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Gode Ordensbrødre

Høyverdige Riksdrott har ordet:

Riksdrott Ole Jørgen Andresen

Det er blitt sensommer og de aller fleste av oss har avviklet en ferie, som i hjemlige 
trakter, dessverre ikke har gitt oss de sommeropplevelser man hadde håpet 
på. Regnet har plasket ned i bøtter og spann og forårsaket mye frustrasjon 
over ødelagt blomsterflor og avling, dårlig temperert badevann og søkkvåte   
”naturopplevelser”.
Like usviktelig som sen sommer skifter til tidlig høst og gir bud om sval og klar 
luft, kjølige netter og et fargeskifte i naturen samles Brødrene i R.H.K. til sine 
første og meget etterlengtede møter i høstterminen.
Denne høstterminen vil naturlig nok bli preget av Losjenes første møte med 
Ordenens nye lovverk, -  Konstitusjonen. Dette omfattende lovverket vil bli viet 
stor og bred oppmerksomhet på kommende Drottmøte og det er derfor av 
stor viktighet at alle Losjer arrangerer informasjonsmøter i god tid før dette slik 
at eventuelle innspill kan behandles i et bredt forum, som samler Losjenes to 
av øverste Embedsmenn.   
Sent i våres fikk Riksrådet, av Brødrene Peder J. Smedhaug, Losje XIX og 
Johannes Bøe, Losje II, seg presentert en meget detaljert og innholdsrik sluttrapport fra 
”Revitalisering og rekrutteringsutvalget.” Denne rapporten vil i sin helhet bli presentert 
på det nevnte Drottmøte, som i kraft av sin status, skal uttale seg om en foreslått 
handlingsplan.
IT – utvalget er også ferdig med sitt arbeid og vil, på Drottmøtet, redegjøre for sitt 
produkt og svare på alle de spørsmål, som vi av erfaring vet Brødrene sitter inne med. IT, 
som verktøy, åpner meget interessante og spennende perspektiv men, som følge av sitt 
mangfold, kan virke skremmende på enkelte. Derfor er det viktig at komiteen får relevante 
innspill slik at verktøyet kan lages så brukervennlig som mulig.
I denne forbindelse nevnes det at Arbeidsbøker for Embedsmennene, nå er lagt ut på 
nettet. Disse bøkene inneholder Embedsinnstrukser, en veiledning i sorgarbeid, som på 
en utmerket måte er ført i pennen av Broder Morten Arnesen, Losje XXIV, en veiledning 
i Fadderskap som Broder Ove Årthun, Losje XVII, har hatt en dyktig hånd med, en meget 
innholdsrik og detaljert Ordliste forfattet av Broder Idar Kaare Loe, Losje XIX og til sist men 
ikke minst er det lagt ved en rekke gode innlegg som Embedsmenn og Brødre har holdt 
rundt om i sine Losjer.
Riksrådet takker alle bidragsyterne og Kollegium Sirius for alt arbeid som er nedlagt med 
disse bøkene.
I løpet av sommeren har det, i de lokale Losjers Råd, vært arbeidet intenst med høstens 
møteplan. Alle Råd legger sin sjel i å utarbeide møteprogram som kan tilfredsstille 
Brødrenes forventning til innholdsrike Losjemøter med sjelelig berikelse og åndelig 
utvikling og ettermøter med tradisjonelle Brodermåltid i forbrødringens og etikettens 
ånd.
Vi trenger våre Losjemøter med den spesielle atmosfære av tradisjoner og atmosfære som 
råder i Ridderhallen. Vi trenger å lytte til Charterets veiledning og budskap og vi trenger å 
få ta del i Ordenens tusenårige teser som bygger på eldgammel filosofi og visdom. 
La oss vise ved vårt fremmøte, kjære Brødre, at vi setter umåtelig pris på det arbeidet som 
blir nedlagt i forkant av hvert møte og at vi ved vår deltakelse inspirerer våre Råd til enda 
større innsats til beste for våre Losjer og vår Orden.

Med Broderlig hilsen

Ole J. Andresen, Riksdrott.      
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Det skandinaviske regiment
The 15th Wisconsin Volunteer Infantry eller 
som det ble hetende i det norske Amerika, 
Det skandinaviske regiment, fikk sitt navn 
på grunn av at nesten alle soldatene kom 
fra Skandinavia, og nordmennene var i 
betydelig overvekt. I spissen for regimentet 
sto oberst Hans Christian Evensen Heg, født 
21. Desember 1829 i Lier ved Drammen. 
Han hadde utvandret til Amerika i 1840 
sammen med sine foreldre og søsken. I 
1861 da borgerkrigen brøt ut, ble Hans 
Heg, av guvenøren i Wisconsin, utnevnt til 
sjef for regimentet. Treningen av soldatene 
forgikk vinteren 1861-1862 i Camp Randall 
ved Madison, Wisconsin. Regimentet 
besto av ti kompanier. I alt 906 offiserer og 
menige gjorde tjeneste i regimentet: 267 
døde i kamp, av skader eller av sykdom, 22 
ble meldt savnet og 204 fikk så store skader 
at de ikke var stridsdyktige. Da regimentet 
ble dimittert etter tre års kamp var det bare 
320 offiserer og menige igjen.

Kompani A ”The St. Olafs Rifles”
Et av kompaniene i regimentet, kompani 
A, besto hovedsakelig av mannskaper fra 
Chicago. Av kompaniets 103 menige og 

offiserer var det 58 som oppga byen som 
sitt hjemsted. Flere av kompaniets menn 
var, eller ble senere, medlemmer av R.H.K. 
Losje «Nora». De kalte sitt kompani for 
«The St. Olaf’s Rifles» og kompaniets sjef 
var kaptein Andrew Torkildsen, (Andreas 
Torkildsen, f. ca. 1827, Bakke i Vest-Agder) 
han var medlem av Nora og hadde fått sin 
offisersgrad i Camp Randall 11. Nov. 1861 
og sto i kompaniet fram til 19. Oktober 
1862 da han ble dimittert.

En annen nordmann var Henry Siegel, 
eller Henry Anker Bjerregaard Ziegler 
som han var døpt. Han tjenestegjorde fra 
første stund i ” St. Olafs Rifles”,  først som 
sersjant, for siden å ende opp som kaptein 
for kompaniet. Han var fra en offiserslekt i 
Norge og hadde sikkert fått en viss militær 
utdannelse i hjemlandet før han utvandret i 
1858 og bosatte seg i Chicago.
Han ble tatt opp i R.H.K. Losje Nora  den 16. 
februar 1864 under en sykepermisjon fra 
fronten.  
I protokollen fra ”Nora” bemerkes det 
ar Hr. Siegel skal bare oppholde seg i 
Chicago kun en kort tid…”og denne Tid 
er nu snart forløben saa blew det bestemt 

Nora Losje No. 1 R.H.K. 
og den amerikanske borgerkrigen

Slaget ved  Chikamauga der 
Oberst Hans Heg falt.

Regimentsfanen
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Henry Siegel
Henrik Anker Bjerregaard Ziegler
Født 13. juli 1831 i Vågå Gudbrandsdalen, sønn av 
løytnant Ulrich Reinhold Ziegler. Utvandret til USA 
1858. Deltok i borgerkrigen fra 1861. 
Medlem av R.H.K. losje ”Nora” fra 16. februar 1864.

ar lade Hr. Siegel gjennemgaa de 2de første 
Grader paa en Aften og at lade ham bliwe 
Examineret i disse Grader samt gjennemgaa 
og examinere ham i tredie Grad Fredag 
aften førstkommende”.  ”Et Extra Møde blev 
saaledes  afholdt Fredag Aften for at lade Hr. 
Ziegler gjennemgaa 3die grad”.

Flagget
Det er naturlig at mange medlemmer 
i «Nora» har sine tanker hos sine 
medlemmene i kompani A, og på møtet 
24. Februar 1862 kommer det et forslag 
om å samle inn penger til «et American 
Flag for det Skandinaviske Regimente» Det 
ble også bestemt at man skulle forskuttere 
fra selskapets kasse alle omkostninger 
vedrørende flagget.

Regimentet var i kamp mot sørstatsarmeen 
første gang 14. Mars. En lang og blodig 
treårig krig ventet. Regimentet ble kjent for 
sin tapperhet og utholdenhet. Oberst Heg 
falt i slaget ved Chickamauga, Tennesse, 19. 
september 1863.

Hvordan gikk det så med flagget til «Nora»? 
Ved losjens 50 års fest holdt Dr. A. Doe 
festtalen. Her gjengis følgende fra talen: 
…Jeg spurgte en Gang min avdøde Ven 
Nils Arnesen som var med i Krigen helt til 
dens Slutning, om hvorledes det gik med 
denne Fane. Han sagde: Jeg har aldrig følt 
mig saa blød om Hjertet, som da de norske 
Damer kom og gav os den Fane. Det viste sig 
imidlertid, at den ikke havde Betingelserne 
for at kunne bæres i Krigen paa Grund af sin 
norske Inskription og andet.  Saa besluttede 
vi norske Gutter at pakke den pent sammen 
og tage den med os alligevel. Henry Sporland 
fik den og bar den i sin Randsel og havde den 
med sig under hele Felttoget.  Saa var det en 
dag, da han havde lagt Randselen fra sig, at 
en Kugle traf den og gjennemborede Fanen. 
Det var herfra den fik alle Kuglehullene»

Både Arnesen og Sporland var menige 
i kompani A. Johan Henrik Sporland, f. 
1832 i Stavanger, var en «veteran» i Nora. 
Han deltok på det aller første møtet i 
blokkmakerverkstedet til Howland 18. Juli 
1860. Flagget ble etter krigen returnert 
til «Nora», og befinner seg i dag på 
Westerheim museum i Decorah, Iowa.

Nora Losje No. 1 R.H.K. 
og den amerikanske borgerkrigen

Flagget som ble gitt til regimentet har denne teksten.:Presented by 
the society NORA Chicago to the Scandinavian regiment March 1st 
1862 ”FOR GUD OG VORT LAND!”
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Når jeg skal ut på reise til et ukjent sted, 
ser jeg vanligvis først på kartet, finner 

veien jeg skal kjøre og følger skiltene til 
det stedet jeg har valgt meg. Dette kan 
også overføres til vår vandring i Losjen. 
Med litt fantasi kan kartet erstattes med 
vårt Charter og veiskiltene med symboler 
og ritualtekster. For å komme til målet er 
det viktig at vi følger den henvisning som 
gis og den retning skiltene viser. Skal du til 
Oslo følger du ikke skiltene til Bergen.

Vi kaller oss en Ridderorden fordi vi 
kan trekke linjer fra vår Losje tilbake til 
Tempelridderne. I tillegg til å beskytte 
pilegrimer på deres reise i Det hellige 
Land, hadde Tempelridderne også 
sammenkomster med ritualer og symboler. 
Bernard de Clairveaux regnes som en 
av grunnleggerne og den viktigste 
organisatoren av Cirstersienserordenen. 
Han skal ha stått bak mesteparten 
av ritualene og symbolene som 
Tempelridderne brukte.

Vårt Charter og våre opprinnelige 
ritualtekster er ikke så gamle, men 
sannsynligvis tilbake til 1500 tallet. Siden vi 
har linjer tilbake til Tempelridderordenen, 
er det ikke urimelig at både symboler 
og ritualtekster fikk inspirasjon fra det 
Tempelridderne hadde. 

St. Olav har sine nære 
røtter fra Nora Lodge 
som ble stiftet i USA 
i 1863. Stifterne tok 
med seg ritualer og 
symboler fra Tistelen, 
men la også til 
elementer av norrøn 
mytologi. Det siste 
for å ha noe kjent for 
nordmenn i USA.

Vi har som en 
forutsetning at vi 
skal ha en tro på en 
Høyere Styrelse. Den 
Høyere Styrelsen 
må da være den 
som symbolene 
og ritualene peker 

mot, altså skiltene. Dersom vi skal følge 
våre røtter tilbake til Tempelridderen, 
sannsynligvis enda lenger tilbake, kan det 
neppe være noen tvil om hvem de så som 
sin Høyere Styrelse. I vår Losje sies det i 
dag at det er opp til den enkelte å definere 
hvem som er den Høyere Styrelse. Det er 
ikke den norrøne mytologien som viser 
vei til en Høyere Styrelse. I dag vet vi at i 
de øvrige gradsavsnittene (Høygradene) 
er ikke norrøn mytologi med lenger, vi er 
tilbake til ritualtekstene og symbolene før 
Nora Lodge ble stiftet i 1863. 

Dersom vi skal være tro mot det budskap 
og de veiskilt som opprinnelig ble laget 
for vår Losje, må vi også følge den veien 
symbolene og ritualene (skiltene) viser. 
Symbolene betyr noe og forteller noe. 
Dersom du er en søkende Broder og vil ha 
et åndelig innhold ut av Losjen, må du også 
prøve å få tak i hva symbolene forteller 
og finne og vandre på den veien ritualene 
viser.

Alt er ikke like lett å forstå. Det trenges 
både undervisning og tid. Likevel, over tid 
gjør symbolene og ritualene noe med deg 
dersom du er en som søker å finne hva de 
forteller. Vær tro mot hva du ser og hold 
fast på den Høyere Styrelse som vises til 
både i symboler og ritualtekst. Ikke godta 
en annen forklaring enn den du selv ser 
stemmer med symboler og tekst. Ta med 
deg også de positive elementene i den 
norrøne mytologien, men la ikke det bli en 
veiviser til en Høyere Styrelse. 

Når du nå vet hva våre røtter er og hvem 
som sto bak ritualer og symboler til 
Tempelridderne, er det kanskje ikke så 
vanskelig å forstå hvor jeg vil hen. Jeg 
vet godt hva jeg ser, men for din egen 
utvikling må du finne det selv. Jeg blir ikke 
overrasket om du finner det samme som 
meg og at kart og skilt ikke forteller at det 
er opp til den enkelte å definere en Høyere 
Styrelse.

Lykke til med vandringen.

Broder Ruben Olsen, Kansler Losje XIV

KART, VEI OG SKILT TIL EN HØYERE STYRELSE
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Foreløpig informasjon

Rikstinget 2008
Avholdes i Haugesund

07. - 09. mars 2008
Noter dato og få det med i planleggingen av møtene for 

vårsemestret 2008
Overnatting og Arbeidsmøte blir samlet på

Hotel Rica Maritim
ved Smedasundet midt i Haugesund
Rikslosjemøte og Bankett avholdes i

 Frimurerlosjenslokaler
det vil bli arrangert Brodertreff fredag kveld

Vi ser fram til en fin helg i Haugesund!

Dette er noen tanker som jeg har hatt i det siste.
Hva skal vi bruke all den tiden som vi får til overs, når vi sparer tid på alt vi gjør, og skaffer oss. Vi kjøper 
oss ting og tang som gjør at vi sparer tid. Før brukte de hestekjerre og sykkel, i dag har vi bil med masse 
hestekrefter, tog som går i flere hundre kilometer i timen, jetfly som bruker kun 4-5 timer til Syden. 
Under 1 time til Bergen fra OSLO. Hjemme sparer vi masse tid på hjelpemidler som vi har skaffet oss. 
På kjøkkenet har vi stavmikser, miksmaster, kaffebrygger som vi slipper å passe på, oppvaskmaskin, 
mikrobølgjeovn for å nevne noe. Dette brevet er skrevet på en datamaskin så jeg kan gå inn å rette på 
feil uten å miste for mye tid. Tv surrer i bakgrunn sammen med radioen for ikke å gå glipp av noe og 
sparer masse tid.
Hver dag blir jeg forbikjørt av biler som har det mer travelt enn det jeg har, enda jeg prøver å holde 
fartsgrensen.
Hva gjør vi av den tiden som vi får til overs ?
Hvis jeg ringer noen i forbindelse med et verv eller en dugnad, har alle det så veldig travelt at de vet 
ikke åssen dagen skal strekke til.
Annen hver torsdag er det møte i losjen kl. 1900 der er det annerledes, tiden har stått stille siden vi 
startet, alle har tid til hverandre. Vi sitter ned og snakker med hverandre, hjelper hverandre og bryr oss 
om hverandre.
Takk for at vi har noe som Losjen står for.

Broder Odd Erik Karrestad

Tid som vi får til overs.
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Jeg har studert mye over fenomenet ”å gå 
trøtt av………….”
Fenomenet er gammelt ! Og det har 
tilhørighet i alle livets sider.
I ungdomsåra går man trøtt av mor og far. 
Det begynner med det.
Man blir trøtt av kjæresten.  Så finner man 
seg en ny.
Man blir trøtt av ektefellen. Noen sliter 
videre, andre kutter ut og finner en ny.
Man blir trøtt av jobben. Enten er det sjefen, 
kollegaer eller rett og slett fordi jobben 
synes kjedelig.
Man blir trøtt av ting. Og kjøper noe nytt.
Noen blir trøtt av hytta. Den blir stående 
der tom, og ferien legges til utlandet i 
stedet.
Noen blir trøtt av fritidssysler og 
organisasjonsarbeide. Man bytter til noe 
annet som om ”graset skulle være grønnere 
på et annet beite”.
Til sist går man trøtt av å leve. Jo, en dag 
skjer det svært mange av oss. ”Jeg er mett 
av dage, nå vil jeg få dø”, sier de riktig gamle 
som må slite med sykdom og uførhet.

Ser vi bort fra det siste som både vil være 
forståelig og akseptabelt, så studerer jeg 
fremdeles over hva som gjør at vi blir trøtte 
av det ene og det andre.

Generelt synes det som om vi kanskje også 
på disse områder har tilegnet oss et bruk 
og kast syndrom. Vi går kanskje ikke inn i 
noe med ”hud og hår” lenger, men prøver 
litt for å se om jeg synes dette er noe for 
meg. Vi binder oss ikke til oppgaver og 
ting slik vi måtte, før vi fikk ”så enormt god 
råd”. For alle i Norge har visst fått så enormt 
mye penger mellom hendene. Det der er 
forresten et ømt punkt som bare politikere 
og noen forretningsfolk mener. Det hører 
en annen diskusjon til.
Men – det der med penger og hva vi har å 
klare oss med er en viktig del av fenomenet 

”å gå trøtt av”. Å ha en svært stram økonomi 
er i de senere åra mye verre enn det var for 
bare 20 – 30 år siden. Hvorfor er det slik?
Har også du lagt merke til hvilket press det 
er på oss i følgende sammenheng:
Hvor skal dere hen på ferie i år da? I år tar vi 
oss en tur til Thailand og en til Caribien.
Må du ha ny mobiltelefon? Og, ja jeg forstår, 
alle de andre har byttet.
Har du ikke fått lagt inn bredbånd enda, det 
er da så billig nå.
Ja, vi tenker på å kjøpe oss en hytteleilighet 
i Kvitfjellkomplekset. Nei det er ikke så verst 
pris, ca 2 millioner bare.
Jeg må ha ny jakke, mamma, alle de andre 
har - det og det merket.
Bli med ut en kveld da, så kan vi kose oss 
litt, gå i teater og spise en god middag. Det 
er jo så billig med toget nå om dagen.
Det er sikkert fint for fellesskapet at vi fikk 
eiendomsskatt, det ble bare 3000,- i året for 
oss. Og da får vi vel nok til eldreomsorg og 
skolebøker, eller gjør vi ikke det allikevel?
Her vi bor er vi landets beste kommune 
på kildesortering av søppel. Er det ikke 
flott? Men da de innførte kildesortering 
ble søppeltømminga mye dyrere, selv om 
vi gjør mye av jobben. I Sveits var det noen 
kantoner som innførte kildesortering. 
Før de startet opp kom det et skriv til alle 
husstander om at ved god kildesortering 
skulle avgiften bli kuttet med 25 %. Det 
virket enormt og omtrent øyeblikkelig.
Så er det alt man må følge med på: Er 
kjøttdeigen fra Gilde?  Og er den med eller 
uten e-coli.
Skal vi støtte Tine eller Q-meieriene? Er 
kyllingen dansk eller svensk, eller er den fra 
Prior som ikke heter Prior lenger?
Hvor oppnår jeg billigst tellerskritt eller 
strømpris? Er det noen utlendinger her i 
distriktet som kan jobbe litt svart for meg 
for å male huset. Mange snakker om at det 
er slik de gjør det.

Å gå trøtt eller lei av noe – et eller annet.
En liten sommerbetrakning
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Så er det spørsmålet om deltagelse i 
organisasjonslivet. Det er jo så mye å 
velge i. Gir det meg flere venner og større 
status å være med i Frimurerordenen enn 
i Odd Fellow. Eller er det mer spennende 
i Druidene, for ikke å si Rosenkorset. Nei 
kanskje skal vi forsøke Lions, Kiwanis, Rotary 
eller en annen humanitær organisasjon. For 
der gjør de så mye godt. Man blir spurt om 
å være med litt i politikken i kommunen. 
Det er jo viktig da, for da får man jo litt makt 
og innflytelse, og så kan man få endret på 
mye av det man synes er galt.
Hva med min aktivitet i Ordenen R.H.K. ?  Jo, 
takk den er på topp, sier du kanskje, og det 
er flott. R.H.K. har innhold og målsettinger 
som ikke ligger noe etter i forhold til de 
som er nevnt ovenfor. Og noe som er viktig 
for oss travle mennesker, R.H.K. gir oss 
muligheter dersom vi søker – etter oss selv 
og vårt eget indre – og som samtidig gir 
oss mulighet til å bli engasjert i  det sosiale 
livet i nærsamfunnet.  Til slutt snakker vi 
mye om all reklamen i posten, og at vi 
kaster alt sammen, ulest. Ummm. Ja, kanskje 
gjør noen av oss det, men svært mange 
skummer gjennom og mange finner noe 
nytt å kjøpe. Det er flere byråer som kun har 
til oppgave å vurdere virkninger av reklame 
og markedsføring, og deres konklusjon er 
klar – vi leser.

Kjære leser.
Dette ble mye rart om hverandre. Slik tror 

jeg man kan oppsummere praten rundt 
mange grillsammenkomster i sommer. Er vi 
rastløse og streber etter noe nytt hele tiden.
Vi kan fortsette slik og apotekene vil 
fortsette å selge smertestillende og 
angstdempende medisiner.
Men vi kan også forsøke å stoppe opp 
– bare litt – til å begynne med. Det går an å 
dempe på noen krav enten vi lager kravet 
selv eller om vi føler at vi blir ”presset” av 
andre til å ”fornye oss.”
Hva er det vi er misfornøyde over.  For 
det er vel kanskje det å være konstant 
misfornøyd og ikke helt tilfreds med slik vi 
har det, som fører til at vi – går trøtt. 

Nå går jeg ut i sommersola og finner en 
ny liten ting å gledes over. Det er stadig 
noe et sted rundt meg som gjør at livet 
er rikt å leve.  Og så – spør jeg meg hver 
kveld – hvordan gikk dagen i dag? Har jeg 
vært i nærheten av å være Ridder i dag? 
Jeg registrerer det som bør justeres, og 
så tar jeg med meg gleden over de små 
gledesstunder jeg maktet å oppleve. De 
små gledesstunder som gjør at jeg ikke går 
trøtt. De er der hver dag – og kanskje er de 
ikke så små heller, slik vi i utgangspunktet 
tror.

Harmoniske og gode dager ønskes dere 
alle.

Hilsen Broder Frank Strype.

Å gå trøtt eller lei av noe – et eller annet.
En liten sommerbetrakning

Mennesket er bare et siv – det svakeste i hele naturen, men det er et siv som tenker.
Et maktoppbud av hele universet er overflødig for å knuse det. 
Noen dunster, en dråpe vann er tilstrekkelig til å gjøre det til intet. 
Men om hele universet velte seg over det, var mennesket stadig edlere enn den makt som 
slo det ned. 
For mennesket vet at det dør og at universet er overmektig. 
Det vet universet intet om. 
Så ligger da hele vår verdighet i tanken. 
Den er det vi må rose oss av, ikke av rom og tid som vi aldri makter å fylle. 
La oss derfor beflitte oss på å tenke rett. 
Det er moralens grunnlag.

(B. Pascal 1623-62)
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I slutten av mai i år hadde Broder Paul Landsverk 
i Losje III noen begivenhetsrike dager. Den 22. mai 
fylte Broder Paul 90 år, og noen dager senere, den 
31. mai, var det 60 år siden han ble tatt opp i Losje 
St. Olav III på Kongsberg. Et dobbeltjubileum vi 
antagelig ikke har sett maken til før. 

Broder Paul har lenge vært den Broder i RHK med 
lengst ”ansiennitet”, men den 31. mai ble han den 
første av alle nåværende Brødre til å passere 60 år i 
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norge. 

En slik begivenhet kan ikke gå upåaktet, men siden 
begivenhetene fant sted utenfor møtesesongen 
ble det i første omgang med et besøk fra Losjen 
med Drott i spissen hvor Drott overrakte blomster 
og hilsener fra Losjen til jubilanten. Senere har St. 
Olavpostens lokale representant oppsøkt Broder Paul 
for å høre litt om opplevelser gjennom et langt losjeliv, 
særlig kanskje om den første vanskelige tiden etter 
krigsavslutningen. 
 
Du ble tatt opp i mai 1947, 2 år etter at krigen var slutt. 
Var arbeidet i Losjen da kommet i gang igjen etter 
krigsoppholdet?

Nei, det var først da Broder Ole Evje overtok som Drott 
i 1947 at arbeidet kom skikkelig i gang. Den første 
tiden var vanskelig, det var mangler på alt av utstyr, 
så vi måtte improvisere til vi etter hvert hadde fått på 
plass det som trengtes. Vi måtte sy duker og Regalier 
og lage annet losjeutstyr. Penger var også mangelvare. 
Jeg husker at på det første Rikstinget jeg var, i 1948, 

måtte Broder Ole og jeg stå over banketten, for Losjen 
hadde ikke midler til å dekke utgiftene. (Se RHK -75 
år s. 116, 3. rekke: Nr. 2 fra venstre Ole Evje, nr. 3 Paul 
Landsverk)

Kan du huske hvor mange Brødre det var i Losjen på den 
tiden, og hvor ble møtene holdt? 

Jeg husker ikke antallet, men det var ikke flere Brødre 
enn at Losjen måtte ha hjelp fra Rikslosjen eller andre 
Losjer for å få satt møtene, så det ble tynt i salen hvor 
kun de satt som ikke var kommet langt nok i Gradene 
til å få Embeder. Det var derfor viktig å finne nye 
Kandidater så Losjen kunne vokse og stå på egne ben. 
Møtene holdt vi i spisesalen på Hotell Norge før vi 
senere flyttet til resaurantlokalene på Sølvverksmuseet 
og Hotell Gyldenløve.  20 år etter at jeg ble tatt opp 
flyttet vi så til Odd Fellows lokaler hvor vi har holdt til 
helt til vi nå flytter i nye lokaler.

Du ble opptatt i Losjen 31. mai, fikk 2. Grad 20. 
oktober samme år og slått til Ridder så tidlig som 
12. januar i 1948, altså vel 7 måneder etter opptak. 
Med all respekt Broder Paul, men det var vel ikke bare 
dyktighet og interesse for Losjen som førte til et så raskt 
”avansement”?

Nei, det var nok nødvendigheten av få nok Brødre i 
høyeste Grad som var hovedårsaken til at jeg, og andre 
samtidige nye Brødre, ble kjørt frem så fort. Losjen 
måtte bli så stor at vi selv kunne ha Embedsmenn nok 
til å sette møtene. 

Losjens protokoll viser at på Årsmøtet, som det het 
den gang, den 5. april 1948 ble du valgt til Losjens 
Skattmester. Opptatt i Losjen i mai 1947 og Skattmester i 
april året etter, det lyder underlig for oss i dag. 

Ja, det høres nok merkelig ut, men forholdene var slik 
at det måtte tas noen snarveier for å få Losjen tilbake 
i full virksomhet. Det var flere Brødre med kort tid i 
Losjen som da ble innsatt i Embeder. For min del som 
bankmann var det vel naturlig at det ble jobben som 
Skattmester som var det mest aktuelle valg.

Apropos Skattmester, protokollen fra samme årsmøte 
sier: ” Kontingenten ble enst. forhøiet til kr.5, - pr ½ 

Broder Paul Landsverk, Losje St. Olav nr. III 
90 år og 60 års medlemskap!

Broder Paul Landsverk
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år.” Det var ikke store summer du fikk å ta deg av til å 
begynne med.

Nei, det var andre tider den gang og økonomien i 
Losjen var anstrengt, men det gikk stadig fremover 
ved at nye Brødre ble tatt opp. Jeg ble sittende som 
Skattmester i 5 år i første omgang, og fikk noen år 
til senere.  I 1964 ble Riksrådet lagt til Kongsberg 
med Broder Ole Evje som Riksdrott de 4 neste årene. 
Brødrene Odd J. Bråthen og Johan Tunold-Hansen 
delte på som Rikskansler 2 år hver mens jeg var 
Riksskattemester i disse årene. Det var 15 Losjer 
på den tiden. Etter at det var stiftet 9 Losjer i tiden 
fra 1947 til 1963 ble ikke stiftet nye Losjer i vår tid i 
Riksrådet. Den gang var det ikke de hjelpemidlene 
som det er i dag. Det var maskinskriving av brev og 
føring av bøker på gammelmåten. Således ble det mye 
arbeid i de Embedene i Riksrådet som hadde mest 
med de enkelte Losjer å gjøre, selv om antall Losjer 
ikke var så høyt som i dag. 
Vi forsøkte å besøke alle Losjene, og det ble da ofte 
til at jeg ble sjåfør med Riksdrott Ole som passasjer. 
Det var en interessant tid og en traff mange gode 
Ordensbrødre rundt om i Losjene. Da som nå 
lå Installasjonene under Riksrådet og medførte 
reisevirksomhet rundt til Losjene for å sette de valgte 
Embedsmennene inn i sine Embeder.

Etter tiden som Riksskattmester fikk du en fortjent pause 
fra Embeder i Losjen, men du var fortsatt på din faste 
plass i Losjen.

Ja, da var det på tide å la andre slippe til. Losjen hadde 
vokst slik at det ikke var vanskelig å finne noen å velge 
som Embedsmenn. Etter 20 aktive år var det godt 
å kunne delta på Losjens møter uten å ha spesielle 
plikter. Vervet som revisor var jo nærliggende å ta på 
seg, og noen andre komiteer ble det også. Jeg har 
forsøkt å være tilstede så ofte jeg har hatt anledning, 
og har hatt stor glede av samværet med Brødrene 
i Losjen. I løpet av så mange år har det blitt mange 
gode Ordensbrødre en har lært å kjenne og sette 
pris på, men nå tynnes det dessverre i rekkene av 
de gamle. Derfor er det gledelig at Losje III de siste 
årene har fått inn så mange nye Brødre som viser stor 
interesse for Losjearbeidet og som vil være svært 
viktige for Losjen i tiden fremover. 

Hva er det ved Ordenen R.H.K. som har fått deg til å delta 
så aktivt gjennom så mange år?

Det spørsmålet er det vel ikke noe enkelt svar på, men 
for meg har det vært stemningen og høytidligheten i 
Ridderhallen, samværet med Brødrene både i Losjen 
og privat og mange fine mennesker en har blitt kjent 
med i egen Losje, og i Broderlosjer rundt om. I en by 
ikke større enn Kongsberg er det jo også slik at en ofte 
treffer Losjebrødre når en er ute i byen. På den måten 
holder en kontakten med Brødrene mellom møtene 
og stadig får påminnelser om neste møte. I bunn og 
grunn er det vel slik at denne ”losjefølelsen” er noe 
som ligger der og ikke kan la seg forklare med ord.

I din yrkesaktive tid var det i bank du tilbrakte de fleste 
år?

Ja, jeg arbeidet i bank i til sammen 46 år til jeg gikk 
av med pensjon i 1984. Det var fine år med stadig 
utvikling og endring av måten å få ting utført på. Fra 
penn og blekk til datamaskiner er det et stort sprang 
over ikke altfor mange år. I den senere tid har det 
vært jernvareforretningen i Hokksund som har vært 
hovedbeskjeftigelsen.

Og der er du, dine 90 år til tross, på plass noen timer hver 
dag?

Ja, jeg tar turen fra Kongsberg ned til Hokksund for å 
følge med og gjøre litt regnskapsarbeide. Det gjelder å 
holde hode i virksomhet selv om årene er på plass vet 
du. 

Sier en Ordensbroder som nettopp har rundet de 90 
og er den av oss som har vært lengst med i vår kjære 
Orden. 60 år er jo godt over halvparten av Ordenens 
alder på 105 år, og Broder Paul har fått anledning til å 
følge utviklingen i Ordenen lenger enn noen annen 
Broder.       Jeg er sikker på at jeg har alle Brødre landet 
rundt med meg når jeg gratulerer en velfortjent 
Ordensbroder med de passerte milepeler og ønsker 
alt godt for de kommende år.

Broder Finn Bøe Losje III

Broder Paul Landsverk, Losje St. Olav nr. III 
90 år og 60 års medlemskap!
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En vandring i vår orden

For at en orden skal være en orden og ikke 
bare en forening, er der noen få kriterier 
som må være oppfylt.  Kortfattet kan disse 
sies å være (jfr. bl.a. St.Olavposten 1995 og 
2001):
Ordenen må ha et charter fra en 
moderorden som autoriserer virksomheten.  
Ordenen skal ha en legende som danner 
grunnlag for ordensarbeidet.  Ordenens 
ideologi skal være basert på samfunnsetiske 
verdinormer og god moral.   Ordensbrødre 
må love å vise lydighet overfor Ordenens 
konstitusjon.
  
I tidsskriftet The Square utgitt i mars 
2006, er det en artikkel som redegjør for 
etableringen av en ny orden i England 
kalt Adelsteinsordenen.  Kong Adelstein 
var kongen som i sin tid oppfostret vår 
egen kong Håkon den Gode.  Adelstein 
var ellers kjent som den første konge over 
alle engelskmenn.  Adelsteinsordenens 
historiske fakta, tradisjonelle historie og 
formål blir grundig beskrevet i artikkelen.  
Kong Adelsteins liv og virke gir innholdet 
til ordenens legende og ideologi.  Den nye 
ordenen utsteder i egenskap av moderlosje, 
nødvendige chartre til sine provinsiallosjer.  
Med andre ord, ordenens røtter blir klarlagt.

Ordenen Riddere av det Hvite Kors 
var i sin tid en nyetablering som har 
kjent forhistorie fra Chicago. Likeså 
gradsavsnittet som fører brødrene frem 
til riddergraden.  Vår losjes skytshelgen er 
Olav den Hellige.  Det er hans liv, bakgrunn 
og virke, slik det fremgår av legenden 
vår, som reflekteres i symbolgradene, dvs. 
gradene 1 – 3.  

RHKs nye høygrader er videre inndelt i 
avsnitt som også bærer navn etter helgener 
i den kristne kirke.  Hva er så en helgen?  
Det latinske ordet Sanktus betyr hellig, 
og beskriver noe eller noen som står i 
et spesielt forhold til Gud.  Inndelingen 
innenfor disse påbyggingsgradene er 

ellers etter mønster av det Skotske Ritus.   
Gradene 4 – 14: losje St. Antonius, Gradene 
15 – 18: losje St. Andreas, og Gradene 19 
– 32 + 33: losje St. Mikael.

RHKs øvrige skytshelgener

Antonius ble født i år 251 og døde i 356 i 
den høye alder av 105 år.  Han regnes som 
den første kristne eremitt idet han som 
20-åring solgte alt han eide av verdslig 
gods og søkte til ødemarken i Øvre Egypt 
for å hengi seg til bønn og meditasjon.  I 
ensomhet kjempet han mot ”onde makter”, 
og dette livet styrket hans tro på en slik 
måte at han følte han kom nærmere 
Gud.  Folk søkte til Antonius for å få råd 
og åndelig veiledning.   Antonius levde 
samtidig med Arius hvis alternative kristne 
lære førte til det kjente Kirkekonsilet i 
Nikea i år 325.  Det var her dagens kristne 
nikenske trosbekjennelse ble stadfestet av 
samtidens kristne biskoper.  Det framgår 
av Antonius sine brev at han i denne 
prosessen var en åndelig veileder.  Antonius 
ville dø like enkelt som han levde.  Han 
ønsket ingen martyrstatus, og hadde bedt 
sine venner sørge for at hans gravplass ble 
holdt hemmelig. 

Andreas var først disippel av døperen 
Johannes.  Senere ble han sammen med sin 
bror Simon Peter, Jesu første disipler.  Etter 
tradisjonen var han evangelist i områdene 
nord for Midtøsten.  Han virket også i 
Russland hvor han er skytshelgen.  Andreas 
sin forbindelse med Skottland er tosidig: 
Først var hans relikvier en kort periode 
flyttet fra Istanbul til Fife i Øst-Skottland. 
Dernest sies det at da den piktiske kong 
Angus i år 832 fremsa en bønn foran et 
viktig slag, viste det hvite Andreaskorset 
seg på himmelen.  Angus vant dette slaget, 
og i ettertid erklærte han Andreas som sin 
skytshelgen.  Da Robert Bruce seiret i slaget 
ved Bannockburn i 1314, ble St. Andreas 
formelt Skottlands skytshelgen.  
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Disippelen Andreas sin evangelisering i 
Hellas førte til svært mange omvendte.  De 
var så tallrike at romerske styresmaktene 
fryktet folkeopprør.  Andreas ble derfor 
fanget, torturert og i Patras i år 69 dømt 
til døden ved korsfesting.  Dommen 
var begrunnet i hans lære om korsets 
mysterium.  Etter sigende følte Andreas seg 
uverdig til å korsfestes slik Kristus ble det.  
Derfor ble han hengt, kanskje opp-ned, på 
et X-kors.  I tidlig kristen kunst er imidlertid 
Andreas også framstilt hengt på et tre, eller 
på et Y-kors.

Olav den Hellige, den norskeste av de 
norske, denne råbarkede krigeren som 
innførte læren om Kvite Krist i Norge, 
står som symbolgradenes skytshelgen.  
St. Antonius, den milde og omsorgsfulle 
ørkenfaderen som søkte ensomheten 
for å få et nærere forhold til Gud, 
er perfeksjonsgradenes beskytter.  
Kapitélgradene ”overvåkes” av den ydmyke, 
ivrige og sterkt troende St. Andreas.  Alle 
øverst troner St. Mikael over filosofgradene, 
de åndelige og administrative gradene, 
samt vår honorære 33. grad.

Mikael er erkeengelen og ridderordeners 
skytsengel.  Hans navn betyr ”han som 
er lik El (Gud)”.  I den kristne tradisjonen 
er han den øverste blant den himmelske 
hærskaren og slik nyter han mange 
privilegier.  Han står i det tredje hierarkiet 
og er dermed den som har kontakt med 
skaperverket og samtidig utfører Guds 
vilje.  Ordet engel betyr jo ”budbringer”.  
Når vi ser Mikael avbildet i kunst er han 
ofte fremstilt i væpnet rustning.  Han 
slåss gjerne med Satan, symbolisert ved 
en drage, slik det står skrevet i Johannes 
Åpenbaring 12, 7-9.  Mikael skal veie sjelene 
på dommens dag og holder ofte en vekt 
som sitt kjennetegn.  

Det pedagogiske systemet

Alle ordeners arbeid foregår i lukkede 
forbund.  I andre ordener som det er 
naturlig for oss å sammenligne oss 
med, er det læresystemet som er det 
hemmelige.  Gradsritualenes innhold skal 
det vernes om.  Den enkeltes opplevelse 
og erfaring i gradshevingsritualet skal 
ikke bli ødelagt eller nedgradert gjennom 
forhåndskjennskap.  Dog vil mange hevde 
at den enkeltes følelsesmessige opplevelse 

ikke kan forringes av å kjenne de tørre 
ritualfakta.  Det er heller ikke vanskelig å få 
tak i mange ordeners ritualtekster dersom 
man vil det.

Tenk hvor lite en beskrivelse av en fiolin 
formidler den opplevelsen man har 
ved å høre den skjønneste musikken 
som frambringes når utøveren spille på 
instrumentets strenger.  Det er heller ikke 
ødeleggende å snakke om musikkstykket 
som spilles.  Dets bakgrunn, utforming, 
første framføring – dets røtter.  Det kan 
tvert imot vekke en ung mann eller kvinnes 
interesse for klassisk fiolinmusikk, det 
å snakke omkring musikkens intrikate 
detaljer, å fundere og få tilbakemeldinger 
omkring sine egne musikalske opplevelser 
og fiolinerfaringer.

Adelsteinsordenen forteller gjerne om 
bakgrunnen for deres nye orden.  De ser 
ingen god grunn til å hemmeligholde dette, 
men ser derimot åpenbart fordeler ved å 
være åpen omkring disse tingene.  RHK har 
valgt den andre fremgangsmåten i forhold 
til Antonius-, Andreas- og Mikaelslosjenes 
identitet, røtter, slik som charterutstedelse, 
gradsnavn, ordenslegende.  Med referanse 
til mange veletablerte og relevante 
ordener i vekst, ville Ordenen Riddere av 
det Hvite Kors tjene på større åpenhet 
omkring sin bakgrunn, historiske fakta, 
tradisjonshistorie og formål.  

Vi står ved inngangen til en viktig epoke for 
RHK der ny konstitusjon skal framarbeides, 
behandles og implementeres.  Det ville 
her være en glimrende anledning til å 
innføre en linje av åpenhet og aksept for 
den enkelte broders evne til å tilegne seg, 
bearbeide og forholde seg til informasjon 
og kunnskap.

Broder Einar Womersley Waage
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Ti punkter for å bli en bedre Losjebroder
Utarbeidet av Broder Hans Næss, Losje XIII Hønefoss

1. Les St. Olavposten regelmessig, gjør det til en vane, forsøk å oppta noe av den inspirasjon spaltene 
kan gi deg, og forsøk å holde deg a jour med alt som foregår i Ordenen og Losjen.

2. Bli fortrolig med Ordenens Lover og Losjens tilleggsregler. La deg lede av ånden i dem og ikke bare av 
bokstaver. La rettferdigheten bli ledsaget av kjærlighet og toleranse.

3. Ritualene er den høyeste autoritet og står over enhver skreven og trykt Lov i Ordenen. Studer 
Ritualene, det med små skrift så vel som med stor. For Ritualene er gjemmestedet for Ordenens høye 
grunnsetninger som skal bestemme vår opptreden, ikke bare i Ridderhallen, men også i hverdagslivet. 
Hvis de blir fulgt, ville vi ikke trenge noen annen skreven lov.

4. Besøk hvert losjemøte, så sant du ikke er hindret av sykdom eller uopprettlige gjøremål. Vi trenger alle 
sammen den fredens og vennlighetens atmosfære som råder i Ridderhallen.

5. Ritualene bannlyser strid og uenighet fra våre møter. Ritualenes lærdommer gjør det til vår plikt og 
vår oppgave å fremme harmoni, godvilje, fred og Broderkjærlighet på våre møter blant Brødrene.

6. Unngå smålig sladder og sarkastiske bemerkninger om noen Broder. Sladder vil alltid komme de 
fraværende for øret, og da vil du ha startet uro som kan skade Losjen og Ordenen. Bruk ikke dine 
Losjebrødres private forhold i egen vinnings hensikt. Husk at Losjens og Ordenens ve og vel alltid må 
settes høyere enn dine personlige følelser.

7. Forsøk å si noe pent og godt om dine medmennesker og beflitt deg på å være vennlig mot dem, enten 
du liker eller misliker dem, og du vil snart bli behaglig overrasket ved å oppdage at også de du mislikte 
virkelig har en del gode egenskaper, og at de vil besvare din vennlighet med sitt vennskap.

8. Gå ikke omkring med en fornærmet mine og bli ikke støtt for enhver liten (eller innbilt) nedsettende 
bemerkning om deg eller til deg. Bry deg ikke om det, møt det som om det aldri var blitt sagt. Vær 
storsinnet og for god til å bli fornærmet for enhver liten ting som kanskje ikke passer deg, Sett 
”Ordenens vel og beste” over dine egne personlige følelser, og du vil ganske snart erfare at de fleste 
Brødre omfatter deg med tillit og respekt

9. Praktiser Broderskap, kjærlighet og sannhet. Understøtt Ritualenes verdighet. La dine tanker og 
handlinger bestemmes og styres av grunnsetninger for trofast Broderskap og evig kjærlighet.

10. Lev og opptre i overensstemmelse med ovenstående punkter, ikke bare ovenfor Brødre i Losjen, men 
også overfor alle andre, og du vil bli en virkelig Losjebroder i gjerning og sannhet.
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Knut Anton Bie til minne

Vår Broder Knut Bie er død. Han døde av kreft 22. april 2007 på Vardafjell sykehjem i Haugesund, 
62 år gammel.  Med Broder Knuts bortgang har Losje XX, Haugesund, mistet en respektert og 
avholdt Broder og embetsmann i Ordenen vår.
Jeg traff Knut første gang høsten 2002 på et informasjonsmøte om Ordenen Riddere av det Hvite 
Kors.  Broder Knut var kjent med RHK og hadde allerede besluttet å søke om opptak i Ordenen.  
Etter samtale og rådføring med broder Knut, ble det til at jeg gjorde det samme.
Broder Knut og jeg ble tatt opp i RHK i mars 2003 og vi fulgte hverandre gjennom videre opprykk 
frem til Riddergraden våren 2005.  Losjeåret 2005/2006 ble Broder Knut innsatt i embetet som 
Lendermann, og losjeåret 2006/2007 som Skald.
Broder Knut var et meget reflektert og imøtekommende menneske som mer enn gjerne delte sin 
livserfaring og sine tanker med vi medbrødre.
Og han hadde et hav av livserfaring og opplevelser, mer enn mange, gjennom et langt yrkesliv 
som sjøkaptein i utenriksfart, markedssjef i eksportindustri og de siste årene som avdelingsleder 
og lærer i nautiske fag ved Karmsund videregående skole og Høgskolen Stord/Haugesund.
Sensommer i fjor ble Knut rammet av sykdommen.
Til tross for store påkjenninger av sykdom og behandling, møtte han flittig på losjemøtene sist 
høst.  Med usedvanlig styrke og selvinnsikt lot han oss få vite at møtene med losjebrødrene var 
viktige og verdifulle for ham.
Han fortalte åpent og ærlig om sykdommen sin, og inviterte oss til ikke å være redde for å møte 
ham i kampen mot kreften.
Han var klar, reflektert og viste omsorg for sine losjebrødre til det siste.
Også da alt håp var ute, gav han aldri opp.  
Livet er en Pilegrimsreise, sa Broder Knut.  
En vakker vårdag den 26. april, var det et stort gravfølge som med usigelig tristhet fulgte Broder 
Knut Anton Bie på hans siste reise fra Vår Frelsers Gravlund i Haugesund, deriblant mange 
losjebrødre.
Våre tanker går til kona Solveig, og til døtrene Ingrid og Dorthe.
Vi takker for at vi fikk lære Broder Knut Anton Bie å kjenne, og lyser fred over hans minne.

Broder Einar Womersley Waage, Losje XX

Møtedager St. Antonius høsten 2007

Hovedlosjen
21. – 23. september 16. - 17. Grad
12. oktober Embedsmannssamling

Provinsiallosje Trøndelagen
28. september 16. – 17. Grad
29. september

Provinsiallosje Borgar
6. oktober

Stiftelsen av Provinsiallosje Gula vil skje 3. november 2007 i Bergen

Provinsiallosje Miøsen
20. oktober

Provinsiallosje Viken
1. desember Studiemøte

Provinsiallosje Kaupang
22. september
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Installasjon i Losje XVIII

Torsdag den 10. mai var det klart for siste møte i losjeåret 2006 – 2007 med installasjon av ny hird.

Fra Rikslosjen hadde vi fått besøk av 2. R. Sk. sv. Broder Palmar Ruste, som skulle gjennomføre 
installasjonen på vegne av Riks Drott. I tillegg var R. Sk. Broder Even Granlund til stede. Andre besøkende 
i losjen denne kvelden var flere brødre fra Losje XVI, Hamar, anført av Høye Drott Lars Larsen og Høyst 
Ærede Hærmester fra Provinsiallosje Miøsen, Broder Knut O. Ingvoldstad. Broder Joar Bru og Broder Arve 
Aasbakk, fra Losje XVI, Hamar, ble innsatt som assisterende R. Sk. under installasjonen. Totalt 31 brødre til 
stede.

Installasjonen ble gjennomført på rituelt vis og Broder Palmar Ruste hadde en ro og verdighet som 
smittet over på alle til stede. Broder Palmar Ruste hilste også fra Riks Drott med et ønske om en god 
sommer.

Høye Drott, Broder Kjell Nyfløt takket alle for innsatsen det siste året og ønsket alle velfortjent sommer 
ferie. Han minnet samtidig om at første møte til høsten var satt til torsdag den 30. august og ønsket alle 
velkommen tilbake til et nytt losje år.

Det etter påfølgende brodermåltidet hadde biff med tilbehør på menyen, litt ekstra denne kvelden på 
grunn av anledningen. Brødrene koste seg ved middagsbordet og ut på kvelden ble det omsider slutt 
og de siste kunne reise hjem etter en fortreffelig kveld i Losjen.

Terje Vik Siem
Losje XVIII Lillehammer

Fremste rekke: : Kjell Stubbrud, Kansler, Øystein Tunli, Jarl, Kjell Nyfløt, Drott, Kurt Eriksen, Lendermann, Roar Flatmoen, 
Skattmester. 
Bakre rekke: Rolf H. Olsen, Skald, Dag Åsmund Larsson, Ytre Losjevakt, Kurt J. Slåttvik, 2. Sk. sv, Geir H. Bjerke, 1. Sk. sv, Lars 
Vengstad, Indre Losjevakt
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Broder Johan Holøien til minne.

Losje VI har mistet en av sine mest trofaste Brødre. Broder Johan Holøien døde den 
18.april 2007 nær 70 år gammel, etter et langt og strevsomt sykeforløp. Han gledet 
seg og så frem til sin 70- årsdag den 19. april, men måtte gi opp nær målet.
Broder Johan levde for R.H. K. og R.H.K. levde i Broder Johan.
Broder Johan ble tatt opp i Losje VI Halden 23. januar i 1975. Fra han ble tatt opp 
i III Grad i 1977 og frem til 2006 har Broder Johan hatt verv kontinuerlig i Losje VI: 
Som Drott i 10 år, rådsmedlem i 9 år som Jarl, Lendermann og Skattmester. Han 
var Skald i 3 år og i diverse komiteer i 22 år. Som tingbroder har han deltatt i 17 år. 
I Rikslosjen har han fungert som R.Sk.sv. i 4 år. Denne listen vise oss en usedvanlig 
interessert, ivrig og arbeidsglad Ordensbroder. Han deltok også aktivt helt til det 
siste i Losjens Eldsteråd.
Han var med i Det Blanke Skjold og i St. Antonius Losje Borgar var han i 6. Grad 
Hans interesser gikk langt utover Losjen i Halden. Han hadde før sykdommen satte en stopper for 
reiselysten, besøkt samtlige Losjer i Norge. Hans store sorg var at han ikke fikk delta i innvielsen av 
den nye Losjen i Drøbak. Hans kontaktnett i Losje- Norge var mangfoldig.

Broder Johans hjemsted var Tufsingdalen, Femund, og her dyrket han sine interesser for jakt og 
fiske sammen med familie, Ordensbrødre og venner. Det er mange som har gode minner fra disse 
turene. Vi er derfor svært mange som takker for gode år sammen med Broder Johan, og vi lyser 
fred over hans minne.

Han vil etter eget ønske bli gravlagt hjemme i Tufsingdalen.

Broder Hans Køhn Losje VI

Olsok 2007 

Losje St. Olav XVI, Hamar, hadde en markering av olsok lørdag 28. juli på Utvandrermuseet i 
Ottestad.  Det var 45 deltakere fra Hamar og Losje St. Olav XXVI, Eidsvoll, samt inviterte gjester fra 
Sons of Norway da samlingen åpnet i museets kirke med at Kristin Mikalsen sang ”Credo”.

Etter ordenssangen var det et kort innlegg om martyrdøden til og helgenkåringen av kong 
Olav Haraldsson, før legenden om Olav den Hellige ble lest.  Deretter fulgte musikalske innslag 
før distrikspresident Ole Hillestad, Oslo, ga en orientering om Sons of Norway.  Hans innlegg 
ble avsluttet med at alle sang Nidelven.  Sokneprest Kjell Nyhus fortalte så om reisingen av 
Nidarosdomen og det maktsenter kirken ble som følge av kong Olavs død.  Han berørte også flere 
sider ved kongens liv i en meget interessant beskrivelse.  Til slutt orienterte Kristin Mikalsen om 
Utvandrermuseets samlinger og oppfordret til å gå gjennom utstillingene.

Arrangementet ble avsluttet med servering av kaffe og kaker.  Flere benyttet seg også av en 
opptent grill, og hygget seg videre på uteområdet Hesteskoen.

Losje St. Olav XVI takker Utvandrermuseet, som igjen åpnet for en olsok-markering, deltakere og 
bidragsytere, slik at det ble en minneverdig stund.  Vi håper at alle hadde en hyggelig ettermiddag.

Broder Harald Haug, Losje XVI
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RIDDERREISE 2008

Gode Ordensbrødre

Tematur til de Sorte Madonnar.

Ca 20 personer har nå meldt sin interesse for en Ridderreise i 2008. Turen vil 
gå i midten av juni og jeg antyder allerede nå 15. – 22. juni 2008.
Nils Krister Larsen fra NK Larsens Bureau har sagt seg interessert i å gjøre 
turen for oss sammen med meg.

Vi skal til det indre av Frankrike, til Auverne. Her skal vi følge Kelternes spor og 
vi skal forsøke å gi en innsikt i mystikken omkring de sorte madonnars kirker i 
dette området.

Vi vil svært gjerne ha med flere på turen og innen 20. oktober 2007 vil vi svært gjerne ha 
forhåndspåmeldinger fra flere.
Når oktober er over vil vi kontakte alle forhåndspåmeldte for å gjøre endelige avtaler.
Jeg har tidligere antydet ca 7 dager med hotell og frokost pluss 3 fellesmiddager, samt noen 
overraskelser for omkring 11000.- pr person. 

Etter tidligere erfaring har vi ment at alle, hver for seg ordner med flytransport tur / retur
Fordi dette blir mye billigere enn å samle alle i en reisepakke. Vi fastsetter en flyplass og ankomst og 
avreisedag. Så står vi der med buss og transporterer til ett hotell, som blir vårt basehotell.
For de som er glad i historie og god mat med noget dertil kan jeg trygt anbefale turen.
Et stort pluss kommer i tillegg - vi blir enda bedre sveiset sammen over Losjegrenser og vi har tidligere 
vært med og skapt vennskapsbånd for livet.

Bindende påmelding skjer først i november 2007.

Meld deg / dere på  til st.frank@online.no eller ring til Frank på tlf.41546376.

Med Broderlig hilsen Frank Strype

Man burde, minst en gang hver dag, lytte til en sang, lese 
et godt dikt, se på et vakkert bilde, og, hvis det er mulig; 
si noen fornuftige ord.
Goethe

mailto:st.frank@online.no
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Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:

Brødre som har gått bort:

Vi lyser fred over deres minne

Losje II  Asbjørnsen Øistein 21.05.2007 
 Losje XV  Strande Svein Erik 20.05.2007
Losje XXVI  Madsen Terje 14.05.2007 
Losje XXVII  Aaslund Geir 10.05.2007 
Losje XXIII Nysæter Tore 03.05.2007 
Losje IX Haveland Asbjørn Tore 02.05.2007 
Losje VIII  Sandstad Olsen Jon-Inge 26.04.2007 

Gustavsen, John Egil,Losje XXIV
Født 01.01.1937, Død,06.07.2007

Evensen, Erik Bjørn, Losje VII 
Født 26.07.1950,Død 10.06.2007

Svensen, Knut Foss Losje VIII 
Født 12.12.1917, Død 23.05.2007

Haugen, Karl Ingvar, Losje XVI 
Født 24.12.1926, Død 19.05.2007

Haukeli, Erik B., Losje III 
Født 26.05.1939, Død 02.05.2007

Bie, Knut Anton, Losje XX 
Født 29.07.1944, Død 22.04.2007
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Veiene
Det hviler alltid
en sølvtone av vemod over
veiene slik seint på 
sommeren
- ei bleik skumring
ved høylys dag: Tidens
sorg – sekunder
som bare ble støv
i blåklokkens øye.

Hans Børli


