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Gode Ordensbrødre

Høyverdige Riksdrott har ordet:

Riksdrott Ole Jørgen Andresen

Våren er en spesiell og vakker tid. Natur og fauna rister av seg vinterens kulde og 
snø og våkner sakte, mens solens alt varmere stråler, gir oss lysere og lengre dager. 
Våren vekker også de spesielle menneskelige instinkter til live som befaler oss 
å grave, så og plante i hager og verandakasser, plener skal rakes og hekker 
klippes, alt i et hektisk og stressende tempo som preges av gartneriers og 
hageselskapers fargerike brosjyrer som falbyr blomster, busker, hagebelysning 
og hagemøblement i alle varianter. Kort summert: Våren er en vakker men dog 
så strevsom og stressende årstid som krever sin mann eller kvinne.

Også innenfor vår Orden og våre Losjer, er den nevnte årstid travel og til 
tider hektisk men heldigvis, kan den ikke karakteriseres som stressende. Tvert 
imot kan vi trygt si at alle våre arrangementer og tilstelninger er preget av ro, 
verdighet og høytidstemning.
Et godt eksempel på dette, opplevde vi på Oscarsborg Festning, under 
stiftelsen av Losje XXVII. da Brødrene i Drøbak inviterte og tok oss med til et 
minnerikt losjearrangement og helg på historisk grunn. Dette er omtalt på 
annen plass i dette nummer men jeg vil gjerne ennå en gang berømme og takke alle 
impliserte Brødre i Drøbak og Embedsmennene i Rikshirden for en ualminnelig fl ott helg, i 
beste Olavsånd.

Alle våre Losjer har nå fått tilsendt forslaget til Ordenens nye Lov, heretter kalt:
Konstitusjonen. Dette er et meget omfattende lovverk som også omfatter Forskrifter og 
Reglement. Nå er tiden kommet for behandling i de enkelte Losjer og vi ber om at de som 
ønsker besøk for informasjon og utveksling av synspunkter, melder dette til Rikskansler så 
fort som mulig. Dette fordi at vi vil prøve å nå alle Losjer i god tid før høstens Drottmøte, 
slik at Konstitusjonen kan få en innledende behandling i dette fora.

Riksrådet har tidligere annonsert at vi i god tid før høstens møter skulle sende ut et lenge 
etterlengtet opplæringsprogram for I., II. og III. Grad. Dette arbeidet er dessverre, grunnet 
skifte av Rikslendermann, blitt noe forsinket men vi håper dog at vi kan presentere et godt 
produkt på Drottmøtet.

Når dette leses har alle Losjer hatt besøk av en Riksembedsmann som rituelt og høytidelig 
har Installert de nyvalgte Embedsmenn. 
Det er ingen ringe ære som er blitt disse til del og jeg er viss på at alle som har tatt på 
seg disse forpliktelsene vil stå frem som forbilder og lederstjerner for sine Medbrødre og 
utføre sin gjerning til beste for Broderskapet og Ordenen Riddere av Det Hvite Kors.

Jeg ønsker alle våre Brødre med familier samt våre Søstere i Landslosje Valkyrjen en riktig 
varm, solfyllt og fredelig sommer i Nestekjærlighetens tegn.
Vi trenger alle et sommerlig pusterom hvor vi kan samle krefter i Harmoni med oss selv og 
våre omgivelser. La oss benytte også denne sommeren og tidlig høst til å sanke frukter av 
Kunnskapens tre og måtte vi erverve kraft og styrke til å arbeide oss inn i erkjentligheten 
og Visdommens forklarende Lys.
           
God Sommer.

Med Broderlig hilsen
Ole J. Andresen
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Losje XXVII Drøba
Minneverdig møte på historisk grunn

Forhistorien
Ideen om å stifte en Losje i Drøbak, ble 
unnfanget under Rikstinget i Drammen 
2002.
Broder Leif Aker, som da var Jarl i Losje St. 
Olav VII, Moss, og bosatt i Drøbak, hadde 
reist fra Drøbak til Moss for å delta på 
møter i Losje St. Olav VII i over 10 år, tok opp 
spørsmålet med påtroppende Riksjarl Ole 
Jørgen Andresen om det ikke ville være på 
sin plass å stifte en ny Losje i Drøbak. 
Broder Ole Jørgen Andresen var enig i at 
det var en god ide som det burde arbeides 
videre med. Ideen ble senere drøftet med 
Rikslendermann Svein Trælvik som sa seg 
enig i forslaget.

Senere ble saken tatt opp med Losje St. 
Olav nr. VII som ønsket å påta seg rollen 
som Fadderlosje.
Saken ble tatt opp på et av de første 
møtene i Riksrådet, og på Riksrådsmøte 5. 
juni 2002, fremmet Rikslendermann Svein 
Trælvik forslag om at det, etter anmodning 
fra Losje St. Olav VII, ble opprettet en 
Broderforening i Drøbak da mange av 
Brødrene i Losjen var fra Drøbak. Riksrådet 
bifalt forslaget og Rikslendermann fi kk 
i oppdrag å arbeide videre med saken 
sammen med Losje St. Olav VII.
I tiden som fulgte ble det arrangert 
hyppige informasjonsmøter for å få med 
fl ere Brødre fra distriktet, et arbeide som 
viste seg å være svært vellykket. Disse 
Brødrene ble tatt opp i Losje St. Olav nr. VII.

Broderforeningen ble dannet 14. juni 
2004, og Riksdrott Ole Jørgen Andresen 
og Rikslendermann Svein Trælvik, kunne 
ønske de fremmøtte Brødre velkommen 
til en historisk begivenhet. Det var da 10 
opptatte Brødre i Broderforeningen til 
stede sammen med fl ere Brødre fra Losje 
St. Olav VII. Broderforeningen har arbeidet 
godt, sammen med Losje St. Olav VII. 

Losje St. Olav nr. XXVII av Ordenen Riddere 
av Det Hvite Korsn har på sin stiftelsesdag, 
30 entusiastiske Brødre hvorav 1 Broder i 8. 
Grad, 15 Brødre i 3. Grad, 2 Brødre i 2. Grad 
og 12 Brødre i 1. Grad. 

Stiftelsesmøtet 24. mars
Det var totalt 146 Brødre til stede. Det 
var Drotter fra 16 St. Olavslosjer, nesten 
en fulltallig rikshird og Hærmester fra 
hovedlosjen i St. Antonius og Hærmestre 
fra Provinsiallosje Borgar og Miøsen.

Drott, Broder Svein Gaarder, ønsket alle 
gjester og Brødre hjertelig velkommen til 
det aller første møtet i Losje XXVII Drøbak. 
Endelig var stiftelsesdagen kommet. 
Drott fortalte at han hadde stor glede av 
å lede dette første møtet med hjelp av 
sine embetsmenn, med en blanding av 
stolthet og nervøsitet. Det var fantastisk å 
skue utover Losjehallen med ca 150 Brødre 
tilstede. Han fortalte om ideen som Broder 
Leif Aker kom opp med i 2002 om å stifte 



St. Olavposten 2-2007  

ak er startet
n

en Losje i Drøbak, og at nå 5 år senere, er 
Losje XXVII stiftet.  

Riksdrott fi kk ordet og sa: ”Så er dagen 
her med en blanding av engstelse og stor 
glede, en engstelse som er kronet med 
bravur. Dere har lagt til grunn et godt 
arbeid og forståelse av hva som bør ligge til 
grunn ved en stiftelse. Ved god rekruttering 
og stiftelse av Broderforening. 
Fadderlosjen har sørget for god kunnskap 
gjennom opplæring i Ordensarbeidet. 
Gjennom noen år har dere vært med på å 
prege Losje VII. Ta med det gode miljøet fra 
Losje VII inn i Losje XXVII. Jeg vil hilse fra 
Rikslosjen på denne historiske dag som vil 
stå med uthevet skrift. Takk for måten Drott 
og hird har gjennomført losjemøtet så 
langt. Debutantnerver skal dere ha.
Vi er trygge på at Losje XXVII er i trygge 
hender. Sørg for å bli synlige i lokalmiljøet 
på en positiv måte, og vær gode 
ambassadører”. 
Riksdrott avsluttet med å gratulere med 
dagen på vegne av Rikslosjen.

Hilsninger
- Drott Losje II kunne på vegne av Losje II, 
III og XIII ønske gratulerer med dagen. Han 
takket for varm velkomst og fi n innføring. 
Deretter fortalte han litt om historien som 
var knyttet til Drøbak og Oscarsborg.  .

- Drott Losje IV kunne på 
vegne av Losje IV, V og VI, 
gratulere med dagen og 
kunne fortelle at det var 3 
Drotter som dro fra hver sin 
borg og fulgte stjernen E6 
mot den nystiftede Losjen, 
som igjen var på en borg. 
Han takket for fi n innføring, 
og mottagelse.

- Drott Losje VIII kunne på 
vegne av Losje VIII, IX, X og 
XI ønske gratulerer med 
dagen.
- Broder Harald Haugland 

fra Losje XII og Broder Ivar Herre 
fra XXI ønsket sine gratulasjoner. 
Broderen Ivar Herre husket 
godt sin egen stiftelse i Voss, 
og fortalte at han viste godt 
hvilke følelser Drott hadde. 
Videre kunne han fortelle at 
det var godt å være tilbake på 
Oscarsborg hvor han hadde 
avtjent sin verneplikttjeneste. 
- Broder Trond Andersen fra 
Losje XIV Kr. Sand sendte sine 
lykkeønskninger fra Drott og sin 
Losje. 

- Broder Kjell Karlsen fra Losje I hilste fra 
Drott og Brødrene i Losje I og gratulerte 
med dagen og et verdig arrangement på 
historisk grunn. 

- Drott Losje XVII kunne på vegne av Losje 
XVII og XX ønsket Brødrene i Losje XXVII til 
lykke med dagen.

- Drott Losje XXII kunne på vegne av Losje 
XIX, XXII, XXV gratulerte med dagen og 
hilste fra Brødrene. Han takket for fi nt møte 
så langt.

- Drott Losje XXVI kunne på vegne av Losje 
XV, XVI, XVIII, XXIII og XXVI ønsket til lykke 
med dagen og fortalte mht til en stiftelse 
at å tenke det, og ønske det, og å ville det, 
men å gjøre det, det er noe helt annen. 

Fra v: Drott Svein Gaarder og 
Riksdrott Ole Jørgen Andresen 
Foto: Palmar Ruste

Under: De nyvalgte embes-
menn i Losje XXVII 1. rekke fra 
v. Kansler Tor Frode Bråthen, 
Jarl Øivind Thoresen, Drott 
Svein Gaarder, Lendermann 
Thor Arne Samulsen, Skatt-
mester Håkon Isdal.
2. rekke fra v. Indre losjevakt 
Kjell Evensen, Skald Sander 
Thorstensen, 2. skutilsvein 
Fredrik Kjøniksen, 1. skutil-
svein Kjell Eskelund og Ytre 
losjevakt Martin Liavåg.
Foto: Palmar Ruste
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Losje XXVII Drøbak 
Han takket for fi n innføring og god 
mottagelse.

Hærmester i Hovedlosjen St. Andreas 
kunne på vegne av 300 Brødre i høyere 
ordenskapitèler ønske Losje XXVII til 
lykke med dagen. ”Vi vet hva det vil si å 
stifte en ny Losje”. 

Drott takket for alle lykkeønskninger 
og gaver som var overrakt Losje XXVII. 
Han takket også for en fantastisk støtte 
fra Losjene som inspirerte til å arbeide 
for at fl ere Brødre skulle oppleve en 
slik Broderånd ved rekruttering. ”Det er 
med stor glede og ydmykhet vi tar på 

oss oppgavene som ligger foran oss med 
Losjearbeide. Charteret skal stolt holdes, 
høyt hevet og uplettet for fremtiden” 
avsluttet han.

Losjemøtets tema:
Drott, Lendemann, Jarl og Skald tok 
Brødrene med på en fantastisk reise i tiden 
med basert på lokalhistorien i Frogn og 
Drøbak: 
- Drott begynte å fortelle om opphavet til 
de forskjellige stednavnene og fortalte om 
hvilke innvirkninger kristendommen hadde 
i Frogn og videre om historien frem til 
middelalderen.
- Lendemann fortalte om middelalderen 
og ætte samfunnet og hvilken makt 
kirken og Sysselmannen hadde samt om 
konsekvensen bøndene i bygda fi kk ved å 
ta livet av sysselmannen i 1217.  Deretter 
om oppblomstringen frem til år 1350.

- Jarl fortalte om hvilke innvirkninger 
svartedauden hadde i 1349 og om igjen 
ny oppblomstring på slutten av 1400 tallet. 
Videre om reformasjonens innvirkning 
og om hvilken rolle skipsfarten og 
utenrikshandelen hadde på Drøbak og 
Frogn. 
- Skald fortalte hvordan Drøbak i løpet av 
1700 tallet vokste frem til å bli en viktig 
handelssted med grunnlag i trelast. 1776 
fi kk Drøbak sin første kirke som var bygget 
av trelasthandler og skipsreder Neils 
Carlsen. Drøbak fi kk så Kjøpstadrettigheter 
og ble eneste By i Akershus 20. August 
1842.

Drott kunne fortelle historien om 
Oscarsborg fra 1643 og frem til 9. April 
1940. 
Han avsluttet med å fortelle om angrepet 
på Norge og at i skuddvekslingen mellom 
den tyske angrepstyrken og Oscarsborg 
festningsverk ble en mor truffet av en 
kanonkule og omkom. Barnebarnet er 
ingen ringere en vår kjære Broder 1.sk.v. 
Kjell Eskelund.

På kvelden etter stiftelsesmøtet var det 
bankett der gamle bekjenskap ble fornyet 
og nye bekjenskap inngått.

Fra oss som var gjester og bare kunne 
nyte av den gode maten og det perfekte 
arrangementet kommer det en takk til dere 
alle som sto for dette.

Broder Truls Birkelid 
var en myndig og god 
toastmaster
Foto: Palmar Ruste

Under:
26 av Losje XXVII Drø-
baks Brødre var nærvæ-
rende på stiftelsesmøtet
Foto: Palmar Ruste
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og etterpå var det fest
Alle fotos: Palmar Ruste
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St. Antonius informerer:

Hovedlosjens møte i Tønsberg 9. - 11.mars 2007
Fredag den 9. mars ble Hovedlosjens Embedsmenn forfremmet til 15.grad.
Hovedlosjen ble innviet til arbeide i St. Andreas Kapitélet.
Deretter ble Embedsmenn som hadde 14. Grad forfremmet til 15. Grad. I alt er det nå 37 
Riddere i St. Andreas Kapitèlet.
Seremonien ble gjennomført av Kommende Oldermann Knut Leira.
Lørdag 10.mars kl 09.00 ble første Generalforsamling gjennomført i Hovedlosjen.

Vi bringer her et kort utdrag fra årsberetningen som Seglbevarer Terje Johan Aasgaard la 
frem:

Det er nå arbeidet i 4 år og på de årene er det stiftet 4 Provinsiallosjer, vi går nå inn i det 
femte året og om noen få timer stifter vi den 5 Provinsiallosjen.
Ingen hadde vel trodd at utviklingen skulle være så formidabel.
De 4 Provinsiallosjer er:

Trøndelagen  stiftet 7. febr. 2004 har 43 Riddere
Borgar  stiftet 15. jan.  2005 har 55 Riddere
Miøsen  stiftet 22. okt. 2005 har 54 Riddere
Viken   stiftet 2. sept. 2006 har 47 Riddere

Senere i dag, den 10.mars 2007, blir Provinsiallosje Kaupang stiftet med 39 Riddere

Etter planen så skal Provinsiallosje Gula stiftes i november dette året.
De har 42 Riddere

Den 9.mars 2007, ble 37 Riddere forfremmet til 15. Grad og Hovedlosjen ble løftet 
til 15. Grad og St. Andreaskapitélet. Det vil si at Hovedlosjen fra nå er en Losje i St. 

Andreas kapitélet.

Det er pr. i dag 280 Riddere fra 4.-33. Grad og ytterligere 76 til som har søkt, og ca 
30 av de har besvart. Og alle prognoser tilsier at det er godt over 300 før høsten er 

omme. 

St. Andreas 
Hovedlosje

Hovedlosjens embedsmenn



9St. Olavposten 2-2007  

Stiftelsesmøte 
Provinsiallosje Kaupang.

Den 10. mars 2007 ble Provinsiallosje Kaupang stiftet ved 
en høytidelig og verdig seremoni,i regi av St. Andreas 
Hovedlosje.
Embedsmennene i Provinsiallosje Kaupang ble innsatt i sine 
Embeder på samme høytidelige og verdige måte.

Følgende Riddere ble innsatt i Embeder i Provinsiallosje 
Kaupang:
Hærmester Thore J. Kirkevold, Vikarierende Hærmester 
Frank Stausland, Årmann Robert Johnsen, Seglbevarer Terje 
Follstad, Stattholder Øystein Eriksen, Prelat Carl Axel Noren, 
Kantor Jørn H. Skilberd, 1. Marskalk Arne O. Adolfsen, 2. 
Marskalk Åge Berg og Vokter Ruben Olsen.

Den høytidelige rammen rundt Stiftelsen ble ytterligere 
forsterket med 84 Riddere fra St. Antonius, St. Andreas og St. 
Mikael til stede.
Alle Provinsiallosjer samt Rode Gula var representert.

Etter stiftelsesmøte var det et fl ott bankett med vår 
eminente Årmann i Hovedlosjen Torgrim Holtet som 
toastmaster, han brukte Kaupang som en rød tråd igjennom 
hele Banketten. Det var også en fl ott utlodning hvor Brødre 
fra Tønsberg hadde lagd meget fl otte gevinster.

Hele helgen ble en fl ott opplevelse for alle Riddere som var 
med og jeg tror vel dette arrangementet blir husket av de 
fl este som var der i lange tider framover.

Terje Johan Aasgaard, Seglbevarer, St.Andreas Hovedlosje

Terje Follstad, Seglbevarer, Kaupang    

Provinsiallosje Kaupangs embedsmenn

Fra banketten. 
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Sommerens ferie står for døren, og for 
de som ennå ikke har planlagt årets 
avkobling er det nok av forslag å velge 
og vrake mellom.  Vi oversvømmes av 
feriekataloger og tilbud om reiser til 
steder både fjernt og nær, det ene stedet 
mer eksotisk enn det andre.  Sydentur? 
Opplevelsestur? En uke på retreat? Eller hva 
med en pilegrimstur?  En tur til Santiago de 
Compostela, Nidarosdomen, Peterskirken 
eller Jerusalem?  I middelalderen var 
disse stedene høyst aktuelle reisemål 
selv om det ikke var ”på ferie” man dro.  
Men pilegrimsreiser som sådanne er av 
mye eldre dato.  Det var nettopp en slik 
pilegrimsreise jødene foretok seg da de i 
sin tid reiste til Jerusalem for å feire jødenes 
påskefest.  Vel kunne de feiret hjemme, 
men å gå i fotsporene til forfedrene gav en 
annen dimensjon til minnehøytideligheten.  
Disse reisendes hensikt var imidlertid ikke 
så ulik våre ferieturer: Det å koble av og 
fi nne ro og fred i sinnet.

Dagens pilegrimsreisende er på ”let etter 
noe”.  Han eller hun tar på seg kappen og 
hatten, griper om staven og tasken og 
begynner å gå.  Skritt for skritt.  Tanke for 
tanke.  På stier der tusenvis av føtter har 
gått før.  Og pilegrimen har tid til å tenke 
mens han går.  Staven har han med seg som 
støtte, og i tidligere tider var den også til for 
å beskytte mot ville dyr.  Pilegrimen skulle 
leve asketisk, han skulle gjøre botsøvelse, 
og tåle både sult og tørste.  Det var lite han 
egentlig trengte å ha med seg.  Ville noen 
gi ham næring på veien, tok han imot med 

takk, og hadde han overfl od, skulle han 
selv gi.   Dagens pilegrim har nok litt mer 
bagasje med seg.  Tidene forandrer seg jo.

En pilegrimsreise kan også ses på som noe 
mer enn en vandring til fots.  Hvis vi ser på 
reisen som noe symbolsk, en allegori på 
samme måte som et ritual er en allegori, da 
representerer pilegrimsreisen et konsept, 
en idé, noe spirituelt, et symbol. 

Symboler har lag på lag med mening i seg.  
Museumsbestyreren ved United Grand 
Lodge of Scotland i Edinburgh, heter 
Robert L.D. Cooper og han er Knight’s 
Templar og frimurer.  Cooper beskriver 
virkningen av symboler og symbolske 
handlinger som et møtepunkt mellom to 
virkeligheter, det bevisste og det ubevisste. 
Han ser at ethvert symbol virker på minst 
fi re forskjellige nivåer.  

Ta for eksempel pilegrimens stav.  
Selvfølgelig er den både en støtte og et 
våpen, men tenker vi litt forbi det rent 
objektive, kan staven symbolsk betraktes 
som et vern mot det onde i vår verden, 
både bokstavelig og i overført betydning.   
Tasken han bærer med seg taler også til oss 
symbolsk.  Tasken er som nevnt liten for at 
han både skal få og gi så vel materiell føde 
som åndelig føde.  Dersom han har et skjell 
i en reim rundt halsen skal han antagelig gå 
i St. Jakobs eller en annen helgens spor, og 
vil kunngjøre det på denne måten.

En pilegrimsreise er også en symbolsk 
handling med fl ere lag av mening.  På 
det første nivået fi nner vi det som ligger 
helt oppe i dagen: Reisen i seg selv er 
bokstavelig talt det å forfl ytte seg fra a til b.  
I neste laget fi nner vi det allegoriske nivået.  
Reisen byr i tillegg på en rekke opplevelser 
og erfaringer som den reisende får med 
seg underveis.  Synsinntrykk.  Naturens 
skjønnhet.  Stillhet og lydinntrykk.   På det 
personlige nivået får reisen en spesifi kk 
betydning for den enkelte deltaker eller en 

Pilegrimsreiser og 
av Einar Womersley Waage
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gruppe.  En pilegrimsreise til Santiago de 
Compostela blir for de kristne et symbol på 
en botshandling, en troshandling.  Til sist 
fi nner vi det mest skjulte laget med mening 
- det mystiske nivået.  Pilegrimsreisen 
som symbolsk handling på dette nivået 
gir meg eller deg et glimt av et høyere 
bevissthetsnivå, en opplevelse av noe sterkt 
religiøst eller spirituelt, en erkjennelse av 
Den Høyere Styrelses nærvær i mitt eget og 
andres liv.  Det blir en reise til vårt indre, en 
erkjennelsesreise der vi møter oss selv.  

Cooper skriver detaljert om Rosslyn Chapel 
og symbolene vi fi nner der.  Kapellet 
er blitt et slags moderne reisemål, med 
tusenvis av søkende, letende mennesker 
som studerer inngående og spekulativt 
kapellets utsmykninger hver eneste 
dag.  Kapellet kan imidlertid neppe sies å 
være et hellig pilegrimsmål i tradisjonell 
forstand.   Der er et lite sakristi i tilknytning 
til kapellet.  Trappetrinnene dit er slitte 
fra mange føtters vandringer opp og ned, 
både fra gammelt av og i nyere tid.  Det er 
ikke få ”Jakobs skjell” som legges igjen på 
sakristiets alter.   Det er roligere i sakristiet 
og øynene kan hvile på altervinduet, på 
korset, eller på ett skjell eller to.  Tankene 
mine kan reise bakenom disse symbolene, 
ta meg med på en symbolsk reise dit det 
er vanskelig for andre å følge med.  Kanskje 
fi nner tankene hvile i noe utover ”glass-i-
ramme, tresløyd og et sjødyrs beskyttelse”.  

Per Koch er en norsk frimurer som 
skriver om ekstraordinære opplevelser i 
ordenssammenheng.  Til tross for at vi er 
slike innviklede og intelligente vesener, 
ser han på oss – moderne mennesker 
– som omtrent ute av stand til å kunne 
takle annet enn rasjonelle handlinger.  En 
symbolsk handling, slik som reisen vår, 
blir lett uvirkelig og for lite vitenskapelig 
begrunnet.  Følelsesmessige opplevelser 
som løfter oss opp over den rent objektive 
forståelse av virkeligheten er allikevel en 
del av vårt hele mennesket.  Vi trenger bare 

litt hjelp til å løftes 
opp.  Og for den som 
kjenner lengselen 
etter å nå frem til en 
dypere forståelse av 
seg selv og sin plass 
i tilværelsen, er det 
nettopp ritualer – og 
pilegrimsreiser– som 
kan være den hjelpen 
som trengs.

Husk likevel at det alltid 
er den som ser eller opplever symbolet 
som avgjør på hvilket nivå handlingen 
taler til oss.  Kari ser a mens Ola ser b.  Det 
ene nivået og opplevelsen er ikke bedre 
eller verre enn den andre, den er bare 
annerledes.  Vi har tross alt med symboler å 
gjøre, ikke tegn med låste meninger.

Å reise er å være underveis.  Det hindrer oss 
i å stagnere i hverdagen.  Reisen i seg selv 
og søken underveis er minst like viktige 
som det å nå frem til målet.  Livskunstneren 
Erik Bye har sagt det på sin måte: 
Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå
mot mål som vi kan ane, men aldri helt 
forstår.  

Kanskje var det en god tanke å dra på en 
eller annen form for pilegrimstur i ferien.  La 
oss si til hverandre: Lykke til på reisen!

Litteraturhenvisninger:  
Cooper: The Rosslyn hoax?, DNF: En Lysets 
Orden.  Luthen: På Pilegrimsferd

andre reiser
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Brødre som trives under Spanias sol: fra v. Broder Kjell Harestad Losje XVII Stavanger, Riksseremonimes-
ter Truls Birkeli, Broder Arne Kvam Losje XXV Steinkjer, Broder Rolf Sivertzen Losje XVI Hamar og Broder 
Tore Jostein Lie Losje XVII Stavanger.

Broderforeningen Alacant

Ordenen Riddere av Det Hvite kors
BRODERFORENINGEN ALACANT

For info. ring: Truls R. Birkelid 686 931 820 - Arne Kvam 678 209 319 
Brodertreff hver tredje mandag hver måned

Annnonse i ”Spaniaposten”
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En av mine virkelig gode Ordensbrødre ønsket 
meg et riktig godt nytt år med ord som at “nå var 

det gamle over og glemt og et nytt år ga oss nye 
muligheter...” Ja – det er nok stort sett riktig, man skal 
ikke skue bakover men ha blikket rettet mot fremtiden 
og nye muligheter.  Det er jo helt etter mitt hjerte 
så ofte som jeg har brukt uttrykket ”Carpe Diem” 
– grip dagen! Gårsdagen er jo ugjenkallelig forbi og 
morgendagen har vi ingen løfter om. Og allikevel, vi 
hevder at kunnskap om fortiden er nødvendig for å 
kunne forstå nåtiden, og kanskje gi oss en pekepinn 
om fremtiden.

Hva skal vi så legge i dette? Det er umulig å legge 
fortiden til side – det er jo den vi bygger nåtiden på 
og nåtiden er det eneste vi har som grunnlag for en 
fremtid. Min Broder sa jeg kunne glemme året som 
gikk. Men hvordan kan jeg glemme 2006 når jeg ikke 
greier å legge til side 2004, 1945, 1099, 1307, 1314 
for ikke en gang å nevne år 7 BC og mange andre år 
både AC og BC og mange andre interessante år både 
tidligere og senere?

Jeg prøver fortsatt å forstå hva som egentlig skjedde 
for ca. 2000 år siden – og for 700 år – eller enda verre 
for 1000 år siden!
Jeg tok for noen uker siden et utgangspunkt i de ni 
munkene i- eller fra - Orval. Hvem var de? For noen 
år siden virket det som om de var viktige av en eller 
annen grunn. Jeg har ikke funnet ut så mye om dem, 
men jeg vil anta at de var gode ølbryggere. Dets sies 
at det beste belgiske ølet fortsatt brygges i Orval. 
Men tankene gikk videre omkring tallet ni. Hvor 
mange menn var det i følget til de ni adelsmennene 
fra Frankrike som reiste til Jerusalem og fortalte 
Kongen der at de var kommet vesentlig for 
å beskytte pilegrimskaravanene gjennom 
Palestina og nærliggende områder. Med ni 
mann?

En fransk adelsmann på 1000-tallet kunne 
knapt lese – om han i det hele tatt kunne 
det.  Han var nok heller ikke mye av en 
fi sker, jeger, sanker eller annet. Han kunne 
nok under ingen omstendigheter koke, 
slå opp telt, stelle våpen og hester.  Disse 
ni grever og vasaller reiste altså – skal vi si 
omlag 4000/5000 kilometer fra Frankrike 
gjennom fi endtlig område med røvere 
og banditter for å beskytte pilegrimer i 
Jerusalem?

En hver adelsmann som la ut på eventyr som dette 
hadde minimum tre hester. En pakkhest, en stridshest 
og den som han red på til daglig. Hver hest hadde 
sin egen hestepasser. Greven hadde med seg tre 
sersjanter, som også hadde de samme hestene også 
med sine egne hestepassere.
Nå har vi altså allerede 9 adelsmenn med 27 hester, 
27 hestepassere og 9 sersjanter med 27 hester og 27 
hestepassere.

I tillegg hadde i alle fall adelsmennene sine egne 
personlige oppassere, påkledere, frisører eller 
sminkører eller hva de nå måtte kalles. I tillegg til 
adelsmennene var der i følget deres både biskoper 
og prester. Jeg ville tro at ingen av dem gikk til fots. 
Altså fl ere hester, fl ere hestepassere, fl ere oppassere 
både for biskop og hest.  Dette begynner å bli et 
anseelig antall mennesker og hester. Turen var ikke 
unnagjort på noen timer eller dager som dagens 
turister regner med på en tur til Syden eller et cruise 
i Middelhavet. Alle disse menneskene skulle hvile, 
spise og sove. De hadde med seg teltslagere, jegere, 
fi skere, slaktere, kokker, hovslagere, tjenere – og når 
de ble så mange, hadde de nok med seg vaktsoldater 
også. Jeg mener ikke med dette å gjøre historien 
mindre fengslende, heller ikke å betvile at disse ni 
var foregangsmenn, kanskje for alt det vi kjenner til 
fl ere enn Templarordenen og andre Ridderordener i 
dagens Europa. Vi har jo alle sammen hørt både denne 
delen av beretningen og mye mye mer, det jeg vil med 
disse ordene er å atter en gang å minne mine kjære 
Ordensbrødre om at ikke alt du hører eller leser må tas 
bokstavelig- les, tenk deg om, les om igjen, og så tar 
du din beslutning. Den bør være; LES MER – TENK MER, 
SNAKK MINDRE.

De ni av Truls Birkelid
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over dette neset lot han bygge en voll av jord, stein og 
tømmer. 
Vollen var ca. 10 meter bred og 4 meter høy. 
På toppen var det en palisade av tømmer og ved de 
to portene, en mot vest og en mot sør, ble det reist 
vakttårn. 
Utenfor vollen ble det anlagt vanngraver. 
Vollen gikk i en bue rundt fossen og var 650 meter 
lang. 
Innenfor vollen lot Olav reise en kongsgård og en 
Mariakirke. 
Han la også ut tomter til folk. 
Olav la med dette grunnlaget for byen Borg eller i dag 
Sarpsborg.
Vollen rundt byen, Olavsvollen, er i dag markert med 
6 merkesteiner fra Borregaard i sør til «Borgarmen» i 
nord. 
Hit kom Ragnvald Jarl til Olav Haraldsson med svenske 
kongens datter Astrid fulgt av hundre gjeve menn, 
både geistlige og fyrster fra Norden og Europa. Kong 
Olav lot alt gjøre i stand: der var all slags drikk, den 
beste en kunne få, og alt annet var av beste slag.  
Hanhadde også stevnet til seg mange stormenn 
fra bygdene omkring.     Og da jarlen kom dit med 
sitt følge, tok kongen hjertelig imot ham; jarlen fi kk 
et stort og godt herberge som var gildt utstyrt, og 
dessuten tjenestefolk og menn som kunne pryde et 
gjestebud. Da gjestebudet hadde vart slik noen dager, 
hadde kongen, jarlen og kongsdatteren en samtale, 
og i denne samtalen ble det avgjort at Ragnvald jarl 
ga Astrid, datter til Olav Sveakonung til Olav Norges 
konge… nå gjorde de gjestebudet større, og så ble det 
drukket bryllup for kong Olav og dronning Astrid med 
stor stas.    Det må sies at lykken fant Olav i Sarpsborg.
Avslutningsvis er det på sin plass å nevne, - fordi Olav 
kristnet landet og hadde med seg kirkens menn og 
brakte lov og orden etter kristne normer, ble Norge 
akseptert som en fullverdig stat i Europa, 
Både hos Snorre og i Bergsbok fi nner vi en historie om 
de to kongene, Olav Haraldsson og Olav Skjøtkonung.  
            
Den handler om øya Hisingen ved utløpet av 
Gøtaelven.               
Da de satt og diskuterte grensene mellom Norge og 
Sverige oppsto det en uenighet om hvilket av de to 
landene øya hørte til. De bestemte seg derfor for å 

Historien om Olav Hara

Olav Haraldsson drar nedover langs Spanias kyst 
med kurs mot Josalaheim (Jerusalem). 
Før de skal gjennom Norvasund (Gibraltarstredet) blir 
de liggende ved Kalsà (Cadiz) i påvente av vind. 
Det er her en avgjørende hendelse skal ha funnet sted: 
Olav har sin store drøm. 
Den kommer til å påvirke hans videre beslutninger om 
hans og Norges historie. 
I drømmen møter Olav en skikkelse:
Det kom en mann til ham, en slik som en legger merke 
til, men skremmelig også; mannen talte til og bad ham 
gi opp det han hadde fore, å dra videre ut i landene: 
”Dra tilbake til odelen din, for du skal bli konge over 
Norge til evig tid” Rex Perpetuus Norvegiae
Etter denne drømmen oppgir Olav Haraldsson tanken 
om å nå Jorsalaheim(1013), og drar nordover.
Vinteren 1013/1014 tilbrakte Olav hos hertug Richard 
av Normandie. 

Her fi kk han høre om kristendommen, og han ble døpt 
i Mariakirken i Rouen. 

Det er altså her han danner grunnlaget for sitt senere 
kristningsverk her hjemme.

Etter sin ferd rundt om i landet for å tøyle Bonde 
høvdingene dro Olav til mer siviliserte og kristne 
trakter. 
Sommeren i 1016 kunne Olav som 22 åring atter 
vende syd i Viken.
Han seilte opp Rauma (Glomma), som den gang var 
mer lik en fjordarm(vannstanden var ca. 5 m høyere en 
i dag), og gikk i land ved den store fossen som heter 
Sarpen. Rolvsøy var den gang eneste bastion mot havet.
Her hadde det allerede vært tett bebyggelse i mer en 
700 år. 
Her var det gamle siviliserte Alvheimrikets, 
kongedømme helt fra 700 tallet med sentrum 
Vingulmork, og som en gang strakk seg fra innerst i 
Viken og ned til Gøtaelven.
I Vingulmork, Stordal, Borregaard kalt Borgargerdi 
den gang, og Alvheim eller Alvim som det nå heter, 
fant han venner som delte han tro, og ønsket ham 
velkommen.
Derfor valgte han dette stedet som base.

Ovenfor fossen stakk det et nes ut i elven, og tvers 
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kaste terning om den. Den svenske kongen kastet 
først. Han fi kk 2 seksere. Da det var Olav sin tur, fi kk 
han sannelig 2 seksere han også. Dermed ble det 
omkamp. Svenskekongen fi kk nok en gang 2 seksere. 
Denne gangen fi kk Olav Haraldsson en sekser, mens 
den andre terningen fortsatte å trille bortover gulvet 
til den traff en stein og delte seg i to deler - øynene 
viste 4 + 3 .... Slik skal etter sigende øya Hisingen ha 
blitt norsk...

Inga, mor til Håkon Håkonson har sin egen bauta i 

Varteig hvor hun ble født.
I følge Snorre ble kong Magnus den Blinde født på 
Store – Dal gård i 1117. fra år 1200 var Alf Erlingson, 
Jarl av Sarpsborg
Borg var kongeby i nesten 300 år, fra Olav Haraldsson 
1016 til Håkon V Magnusson overlot Sarpsborg til sin 
svigersønn, Haftor Johnsson i 1312.
Per L. Monstad, St. Olav IV og Borgar

Kilder: Snorre Sturlason, Odd Michalsen, Magne Grotterød, og Asgaut 
Steinnes. 

Norske konger og stormenn i Borg (Sarpsborg) 1015 – 1319 ***

Født Konge fra Til Død Navn Anmerkninger
995 1015 1028 1030 Olav II Haraldson *** Grunnla Borg
 1028 1029  Knut den Mektige ** Danskekongen
 1030 1035  Svein Knutsson Stattholder
1024 1035 1047  Magnus den Gode ** Sønn av Olav II
1015 1045 1066  Harald Hårdråde ** ½ bror av Olav II  
     Stanford Bridge
 1066 1069  Magnus II Haraldson 

1046 1067 1093   Olav III Haraldson Kyrre Bergen, Økon.   
    velstand

 1093 1095  Håkon Magnusson 
1073 1093 1103  Magnus III Berføtt ** Sønn  Olav Kyrre
 1100 1103 1115  Olav Døde ung
1088 1103 1123  Eystein den Gode *** St.Nick krk.
 1103 1130  Sigurd Jorsalfarer ***               4 år ute

Sigurd fi kk Magnus den blinde med Borghild fra Stordal (gården til Stordal som også var blind, alle tre 
sønner av Magnus).

1115 1130 1135 1139 Magnus den Blinde *** 
1103 1130 1136  Harald Gille ***                       Torturerte Magnus
1135 1136 1161  Inge Krokrygg **                   Sønn av Gille
1125 1142 1157  Eystein Haraldson                 Sønn av Gille
1147 1157 1162  Håkon Herdebrei                Sønn av Sigurd
1158 1161 1184  Magnus Erlingson **              Sønn  Erling skakke
1145 1177 1202  Sverre Sigurdson ***                Birkebeinerne
1175 1202 1204  Håkon Sverreson ***               Inga fra Varteig
1185 1202 1217  Inge Bårdsson ** 
1204 1217 1263  Håkon IV Håkonsson ***           ”Den Gamle”

Slutt på 100 år med borgerkriger. Storhetstid under Håkon V

1238 1263 1280  Magnus Lagabøter *** 
1268 1280 1298  Eirik Magnusson 
1270 1299 1319  Håkon V Magnusson *** 

aldsson og Sarpsborg (Borg)

Håkon V gjør Oslo til sin hovedstad. Overdrar Borg til sin svigersønn Haftor Johnsson i 1312.Konger merket ** 
knyttet til Borg, konger merket *** særs knyttet til Borg. Kilde: Jan Søstrand
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Hedersbrødre

På julemøtet i Losje XI Sandefjord den 
15.12.06 fi kk Broder Erling Hamsdokka 

og Broder Rolf Fredriksen tildelt 50-års 
Hederstegn. Verdige Riksjarl Odd Caspersen 
foresto den høytidelige handlingen i 
forbindelse med overrekkelsen, godt hjulpet av 
dyktige Skutilsveiner. Vi var mange Brødre som 
fi kk ta del i høytideligheten, inkludert en rekke 
besøkende Brødre. Dette bidro vesentlig til at 
opplevelsen for oss alle ble svært fl ott!
Våre to jubilanter ble begge tatt opp i vår 
Orden den 17.12.56. Broder Erling har innehatt 
embetene Skattmester, 1. og 2. Skutilsvein samt 
Indre Losjevakt. Broder Rolf har også fungert 
som Skattmester, og begge to har innehatt verv 
i mange av våre komiteer i mange år.
Vi gratulerer våre jubilanter så mye, og takker 
dem for iherdig og viktig innsats og deltakelse i 
vår Orden i 50 år.

Jan Carm, Drott Losje XI Sandefjord 

Erling Hamsdokka

Rolf Fredriksen
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Torsdag 25. januar holdt Drott, Broder 
Rune Kvaran, og Lendermann, Broder 
Torbjørn Berg, ett informasjonsmøte 
for mulige nye Kandidater til vår Orden. 
Det ble først avholdt ett ordinært møte i 
Ridderhallen, der Losjens Brødre deltok. 
Informasjonsmøtet ble holdt i salongen i 
Odd Fellow-huset, hvor R.H.K. Losje St. Olav 
leier lokaler. 

På forhånd var alle Brødre bedt om å 
invitere mulige Kandidater til å delta på 
dette informasjonsmøtet. I invitasjonen ble 
det forespeilet en kort informasjon om vår 
Orden, og vår Losje, samt servering av kaffe 
og noe å bite i etter at informasjonen var 
ferdig. I utgangspunktet hadde vel ikke de 
ansvarlige noen formening om hvor mange 
som ville komme. Uansett er en bedre enn 
ingen.

Til dette informasjonsmøtet kom det 2 
mulige Kandidater, som lyttet interessert 
til hva som ble presentert av Drott og 
Lendermann. Rundt kaffebordene, etter 
informasjonen ble det stilt en del spørsmål 
fra de mulige Kandidatene, som ble forsøkt 
besvart etter beste evne. Lendermann 

Informasjonsmøte i R.H.K. Losje St. Olav XXV 
Steinkjer, 25. januar 2007

foresto innledning av informasjonen, 
med en kort gjennomgang av vår Ordens 
historie, formål og en spørsmålsrekke 
om hvorfor Ordensarbeide skal være 
noe for den enkelte Broder. Deretter 
overtok Drott neste del av presentasjonen, 
før Lendermann til slutt avsluttet 
presentasjonen.

Alt i alt var dette ett godt gjennomført 
møte, med en god presentasjon av vår 
Orden, og av R.H.K. Losje St. Olav XXV 
Steinkjer.

Kandidatene viste stor interesse for det 
som ble tilbudt, noe som førte til søknad fra 
en av Kandidatene, og den siste Kandidaten 
vil søke en gang i løpet av høsten 2007. Jeg 
håper at dette blir ett fast innslag i R.H.K. 
Losje St. Olav XXV Steinkjer, i hvert fall en 
gang for kalenderåret, men jeg ser ikke bort 
fra at dette kan gjøres oftere. En stor takk 
til Drott og Lendermann, og til alle Brødre 
som stilte til møte denne kvelden.

Roar Svendsen, Ytre Rikslosjevakt, Broder i R.H.K. 
Losje St. Olav XXV Steinkjer.

Til leserne og bidragsyterne i dette nummer:

Denne gangen fikk vi inn mere stoff enn vi kunne bruke! Dette er glede-
lig, vi kommer selvfølgelig til å bruke noe av dette i fremtidige utgaver.
Neste nummer av St. Olavposten kommer ut ca. 15. september, material-
frist 15. august.
Skriv gjerne til oss om hva som foregår i din Losje. Tips om vellykket re-
kruttering bør tilflyte de andre Losjene. Gode innlegg i Losjemøtet kan 
også med fordel deles med andre.
God sommer

Redaksjonen
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Diverse

Broder Arild Gunnerød er død

For Brødrene i Losje St. Olav XIII var det et stort sjokk å få høre at vår 
kjære Broder Arild Gunnerød så uventet hadde gått bort sist søndag. Det 
er med dyp sorg at vi nå står her ved hans båre. Samtidig føler vi sterkt 
med Broder Arilds døtre som har mistet en kjærlig far. 

Broder Arild ble tatt opp i vår Orden i 1959 og var gjennom nærmere 50 
år en ivrig og engasjert Ordensbroder. Han gjorde gjennom alle disse 
årene en utrettelig innsats for vår Losje, og bekledde blant annet vårt 
høyeste Embede i en periode.

Det Broder Arild nok spesielt vil bli husket for er hans utallige bidrag for 
å fylle Losjemøtene med åndelig innhold. Broder Arild hadde som alle 
vet ordet i sin makt. Dette kunne avspeile seg i små hyggelige epistler 
i lokalavisen, men i vår sammenheng avspeilte hans evner seg i dype 
åndelige innlegg, tanker, dikt og sanger som han nitidig hadde forberedt 
og som han delte med oss under Losjemøtene. Dette gjorde han nok 
i takknemlighet for det han følte han fi kk del i gjennom det å være en 
aktiv Ordensbroder. Broder Arild levde virkelig opp til nestekjærlighetens 
store bud – ”det er ved å gi at du får”.

Etter at hans kone gikk bort for et par år siden uteble han nesten ikke fra 
et eneste Losjemøte. Han bearbeidet nok sin sorg gjennom å engasjere 
seg ytterligere i Ordensarbeidet.

Broder Arild vil bli dypt savnet i vår Losje. Det er vondt å tenke på at vi 
aldri mer vil vi få høre hans vennlige ord og gode tanker. Hans plass i 
blant oss vil for alltid stå tom. Samtidig vil Broder Arild leve videre i våre 
hjerter. 
Jeg lyser fred over Broder Arilds minne. 

Knut Olav Sunde, Drott Losje XIII

Losje VIII Larvik hadde 1 mars 2007, utdeling av 25 års 
Hederstegn til Broder Frank Vidar Utklev. Hederstegnet ble 
overrakt ved en høytidelig seremoni på Losjemøte 1 mars 2007. 
Overrekkelsen ble foretatt av Riksjarl Odd Caspersen. Broder Frank 
Vidar Utklev har hatt en aktiv tid i Losje VIII Larvik og har innehatt 
følgende verv:
Jarl, Lendermann, 1. Skutilsvein og Ytre Losjevakt.
Vi gratulerer vår Broder med hederstegnet.
 Kansler losje VIII Larvik

Bildet: Broder Frank Vidar Utklev sammen med Drott Gunnar Torp.

Broder Arild Gunnerød
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VÅR SISTE CHARTERBROR PER ANTON LARSEN ER DØD

Per Anton Larsen døde 29 Januar 2007. Han ble gravlagt  på Johannes 
kirkegård i Skien Fredag 2 Februar, hvor 16 Brødre fra Losje X  Skien og hans 
bror Roar fra Losje  VIII Larvik tok siste farvel med Myrtekvisten som blei lagt 
i graven.
Vi hadde et hyggelig  samvær med familien og venner etter begravelsen.
Per Larsen var oppvokst i Duestien i Skien. Han begynte  sin utdannelse som 
frisør,  hos sin bror Roar i Larvik.
Senere overtok han Frisørsalongen etter sin far Hjalmar i Skien.
Den drev han helt frem til det siste, men måtte til slutt gi seg da helsen 
sviktet.
Når Per fl yttet tilbake til Skien, var han allerede en Losjebror fra sin tid i 
Larvik.
Med sitt sosiale engasjement, sin tro på menneske å det og ha omsorg 
for hverandre, fant Per fort at ordenens ideologi samsvarte med hans 
holdninger og livssyn. Derfor var han ikke i tvil om at en losje måtte det bli i 
Skien.
Og i 1954 var han en av 10 Brødre som dannet Losje X.
Han var nå den siste charterbror i vår losje som har gått bort.
Med sitt rolige å fi ne vesen var han en Broder som blei sett opp til. Han 
var rett og slett en Læremester med sin nestekjærlighet å omtanke for oss 
andre..
Per hadde alle verv i vår losje, også på riksplan hadde han oppgaver
Jeg lærte heldigvis å kjenne Per, ikke minst gjennom våre samtaler i 
frisørsalongen….
Det var vondt å se ham når helsen sviktet.
Når vi besøkte han på det siste, kjente vi han nesten ikke igjen. Men når vi 
kom helt  inntil, kunne vi  prate om losjen og hvordan det var med Brødrene, 
men han sa, nå er jeg sliten og vil helst dø.
Per vil være i våre tanker for evig , og kommer ikke til å bli glemt for den han 
var, og hva han betydde for oss.
Vi lyser Fred over Per Anton Larsens Minne.

R.J.

Ny Rikslendermann

Ny Rikslendermann ble innsatt under en seremoni i forkant av stiftelsesmøte 
i Drøbak. Den nye Rikslendermannen er Broder Odd Frode Johannessen (se 
bilde) fra Losje III Kongsberg. Vi ønsker Broder Odd Frode lykke til i dette 
ansvarsfulle vervet. (Foto: Palmar Ruste)

Per Anton Larsen
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Diverse

Fellesmøte i Trondheim

Torsdag 22. februar satte Trødelagslosjene seg stevne i Trondheim. Dette har etter 
hvert blitt en fl ott tradisjon, der fellesmøtene blir arrangert på tur hos den enkelte 
Losje. Trøndelagslosjene består av Losjene R.H.K. St. Olav XIX Trondheim, XXII 
Stiklestad og XXV Steinkjer.

Turen fra Innherred (Steinkjer og Verdal/Levanger) foregikk med felles 
befordringsmiddel, der Broder Annar Vestrum stilte med buss, og som sjåfør. Vi var 
20 Brødre som reiste sammen til Trondheim.
Vel fremme i Trondheim ble vi godt mottatt av våre Ordensbrødre i R.H.K. Losje St. 
Olav XIX Trondheim. Det ble servert kaffe og noe å bite i før møtet startet.

Så ble Brødrene kallet til dagens arbeide, og ble behørig ført inn i Stjernesalen. Det 
var besøk fra Rikshird, og besøkende Drotter fra henholdsvis Losje R.H.K. St. Olav XXII 
Stiklestad og XXV Steinkjer. Rikshirdens Embedsmenn og besøkende Drotter ble 
innført på en eksemplarisk måte. Vi fi kk deretter anledning til å overvære ett opptak 
av Kandidat for 1. Grad, som er noe av det fl otteste vi, som Ordensbrødre kan delta i. 
Det ble også lest for nye Kandidater til Trøndelags- losjene.
Etter at hovedmøtet var kommet til ende, ble det servert karbonader med tilbehør. 
Det ble holdt taler, hvor bla vår nye Broder takket for god mottakelse. Vår nye Broder 
fortalte vider at han var sikker på at han vil komme til å trives som en Broder blant 
oss.

Jeg ønsker den nye Broder hjertelig til lykke med dagen og med hans fremtidige 
Ordensarbeide.
Så ble det litt tid til sosialt samvær i salongen etter endt Brodermåltid. Dessverre 
ble det litt for kort tid sammen, noe som godt kan taes til etterretning ved senere 
fellesmøter. Da det er lang vei hjem for de som bor i Steinkjer, er det ikke sjeldent at 
klokken runder 2 før alle er trygt hjemme.
Jeg vil uansett takke for ett godt møte, og jeg vet at de av våre Brødre som ikke 
tidligere har deltatt på møter i Trondheim, sitter igjen med en fl ott opplevelse. 
Jeg vil til slutt oppfordre alle Brødre i Trøndelag om å slutte opp om våre 
fellesmøter. Her er det en fi n anledning til å bli kjent med nye Brødre, samt å få 
frisket opp i gamle bekjentskaper. 

Roar Svendsen, Ytre Rikslosjevakt

Broder Rolf Wedø i samtale med den nye Broder,  , 
R.H.K. Losje St. Olav XIX Trondheim.
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Nytt losjehus på Kongsberg

I samarbeid med Frimurerne, Odd Fellow og Rebekka losjene på Kongsberg har 
Losje St. Olav III kjøpt en 3. etasjes bygård sentralt beliggende på Kongsberg.
Det er dannet et eierselskap som heter Logegården Kongsberg AS, hvor hver av 
losjene har like eierandeler og er likt representert i selskapets styre.
I underetasjen bygges det en fl ott losjehall, forhall, lagerrom og nødvendige 
tilknyttede fasiliteter. Første etasje vil bestå av selskapslokaler og kjøkken, samt 
et areal som leies ut til butikk. Andre og tredje etasje leies ut til henholdsvis 
Mattilsynet og hybler.
Økonomisk er dette et stort løft for hver av de involverte losjene. Gode leieinntekter 
vil allikevel på sikt gjøre dette til en fornuftig og god investering. 
Ombyggingen er organisert som et prosjekt med et prosjektstyre med 
representasjon fra alle involverte losjene. Det har vært leid inn arbeidskraft 
for en del av ombyggingsarbeidet, men mesteparten av arbeidet er basert på 
dugnadsinnsats fra losjene.

En av utfordringene har vært å forenes om utformingen av losjedelen, slik at den 
tilfredsstiller kravene og ønskene til hver enkelt Orden. Ved god hjelp av arkitekter 
fra Frimurerne og Odd Fellow, og god samarbeidsånd, synes dette å være løst på en 
god måte.
Losje St. Olav III planlegger innvielse av den nye losjehallen i begynnelse av 
september i år, Da håper vår losje at mange Brødre fra vår Orden vil være med på 
den store begivenheten.
Engasjementet i dette store ombygningsprosjektet har gjort at våre Brødre det siste 
året har vært dårlig til å besøke andre losjer. Dette håper vi skal rette på seg når 
prosjektet er over.

Broder John P. Johansen / Losje III

 

Installasjon i Losje VIII

Losje VIII Larvik har gjennomført Installasjon den 1 mars 2007. Installasjonen 
ble gjennomført av Riksjarl med forrettende 
Skutilsveiner fra Losje X Skien. Seremonien 
ble gjennomført på en meget stilfull måte og 
det nye Råd og Hird består nå av en meget 
fi n samesetning av unge og eldre Losje Brødre.
Se bilde 
Første rekke: Skald Bent Morten Kristensen, 
Skattmester Rune Fjeldheim, Jarl Arild Fevang, 
Drott Gunnar Torp, Lendermann Roy Johansen, 
Kansler Åge Christensen.
Andre rekke: 2. Skutilsvein Jan Erik Røed, 1. 
Skutilsvein Jan Olaf Wiik, Ytre Losjevakt Per 
Andersen, Indre Losjevakt Einar W. Eriksen
   
Åge Christensen
Kansler Losje VIII Larvik
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Brødre som har gått bort:

Vi lyser fred over deres minne

EN BØNN  FRA RIKSKANSLER!

Sammen med Losjenes Kansler, arbeider jeg nå med ny 
Matrikkel, og jeg har en inderlig bønn til alle Brødre:

Dersom du har skiftet yrke, fått ny adresse eller telefonnummer, så meld 
fra til Kansler i din Losje om dette. Det viser seg at når Matrikkelen har 
kommet ut, først da kommer endringene, men da er det for sent.

Adresseendringer er spesielt viktig, da det fører til at du heller ikke får 
St.Olavposten, og vi får alt for mange i retur fra postverket, p.g.a. ukjent adresse. Jeg vet ikke hvor 
mange ganger jeg har sittet på Internett å drevet detektivarbeide for å forsøke å fi nne den rette 
adresse. Dette tar mye tid av min ellers så travle hverdag. Samtidig er det en ekstra kostnad å sende ut 
vårt kjære blad og så få det i retur.

Så kjære Broder, ta en telefon eller på annen måte, for å gi beskjed til 
din Kansler. Det koster så lite og sparer meg og andre for mye arbeide.

Med Broderlig hilsen
Willy Laursen, Rikskansler.

Holøien, Johan Martin, Losje VI
Født 19.04.1937 Død 18.04.2007 
 
Larsen, Knut Wilhelm, Losje II
Født 09.07.1938 Død 01.03.2007 
 
Indseth, Johnny Albert, Losje V 
Født 02.01.1927 Død 24.02.2007 
 
Stavang, Inge, Losje I
Født 12.06.1908 Død 10.02.2007 
 

Jarholt, Odd, Losje II
Født 23.05.1923 Død 06.02.2007 
 
Larsen, Per A., Losje X 
Født 20.06.1921 Død 29.01.2007 
 
Jonassen, Arne, Losje VI
Født 09.07.1934 Død 28.01.2007 
 
Gunnerød, Arild, Losje XIII
Født 14.09.1929 Død 20.01.2007 
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Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:

Losje XII Tollefsen, Christian   16.04.2007
Losje XII Rolland, Per Henrik   16.04.2007
Losje V Magnussen, Thomas Andre  11.04.2007
Losje V Høistad, Jan Rino   11.04.2007
Losje V Løkkevik, Lars Tore   11.04.2007
Losje XXII Johansson, Lennart   27.03.2007
Losje XIX Aabel, Per Ørjan   22.03.2007
Losje XVI Moen, Morten    08.03.2007
Losje XXVII Larsen, Roald    05.03.2007
Losje XXVII Keim, Jan-Erik   05.03.2007
Losje VII Haugan, Rune    05.03.2007
Losje XXVII Hessen, Halvor   05.03.2007
Losje VII Muller, Christian   05.03.2007
Losje XXVI Lundahl, Eirik    05.03.2007
Losje VII Johnsen, Glenn   05.03.2007
Losje XXII Grenne, Ola    27.02.2007
Losje XVI Kaveldiget, Kjell Magne  22.02.2007
Losje XXIII Lie, Thomas    22.02.2007
Losje XIX Ottem, Knut Arne   22.02.2007
Losje VI Redi, Ulf Torben   22.02.2007
Losje XVIII Rustadstuen, Ståle Johnsen  15.02.2007
Losje XVIII Olsen, Stein Bjørner   15.02.2007
Losje XXIII Ødegård, John    08.02.2007
Losje XIX Bang-Larsen, Gunnar   08.02.2007
Losje XIV Brekka, Arve    07.02.2007
Losje XIV Grundetjern, Alf Helge  07.02.2007
Losje XVIII Flisnes, Rune    01.02.2007
Losje XXI Samlanes, Ronny F.   27.01.2007
Losje XXIII Slåen, Ola    25.01.2007
Losje III Haare, Tore    22.01.2007
Losje III Mo, Carl Erik    22.01.2007
Losje XX Helgesen, Tom   19.01.2007
Losje XX Strømmen, Karl   19.01.2007
Losje XX Vika, Edgar    19.01.2007
Losje IX Rostad, Frank    17.01.2007
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Din reise?
 
Livet kan sammenliknes med en reise.
Ikke nødvendigvis til forskjellige steder,
men en reise i tid og en reise i erfaring.
 
Og etter en stund så lærer man kanskje
at den du er, ikke minst er blitt til ved valg
og erfaringer du har gjort deg selv. 
Gjennom mennesker du har møtt, 
og gjennom problemer og utfordringer
du har måttet takle. 
Og at både gode og dårlige dager
måtte til for å skape mening i livet ditt.
 
Livets reise foretas ofte i svimlende fart.
Den raske tiden vinner ofte over den sakte tiden.
Og kanskje er det nettopp det som ville gjort 
livetog reisen litt bedre; nemlig å ta seg tid til å 
raste innimellom og bli sin egen reiseleder.
Se seg rundt på skaperverket og kjenne
at man selv er til stede – men ikke alene.
Akkurat nå, akkurat her.
I livet.
 
Ha en fi n reise!

Innsendt av broder Alf J.Lorentzen
Losje St.Olav XII,  Bergen
 

B


