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Høyverdige Riksdrott har ordet:

Riksdrott Ole Jørgen Andresen

Vinteren er en flott årstid, landskapet rundt oss er dekket av snø og trærne 
har iført seg en vakker, hvit engledrakt. Etter en lang og kraftkrevende skitur 
innover fjellheimen, hersker det ro, fred og harmoni i mitt sinn, og tankene tar 
meg med på fantastiske evigvarende reiser.
En gang, for snart tretti år siden, la jeg ut på en annen lang, møysommelig og 
tilsynelatende evigvarende reise mot et mål som, selv om det er innhyllet i 
mystikkens slør, er veien mot og til de dype hemmeligheter i vår Orden. Denne 
veien er absolutt ikke øde og folketom, etter hvert får en søkende Broder 
selskap av likesinnede, som har valgt de samme veier i en søken mot et felles 
mål. Da ikke alle ønsker eller har krefter til, å vandre helt frem er det viktig å ha 
i minnet, at man viser aktelse og respekt for de, som av ulike årsaker, velger å 
avbryte reisen. Vandringen gjennom vår Ordens labyrint må skje på en verdig 
og ridderlig måte.
Den veien som vi har valgt å gå inneholder mange delmål som vi må forholde 
oss til, noen av de finner vi i vår Ordens formålsparagraf:

- å utvikle et godt samhold og vennskap mellom Brødrene, som ønskes 
videreutviklet til et ærlig og trofast Broderskap.

- å fremme opplysning og god moral ved å arbeide for Brødrenes 
åndelige, moralske og sosiale utvikling.

- å medvirke til at Brødrene i tanker, tale og handlinger innad i 
Ordenen, og utad ovenfor våre medmennesker, bidrar til å styrke de 
grunnleggende moralnormer og holdninger i samfunnet.

Dette formål, sammen med vårt Charter, Symboler, Belæringer og de to store 
moralbud: Elsk din neste som deg selv, og gjør mot andre hva du ønsker andre 
skal gjøre mot deg, er de viktigste veiledere i vår søken mot en større forståelse 
av de verdier som ligger nedfelt i vårt Ordensarbeide.
Veien gjennom den enkeltes Ordensarbeide er svært ofte livslang og preget av 
behovet for lærdom og kunnskap. La meg avslutningsvis si: Å søke kunnskap er 
veien til visdom, og visdom er en av de største gaver et menneske kan få.
Vår Orden står igjen foran en viktig begivenhet. Delegater fra alle våre 26 Losjer 
setter, sammen med Hærmester i St. Antonius Hovedlosje, Oldermannen, komité 
formenn og redaksjonsleder i St. Olavposten, hverandre stevne på Refsnes 
Gods i Moss. Den tekniske arrangør, Losje VII, har nedlagt et stort arbeid for å 
legge forholdene til rette for at delegatene skal ta med seg positive minner fra 
”Oslofjordens Perle”.
Riksrådet ser frem til å treffe representanter fra hele Losjeriket for diskusjoner 
og samtaler rundt temaer som rekruttering, IT-satsning og alle de andre sakene 
som er meldt inn til behandling. Vi vil selvfølgelig også denne gang få tid til 
sosialt samvær hvor man, på en uformell måte, vil få anledning til å lufte saker 
som ligger en på hjertet og som man ønsker drøftet med medlemmer av 
Riksrådet.
Som sagt, vi ser frem til å møte dere igjen og ønsker vel møtt til 
Tingforhandlinger 18. mars.

Med Broderlig hilsen

Ole J. Andresen
Riksdrott
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Historien begynner med en av ynglinge-
kongene, Olav Gudrødson. Han var Halvdan 
Svartes halvbror, konge i Vestfold og må ha levd 
i andre halvdel av 800-årene. Han hadde mange 
tilnavn, Digerbein, Geirstad-alv og Digre. Det er 
han som først eide sverdet som denne historien 
handler om.
Han hadde hatt en drøm om at han skulle dø 
under en stor pest, og ba sine menn om å bli 
hauglagt på sin kongsgård Geirstad. Haugen 
sto i lange tider fordi ingen torde bryte den ned. 
Det sies at folk i gammel tid blotet til kong Olav 
Digerbein etter at han var død, og at de kalte ham 
Geirstad-alv. Med seg i graven fikk han blant 
mye annet, sverdet, kappen og ringen sin.

Den neste eieren av sverdet var selveste 
helgenkongen Olav Haraldson. Sverdet spilte en 
rolle både ved Olavs fødsel og død.

Det begynner med, at mens Åsta 
Gudbrandsdatter går svanger med Olav, blir 
hun sveket av barnefaren Harald Grenske. Han 
drar til Sverige for å fri til Sigrid Storråde, men 
den håpefulle frieren blir der innebrent med 
mange av sine menn. Haralds fosterbror, Rane, 
unnslipper imidlertid og det er han som nå 
opplever noe merkelig.

Han drømte at en mann kom til ham, kledd i 

fine klær, gullring om armen og sverd ved belte. 
Han ber Rane om å våkne opp og Rane svarer at 
han er våken. ”Nei det er du ikke, men det føles 
kanskje slik” ,svarer mannen og presenterer 
seg som Olav Digerbein Geirstad-Alv. Han 
sier at han har valgt Rane til å bryte seg inn i 
gravhaugen hans.  Videre sier han at i haugen 
vil han finne en mann som er kledt som ham, 
og ber Rane om å ta av ham ringen, kappen 
og sverdet og begi seg til Oppland der Åsta 
Gulbrandsdatter er syk med barselssmerter 
og ikke har kunnet få barnet frem. Rane skal 
skynde seg dit og spenne sverdbeltet rundt 
Åsta, så vil alt gå bra.

Rane gjør som han blir befalt og Åsta føder en 
gutt, den svikefulle og døde Harald Grenskes 
barn. Gutten ble nå oppfostret hos sin morfar, og 
Rane var hans fosterfar. Og da Rane oppdaget den 
første tannen hans, gav han ham beltet/sverdet, 
og ringen da han hadde øst vann over gutten og 
kalt ham Olav.

I følge sagaene gifter Åsta seg med Sigurd Syr, 
og den unge Olav følger med på lasset. Da 
han var åtte år gammel er han med sin mor 
som leter i en kiste, og han spør om hva som 
lyste så blankt i kisten og mora svarer at det er 
håndtaket til et sverd.  Olav lurer så på hvem 
som eier dette fine sverdet. Mora svarer at det er 

Historien om et sverd
Fra Ynglingekongen Olav Digerbein via Olav den hellige til Keiser Kirjalaks i Miklagard

Olav har fått baneså-
ret og har kastet fra 
seg Neite
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hans og forteller at sverdet heter Bæsing og at 
det var hans fosterfar Rane som hadde gitt det 
til ham og at det hadde tilhørt Olav Geirstad-alv.

Olav sier at han vil ha det med en gang, og han 
får viljen sin. Kong Sigurd likte ikke dette, for 
Olav drog sverdet etter seg på gulvet i hallen, 
og sverdet var rikt prydet med gull. Han snakket 
med Åsta og sa at det var kvinnevis å gi barna 
meget de ikke trengte. Senere nevner han for 
Olav at han skal gi fra seg sverdet i bytte mot et 
mindre som var bedre å leke med:

Olav svarer ikke.
Sigurd snakker til ham annen gang, og Olav var 
taus.
Den tredje gangen snakker Sigurd til ham i sinne.
Og den tredje gangen trekker Olav sverdet, legger 
sliren under kappen til Rane, sin fosterfar, retter 
bladet mot kongen og holder selv om håndtaket 
og sier:  ”jeg er ikke gammel nok til å hindre at 
du tvinger Bæsing fra meg. Men jeg gir det ikke til 
noen hvis jeg ikke får beholde sliren og håndtaket.” 
Da sa Sigurd:  ”Ta du selv vare på sverdet dit.”

Sverdnavnet Bæsing betyr ”Sønn av fredløs 
mor”.

Sagaene forteller at Olav ga dette sverdet et 
annet navn. Det henvises til et vikingtokt i 
kongens ungdom i Spania eller Frankrike der 
Olav har kommet vekk fra sine menn og møter 
et digert villsvin som truer med å drepe ham. 
Han trekker Bæsing og med et voldsomt hugg 
dreper han dyret, og det sies: Siden kalte Olav 
det sverdet for Neite som før hett Bæsing, for han 
mente at det var bedre enn andre sverd fordi det 
var skarpere.

Neste gang vi møter sverdet er på Stiklestad:
Kong Olav var kledd slik at han hadde en forgylt 
hjelm på hodet og et hvitt skjold, der det hellige 
kors var innlagt med gull. I den ene handa hadde 
han den øksa som nå står i Kristkirken ved alteret ; 
ved beltet hadde han det sverdet som hette Neite. 
Det var et veldig skarpt sverd, og handtaket var 
omviklet med gull. 

Olav kaster sverdet
Slaget på Stiklestad går mot sin slutt:
Torstein Knarresmed hogg til kong Olav med øksa, 
og det hogget kom i venstre beinet ovenfor kneet. 
Finn Arnesson drepte straks Torstein. Da kongen 
fikk det såret, lente han seg opp til en stein,  kastet 
sverdet og bad Gud hjelpe seg. Nå stakk Tore Hund 
til ham med spydet. Stikket gikk inn nedenunder 
brynja og opp i magen. Da hogg Kalv til ham, og 
det hogget kom utenpå halsen på venstre side. 
Folk er ikke enige om hva det var for en Kalv som 
gav kongen det såret. Disse tre sårene var det kong 
Olav døde av. Etter hans fall, falt også nesten hele 
den flokken som hadde gått fram sammen med 
kongen.

Sagaene forteller videre hva som hendte med 
sverdet:

Det hendte i slaget på Stiklestad, slik som før er 
skrevet, at kong Olav kastet fra seg sverdet Neite 
da han ble såret. Men en svensk mann, som hadde 
knekt sitt eget sverd, tok opp sverdet Neite og 
kjempet med det. Denne mannen kom seg bort fra 
slaget og drog av sted med andre flyktninger. 

Han kom til Svitjod og drog hjem til garden sin. 
Det sverdet hadde han så lenge han levde, og 
etter ham sønnene, og så fikk den ene etter den 
andre av ætta det i arv. Det fulgte støtt med det 
å eie sverdet, at den ene eieren sa, til den neste, 
navnet på sverdet, og likeså hvor det var kommet 
fra. Men en gang lenge etterpå i de dager da 
Kirjalaks var keiser i Miklagard, og det var store 
flokker av væringer der hos keiseren, hendte det en 
sommer at keiseren var på hærferd, og de lå i leir. 
Væringene holdt vakt og våkte over kongen ; de lå 
på vollene utenfor leiren. De skiftet natta imellom 
seg til å våke, og de som hadde våket, la seg ned 

Gravhauger i Borre, 
Vestfold

forts. s. 6
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og sov ; alle var fullt væpnet. Det var skikken, når 
de la seg ned for å sove, at hver mann hadde hjelm 
på hodet og skjold over seg og sverd under hodet, 
og de skulle legge høyre hand på handtaket. 
 
 En av disse karene som hadde fått vakt seint på 
natta, våknet i dagningen. Da var sverdet hans 
borte. Da han lette etter sverdet, fikk han se at det 
lå på vollen langt fra ham. Han stod opp og tok 
sverdet, og tenkte at kameratene hans som hadde 
våket, hadde lurt ifra ham sverdet for å drive gjøn 
med ham. Men de nektet for det. Nå hendte dette 
i tre netter. Da undret han seg mye sjøl og like ens 
alle de som så det eller hørte om det, og folk spurte 
ham hvordan dette kunne henge sammen. 
Da fortalte han at sverdet ble kalt Neite, og Olav 
den hellige hadde eid det og sjøl båret det ved 

Stiklestad. Han fortalte hvordan det siden hadde 
gått med sverdet. Siden ble dette fortalt til keiser 
Kirjalaks ; han lot da kalle til seg den mann som 
hadde dette sverdet, gav ham gull, tre ganger så 
mye som sverdet var verdt. Keiseren lot sverdet 
bære til Olavskirken, som væringene har, og siden 
var det over alteret der. 

Sverdet til Olav Digre (Digerbein, Geirstad-alv) 
gikk på merkelig vis over til Olav Digre (den 
hellige) for så å ende i Miklagard. (O.M.G.)

Kilder: Snorres Kongesagaer. Vera Henriksen:  
Hellig Olav

Har plukket litt fra Microsoft Encarta Encyclopedia 2003, som kanskje kan være av interesse 
for noen Brødre. Her følger i min oversettelse:

KORSSTASJONENE er en rekke kors, vanligvis sammen med et billede eller en figur, 
som representerer hendelsene i forbindelse med Kristi lidelse og død. I tillegg til å 
fremstille en hendelse i Jerusalem eller på Golgata, beskriver den enkelte stasjon også 
gjerne et sted i samme forbindelse. Serien er i seg selv en modell av Via Dolorosa.  
Stasjonene finnes vanligvis langs veggene i en kirke eller et kapell, eller utendørs langs 
en pilegrimsrute, som et alter ved veikanten eller som en frittstående gruppe.
Disse stasjonene er av betydelig viktighet i den Romerskkatolske Kirke hvor den 
hengivne mediterer og ber ved hver stasjon i rekkefølgen.
Syv av de hendelsene som er representert; den første, andre, åttende, tiende, ellevte, 
tolvte og fjortende, er beskrevet i ett eller flere av evangeliene. De øvrige er tradisjonelle.

1. Pilatus dom over Kristus. Matteus 27:15-26; Markus 15:6-15; Lukas 23:17-25; 
Johannes 18:38-40 og 19:4-16.

2. Kristus får overrakt korset. Johannes 19:17.
3. Han segner første gang under vekten av korset.
4. Møtet med moren, Maria.
5. Korset bæres av en forbipasserende, Simon Kyreneren. (Evangeliene plasserer 

derimot denne hendelsen ved starten av Via Dolorosa, se Matteus 27:32; Markus 
15:21; Lukas 23:26.

6. Veronica tørker Jesu panne.
7. Jesus segner for annen gang under vekten av korset.
8. Jesus taler til kvinnene fra Jerusalem. Lukas 23:27-31.
9. Hans tredje fall.
10. Klærne tas av ham. Matteus 27:28.
11. Korsfestelsen
12. Døden inntrer. Matteus 27:45-50; Markus 15:33-41; Lukas 23:44-49; Johannes 19:30.
13. Kristi legeme fremvises for Maria.
14. Begravelsen. Matteus 27:57-61; Markus 15:42-47; Lukas 23:50-56; Johannes 19:38-42.

Fra Broder Truls Birkelid:

forts. fra s. 5
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Losje St. Olav nr. XIII Hønefoss 
av Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

har den glede å invitere alle Ordensbrødre til sitt 
50-års jubileum, Lørdag 13. mai 2006 

Fredag:
For deg som kommer til Hønefoss fredag kveld arrangerer vi et uformelt 

Brodertreff i Losjelokalene med en enkel bevertning kl. 2000 og åpen bar.
Lørdag:

Kulturell utflukt med bevertning i Veien Kulturminnepark (Hringariki). 
Frammøte i kuturminneparken  kl. 1100 

Festlosjemøte i 1. Grad kl. 1600 i Losje XIIIs egne møtelokaler. 
Festmiddag i de samme lokaler kl. 1800.

Påmeldingsskjema er sendt alle losjene. Vennligst kryss av ønskede aktiviteter og returner 
skjemaet til nedenstående adresse innen fristens utløp, se nedenfor.

Priser:
Brodertreff med bevertning 12. mai  kr.   85,00
Kulturell utflukt med bevertning 13. mai kr. 150,00
Festmiddag 13. mai kr. 450,00

Overnatting pr. natt på Ringerike Gjestegård (RG), Osloveien 77, 3511 Hønefoss 
evt. Grand Hotel (GH), Stabellsgt. 8, 3510 Hønefoss.

       RG GH
 Enkeltrom med frokost    kr. 560,00  kr. 590,00
 Dobbeltrom med frokost   kr. 730 00  kr. 790,00

Påmelding til Rolf Solheim, Ask, 3519 Hønefoss eller rolf.sol@frisurf.no.  Hotell betales av 
hver enkelt og gjøres opp direkte med hotellet. Øvrige innbetalinger foretas til bankkonto nr. 
2280 31 86042 - Losje St. Olav XIII 50-års jubileum v/ Knut Olav Sunde, Kremleveien 23, 
3518 Hønefoss. Både påmelding og innbetaling må skje innen 1. april.

Velkommen til vårt jubileum!

mailto:rolf.sol@frisurf.no
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Boken ”da Vinci-koden” har blitt enormt 
populær. Det har nok mange årsaker, men 
den viktigste er kanskje at innholdet pirrer vår 
nysgjerrighet og pirker i vår barnetro. Jeg skal 
ikke her ta opp det religiøse aspektet, men med 
bakgrunn i min profesjon se litt på kryptikken 
og geometrien i boka og trekke paralleller til vår 
egen losjehall og ting som ellers omgir oss. 

Vår losjehall har en bestemt rektangulær form. 
Denne formen kalles ofte et gyllent rektangel 
fordi forholdet mellom lengden og bredden av 
losjehallen er

 

5 1
1,618034

2

+
φ = ≈

.
 Den greske bokstaven heter ”phi” og forfatteren 
i nevnte bok kaller jo også hovedpersonen for 
”Sophie”. 
Mange tror at et A4-ark har en spesiell ”hellig” 
form, men forholdet mellom lengden og 
bredden på et vanlig A4-ark er

 2 1,41≈ .
 Poenget med denne rektangelformen er at når 
vi bretter et A4-ark på midten, skal vi få et A5-
ark med samme form som et A4-ark. (Og når vi 
bretter et A3-ark får vi et A4-ark.).
Et gyllent rektangel er derfor litt mer avlangt 
enn et A4-ark. 

Mange mener at denne rektangulære formen er 
bestemt av en høyere styrelse som en spesiell 
vakker form. Mange rektangler som omgir 
oss i hverdagen har nettopp denne bestemte 
rektangulære formen, for eks. bankkort, 
bygningsfasader osv. Og det gjelder også en 
perfekt losjehall. 

Dette spesielle forholdstallet φ   dukker også 
opp på mystisk vis i naturen. Det 
gjelder alt fra solsikkekroner til 
menneskets proporsjoner. 

I boken ”da Vinci - koden” er 
Fibonaccitall nevnt flere ganger 
i krypteringssammenheng. 
Fibonaccitallene er en tallrekke 
der hvert tall i rekken er summen 
av de to som kommer foran:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ….    
Dette bildet (til venstre) tok jeg 
av en kaktus på Lanzarote nå 
i høst. Studere man bildet ser 
man spiralarmer som dreier seg 
mot klokka og spiralarmer som 
dreier seg med klokka. Det er 21 

Losjehallen og Det Gyldne Snitt

spiralarmer den ene veien og 13 spiralarmer 
den andre veien, dvs. vi har to Fibonaccitall som 
følger etter hverandre. Utfører vi divisjonen

 

21
1,61538

13
≈

 

får vi nesten tallet  φ . Hvis vi betrakter andre 
blomsterkroner med spiraler, for eks. solsikker, 
får vi akkurat det samme. Det er ikke alltid 21 
og 13, men det er alltid to Fibonaccitall som 
følger etter hverandre! Hvorfor er det slik? 
Er det en høyere styrelse som ligger bak? 
Dividere vi Fibonaccitallene 89 og 55, får vi 
89

1,61818
55

≈
.

 Dette er enda nærmere φ . Vi kan vise at vi 
kommer nærmere og nærmere det ”hellige 

tallet” φ  dess lenger ut i rekka vi kommer.

Hodet vårt danner sammen med utstrakte 
armer og ben, en femkant. 
Trekker vi diagonalene i denne femkanten, 
får vi fram et pentagram (se fig. 1), en regulær 
stjerne med fem spisser. Diagonalene skjærer 
hverandre og regner man ut lengdene av de 
delene de skjærere hverandre i og dividerer 
disse lengdene med hverandre, ja da får man 

nettopp φ . 

Mange proporsjoner i kroppen vår stemmer 
også med det gyldne snitt. Menneskets høyde 
dividert med avstanden fra navlen og ned 

blir  nettopp φ . Lengden av låret dividert på 

lengden av leggen blir også φ . Og slik gjelder 
for flere av våre kroppsdeler (se fig. 2). Det er 
derfor ikke rart at mange mennesker betrakter 
φ  som et hellig tall: ”The Devine Proportion”. 

Jeg håper med dette innlegget mange kan 
bli inspirert til å studere nærmere den hellige 
geometri.  Neste gang du er i losjehallen 
– se deg rundt. Hvor finner du ”De Divina 
Proportione”?

Luca Pacioli skrev i 1509: ”Det gyldne snitt 
er evig, uforanderlig og alltid nærværende, 
slik som Gud er evig, uforanderlig og alltid 
nærværende.”

Hilsen en undrende matematiker og Losjebroder
Tore Nordseth Losje XVI Hamar 

    

Fig. 1

Fig. 2
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Noen midtvintersord      

 Gode Ordensbrødre,  . 
Det er desember. Det er nå alle skal ha en kalender med sjokolade og gaver, 
men dagens luke er litt spesiell, - den er fra meg! Det er en kjempegod og varm 
desemberhilsen, for å minne dere på at jeg bryr meg om dere og er kjempeglad 
i dere! Gode venner er det fineste man kan ha. Derfor håper jeg vi alltid vil være 
venner, ikke bare nå, men også neste desember. 

Det har skjedd mye dette året, med tsunamien i romjula for 1 år siden, krigen 
fortsetter i Irak og nå til sist, jordskjelvet i Pakistan. Det er mange som er blitt 
revet bort fra sine, mange som ikke får feire jul i eget hjem, så mine brødre, la våre 
tanker gå til dem som trenger det mest.

Tenk om vi kunne gjøre et annet menneske, glad og lykkelig, med å bry oss. Det er 
godt å føle andres tillit. Vi gledes ved det og vi styrkes ved det. Vi føler at vi betyr 
noe når det blir vist tillit til oss.
Gi dine Brødre og venner et godt og varmt håndtrykk både i glede og sorg, det 
sier mange ganger mer enn ord. 
 
Tenk hvis noe skulle skje med en av dine beste venner. Noe som gjorde at du aldri 
mer ville få se dem igjen. Tenk hvis den vennen aldri fikk vite at du virkelig var 
glad i den, at du brydde deg, eller at du satt pris på den. Tenk hvis det siste du sa 
til den var ”jeg vil aldri snakke med deg igjen”, bare på grunn av en ørliten krangel.. 
Tenk på hvordan det ville føles… Alle trenger å høre at folk bryr seg, at de støtter 
deg opp, og at de blir satt pris på av sine venner… Å si til noen at du er glad i dem, 
gjør ingen skade, verken for deg eller den person som får høre det, det har en 
motsatt virkning… Du føler en glede i hjertet, og den varer lenge og kan holde 
deg oppe i vanskelige tider.

Bruk derfor tid på dine venner, la de få vite atter en gang at du bryr deg, at du er 
glad i de, at du støtter dem, og alltid vil være der for dem. Man kan aldri få hørt 
det for ofte. Derfor vil jeg si til deg igjen: Jeg er glad i deg, min venn! Jeg bryr meg 
virkelig om deg
   
Mine Brødre, la oss gå til ”dagens arbeid” med dette høye mål for øye:
Vær en god Olavsbroder og du vinner seier i din fremtreden.

Vis medmenneskelighet, hjertelag, toleranse, sannhet og nestekjærlighet 

Broder  Bjørn J. Myhre, Losje XVI, Hamar.  
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Arthur Tollefsen åpnet møtet og ønsket alle 
velkommen. Etter en kort informasjon og 
en velsmakende lunsj åpnet den formelle 
sammenkomsten med godkjenning av referatet 
fra forrige møte, datert 22.11.04. Deretter fulgte 
en orientering fra de enkelte Ordener:

Den Norske Birgitta Storlosje v/Sissel Firing 
fortalte at hennes Storlosje hadde sitt utspring 
fra Den norske Druidorden. I dag har Storlosjen 
ingen tilknytning til Druidordenen selv om 
grunnlaget er svært likt. Den er politisk og 
religiøs nøytral. Pr. dd er det 851 Søstere med i 
22 losjer i Norge, 2 i Danmark og 1 i Tyskland.

Den Norske Frimurerorden v/ Ivar A. Skar. Som 
nyvalgt Ordenens Stormester satt han pris på å 
være tilstede på dette møtet. Ordenen er 256 år 
gammel. I 1891 ble den norske ordenen dannet 
og da etter det svenske system. I dag er det 
18.200 Brødre i Norge. Veksten er meget god og 
har vært det i de siste årene.

Landslosje Valkyrjen, RHK v/Aud I. Odsbu. Hun 
fortalte at de to første losjene ble startet opp 
i 1953 med hjelp av Brødre fra RHK St. Olav. 
Fikk den 17.11.2002 eget Charter som losje 
Landslosjen Valkyrjen. Er selvstendig, men under 
”paraplyen” RHK St. Olav. De er 440 Søstere og er 
i positiv vekst.

Maria-Orden v/Ingrid Devik Brekke. Hun fortalte 
at Ordenen ble startet i 1916 og består i dag av 
37 norske losjer, 13 svenske losjer og 4 danske 
losjer. I tillegg er det 3 Mariaforeninger som 
arbeider mot å bli fullverdige losjer. De svenske 
losjene er i en egen provinsiallosje. Maria-Orden 
er tuftet på kristen tro og utvikling av det 
enkelte menneske.

Odd Fellow Ordenen v/Harald Thoen fortalte 
at Ordenen ble stiftet i 1819 og er i dag i 8 
europeiske land. Ordenen kom til Norge i 1889. 
Det er i dag 23-24.000 medlemmer i Norge, og 
det er en gren for menn, Odd Fellow, og en for 
kvinner, Rebekka. Dette er atskilte losjer, mens 
det i den øverste ledelse er både menn og 
kvinner, altså en felles ledelse.

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors v/Ole Jørgen 
Andresen. Han fortalte at Ordenen ble stiftet 
i Amerika i 1863. Kom til Norge og da først 
til Drammen for over 100 år siden. RHK har 
gjennomgått store endringer i det siste og 
bygger i dag på et 33 graders system. Ordenen 
består av 1.550 brødre fordelt på 26 St. 
Olavlosjer.

Tempel Ridder Ordenen i Norge v/Frank E. 
Andersen. Ordenen etablert i Amerika i 1860 og 
kom til Norge i 1921. I Norge er det 29 Templer. 
Til skilnad fra de øvrige Ordner har Tempel 
Ridder Ordenen sitt avholdsløfte. I dag ca. 2.000 
medlemmer og arbeider i 10. grader.

Den norske Druidorden v/Arthur Tollefsen. Han 
fortalte at det i dag er 47 losjer, hvorav 3 losjer 
på Island, som ligger juridisk under Norge. 
Ordenen arbeider i grunnlosjen med 1.-2.-3. 
grad, i storlosjen med 4.-5.-6. grad og 7. grad, 
Riddergraden, som er en selvstendig grad. 
Ekspansjonen er fin og ordenen ser lyst på 
fremtiden.
-----------------------
Videre på dagsorden var:
Utveksling av de forskjellige Ordeners blader. 
Det var det enighet om å utveksle blader i 
det antall som trengs slik at de i ledelsen og 
redaktørene får et eksemplar hver.

Odd Fellow orienterte om en 
spørreundersøkelse de hadde igangsatt ovenfor 
medlemmer som melder seg ut. Dette var også 
et aktuelt emne for flere av ordenene og det 
ble enighet om at OF skulle oversende de 25 
spørsmålene som undersøkelsen inneholder til 
de andre ordenene.

Enhetsregistret. Her er det nye regler. Bankene 
er nå pålagt å forlange personnummer eller 
organisasjonsnummer ved opprettelsen 
av konti. Enhver enkeltlosje bør ideelt sett 
registrere seg i enhetsregistret slik at en unngår 
at losjenes konti står på privatpersoner.

www. Her hadde flere av ordenene kommet 
langt. OF fortalte at de hadde en egen 
Webmaster som har ansvaret for dette. Noe lå 
ute som informasjon for hvem som helst, andre 
ting var passordbeskyttet. De fortalte at neste 
utgave av deres matrikkel nok var den siste som 
ville bli trykket på papir, i framtiden ville det 
bare være den som ligger på www-sidene.

Losjer/Broderforeninger i Spania. Flere av 
Ordenene hadde slike og her var erfaringene 
ulike. De som oppholder seg der nede er voksne 
eller eldre mennesker, som blir der over kortere 
eller lengre tid, noen flytter hjem igjen, nye 
kommer til. Tilgang og avgang er problematisk 
på grunn av dette.

Maria-Orden påtok seg å arrangere neste års 
møte.

Møte i beslektede Ordener
I Druidenes hus, Oslo 14.11.05
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   Provinsiallosje Miøsen
 av St. Antonius til 

Ordenen Riddere av det Hvite Kors
inviterer til møte 25. februar 2006.

Møtet avholdes i Frimurerlosjens lokaler,
 Mathiesensgt. 1, 2609 Lillehammer.

PROGRAM

 11.00 Losjen åpnes i 6. Grad.  Heving av losjen og opptak av nye Brødre i 6. Grad
 12.30 – 13.15  Lunsj
 13.30 Losjen åpnes i 4./5. Grad. Opptak av nye Brødre i 4./5. Grad.
 17.30 Middag.
Møtet regnes med å være ferdige innen kl. 19.00

Priser : Møteavgift kr. 250,-   Lunsj  kr.  100,-   Middag kr.  140,-

Møteavgift innbetales til vår konto 1822.17.57986 v/ Tore Nordseth, Solhellinga 21 F, 2315 
Hamar, innen 20. 02.06, og gjelder som påmelding.

De som evt. ønsker overnatting ordner dette sjøl.
(Hoteller: Rica, Storgt. 84B, tlf. 61 25 00 49, Breiseth, Jernb.gt. 1, tlf. 61 24 77 77)

Spørsmål rettes til: Petter T. Dahl, Baldisholv. 54, 2350 Nes H.
Tlf. 62 35 23 01 / 926 38884  Mailadr.: petter.dahl@start.no 

Losje IV, Sarpsborg innviet sin nye Ridderhall.

Torsdag 5. Januar 2006, avholdt Losje St. Olav IV sitt første av året i nye lokaler. Etter 8 år i Albert Moeskausvei vil 
møtene fra nå av bli holdt i Odd Fellows lokaler i Glengsgate.

Losjemøtet ble en vellykket åpning med besøk fra en rekke tilreisende Brødre. Den nye Ridderhall var nesten 
fullsatt med 53 Brødre til stede. Møtet ble åpnet i 1. Grad. Ord for dagen ble lest av Skald, Øystein Andersson.
Vår Riksdrott, Ole Jørgen Andresen, beæret oss med sitt nærvær og sammen med to forrettede Skutilsveinner 
foretok han den høytidlige åpningen av den nye Ridderhall. Det var en stolt Drott, Arvid J. Løkkeberg, som kunne 
ønske alle brødrene velkommen.

Etter Losjens åpning ble Broder Bjørn-Sverre Klavestad ført frem og fikk høytidlig sin 25 års Hederstegn av 
Riksdrott. Siden ble det utlevert Sertifikater til Brødrene Odd Andersen, Poul Eriksen, Martin Tvete, og Otto Winther.
Etter møtet var det dekket til et festlig brodermåltid. Her var det også blitt en forandring i arbeidsfordelingen, 
tidligere var det festkomiteen som hadde ansvaret for borddekking og serveringen. Fra nå av har vertskapet på 
Odd Fellow påtatt seg ansvaret, dette gjør at Brødrene i Losje IV heretter går til ”dekket bord”.
Festkomiteen ønsket Brødrene velkommen til et vakkert pyntet bord. Losje IV har en gammel tradisjon at foran et 
hvert brodermåltid, alltid en høytidlig handling, hvor vi minnes de Brødre som har stiftet vår Losje. Dette ble utført 
på en verdig måte av Broder Hugo M. Marberg.

Under brodermåltidet var det hilsninger fra Riksrådet v/ Riksdrott, Losje II. Oslo, Losje III. Kongsberg, Losje V 
Fredrikstad, Losje VI Halden, og Losje VII Moss.
Som avslutning på brodermåltidet takket Broder Finn Bøe, Losje III, for et velsmakende og høytidlig måltid.
Etter brodermåltidet ble det servert kaffe i salongene. Her ble det pratet og utvekslet mange tanker og meninger, 
slik som det alltid blir når losjebrødrene møtes.  (Broder Svenn-Olav Bjørnstad ,Losje IV)

mailto:petter.dahl@start.no
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Det finnes tusenvis av bøker og litterære 
henvisninger å velge mellom.  Med tilgang 

på internett er informasjonstilfanget blitt 
ytterligere utvidet.  Hva er sant? Hva bør vi lese? 
Hva bør vi forkaste?

Hvordan skal en  ordensbroder gå frem for 
å  søke informasjon og vurdere bok- og 
kildeanbefalinger innen bestemte emner.  Hva 
svarer han når han blir spurt om ”Hvordan kan 
vi vite at kilden er pålitelig?” eller ”Hvem kan 
man stole på og hvorfor det?” eller ”Hvordan 
kan vi velge mellom to gode autoriteter, særlig 
når begge er troverdige?” .  Noen svarer at 
dette kan man ikke vite.  Andre svarer at man 
må velge den man selv liker best.  Et annet 
svar er at man følger noen grunnleggende 
forskningsprinsipper.  Bibliotekarer lærer dette 
på skolen: Hvordan velge kilder og bestemme 
hvilke som er pålitelige, og hvordan skille 
mellom disse.

Ingen av følgende forslag er 100 %, det finnes 
alltid unntak.  Men når det er sagt er det jo slik 
at jo færre unntak, jo mer sannsynlig er det  at 
det materialet man har fått tak i er ”bra”. 

1.  Sjekk forfatterens bakgrunn
De fleste bøker vil oppgi en kort biografi: hvor 
han er utdannet, hva han har utgitt tidligere, 
hvor han har interessene sine, og hvilke 
organisasjoner han er tilsluttet.  Tenk nøye over 
forfatteren dersom hans bakgrunn er:

• Manglende – selvsagt er det mulig at det 
ikke var plass i boka, omslaget mangler, osv, 
men ellers…

• Irrelevant – for eksempel en forfatter med 
doktorgrad i aerodynamikk skriver en bok 
om bibelske akademier.

• Uklart - for eksempel, forfatteren har en 
doktorgrad, men ikke hvorfra og i hvilken 
fagkrets.

2.  Kontrollér forfatterens kilder
En bok som skal vurderes som en seriøs kilde 
bør ha en bokliste og/eller fotnoter.  Se nøye 
over disse.  Faresignaler er:

• De samme kildene brukes gjentatte 
ganger, altså lite variasjon når det gjelder 
kilder, kan tyde på lite selvstendig 
forskning og ukritisk bruk av kilden, 

eksempelvis Dan Brown baserer boken 
sin på Baigent, Leigh og Lincoln sin bok: 
”Hellig blod, hellig gral.”  Selvsagt er 
det mulig forfatteren skal simpelthen 
oppdatere nevnte kilde, men vær på vakt. 

• Ufullstendige sitater, eller ingen sitater.  
Noen bøker nevner kun tittel/forfatter, 
ikke sidetall, hvilket virker useriøst.  
Vedtatte sannheter i smale fagmiljøer er 
unødvendig å kildeangi, men ellers bør 
dette gjøres.

• Gamle kilder kan tyde på lite forskning, 
med mindre det gjelder historiske 
dokumenter eller lignende.

• Misbruk av kilder der forfatteren henviser 
til både originalkilden og den som har 
brukt kilden, eller der forfatteren føyer til 
sin egen konklusjon til et angitt sitat.

• Ubrukte kilder.  Forfatteren lister opp kilder 
og henvisninger mens disse i realiteten 
ikke er brukt eller knapt nok henvist til, 
eller enda misbrukt.

3. Anbefalinger og vurderinger
I dag har bøker mang en gang anbefalinger fra 
andre forfattere, fagmiljøer eller –blad.  Disse 
bør dobbelsjekkes.  Kommer anbefalingene 
fra et bredt miljø er det atskillig bedre enn fra 
det mer snevre.  Overfladiske anbefalinger fra 
filmstjerner, bygdeblader, venner og kjente, f.eks 
”Prins Michael of Albany” (Michel Lafosse) som 
anbefaler forfatteren Laurence Gardner, tas med 
en klype salt.   Altfor korte anbefalinger kan 
være suspekte – enten intetsigende, eller blitt 
avkortet, gjerne ved å utelate det negative.
Før utgivelsen kan en bok ha blitt vurdert av 
faglig ekspertise, og disse kan være verdifulle 
når det gjelder relevante fagområder.  Generelle 
vurderinger kan også gi en viss pekepinn på 
bokens seriøsitet.

4.  Hvorfor tvile på en boks sannferdighet? 
Det er nødvendig å utvise sunn skepsis:

• Subjektivitet.  Alle bøker reflekterer jo 
forfatterens personlige mening, men det 
skal være en viss objektivitet også dersom 
boken skal brukes som referanse eller kilde.

• Utgiverforlaget.  Noen utgir bøker på eget 
forlag, noen forlag er kjent for å utgi bøker 
med ganske ekstremt innhold, mens atter 
andre forlag utgir både midt-på-treet stoff 

Hvordan finne frem i informasjonsjungelen?
Oversatt og bearbeidet av Broder Einar Womersley Waage
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og ekstreme bøker.  Det er viktig å være litt 
kritisk, men allikevel åpen, når det gjelder 
forlaget.

• Amazon.com.  Å si at boken ble likt av 
Amazon.com sine lesere er temmelig lite 
profesjonelt, for ikke å si lite troverdig.

• Bestselgerlisten.  Å komme på denne listen 
sier ikke annet enn at mange har kjøpt og/
eller lest boken, og lite om hvordan boken 
er bedømt rent innholdsmessig. 

• ”Boken er provokativ.  Men du må jo ha et 
åpent sinn”.  Ja vel ja, hmmmmm… (Men 
ikke så åpent at hele hjernen faller ut!)

Dette er noen korte og meget generelle tanker 
omkring det å vurdere en boks troverdighet 
og sannferdighet.  Det sier intet om bokens 
underholdningsverdi som kan være helt på 
topp.  Det vesentlig er at man holder klart 
forskjellen mellom en røverroman og historisk 
dokumentasjon, jfr. ”DaVincikoden”.  God 
fornøyelse og god bok!

Kilder:
Holding: Navigating the Information Jungle
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Sommeren 2005 var vi på tur over til Sogn, 
for blant annet å ta en tur med Flåmsbanen. 
Turen fra Hamar gikk over Valdres, og langs 
Vangsmjøsa, i nydelig solskinn og varmt vær.
Litt nord for sjøen kjørte vi gjennom det lille 
bygdestedet Øye, og da dukket det opp en liten 
mørk stavkirke på høyre side. Vi hadde registrert 
at det var en stavkirke her tidligere også, men 
hadde alltid bare hastet forbi.

Nå hadde vi ikke noe tidspress av noe slag, og 
da er det så mye lettere å foreta seg impulsive 
ting. Når ikke alt er planlagt på forhånd, vil 
slike impulsive handlinger ofte tilføre oss nye 
og rikere opplevelser, fordi vi ikke har noen 
forventninger. Det blir også lettere å huske ting 
som kommer litt overraskende.
Følgelig ble det en rask nedbremsing, og sving 
inn på parkeringslommen ved veien.
Så mange flere turister var det ikke der, men en 
engelsk dame forsvant da vi stanset!

På tur inn gjennom den lille grinda i gjerdet, ble 
vi oppmerksomme på en ung gutt som kom 
ut fra ei lita bu som sto ved vegen.  Han hadde 
spraglete vest på seg og pengeveske over 
skuldra.  Da jeg henvendte meg til han fortalte 

han at han hadde sommerjobb der,  var omviser 
i kirka, og at det kostet kr 25,- pr. person om han 
skulle være med å fortelle og vise fram bygget.  
Vi slo til på det, for jeg vet at det blir et mye 
større utbytte av besøket med litt orientering, 
og gutten var i tillegg en trivelig og artig 
person.

Ei stavkirke er jo en gammel trekirke, og de 
fleste ble oppført i tidlig middelalder. 
Trolig er stavkirkene Norges betydeligste bidrag 
til europeisk byggekunst.  Man mener det har 
vært mer enn 750 stykker i Norge, men bare 
noen få er bevart i dag.
De er oppført i stavverk, som er en eldre 
trekonstruksjon hvor de bærende delene 
er utført som stolper (staver) bundet 
sammen av rammer oven- og nedentil, mens 
mellomrommene er fylt med lettere planker.  
De var dekorerte, gjerne med rik treskurd på 
portalene.

Selve kirkeskipet hadde ofte bæring av indre 
staver arrangert som søyler og avstivet over 
første toppsvill med andreaskors.   
Denne opprinnelige konstruksjonsmetoden var 
mye brukt i Norge, men da materialene krympet 

Besøk i Øye stavkirke, Valdres.
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Av de rundt 1000 
stavkirkene 
som eksisterte i 
middelalderen er 
det bare 28 tilbake. 
Stavkirkene er en 
spesielt verdifull 
del av den norske 
bygningsarven. 
Impulser fra andre 
land har sammen 
med tusenårige 
trebygningstradisjoner 
i Norge utviklet seg 
til en byggeskikk i tre 
som står i en særstilling 
internasjonalt. Kirkene 
er eksempler på noe av 
det fremste håndverket 
vi har i landet når det 
gjelder konstruksjoner, 
materialvalg, dekor og 
inventar.
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sterkt i tverretningen, ble den i vikingtiden 
etter hvert forlatt til fordel for varmere og 
tettere laft.  Men både i stavkirkene og i loftenes 
svalgangskonstruksjoner ble de imidlertid 
fortsatt beholdt.  

Vår omviser fortalte oss at Øye stavkirke 
opprinnelig ble bygget i 1125, og at den da sto 
noen hundre meter lenger ned i skråningen, 
nokså nær elven. 

Kirken måtte imidlertid rives i 1747. Dette fordi 
den lå for nær elven, slik at det ved vårflom i 
elven fløt opp lik fra gravene rundt kirken, og en 
helt ny kirke ble bygget lenger vekk fra elva. 
Denne glemte historien kom for dagen i 1935 
under restaureringen av den nåværende kirken 
(som ligger like ved), da nesten alle materialene 
– i alt 156 deler – fra den gamle stavkirken ble 
gjenfunnet i en skjult kjeller under den nye 
kirken.  Stavkirken var altså nesten komplett, 
og kunne så gjenreises på dagens tomt med 
kun mindre supplement. Denne gjenreisingen 
pågikk fra 1952 til 1965. Den fremstår nå som en 
nydelig stavkirke på en flott tomt, og er vel verd 
et besøk.

Dette er en liten kirke, men det var nok likevel 
plass til mange mennesker, siden alle måtte stå.
Det var ingen form for fyring, eller lys i 
kirkerommet, men folk sto tett og varmet 
hverandre.

Lys trengte de jo ikke, for de skulle bare lytte 
mens de stirret mot der presten var, og han 
dominerte alt i denne sammenheng.

Presten sto innenfor en åpning på størrelse med 
en vanlig dør, og var derfor vanskelig å se.
Mens menigheten sto i et helt mørkt rom, var 
presten opplyst av en lysekrone over hodet sitt, 
og noen små glugger på begge sider, som slapp 
inn litt direkte lys – men bare på presten.
Tenk på hvilken psykologisk virkning dette 
måtte ha på den kuede menigheten! 

Svalgangene på begge sider av kirkeskipet 
ble brukt av ”urene” personer i menigheten,  
i vesentlig grad da kvinner som nettopp 
hadde født, og kvinner som var i 
menstruasjonsperioden. 
Disse hadde bare noen små kikkehull å se inn 
i kirkerommet gjennom, og i tillegg var disse 
kvinnene spesielt dårlig beskyttet mot kulde og 
uvær.

Dåpen foregikk utenfor hovedinngangsdøren, 
hele året gjennom, uten hensyn til 
værforholdene.  Ungene måtte likevel døpes 

til fastsatt tid, fordi de var veldig utsatt for de 
underjordiske og kunne ikke komme inn i 
kirken før de var døpt. 
Når de var døpt var de beskyttet mot de 
underjordiske, derfor var dette meget viktig å få 
ordnet fortest mulig.

Døpefonten er fra den opprinnelige kirken, men 
er trolig eldre enn denne, og er antatt å være 
den eldste døpefonten i Norge. Den er så stor at 
hele barnet ble dyppet ned i vannet, ikke bare 
litt vann på hodet, slik vi gjør i dag.
Var barnet litt svekket av sykdom, eller på annen 
måte litt sårbart, tålte de ofte ikke den store 
påkjenningen det er å bade utendørs vinterstid.
Dette medførte at veldig mange spedbarn 
døde ved dåpsseremonien, eller like etter, men 
folk mente at tålte de ikke dette, var det ikke 
meningen at de skulle leve, og var vel på en 
måte forberedt på at så kunne skje.  
Det ble da sagt at de underjordiske kalte dem 
til seg.

Midt på kirkegulvet er det en liten luke på ca 30 
x 60 cm.  Ned gjennom dette hullet i gulvet ble 
de barna som døde sluppet ned rett etter at de 
var døde, og lokket lagt på plass igjen.
Folk kunne altså komme til kirken med ett frisk 
barn, og gå igjen uten noe barn!

Historien forteller også at det en tid var en 
usedvanlig streng prest tilsatt i denne kirken.
Han hadde den praksis at om det ble født 
et såkalt ”uekte barn”, så tok han barnet fra 
moren og kastet barnet levende ned i hullet i 
kirkegulvet, og bare la på igjen luken.
Da hjalp det ikke med gråt og bønner fra moren 
– presten hadde all makt!

Det er mye en kan få vite om en bare tar seg tid 
til å stoppe opp lite grann, og ikke bare haste 
forbi.
Da vi litt senere kjører videre, kommer tankene 
sigende på om det vi har fått høre, og vi blir klar 
over hvor utrolig godt vi har det i den tiden vi 
får lov å leve i.

Broder Brede Vardeberg., Losje XVI Hamar 
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”Åffer je ær mæ i Losjen?” Broder Georg Bakke 
ser rart på meg. ”Åssen kæn du spørra om 
slikt?”.  Og så får jeg en belæring om losjelivet 
og Broderskapet slik han har opplevd det 
siden han ble tatt opp for 35 år siden. Han 
ble tatt opp i Losje XV Gjøvik, men yrkeslivet 
førte ham til andre steder. Broder Georg er nå 
medlem av Losje XVIII Lillehammer. Der er han 
Charterbroder, har vært Drott i to perioder og 
ellers vært innom de fleste embedsplasser.

Han bor på et lite sted mellom Lillehammer og 
Moelven som heter Næroset, og dette stedet 
har siden 1999 klart å snu negative strømninger 
til noe positivt ved hjelp av humor og kreativ 
galskap. 

Begrepet Lucky Næroset ble skapt og erklært 
som fristat.  I Næroset forplikter man alle 
gode krefter i form av en lokal regjering med 
Statsminister, Fantasiminister, Hilseminister, 
Finansminister, Innviklingsminister, Itteminister, 
KanKanminister, Naturminister, Tomtegubbe, 
Utenriksminister, Verdensminister og 
Oppvekstminister med mer. 

Den enkelte minister har selvsagt sitt eget 
departement å bestyre, samt at man har et 
nødvendig antall statssekretærer. Broder Georg 
var den første Statsministeren i fristaten.

I Lucky Næroset finnes De Utenkte Tankers 
Tårn. På Den Jordiske Freds Plass kan du 
finne roen i Hengekøyeskogen. Du kan delta 
på KongleGolf og MaurSafari der deres 
egen Sir Lucky 18borough garanterer at de 
besøkende kan få se maur – og få høre gode 
maurhistorier! Meitemarklytting er også et av 
mange tilbud. En severdighet er også Norsk 
Juletremuseum der brukte juletrær kan beses. 
Tidligere statsminister Bondevik har vært en av 
bidragsyterne.

Bygdetullinger med nisselua langt nedover 
hodet? Lang i fra. Fellesskapet tar ansvar og 
skaper positive ringvirkninger både lokalt, 
nasjonalt og globalt. Ja, faktisk også globalt: 
Det er planer om et U-landsprosjekt som skal 
samle inn penger til å bygge en helt ny skole 
for 200 elever i det fattigste av det fattigste 
Afrika, nærmere bestemt i Sierra Leone. Navnet 
er selvsagt Lucky School. Det trengs 500.000 
kroner for å kunne fullføre et slikt prosjekt. 
Arbeidet er satt i gang og Lucky Næroset 
samarbeider med Plan, Sierra Leone, og gode 
krefter i næringslivet i Norge. I folderen for 
prosjektet står det sitat: «Foruten å sørge for at 
et lokalsamfunn i verdens fattigste land får en 
etterlengtet utdannelse og et samlingspunkt, 
ønsker vi med dette initiativet også å oppnå 
noe mer: Kan Lucky Nærosets kjerneverdier, 
fantasi og humor være forløsende virkemidler i 
en skole der traumebehandling etter en årrekke 
med grufull borgerkrig er svært vesentlig». Med 
andre ord bistand «The Lucky way».

Den lille grenda opp fra Moelv har både klart 
å skape begeistring hos seg selv og ikke 
minst hos både næringslivsfolk, politikere 
og andre bygdefolk. Det drives utstrakt 
seminarvirksomhet for alle som trenger et 
positivt spark i baken.

Broder Georg er sikker på at det med tiden også 
blir en St. Olavlosje i Næroset. Han har allerede 
navnet klart: St. Olavlosje nr. XXXVI (36 for dere 
som faller av på romertallene) (O.M.G.)

Vår mann i fristaten Lucky 
Næroset.
Broder Georg Bakke, den første statsminister
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Erkeengelen er en viktig figur i både 
kristendommen og islam. I begge 

tradisjoner forkynner Gabriel at Maria 
skal føde Jesus. I islam er han Guds 
budbringer til profeten Muhammad. 
Gabriel overbringer Koranen. Gabriel følger 
også Muhammad på nattreisa fra Mekka til 
Jerusalem, gjennom helvete og himmel og 
til slutt til Guds trone, alt i løpet av ei natt.

Gabriel (navnet betyr ”Guds kraft”) er 
en av de tre erkeengler som står ved 
den himmelske trone og overbringer 
menneskene åpenbaringer fra Gud 
(Luk 1,19). Gabriel er opphavets engel, i 
motsetning til Mikael, som er endetidens 
engel. Gabriel hjalp profeten Daniel å forstå 
sine visjoner som forkynte tidspunktet 
for Kristi komme (Dan 8,15 og 9,21), 
han forkynte for Sakarias om Johannes 
Døperens fødsel (Luk 1,11-20), for Maria om 
Frelserens fødsel (Luk 1,26-38), og for Josef 
i en drøm at Maria skulle føde Jesus (Matt 
1,20-23), at Den Hellige Familie måtte flykte 
til Egypt (Matt 2,13), og at de kunne vende 
tilbake (Matt 2,20). 

Gabriel har vært æret siden 100-tallet, og i 
den syriske kirken er han den første blant 
englene. Han ble først anropt i liturgien i 
Allehelgenslitaniet, som stammer fra pave 
Sergius’ pontifikat (687-701). En messe for 
Gabriel dukker opp i Frankrike på 1200-
tallet. Men avbildninger av ham er enda 
eldre. Han blir i kunsten fremstilt som Guds 
sendebud med liljestav, budbærerens 
symbol. 

Erkeengelen Gabriel. 
Budbæreren 
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Et nytt Riksting står for døren. To år er gått siden Rikstinget var satt på Stiklestad. Mye 
har skjedd siden da og vi sakser litt fra Rikskanslers beretning:

Det har i perioden vært avholdt 13 Riksrådsmøter, 4 felles Rådsmøter mellom St. 
Antonius Hovedlosje og Riksrådet og 2 møter med Rådet i Landslosjen Valkyrjen og 
Riksrådet.
Det har vært avholdt 2 Drottmøter i terminen. Begge møtene lagt til Sandefjord og 
begge ble avholdt over to dager. Det er Riksrådets oppfatning at begge samlingene 
var vellykkede, og Rådet er mektig imponert over det engasjement og den interesse 
Embedsmennene legger for dagen på disse møtene.

Det er inntil 31.12.05 bestilt og utlevert 38 Ordensringer og 99 Certifikater.

Aktiviteten i Losjene er etter Riksrådets mening meget godt. Mange Losjer har vært 
flinke til å få med nye Brødre, og aktivisere disse i godt studiearbeide, slik at Brødrene 
forblir i Losjen. Samtidig skal det ikke legges skjul på at noen Losjer arbeider tungt 
og Riksrådet har sett det som sin oppgave å følge opp disse. Riksdrott og Riksjarl har 
besøk flere Losjer for å fortelle om våre Symboler, noe som Riksrådet har inntrykk av 
har blitt godt mottatt da det gir Brødrene en bedre forståelse av ordensarbeidet.

Oversikten over medlemsmassen viser at vi per. 31.12.05 er 1521 Brødre. Losje VII Moss 
er den største tett fulgt av Losje V Fredrikstad. 39 Brødre har gått bort i perioden.

I perioden har Losje St. Antonius arbeidet meget godt med opptak av 90 nye 
Riddere. Det er nå mange som venter på å bli opptatt. Det er stiftet 3 Provinsiallosjer,: 
Trøndelagen, Borgar og Miøsen. Det arbeides med stiftelse av Provinsiallosje Viken,  
med planlagt oppstart høsten 2006. 

Det er innsendt saker fra 5 Losjer og Riksrådet fremmer 3 saker til behandling på 
Rikstinget.

På Rikstinget vil det bli gitt orienteringer om: 
IT – fremtidig bruk i vår Orden v/Broder Olav Vegå.
Forsterkning/revitalisering/rekruttering v/Broder Peder J. Smehaug
St. Olavposten v/Redaksjonsleder Broder Ole M. Granum
St. Antonius Hovedlosje v/Hærmester Tormod Fjære
Kollegium Sirius v/Broder Aage Kr. Hoel

Se forøvrig: www.rhknorge.no/riksting/

Et Riksting er en stor begivenhet i vår Orden og selv om vi ikke denne gangen står 
ovenfor avgjørnede skjellsettende besluttninger, så vil dette være en viktig milepel på 
veien framover.(O.M.G.)
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Det 55. Ordinære Riksting
i Moss 17. - 19. mars 2006
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Seniorlaget ”Det Gyldne Anker”
De eldre Brødre i Losje St. Olav V har i mange år hatt et forum hvor de kunne treffes i mer uformelle omgivelser til 
felles hygge og glede.  Gjennom dette kunne man også lettere ta vare på de eldre Brødre som ikke lenger klarte å gå 
på selve Losjemøtene – men ved å hente og bringe dem til eldremøtene får også disse innsikt i Ordenens og Losjens 
virke og utvikling. Møtene holdes for tiden i egnede lokaler i Østsidens Eldresenter på formiddag, hver annen onsdag.
Den 14.12.1005 avholdt vi julemøte og fikk servert deilig varm julemat fra kantinen på sentret – det var også besøk av 
tre Brødre fra Sarpsborg – Losje IV – og vi hadde en hyggelig formiddagsstund sammen.
Vi vil sende våre hilsner til alle seniorlag i Ordenen med ønske om et godt Nytt År.
Broder Ole Mostad, Losje St. Olav V, Fredrikstad

OBS OBS Adresseendringer
Dette er et hjertesukk fra Rikskansler. Meld alltid ifra om adresseendring. Hvis Ordenen ikke har korrekt 
adresse på deg, så kan den ikke kommunisere med deg og da får du blant annet ikke St. Olavposten i postkassa. 
Redaksjonen får foran hver utsendelse en kopi av medlemsdatabasen fra Rikskansler som vi lager adresseetiketter fra. 

Det er derfor viktig at enhver adresseendring umiddelbart blir meddelt Rikskansler. Husk at 
Posten har bare en måneds ettersendingsperiode.

Jubileum
Broder Ingulf Bjørshol ble opptatt i Losje St. Olav V 24.09.1980 og har således vært Ordensbroder i over 25 år.  
Dessverre ble Broder Ingulf syk etter få år i Losjen – men ikke verre enn at han fortsatt kunne delta på møtene. 
Men flere ”smeller” satte ham stadig mer tilbake og det ble så seniorlaget ”Det gyldne anker” som ble møtestedet 
da det var enklere for ham. Vi besøkte Broder Ingulf hjemme den 14.12.2005 og under besøket overrakte vi ham 
Hederstegnet for 25 års medlemskap i Ordenen R.H.K.
Vi gratulerer og ønsker deg alt godt – vi skal holde deg à jour med losjearbeidet.
Broder Ole Mostad, Losje V, Fredrikstad

Nytt fra St. Antoniuslosjen
Det forgår mye i dette ordensavsnittet:
Provinsiallosje Borgar hadde møte den 14. januar i Sarpsborg.
Provinsiallosje Trøndelagen hadde møte den 4. februar i Trondheim.
Provinsiallosje Miøsen skal ha møte den 25. februar på Lillehammer, se annonse i bladet.
Hovedlosjen skal ha møte i Tønsberg 10. – 13. mars

Nytt Losjelokale
Losje St. Olav XXIII Otta har flyttet virksomheten sin til 
Grand Gjestegård, Ola Dahlsgt 3, Otta. Disse lokalene ble 
under en høytidlig seremoni innviet av Riksdrott den 20. 
oktober 2005. 

På dette møtet fikk 2. Riksskutilsvein, Broder Palmar Ruste, 
sitt 25 års hederstegn. Det var gjester fra Losjene på 
Lillehammer og Hamar tilstede.  I disse lokalene skal Losjen 
være inntil de gamle lokalene er rehabilitert og ombygd.
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Tanker etter jubileum i Arendal 7/1-06
 Gode Ordensbrødre!
 Etter å ha reist til Arendal for å være med på Losje XXIV sitt 10-års jubileum har jeg gjort meg noen tanker. Jubileet er 
offisielt, og Riksdrott har sagt at vi har en moralsk plikt til å sende minst en Broder for deltagelse. Derfor tok jeg også 
den noe lange turen fra Steinkjer til Arendal. Mange Losjer var representert i Arendal. 6 besøkende Drotter var kanskje 
litt lite, men noen andre Losjer var representert bl.a. med andre Embetsmenn. Som representant for en utkantlosje i 
Steinkjer er det med nysgjerrighet jeg følger med i viljen til å delta på slike arrangementer. Forslag om reiseutjevning 
er fremmet og forkastet. Jubilerer vi for ofte? Hva skal til for å øke representasjonen på jubileene? I vår Losje har vi 
vedtatt at reise, opphold og bankett dekkes for en person ved et offisielt jubileum. Reiser flere, deles summen på antall 
deltagere. Er dette en farbar vei for alle Losjer?

 Hva så med selve arrangementet? Jeg er ydmyk for hva dere har klart å få til. Først et Losjemøte som ble ledet med 
sikker hånd og hammer av Drott Morten Arnesen. Det er så godt for en besøkende Drott å sitte i salen å høre på en 
”kollega” som er så godt forberedt at alt går på skinner. En god opplevelse også for den som leder møtet vil jeg tro.
 Høydepunktet er jo likevel festmiddagen. En flott ramme med nydelige bord. Festlyden var vakkert krydret med 
mange damer og stemningen var høy fra første stund.

Og hvilke talere man kommer frem med på løpende bånd. Det var ikke tilfeldig at vår Rikslendermann flere ganger 
utbrøt ”fantastisk” etter at talene var avsluttet. Selv replikkene kunne vi lett gitt 20 i stil dersom det hadde vært mulig. 
Men nå er ikke talerkunst en konkurranseidrett, nær sagt heldigvis. Jeg må innrømme at jeg sitter igjen med en slags 
prestasjonsangst. Ved vårt 10-årsjubileum i 2009 kan vi neppe klare å nå opp til den stil og kvalitet kveldens talere 
presterte. Men jeg kan love at vi skal forsøke. Festmiddager og taler er også en del av vår Losje. Vi kan bli bedre også 
på disse områdene hvis vi øver oss. 
Så takk til Losje XXIV ved Drott Morten Arnesen for et flott og lærerikt arrangement, og velkommen til jubileum i Losje 
XXV i Steinkjer om 3 år. 
 Med Broderlig hilsen Rune Kvaran, Drott Losje XXV Steinkjer

Minneord
Losje St. Olav V har mistet sin eldste Losjebroder – Arne Røang – som døde 12.10.2005 – 87 år gammel.  Broder Arne 
Røang ble opptatt i vår Losje 17.01.1958 og hadde således hele 47 års medlemskap i vår orden.  Han var en ivrig 
Losjebroder og har innehatt de fleste sentrale verv i Losje St. Olav V – men sykdom gjorde at han de senere år ikke var 
særlig aktiv.
Vi takker Broder Arne Røang for hans innsats for Losje St. Olav V og lyser fred over hans minne og lar de ordene som 
fulgte ham på sløyfen til båredekorasjonen – TRO – HÅP – KJÆRLIGHET – også bli vår siste hilsen til ham.
Broder Ole Mostad, Losje V Fredrikstad

Rakfiskaften i Losje XIII
Onsdag 16. november ble det servert ”rakafisk med nogo attåt” på Brodermåltidet etter Losjemøtet som ble holdt i 1. 
Grad. Dette har etter hvert blitt en tradisjon på høsten i Losje XIII Hønefoss.
Rakafisken har kanskje et dårlig rykte. Tidligere var dette mat for folk med ”hår på brøstet”; den var kjent for sin sterke 
lukt og måtte ofte lagres ute. Dagens rakafisk er derimot noe helt annet. Nå er det lite, om det i det hele tatt er noe 
lukt.  I Valdres blir legging av rakafisk nå gjort svært seriøst. Det er stor konkurranse blant produsentene slik at rakafisk 
i dag er gourmetmat.
Kvelden startet med et fint møte i Ridderhallen hvor det var hilsninger fra de besøkende Losjer. De Losjer som var til 
stede var: Losje I Drammen, Losje II Oslo og Losje XV Gjøvik.
Losje XIII har etter hvert fått sin egen rakafiskspesialist i Broder Gudbrand Sætheren, som hadde stått for innkjøp av 
fisken, og tilberedt den for måltidet sammen med sin kone. Han fikk mye skryt for det flotte festbordet og den gode 
fisken. Etter hvert som fisken ble fortært ble det mange festlige innslag fra de taletrengte Brødrene. Spesielt må 
nevnes Broder Arild Gunnerød som hadde laget 2 sanger om rakafisken og påkalte latteren mange ganger da han 
hadde ordet minst 3 ganger. Dette var han ikke alene om da latteren satt løst under et festlig Brodermåltid.
Det ble uttrykt stor takknemlighet fra de deltagende Brødre som var svært fornøyde, og så fram til nytt møte neste år.
Broder Bjørn Ivar Haug, Kansler Losje XIII



St. Olavposten 1-2006  
21 

Bruk av uvanlige ord og uttrykk
Jeg ønsker med dette innlegget å komme med en mild korreks til en del av de aldeles utmerkede innleggene og 
artiklene som blir trykket i St. Olavposten.
En del av artiklene har for vane å komme med fremmedord og uvanlige betegnelser, uten å beskrive nærmere hva 
disse egentlig betyr, og ikke minst hva forfatteren selv legger i uttrykket.

En av gjengangerne er uttrykket ”Dualisme”.
Hva betyr egentlig dette?
Hva mener den enkelte artikkelforfatter når han benytter termen dualistisk?
I artikler som trykkes i St. Olavposten bør slike ord og uttrykk presiseres!
Uttrykket dualisme har i de fleste tilfeller jeg er kjent med en religiøs dogmatisk betydning og kan tolkes på mange 
måter, selv om det er kun en tolkning som er allment akseptert. Men det eksisterer nyanser som f. eks.: Dualisme 
Absolu eller Dualisme Mitige, eller ganske andre presiseringer som f. eks. radikaldualistisk eller formildetdualistisk.  
Disse forskjellige presiseringene av begrepet dualistisk fører raskt inn på kataristiske og tilsvarende trosretninger, som 
igjen kan gi begrepet forskjellige nyanser og tolkninger.

Tolkningen og forståelsen av begrepet er derfor svært avhengig av hvilket grunnlag og ståsted leser og 
artikkelforfatter har. Jeg påpeker dette for de den enkelte lesers utbytte av en ellers utmerket artikkel i mange tilfeller 
er avhengig av at vedkommende har en identisk forståelse av anvendte termer som artikkelforfatteren.
En mye anvendt kort beskrivelse av dualisme er forkastning av troen på treenigheten. For å få en akseptert korrekt 
tolkning henvises det til: The Encyclopedia of religion (1987) av Ugo Bianchi.
Broder Gustav Jensen, Losje St. Olav XVII Stavanger

Fra innvielsen av det nye losjelokalet på Otta. 
Fra venstre: 2. Rikskutilsvein Palmar Ruste, Riksdrott Ole Jørgen Andresen, 1. 
Riksskutilsvein Sven Erik Hammer og Drott i Losje XXIII Otta Magne Nårstad

Et lite hjertesukk fra redaksjonskomiteen. .
Denne spalten var ment å skulle bringe små og litt større nyheter fra de enkelte Losjene. Her skulle det 
være litt fra spesielle hendinger, gode innlegg og andre ting fra møtene. Med noen få hederlige unntak så 
har ikke dette fungert.
Brødre som har fått tildelt Ordenens Hederstegn burde presenteres her, gjerne med bilde. Brødre som 
jubilerer burde fått noen linjers oppmerksomhet fra sin Losje. Avdøde Brødre burde minnes med noen 
linjer.
Spesielle hendinger på ettermøtene burde fått et større publikum gjennom å dele dette med sine 
Ordensbrødre i denne spalten.
Nesten alle Losjene har valgte St. Olavpost kontakter, men vi synes at det også påligger Losjenes Kanslere å 
informere resten av Ordensbrødre om ting som skjer gjennom innlegg i bladet.
Gode Ordensbrødre, dette er ikke ment som surmaget kritikk, men er en del av prosessen for å gjøre bladet 
vår enda bedere! 
Velkommen med ditt innlegg!

OBS
På grunn av en beklagelig feil i trykkeriet fallt det ut deler av stoffet 
i forrige nummer. Dette gikk især ut over artiklen på side 8 ”Roslins 
hemmeligheter” der kildehenvisningen ikke ble med. Her er kildene: 
Sinclair: Rosslyn,, Coppens: Stone puzzle of Rosslyn Chapel, Queally: Rosslyn 
Chapel, St. Matthews menighet:  Informasjonsskriv, Brydon:  Rosslyn – a 
history, Brydon: Rosslyn and the Western mystery tradition, 6. Jarl av 
Rosslyn:  Rosslyn Chapel,  7: Jarlav Rosslyn:  Rosslyn Chapel.
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I over 200 år har Refsnes Gods vært kjent for selskapeligheter 
og gjestfrihet Mange berømtheter har gjestet Godset, 
bl.a. Edvard Munch og Camilla Collett.I omkring 200 år har 
gjestfriheten sittet i høysetet på Refsnes, som helt siden 
i 1770-årene har vært i sentrum for selskapeligheten i 
distriktet. 

Stedets vakre beliggenhet på Jeløyas vestside mot 
Oslofjorden, og det praktfulle utsyn, har nok gjort meget til 
at Refsnes er blitt vist så stor interesse opp gjennom årene. 
David Chrystie var en av byens store forretningsmenn. 
Han drev en betydelig trelastforretning og annen form 
for virksomhet, og var etter hvert blitt en meget aktet og 

avholdt mann i Moss. Man vet ikke med sikkerhet hvorledes 
bebyggelsen så ut på Refsnes den gang Chrystie kjøpte gården. Hovedbygningens byggeår har dels vært nevnt 
som 1764 og dels som 1767.

 David Chrystie døde i 1835 og hans enke overtok Refsnes. De hadde ingen barn, og allerede i 1844 solgte hun 
stedet til en mann ved navn Jens Kristiansen. Dermed var en stor epoke i Refsnes historie avsluttet. Refsnes hadde 
vært i ekteparet Chrysties eie i omkring 50 år. I 1855 overtok Konsul Lorentz Meyer fra Christiania gården, og med 
ham begynte også en ny glanstid for Refsnes. Konsul Meyer døde i 1888, hans frue i 1890 og Refsnes gikk nå over 
til datteren Sophie, som var gift med politilege Haakon Boeck, fra Christiania. Fru Sophie Boeck benyttet Refsnes 
som sommeroppholdssted i mange år etter sin manns død i 1898. Da hun gikk bort i 1917, overtok hennes eneste 
sønn Lorentz Meyer Boeck. Om sommeren fortsatte Refsnes å være sentrum for selskapeligheten i omegnen helt 
frem til godseierens død i 1935.

I 1970-årene ble det igjen fart i utviklingen på Refsnes Gods. Familien Christiansen med den anerkjente 
restauratøren Preben Bjørn Christiansen, og senere Dora og Bjørn ” Sonny ” Christiansen i spissen, utviklet den 
gamle ” lystgård ” til et ledende hotell med det renomè stedet i dag nyter i markedet. I 1998 overtok familien 
Salbuvik Refsnes Gods og driver i dag stedet med en ambisjon om å føre tradisjonene på Refsnes Gods videre.

Refsnes Gods, stedet for årets 
Riksting.

Vi takker bidragsyterne i forgående år for at de skapte 
et godt blad for våre lesere. Vi oppfordrer alle til å være 
med på å skape et godt og leseverdig blad også i 
kommende år.
Send stoff til redaksjonsleder, helst som vedlegg til 
e-post eller på diskett. Se adresse på side 2.
Neste nummer av St. Olavposten kommer 15. mai
Materialfrist 15. april
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Losje XVII Hetland, Sigurd   29.11.2005
Losje IV  Western, Tor    24.11.2005
Losje IV  Eriksen, Viggo Andre Meum  24.11.2005
Losje XXV Klæth, Paul Morten   24.11.2005
Losje XXV Dyrstad, Tommy   24.11.2005
Losje V  Andersen, Geir   23.11.2005
Losje XIX Berg, Roar Myran   17.11.2005
Losje IX  Borgersen, Jan Tore   16.11.2005
Losje IX  Eilertsen, Øystein R.   16.11.2005
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Losje IX  Johansen, Einar   16.11.2005
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Eilertsen, Eilert  Losje IX
Født 16.03.1932  Død 05.01.2006

Knatten, Gunnar  Losje XI
Født 07.07.1919  Død 10.12.2005

Scott, Terje  Losje V
Født 29.05.1952  Død 15.01.2006

Larsson, Albert Erik  Losje VI
Født 10.09.1916  Død 07.01.2006
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Ny dag
Jeg har fått en vakker gave
En ny dag som kun er min
Det er opp til meg å velge
Hva jeg bruker gaven til

Dagen står der i min dørsprekk
Venter på å komme inn
Full av blanke rene sider
Med all verdens farger til

Hvordan kan jeg best utnytte
Denne gaven jeg har fått
Jeg må velge varme farger
Ikke farge arket grått

Jeg vil bruke dagens timer
Til å være positiv
Glede mennesker jeg møter
Gi oppmuntring og et smil

Uansett så må jeg huske
At når dagen er forbi
Har de ting jeg sa og gjorde
Tråkket opp en liten sti

Det er opp til meg å styre
Hvor den stien fører hen
Ønsket er at du som ser den
Kan se sporet av en venn

Kyrre Rosenvinge, Losje XVIII 
Lillehammer
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