 
har fotosyntetisert. Andre dyrearter spiser 
både planter og dyr som har spist planter. 
Rovdyr spiser bare andre dyr. Disse har 
spist planter eller andre dyr som har spist 
planter. All energien som samles på toppen 
av næringskjeden baserer seg på de enkle 
sukkerartene som ble dannet da lys trigget 
fotosyntesen.

Det er nok innebygget i oss at det er lyset 
som er det livgivende grunnlaget vi alle er 
avhengig av. Derfor har vi fått den lengten 
etter lys som er blitt til symbol på livet. 
Lyset og solen er symboler på de krefter 
som holder liv i oss.
Hva er lys? Det har ingen hensikt å gå 
mer i detalj på det enn å si at fysikerne 
har vanskeligheter med å definere 
lys på én enkelt måte. Det trengs to 
forklaringsmodeller for å forklare lyset. Alt 
etter hvilke forsøksbetingelser en setter 
opp for å observere lysets virkning. Lys er 
elementærpartikler, lyskvanter som brer 
seg i rommet i adskilte energipartikler. Lys 
er også elektromagnetiske bølger som 
brer seg i rommet. Bølgene har forskjellige 
bølgelengder som avgjør hvilken farge de 
enkelte lysstråler har. I vår sammenheng 

har fargene mer interesse enn fysikken 
ovenfor.
I mange sammenhenger der det søkes 
etter dypere mening, brukes blant annet 
farger som symbolikk. Jeg har alt nevnt den 
keiserlige gule fargen i Kina og gult som 
symbol på solen og livet. Rødt er den minst 
energirike fargen i det synlige spekteret. 
Rødt er blodets farge og symboliserer 
varme. Morgenrødens gudinne for romerne 
var Aurora. Solen var Auroras bror. Aurum 
er latin for gull. I det gamle Egypt var rødt 
fargen til solguden Ra. 
Mange andre symboler er lagt til den røde 
fargen, her tar jeg med dem jeg synes 
passer oss. Det er slik med symboler. De 
brukes i en bestemt sammenheng, til å 
forklare visse tankerelasjoner. Om det 
er noen rød tråd i denne fremstillingen, 
får andre bedømme. Uttrykket rød tråd 
kommer visstnok fra den britiske marine. 
De var sterkt plaget av nattlig tyveri av 
tauverk fra sine båter. Når de gikk rundt 
på nabobåtene ved kai og lette etter 
tjuvgodset, kunne de ikke bevise at 
taukveilene kom fra deres båter. Alt tauverk 
var likt. Inntil marinen fikk produsert 
tauverk med en innflettet rød tråd. Da fikk 
de ha sine kveiler i fred. 

Ha en god jul og et riktig godt og lyst nytt 
år.
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Lørdag 3. september opprant med sol og 
fint vær. Vi var over 60 stk. denne gangen 
og samtlige losjer var representert.

Møtet startet kl 14:30 med rundstykker og 
kaffe/te i forkant av selve oppløftet i hallen.

Høyverdige Landspresident Synnøve 
Kristiansen åpnet møtet på ritualmessig 
måte og ønsket velkommen. Seremonien 
var vakker og stilfull. Samtlige presidenter 
frembrakte sine hilsninger og ønsket oss 
lykke til med det videre losjearbeidet.

Møtet ble avsluttet kl 17:20. Vi var nå en 
fullverdig losje i 3. Grad.

Kl 18:00 var det tid for en velkomstdrink og 
praten gikk løst blant søstrene.

Vi gikk til bords kl 18:30. Middagen 
innfridde alle forventninger. Lammelåret 
var perfekt tilberedt og hadde følge av 
grønnsaker, en deilig saus og gratinerte 
poteter. Alle koste seg og var fulle av lovord 
over middagen. St. Olavbrødrene utførte 
sine oppgaver som servitører/vinkelnere på 
en utmerket måte og bidro til en hyggelig 
ramme rundt det hele.

Desserten besto av is med bjørnebær.

Talene ble holdt etter at hovedretten 
var ryddet av bordet. Høyverdige 
Landspresident var den første på talelisten 
etterfulgt av verdige President Elisabeth. 
Broder Leif leste hilsninger fra Riksdrott i St. 
Olavlosjen og overrakte blomster til verdige 
President. Så var det tale fra visepresident 
fra vår moderlosje i Stavanger. Til slutt delte 
søster Anne Lise sine tanker med oss. På en 
ekte og varm måte uttrykte hun sin glede 
og takknemlighet over å få være en søster i 
vår losje.

Det var mange rørende og varme ord. 
Søster Tove fikk æren av å holde takk for 
maten tale.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og deilig 
kake, og for ikke å glemme, loddsalg med 
mange fine gevinster. Takk til alle som var 
med og gjorde denne dagen helt perfekt.

For losje Valkyrjen XII, Haugesund

Gro Hungnes
Sekretær.

Hevelse av Losje Valkyrjen XII 
Haugesund til 3. Grad 5.9.2009

Et menneske som lever i stor kjærlighet eller i sant vennskap, går 
ikke glipp av noe, men den som er ensom, går glipp av alt. Bare den 
som med kjærlighet stiger ut av jegets sirkel til et Du, finner porten 
til andres hemmelighet.
Gabriel Marcel
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Landslosje Valkyrjens Råd 
ønsker alle 
Valkyrjesøstrene og St.Olavsbrødrene 
en Gledelig Jul og et Godt Nytt år 
fylt med øyeblikk vi kan glede oss 
over, - alt det vakre rundt oss og alle 
vi er glad i. 



28 St. Olavposten 4-2009

Trøndelagslosjene gjennomførte 
Fellesmøte den 20. oktober 2009 med Losje 
XXII Stiklestad som vertskap. Til sammen 
var det 57 Brødre tilstede, 15 Brødre fra 
Losje XIX Trondheim. 
16 Brødre fra Losje XXV Steinkjer og 26 
Brødre fra vertslosjen.

Møtet I Ridderhallen ble åpnet med Drotts 
innledningstale til Brødrene:

Gode ordensbrødre. 

Det er ett utsang som har, ja nærmest fulgt etter 
meg helt siden kvelden hvor jeg ble tatt opp i 
Losje XXII Stiklestad. Under brodermåltidet holdt 
Lendermann en tale til oss nye, som vanlig er. Som 
avslutning på talen fikk vi en ringperm inneholdende 
studiemateriell for 1. Grad. Senere på kvelden, 
hjemme, ble det bladd og lest litt og der sto det: 
Det er mange dører å åpne for den som søker.
(Frank Strype.)
I årene som har gått siden den kvelden er det blitt 
mye grubling på hva har Frank Strype egentlig mente 
med denne formuleringen?

Noe synes åpenbart. I løpet av opptaket får man se 
inn bak den første dør. Det åpenbarer seg ritualer og 
symboler som ikke er så lett å forstå med det samme, 
men gradvis, gjennom deltakelse på losjemøtene og 

på studiekveldene så kommer noen ”aha opplevelser”.

Så følger nye dører etter hvert som man får 
gradspasseringer. Men før gradspassering er det en 
forutsetning om deltagelse på et visst antall møter, 
og det fordres også deltakelse på studiekvelder før 
opptak til neste grad. Altså, en må ville noe selv, eller 
sagt med andre ord: dører å åpne for den som søker.

Så er det jo slik at ikke alle slår seg til ro med å vente 
på neste dør/les gradspassering. Trangen til å forstå 
og lesehunger tar over. Det pløyes igjennom anbefalt 
losjelitteratur. Noen nøyer seg ikke med anbefalt 
litteratur, men søker seg fram på egen hånd i bøkenes 
verden. Denne søken åpner nye dører, og gir økt 
forståelse. Men resultatet kan også noen ganger være 
at nye dører viser seg å være blindveier. Men man har 
jo slik en sterk trang til å forstå.

Etter hvert innser man at det dreier seg ikke bare om 
å forstå.  Det er nok ikke det Frank Strype har ment. 
Uansett hvor mange dører som åpnes, så kommer 
man liksom ikke nærmere målet. Det går simpelt hen 
ikke an å lese seg til å bli en sann og ekte losjebroder.

Det hele dreier snarere om å arbeide med sin egen 
utvikling i stillhet, men i et fellesskap med andre som 
strever med det samme.

Noen har sagt at vi alle har en dør inn til oss selv. Det 
er bare det at den døren har dørhåndtak bare på 
innsiden. Gode ordensbrødre. Kanskje er det slik at 
dersom vi virkelig vil videreutvikle oss som person, 
foredle vårt sinn som vi sier, da er denne døren den 
viktigste.

En dør kan oppfattes som stengsel før man åpner den, 
eller til døren faller ned av elde. Det er mange slags 
stengsler, reelle og symbolske. 
Etter innledningsordene ble det spilt ”skigardvise” av 
Stanley Jacobsen.

Broder Stig Rønning, Kansler

FELLESMØTE FOR LOSJE 
XIX, XXII OG XXV DEN 20. 
OKTOBER 
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GODE ORDENSBRØDRE

Snart har året 2009 gått og blir historie, dette har for 
Hovedlosjen vært et år med mye arbeid og som går 
inn mot slutten med en meget positiv linje framover.
Det har vært stor møteaktivitet denne høsten for oss 
i Hovedlosjen og for alle Provinsiallosjene.
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 6 til 15.grad.
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. 24.11.2009 er det registrert 487 søkere, og siden 
stiftelsen i 2003 er 368 innlemmet i de Høyere 
Kapitèler.
Vi har stiftet alle Provinsiallosjer som vi hadde 
planlagt, men der ligger vi foran vårt tidsskjema fra 
2003, ingen hadde vel trodd at dette skulle være i 
havn så fort.
Rett etter nyttår starter det en hektisk periode med 
kurser for de som skal være valgbare kandidater til 
2012 når sammensmelting av de 2 systemer skal 
finne sted.
Flere komiteer kommer til å ha store 
arbeidsoppgaver de 2 siste årene.
Ellers er vårt Hærmestermøte igjennomført sammen 
med Drottmøte for første gang i historien, dette 

tror vi kan bli en riktig samling de siste år før 
sammensmeltingen.
Alle representanter fra de Høyere Kapitèler er 
delt inn i grupper som skal jobbe i de forskjellige 
provinsialer og gi oss signaler på hvordan vi kan 
jobbe smartere og mer effektive. Her venter vi både 
ris og ros og ser fram til de signalene de kommer 
med.

Vi har også inngått en ny avtale med Thon Hotell så 
er dere ute og reiser så kan dere henvise til avtale 
Anton og da får dere de prisene vi har fått, vi har 
faste avtaler for Tønsberg – Bergen og Trondheim. 
Skal dere andre steder ta kontakt så skal dere få en 
kontakt person slik at dere får hyggelige priser.

De som hører med i de grupper som kjører et raskere 
løp, er disse datoer satt opp fram til høsten 2011, 
kursdatoer kommer så fort disse har blitt fastsatt i 
Lærerkollegiet.

Vi satte følgende framdrift for gruppene i gruppe 2 i 
15.grad, gruppe 1 i 21.gr

Gruppe 1: Kurs / samling feb. 2010 - Opptagelse 25.  
 Grad mars 2010
Gruppe 1: Kurs / samling senest febr. 2011 -   
 Opptagelse 30. Grad mars 2011
Gruppe 2: kurs / samling våren 2010 (gjennomgang  
 tom. 15. grad) Kurs / samling august 2010  
 (mot 18. Grad)  Opptagelse i 18 Grad sept.  
 2010
Gruppe 2: Kurs / samling senest februar 2011 (mot  
 25. Grad) Opptagelse 25. Grad mars 2011
Gruppe 2: Kurs / samling aug. 2011 (mot 30. Grad)  
 Opptagelse 30. Grad sept. 2011

Hovedlosjen takker for det året som er gått og 
ønsker alle en Riktig God Jul og et fremgangsrikt og 
positivt nytt år i 2010.

Seglbevarers meldinger

Seglbevarer Terje 
Johan Aasgaard
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Få har vært med på så mange Losjemøter som 
Broder Hans Næss. 
- Jeg kjenner alt som skjer. Vet alt som skal skje. 
Likevel får Losjemøtet meg til å stenge alt annet 
ute. Det gir meg ro, sier nestoren på 90.

Den 22. april fylte Broder 
Hans 90 år, og er eneste 
gjenlevende Charterbror i 
Losje St. Olav XIII Hønefoss. 
(Finn Borg Hansen er 88, men 
har sluttet i losjen.) 

Han har vært med i Ordenen 
siden 13. mai 1956, da Losje 
XIII Hønefoss ble stiftet. 

- Jeg og en til ble tatt opp i 
losjen på stiftelsesdatoen. 
Hele Rikshirden var til stede, 
siden det var de som satte 
Losjen. Disse hvithårete autoritetene innga jo 
respekt. Jeg skulle takke for maten, og var svært 
nervøs. Det gikk, men ikke særlig bra, humrer han.

Hans Næss og kona flyttet til Hønefoss fra 
Sandefjord i 1948. Det var trangt om hus i 
etterkrigstiden, og da Næss kom over en annonse 
der Follum Fabrikker søkte etter medarbeidere 
til regnskapsavdelingen, søkte han stillingen. 
Fabrikken tilbød nemlig bolig.

- Jeg fikk jobben, og vi flyttet inn i en 

dobbeltbolig. Lønningssjef Bjørn Olsen og hans 
familie bebodde den andre delen. 

Bjørn Olsen og Hans Næss ble gode venner. Olsen 
hadde tidligere vært med i Losje VI Halden, og 
skulle bli den første drott i Hønefoss. Næss bror 

Jacob var i Losje XI Sandefjord, som 
ble stiftet i mars 1955.

- Dermed var det naturlig at jeg 
også ble interessert i dette, og 
da tiden kom for å stifte Losje 
i Hønefoss var det min bror og 
Arne Lippert i Sandefjord som 
underskrev søknaden.

Brødrene var ikke tallrike den 
første tiden. Det var bare 12 menn 
i Hønefoss-losjen. Men de var 
edsvorne.

- Med tanke på at det kreves ti stykker for å sette 
losjen, var det snaut. Det ga seg selv at man måtte 
stille på hvert eneste møte for å få dette til. Men 
det var aldri noe plunder. Det skjedde aldri at 
vi ble for få. Medlemstallet økte heldigvis raskt. 
Allerede i 1962 var vi 50 stykker. 

- Det var en fin tid, minnes Broder Hans. - Vi ble 
veldig godt kjent med hverandre. Jeg kjente 
ingen utenom Bjørn Olsen fra før, men tre, fire 
stykker av Brødrene ble de beste kameratene jeg 
har hatt. Blant annet Nils Stabæk, Nils Andersen, 

NESTOR HANS ER ALLTID MED

- Jeg kjenner alt som 
skjer. Vet alt som 
skal skje. Likevel får 
Losjemøtet meg til å 
stenge alt annet ute. 
Det gir meg ro,
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Kristian Bjerke. 

- Kristian førte for øvrig dagbok når han var 
på hytta si i Valdres. Den fikk jeg lese. Han var 
observant og reflektert. En kar som tenkte.

I femti- og sekstiårene var Norge fortsatt et fattig 
land, og det var lite penger blant folk. Å hjelpe 
nødstilte var en selvfølgelig del av Losje-arbeidet.

- Noe av det første vi gjorde var å opprette 
noe vi kalte bekledningskomiteen. Senere er 
den omdøpt til St. Olavshjelpen. Vi fikk tips om 
nødstilte gjennom en kontakt i Frelsesarmeen.

- Helt frem til 75-80 hjalp vi  lokale familier. Vi tok 
personlig med oss barna til forretningene for å 
være sikre på at pengene gikk til det de skulle. 
Ungene fikk klær og sko, og takknemligheten 
lyste av dem. 

- På den måten fikk vi en mer direkte følelse av å 
hjelpe. Det viktigste var likevel det en selv fikk. Du 
ble mykere, på en måte. Du ble veldig godt klar 
over at enkelte ikke har det særlig 
godt, sier Broder Hans.

Den samme komiteen arrangerte 
turer for barnehjemsbarn og eldre. 
Brødrene kjørte med egne biler. 

- Vi stelte også til juletrefester 
for Brødrenes barn, og en årlig 
tilstelning der konene var med. 
Ofte foregikk disse på Borger gård. 
Der ble de mest minneverdige 
festene holdt.

I 53 år har Hans Næss vært med 
i ordenen Riddere av Det Hvite Kors. Og med 
ingen ringe innsats: Ytre Losjevakt, 2. Skutilsvein, 
Skattmester, Kansler, Lendermann og Drott. Hva 
synes han om Losjens utvikling? 

- Den store endringen har bestått i innføringen 
av høygradssystemet. Men ellers er innholdet det 
samme, og det skal det jo være.  

- Før var nok medlemmene flinkere med innlegg. 
Det var forventet at man skulle komme med noe, 
især når man hadde et embede. For eksempel var 
Lendermann ved opptak av nye Brødre forpliktet 
til å holde innlegg om sitt personlige inntrykk av 
graden så vel som om selve betydningen av den. 

- En slik forpliktelse tvang deg til å reflektere. 
Belæringene er andres oppfatning av graden, 
men det har mye å si for ferskere Brødre at 
en som har jobbet i graden kommer med sin 
personlige oppfatning av den. 

Hans ”Ti råd for å bli en bedre Losjebroder” kom 
til da han var Drott mellom 1990 og 1993, og er 

blitt en ledestjerne for mange i Losjen - både her i 
Hønefoss og andre steder. 

- Det var samme sak. Jeg måtte tenke ut noe 
rundt det å være Losjebroder. Slik kom de til. 

Rådene er hyppig gjengitt både i vår losje og 
andre sammenheng. Sist sto de på trykk i forrige 
nummer av bladet. Å lese opp disse rådene var 
det første oppdraget undertegnede fikk i Losjen, 
og man kan trygt si at det ikke var noen dum 
begynnelse.

Som for så mange Losjebrødre, betyr det sosiale 
samværet og samholdet svært mye for Broder 
Hans.

- Brødreskapet er viktig, men at du får med deg 
litt i tillegg er også det. Det er alltid noe du kan 
plukke ut og tenke mer på. Og der må jeg få 
nevne Hønefosslosjens Drott, Rolf Solheim, og 
Skald, Magne Andreassen. Begge gir mye i sitt 
arbeide for losjen.

- Jeg setter meg alltid ved 
siden av Broder Magne, 
som jeg også omgås en del 
privat. Han er en lavmælt 
mann, som tenker dypt, 
understreker Hans Næss.

Høygradene har han 
imidlertid ikke tenkt seg inn i.

- Jeg er for gammel. Men 
for de som er unge gir det 
nye systemet anledning til å 
studere visse emner nøyere. 
Jeg tror at det vil gi stort 

utbytte, sier han. 

Vi må selvfølgelig ta med vår eldre Broders 
personlige råd når det gjelder å få mest mulig ut 
av losjemedlemsskapet.

- Møt opp. Følg godt med på det du ser og hører 
på møtene, og bruk gjerne litt tid på å reflektere 
over det du har opplevd når du sitter i ro og mak 
hjemme.

Selv om han er inne i sitt 90. år, er det sjelden hans 
staute skikkelse ikke er å se på møtene.

- Det å å ha Losjen å gå til, er en del av tilværelsen 
for meg nå. Å sitte i Ridderhallen og følge med på 
ritualene og lytte til innleggene gjør godt. Så jeg 
håper jeg kan holde på lenge, smiler han.

Det er et håp hans Brødre i Hønefoss-losjen deler. 

XXX

 

- Brødreskapet er 
viktig, men at du får 
med deg litt i tillegg 
er også det. Det er 
alltid noe du kan 
plukke ut og tenke 
mer på. 
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AVTAKKING ETTER 15 ÅR SOM KANSLER LOSJE XXII STIKLESTAD

10. februar 2009 ble Broder Asbjørn Pettersen takket av som Kansler i Losje XXII Stiklestad. Et verv som Broder 
Asbjørn har hatt gjennom 15 år når det også regnes med tiden som fungerende Kansler.
Broder Asbjørn gikk på som Kansler på 2. møte høsten 1991. Han fikk halv times varsel av daværende Drott 
Bjørn Hovdahl.
Videre ble Broder Asbjørn valgt på Generalforsamling våren 1992 og satt i Embetet til
avløsning våren 1998. Ble så gjenvalgt på Generalforsamling 2001.
Var så Kansler frem til våren 2008 hvor han gikk av for godt (?)
Broder Asbjørn har med dette ”slitt ut” alle Drottene som Losje XXII Stiklestad har hatt med unntak av 
nåværende Drott.
Drotter har vært: Bjørn Hovdahl, Asbjørn Lorås, Johan A Wuttudal, Knut Aasland,
Kjell Pettersen, Stein R Sundland og Klaus Myran.

Broder Asbjørn Pettersen takkes 
av etter 15 år som Kansler  av 
Drott Inge G. Roel

Riksdrott

Vår Riksdrott, Broder Odd Caspersen, ble som kjennt syk 
under et ferieopphold i Frankrike i sommer. Han ble under 
høsten litt bedere, men fremgangen går svært langsomt 
og for et par uker siden innså han at det var like greit å tre 
ut av sitt embede.
Riksrådet beklager dette på det sterkeste. 
Vi håper at når Broder Odd i ro og fred får rehabilitert seg, 
så vil vi igjen se ham i Broderflokken.
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Vi beklager
I forrige nummer skrev vi at Broder Roar Svendsen var toast-
master under jubileet i Steinkjer.
Dette var feil. Den myndige og gode toastmasteren var 
Broder Knut Asbjørn Aasland. Han gjorde absolutt sitt til at 
festmiddagen ble en minneverdig opplevelse. Takk for vel 
utført jobb Broder Knut Asbjørn!
(Red.)

Far og sønn i samme losje
Det ble en spesiell opplevelse for 1. skutil-
svein Broder Per O. Bakke i Losje XV da hans 
sønn Per E. Bakke ble tatt opp den 2.11.09.
Losje XV er inne i en positiv utvikling. På to år 
har medlemsmassen økt med nesten 30%.

Vi ønsker at alle Brødre uansett grader blir flinkere til å åpne sin mailboks, det er flere 
som åpner de når tidsfrister er ute og andre som vi ikke når på grunn av mailboksen på 
serveren er full og vi får mailene i retur.

Mailadresser til de forskjellige PLO’er

Trøndelagen:  Hærmester Per Arthur Leknes paleknes@online.no 
 Seglbevarer Olav Pettersen olavpe2@online.no 

Borgar:   Hærmester Tormod Carlsen tormod.c@online.no  dette er ny adresse
 Årmann Øystein Andersson oystein@solid-fabrikker.no 

Miøsen:  Hærmester Sven Erik Hammer sv-erham@online.no 
 Seglbevarer Petter Teige Dahl Petter.T.Dahl@start.no 

Viken:   Hærmester Knut Olav Sunde knut.olav.sunde@online.no 
 Seglbevarer Bjørn Staff bjstaff@online.no 

Kaupang: Hærmester Robert Johnsen Rob-j2@online.no 
 Seglbevarer Terje H. Follstad tfollsta@online.no 

Gula:   Hærmester Ellef Wahlstrøm ellef@wahlstroem.org 
 Seglbevarer Trond Tjelle trond.tjelle@vegvesen.no 

Hovedlosjens mailadresse : HærmesterTormod Fjære tbfjaere@online.no 
Seglbevarer Terje Johan Aasgaard sbhl@losje.org 

Seglbevarer informerer:

mailto:paleknes@online.no
mailto:olavpe2@online.no
mailto:tormod.c@online.no
mailto:oystein@solid-fabrikker.no
mailto:sv-erham@online.no
mailto:Petter.T.Dahl@start.no
mailto:knut.olav.sunde@online.no
mailto:bjstaff@online.no
mailto:Rob-j2@online.no
mailto:tfollsta@online.no
mailto:ellef@wahlstroem.org
mailto:trond.tjelle@vegvesen.no
mailto:tbfjaere@online.no
mailto:sbhl@losje.org
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Brødre som har gått bort:

Vi lyser fred over deres minne

Neste nummer av St. 
Olavposten kommer 
ut 15. februar 2010. 

Materialfrist er 
15. januar 2010.

Lunde, Petter Wilhelm, Losje XVIII
Født 02.04.1969, Død12.10.2009

Olsen, Torbjørn, Losje XX
Født 13.06.1952, Død 30.09.2009

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 administra-
tive 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,roy-
eker@frisurf.no, Rune Gundersen rune.gundersen@dsb.no

Redaksjonen ønsker dere 
alle God Jul og et Godt 
Nytt År.
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Vi ønsker nye 
Brødre 

velkomne i vår 
Orden:

Brødre som har gått bort:

Losje XV Olsen, Jan Gunnar   16.11.2009
Losje XXV Eriksen, Kjell Harry   12.11.2009
Losje XVIII Sunde, Marius    05.11.2009
Losje XV Bakke, Per Erik   02.11.2009
Losje XV Bjørnsgard, Audun S.   02.11.2009
Losje XV Johnsgaard, Aasmund   02.11.2009
Losje XXVII Fossheim, Nils Ole   22.10.2009
Losje VII Jensen, Knut Egil   15.10.2009
Losje XIX Granås, Knut     15.10.2009
Losje XII Hansen, Stein Andre   14.10.2009
Losje XX Simonsen, Thomas   09.10.2009
Losje XVIII Berg, Ståle    08.10.2009
Losje IX Nilsen, Tom    07.10.2009
LosjeIX Aker, Terje     07.10.2009
Losje XIII Sevilhaug, Bjørnar   05.10.2009
Losje III Aasen, Gunnar   28.09.2009
Losje XXII Brenne, Egil    22.09.2009
Losje XXIII Kolden, Magnar Torgeir  17.09.2009
Losje XIV Haugedal, Vidar   16.09.2009
Losje XIV Gajhede, Nielsen Kresten  16.09.2009
Losje VI  Tronshart, Gunnar   10.09.2009
Losje XIII  Flekkerud, Rolf   07.09.2009
Losje XIII Gandrud, Harald   07.09.2009
Losje X Lunden, Nils Helge   02.09.2009
Losje I  Andersen,Tor Armann   15.09.2008
Losje I  Solli, Morten    17.11.2008
Losje I  Martinsen, Arne Eivind   02.02.2009

”Adgang”  © BilledkunstnerTor 
Olav Foss,  2320 Furnes
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Nysnømorgen i skogen

Skinnende hvitt og stille
i de store haller.
Alle spor sover hos sin fot, ingen
griffel har ennå skrevet
Tid på evighetens tavler.

I denne blivende avskjed
hvor alle ting forlater seg selv
ved å synke inn i seg selv –
i denne forseglede time
før begynnelsen
og etter slutten
aner du
at bare den foldede vingen
kan nå stjernene.

Den som ikke søker,
blir funnet.

Hans Børli


