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Høyverdige Riksdrott har ordet:

Riksdrott Ole Jørgen Andresen

Tiden siden forrige utgivelse av vårt blad har vært innholdsrik og travel. Orden 
har avviklet sitt 55. Ordinære Riksting, som fant sted på Jeløya utenfor Moss.
Losje VII, Moss la en flott ramme rundt denne viktige begivenheten og 
fortjener anerkjennelse honnør for et arrangement, som bare kan betegnes 
som meget vellykket. Tingdelegatene viste, som vanlig, stor møtedisiplin og 
debattene vitnet om innsikt og vilje til å treffe beslutninger til beste for vår 
Orden.

Tiden etter Rikstinget har vært preget av, gledelig nok, stor tilgang 
av nye Brødre og det vitner om stort engasjement i de lokale Losjer 
rekrutteringsarbeide og at man har lykkes med sine presentasjoner av den 
stedlige Losje og vår Orden. Jeg har selv hatt anledning til å hilse 4 nye brødre 
velkommen til vår Orden etter et høytidelig innvielsesmøte i Losje XXIII, 
Otta. Dette er en meget gledelig tendens som vi håper vil forsterke seg i de 
kommende terminer.

Like sikkert som våren kommer med blåveis og grønt gress bringer den også 
med seg Installasjoner og innsettelser av nye Embedsmenn i våre Losjer. Dette 
viktige arbeidet sysselsetter alle medlemmene av Rikshirden og blir, av disse, 
sett på som en flott anledning til å knytte nye bekjentskaper i og kunnskaper 
om den Losje man Installerer i. 
Disse anledningene danner også en høytidelig og verdig ramme rundt 
tildeling av vel fortjente Hederstegn til de av våre medlemmer som har 
vært med oss i 25 – 40 og 50 år. Det er min sikre overbevisning at disse 
Hederstegnene blir satt stor pris av mottakerne og vil være med på å 
stimulere Brødrene til et langt liv i Ordenens favn.

La meg avslutningsvis rette en stor takk til de av våre Embedsmenn og 
tillitsvalgte i nemnder og komiteer, både lokalt og nasjonalt, som nå har 
trukket seg tilbake fra sine plasser og verv. Dere kan alle se tilbake i trygg 
forvissning om at dere har utført et stort og fortjenestefullt arbeid til beste for 
deres Losjer og Ordenen Riddere av Det Hvite Kors.      

Jeg ønsker samtlige Brødre og deres familier en riktig fredelig, solrik og varm 
sommer og ser frem til å se dere igjen i en solbrun, velopplagt og entusiastisk 
utgave til høsten.

Med Broderlig hilsen

Ole J. Andresen.
Riksdrott.
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Et Riksting er en stor begivenhet i vår Orden. 
Denne gangen var det Losje St. Olav VII Moss 
som var vertskap. Begivenheten foregikk på 
det vakre Refsnes Gods. Fredagens Brodertreff 
var lagt til Konvensjonsgården der det 
hadde foregått viktige begivenheter i det 
begivenhetsrike året 1814. I Konventionsgården 
foregikk de svensk- norske forhandlingene 
10.-14. august 1814. Avtalen ble undertegnet 
14. august 1814 og kalles Mossekonventionen. 
Det ble inngått våpenhvile mellom Sverige og 
Norge, 17.maigrunnloven sikret for fremtiden 
og Norge fikk ha sitt storting gjennom hele 
unionstiden med Sverige..

Brodertreffet fortsatte 
med bespisning i en 
av stedets historiske 
byggninger i det gamle 
mølleområdet, her 
var det særpreg og 
atmosfære.

Da lørdagen opprant 
var det klart for 
Rikstingets arbeidsmøte. 
66 Tingbrødre hadde 
kommet fra Losjene. 
I tillegg var det  
Riksembedsmenn 

og diverse innbudte til stede. Antall 
stemmeberettigede ved Rikstinget var således 
76. Før Rikstinget ble offisielt satt, ønsket Drott 
i Losje VII, Leif Aker, alle hjertelig velkommen 
til Moss. Han ønsket Rikstinget lykke til i det 
viktige arbeide som lå foran delegatene.

Riksdrott ønsket alle de tilstedeværende 
velkomne og håpet at forhandlingene også 
denne gang ville skje i en god Broderånd, slik 
det høver seg vår Orden. Rikstinget gikk så over 
til å behandle de enkelte saker.

Først gikk Rikskansler gjennom beretningen for 
2004-2006 her skal nevnes: 
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. 
Utover dette har det også vært hyppige ”møter” 
pr. e-post.    
Det har vært avholdt to Drottmøter i terminen.  
Begge møter ble lagt til Sandefjord og begge 
ble avholdt over to dager.  Drottmøtet i 2004 
ble kombinert med en samling hvor en av 
Losjenes Skutilsveiner deltok under ledelse 
av leder i Kollegium Sirius Broder Aage Kr. 
Hoel, og i 2005 ble det avholdt en samling 
hvor Losjenes Lendermann deltok. På dette 

Det 55. ordinære Riksting i Moss 
17. - 19. mars 2006

De nyvalgte Riksembedsmen-
nene. Første rekke fra venstre: 
Rikskansler Willy Laursen, 
Riksjarl Odd Caspersen, Riks-
drott Ole Jørgen Andresen, Riks 
lendermann Helge Rivelsrud og 
Riksskattmester Leif Aker.
Bakerste rekke fra venstre: Indre 
Rikslosjevakt  Arne Skive, Ytre 
Rikslosjevakt Roar Snendsen, 
Riksskald Even Granlund, 1. Riks-
skutilsvein Ellef Wahlstrøm og 
2. Rikskutilsvein Palmar Ruste. 
Ytterst til høyre Riksseremoni-
mester Truls Birkelid
(Foto Palmar Ruste)

Refsnes Gods
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møtet var hovedagendaen redegjørelse fra 
komiteene som Riksrådet hadde nedsatt, 
nemlig komiteen for forsterkning/revitalisering/
rekruttering under ledelse av Broder Arnfinn 
J. Kristensen og komiteen for IT – fremtidig 
bruk i vår Orden under ledelse av Broder 
Trygve Jarholt. Disse to komiteers arbeide fikk 
Drottmøtes fulle tilslutning, og Riksrådet har 
fulgt opp det som ble vedtatt på møtet. Det 
er Riksrådets oppfatning at begge samlinger 
var vellykket, og Rådet er mektig imponert 
over det engasjement og interesse som 
Embedsmennene legger for dagen på disse 
møtene. 
Den 27. november 2004 var en stor begivenhet 
for vår Orden, i det Losje St. Olav nr. XXVI 
Eidsvoll ble stiftet i 3. Grad. Mange Brødre fra de 
aller fleste Losjer deltok på Stiftelsesmøtet, som 
ble gjennomført på en verdig og stilfull måte.
En Broderforening er startet opp i Drøbak med 
tanke på stiftelse av ny Losje 2007.
I perioden har Losje St. Antonius Hovedlosje 
arbeidet meget godt med opptak av 90 nye 
Riddere. Dette betyr at Losjen har 221 Riddere 
fordelt på 4. til 9. Grad, og 33. Grad.  
Videre har Losjen 86 Brødre som venter på å bli 
opptatt. 
Det er nå stiftet 3 Provinsiallosjer, Trøndelagen 
stiftet 7. februar 2004, d.v.s. før Rikstinget i 2004, 
Borgar, stiftet 15, januar 2005 og Miøsen, stiftet 
22. oktober 2005. Videre arbeides det med 
stiftelse av Provinsiallosje Viken, med oppstart 
høsten 2006. 
Inn til 31.12.05. er det bestilt og utlevert 38 
Ordensringer og 99 Certifikater.

Rikskattmester redegjorde for regnskapet 
som viste et overskudd på kr 191 000 noe 
som skyldes god styring både av kostnader 
og inntekter. Etter vedtak på Drottmøtet 2005, 
er det er avsatt kr 100.000 til IT-satsingen. 
Dette beløpet står på egen konto og merket 
IT. Riksskattmester gikk så igjennom Ordenens 
forskjellige fond og konklusjonen var at Losjene 
har en gjennomgående sunn økonomi. Han 
avsluttet med en orientering om regnskap 
for St. Antonius Hovedlosje for perioden 2004 
– 2005. 
Broder Bjarne Larsen leste revisorberetningen 
som også omhandlet regnskap for St. 
Olavposten.  Etter dette vedtok delegatene 
enstemmig alle regnskapene.

Det var kommet inn flere saker fra Losjene:
- Forslag fra Losje III ang. Mål og handlingsplan 
for RHK.
I korthet gikk forslaget ut på at Riksrådet 
etablerer et ”Mål og Handlingsprogram” for 
RHK. Programmet behandles og følges opp på 
samme måte som Ordenens budsjett. Ordenens 
budsjett og ”Mål og Handlingsprogram” 
avstemmes mot hverandre.

Flere hadde ordet i saken, som ente opp med 
et forslag fra Losje XIII om at saken utsettes og 
behandles på neste Riksting. Det ble stemt over 
forslaget fra Losje XIII om utsettelse, som ble 
vedtatt mot 6 stemmer

- Losje V. hadde et 
todelt forslag. Det ene 
omhandlet ”Ny og 
felles IT-strategi for 
R.H.K. Norge blir tidligst 
å realitetsbehandle 
på Rikstinget 2008. 
Hvordan dette 
skal finansieres og 
de økonomiske 
konsekvenser for 
den enkelte Losje av 
slik felles IT-satsing 
skal foreligge før 
saken legges frem for 
behandling”. Denne 
saken grundig drøftet 
på Drottmøtet 2005. 
Riksrådet mente derfor at 
Drottmøtet hadde gitt sin tilslutning, både hva 
gjaldt fremdriftsplaner og kostnader. Arbeidet 
med saken var derfor allerede iverksatt. 
Drott Losje V kom da opp med et nytt og noe 
modifisert forslag:
”Innføring av nye og felles IT-løsninger 
for R.H.K.-Norge skal behandles i Riksting. 
Saksfremlegget skal inneholde beskrivelse av 
praktiske løsninger og fullstendige økonomiske 
konsekvenser for Ordenen og de enkelte Losjer. 
Dette omfatter investeringer, drift, vedlikehold 
og opplæring av brukere”. Vedtaket i denne 
saken ble: Riksrådets forslag om at dette 
arbeidet går videre slik det er påbegynt. Dette 
ble vedtatt mot 7 stemmer.

Det andre forslaget 
fra Losje V omhandlet 
avholdelse av 
Drottmøter og at 
Ordenen R.H.K. går 
tilbake til Drottmøter 
hvert annet år, 
alternativt at Drottmøtet 
i mellomåret legges 
vesentlig tidligere på 
høsten.
Dette forslaget ble også 
fremmet og behandlet 
på Riksting 2004 hvor 
det ble nedstemt.
Riksrådet vil bestrebe 
seg på å avholde Drottmøtet før år hvor det skal 
avholdes Riksting, så tidlig som det er praktisk 
mulig (avvikling av ferie o.l.), slik at Losjene får 
bedre tid til å forberede eventuelle saker til 
Riksting. Forslag til vedtak: Da forutsetningene 

Fra besøket i Konventiongaar-
den (Foto Palmar Ruste)

Riksjarl og Riksdrott i hyggelig 
passiar. (Foto Palmar Ruste)
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for avholdelse av Drottmøter ikke har endret 
seg, anbefaler Riksrådet overfor Rikstinget at 
forslaget forkastes. Dette ble vedtatt mot 3 
stemmer.

-Forslag fra 
Losje XIV ang. 
forsikringsordningen 
Brødre mellom 55 
og 60 år, forslag til 
endring. I korthet 
gikk forslaget ut 
på at kandidater 
som blir tatt opp 
etter fylte 55 år ikke 
skal etterbetale til 
forsikringsordningen 
fra det året de 
fylte 55 og frem 
til det året de er 

ved opptagelsen. Riksrådet gikk inn for dette 
og anbefalte overfor Rikstinget at Lovens § 
11-3 siste ledd sløyfes. Det samme gjelder 
Forskriftenes § 11-3. Riksrådet anbefaler 
videre at alle Brødre under 60 år stilles likt 
når det gjelder innbetaling til Ordenens 
Forsikringsfond. Da Lov for Ordenen må endres 
er dette 1. gangs behandling.
Riksrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 

-Forslag fra Losjene nr XVII og XX. angående 
legitimering av kjede for bruk av øverste 
Embedsmann i Losjen. Begge Losjene har blitt 

forært et kjede fra Brødre i de respektive 
Losjene. Losjene ønsker at det blir gitt 
tillatelse til bruk av et slikt kjede, og at det 
blir utarbeidet retningslinjer for bruk. Saken 
har vært til behandling i Ritualkomiteen og 
Lovkomiteen som uttaler at vi i henhold til 
Utstyrsreglementet kun har et kjede som 
skal bæres, og det er Riksdrotts Ordenskjede. 
Komiteene finner ingen vektige grunner til 
å innføre et kjede for bruk av Losjenes Drott. 
For øvrig vises det til § 10 i Ordenens Lov 
om bruk av Ordenstegn. Komiteene kan ikke 
anbefale forslaget.
Riksrådet var enig i Ritualkomiteen og 
Lovkomiteens uttalelse og anbefaler ovenfor 
Rikstinget at forslaget forkastes. Riksrådets 
forslag ble vedtatt mot 15 stemmer.   

Deretter var det avstemming over diverse 
forslag på ordlyden i noen av Lovens 
paragrafer. Vi henviser til det fullstendige 
referatet.

Det ble ingen kontingentforhøyelse.

Budsjettet for kommende periode ble 
enstemmig vedtatt.

Så var det diverse orienteringer:

-IT – fremtidig bruk i vår Orden v/ Broder Olav 
Vegå.. IT-gruppa er nå konstituert. Målsettingen 
er nå å gjennomføre fase 1 innen juni 2007. 
Gjennomføre opplæring i alle Losjer for IT i 
R.H.K.

- Forsterkning/revitalisering/rekruttering  
Broder Peder J. Smehaug ga en bred orientering 
om dette viktige emnet. St. Olavposten vil 
komme tilbake til dette i en egen artikkel til 
høsten.

- For St. Olavposten ga redaksjonsleder Ole M. 
Granum en orientering og hvordan redasjonen 
så på utviklingen av bladet vårt.

- St. Antonius Hovedlosje. Orientering ved 
Hærmester Tormod Fjære. Pr. dato har vi 246 
Brødre i de Høyere Gradsavsnitt. 17 av disse 
innehar også den Honorære 33. Grad. Alle 
landets Losjer er nå representert med ulike 
antall Brødre, bortsett fra Losje XXI, Voss, men 
de har 5 søkere som de av forskjellige grunner 
ikke har fått tatt opp. Det er fortsatt 80 Brødre 
som har søkt opptak, og søknadene strømmer 
stadig inn.

-Kollegium Sirius v/ Broder Aage Kr. Hoel. 
Kollegium Sirius skal være Ledestjernen i 
Ordenen og se til at Ritualer og Seremonier 
og skikker følges – og etterleves. De skal bistå 
Riksrådet med veiledning i Seremonielle 
og åndelige spørsmål, og bidra til å veilede 
Brødrene i Ordensarbeidet og i det daglige livet. 
Toleranse, forståelse og samhold skal bidra til 
å styrke de grunnleggende moralnormene i 
Ordenen og samfunnet forøvrig.

Valgene var i samsvar med valgkomiteens 
innstilling. Ny Rikslendermann ble Broder Helge 
Rivelsrud fra Losje IX. Ny Riksskattmester ble 
Broder Leif Aker fra Losje VII. Ny Riksskald ble 
Broder Even Granlund fra Losje XVIII. Ny Indre 
Rikslosjevakt ble Broder Arne Skive fra Losje 
XXII. Ny Ytre Rikslosjevakt ble Roar Svendsen fra 
Losje XXV. Broder Ellef Wahlstrøm fra Losje XX 
gikk fra å være Ytre Rikslosjevakt til å bli ny 1. 
Riksskutilsvein. For komiteene henviser vi til det 
fullstendige referatet.

Fra arbeidsmøtet. (Foto 
Palmar Ruste)

Drott i Losje XX Haugesund, Leif Jørgensen, 
ønsker vel møtt til neste Riksting.
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Gode Ordensbroder
Vi har gleden av å invitere deg til stiftelse av

 Provinsiallosje Viken av St. Antonius til Ordenen Riddere av det Hvite Kors
 på Hønefoss 2. september 2006 kl.11.00.

Stiftelsesmøtet holdes i Losje St. Olav XIII sine  lokaler i Hønefoss,
 Dr. Åstasgt. 14 (Eikeli senteret).

Fremmøte senest kl.10.30.

kl. 12.30  Lunch
kl. 13.00  Eksaminasjon
kl. 14.00  Provinsiallosje Vikens første møte med
                opptak av 6 Brødre i 4./5. Grad i St. Antonius 
kl 18.30   Bankett

 Priser :   
 •  Lunsj   kr. 165,00
 •  Bankett         kr. 300,00
 •  Møteavgift:   kr. 250,00   

Betales ved påmelding til bankkto 2291.15.55372  Roy Hansen Weissgt. 11, 
3611 Kongsberg innen 01. 08.2006. 
Husk nøyaktig navn på innbetalingen, da dette gjelder som påmelding.

Hver enkelt må selv bestille overnatting
Overnatting på og bankett på Grand Hotel Hønefoss A/S 
Stabellsgate 8, 3510 Hønefoss,Telefon: (+47) 32122722,Telefaks:(+47) 32122788,
E-post: post@grand.bu.no, Internett: http://www.grand.bu.no

Sandefjord / Moss  22.03.06

Med Broderlig hilsen
St.Antonius Hovedlosje

Tormod Fjære
Hærmester

Terje Johan Aasgaard
Seglbevarer

mailto:post@grand.bu.no
http://www.grand.bu.no
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GODE ORDENSBRØDRE!

En lang dag nærmer seg slutten og vi sitter benket rundt 
et nydelig pyntet bord og inntar et like nydelig måltid for å 
markere at Rikstinget 2006 er over og blitt historie.
Vår arbeidsdag har, som sagt, vært lang og innholdsrik. Vi har 
avviklet et arbeidsmøte som har stått i saklighetens tegn og 
som har gitt oss akkurat de fruktbare og konstruktive debatter 
som vi forventet. Det er merkbart, synes jeg, at delegatene reiser 

til Tinget med et fremtredende element i bagasjen: De ord som skal sies, de vedtak som 
skal fattes, skal være til beste for vår kjære Ridderorden.

Vi har avhølt et høytidelig rituelt møte som i hovedsak var viet installasjon av de 
valgte Embedsmenn, og som ble elegant og stilfullt gjennomført av en velopplagt 
Riksseremonimester og meget dyktige Forrettende Riksskutilsveiner.
La meg, nok en gang, takke for den tillit dere har vist meg og mine nyvalgte Embedsmenn. 
Vi skal gjøre alt for å innfri de målsettinger som ilegges våre Embeder og de forventninger 
som delegatene har til hver og en av oss.
La meg også, nok en gang, rette en stor takk til de Brødre, som av forskjellige årsaker trer 
tilbake fra sine seter, embeder og som medlemmer i Råd, Hird og komiteer. Dere har alle 
gjort en formidabel innsats og vist stor kunnskap og innsikt i deres spesielle fagområder 
og det vi ynder å kalle Losjearbeid.

Videre skal vi selvfølgelig sende en bukett verbale roser til Losje VII for at de tok på seg 
den tekniske gjennomførelsen av dette Riksting.  Måneders nitidig planlegging har 
resultert i et strålende gjennomført arrangement. Nå kan dere snart slappe av i visshet om 
at dere alle har gjort en glimrende jobb og sørget for at delegater og andre gjester har 
trives og vil se tilbake på denne weekenden med glede.

Mine Brødre. Vi er medlemmer i en fantastisk Orden som betyr svært meget for hver og 
en av oss. Faktisk er det slik at for mange blir det å være en Broder i Ordenen Riddere av 
Det Hvite Kors en livsstil. Den preger oss og sakte men sikkert og umerkelig endres vi fra 
profane, verdslige mennesker til menn som har som mål å vandre mot Lyset, i Lyset og for 
Lyset.

La oss takke og ære vår kjære Orden som bringer oss så mange gleder og positive 
opplevelser ved å utbringe en skål for dens utvikling, fremgang og vekst.

Riksdrotts tale ved taffelet
Refsnes Gods 18.3.2006
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En kjær gammel tante var død, og vi reiste for å delta i hennes begravelse. 
Det å være med i en begravelse er aldri noen fornøyelse, og gjennom årene er det blitt 
mange av dem. Men de er jo også en del av livet.
Så selv om et menneske får lov å bli gammelt før døden kommer, vekker slike dager alltid 
minner og skaper ettertanke. Vi blir påny påminnet om vår forgjengelighet og at vår tid er 
begrenset her på jorden.
En begravelse er en seremoni, bygd opp med symbolske ord og handlinger.
Det blir gjerne brukt bilder og lignelser i gjennomføringen for at vi bedre skal forstå dette 
at mennesker forlater vår verden.  Vår samvittighet og våre følelser blir ofte sterkt påvirket 
og berørt under seremonien.
Vi blir på en måte vekket, begynner å tenke på en annen måte, nesten forundret over vårt 
eget reaksjonsmønster og hvordan vi ofte kan reagere.
En begravelse er jo en avskjed med en person som har betydd noe for oss.
Vi samles for å minnes og ta et endelig farvel, en siste hilsen.

Jeg var med og bar kisten til graven denne dagen, og ble derfor også stående veldig nær 
kisten under senkingen og jordpåkastelsen.
Vi hadde sunget første gang, begravelsesbyrået hadde senket kisten 
litt ned, og presten la på sine tre skuffer jord, med ordene: Av jord er 
du kommet, til jord skal du bli, av jorden skal du igjen oppstå!
Akkurat da slo tordenen, fra nesten klar himmel, og jeg skvatt til og så 
forundret opp.
Da kom det flyvende tre svaler like etter hverandre, fra kirkespiret 
og i en bue nesten ned til kisten, før de gjorde en stor sving og fløy 
tilbake dit de kom fra.
Seremonien ved graven ble fullført, og vi ble stående en liten stund i 
stille ærbødighet alle sammen.
Mens vi sto slik i stillheten, kom det noen lette regndråper.

Så kan vi ettertid tillate oss å dvele litt ved denne lille opplevelse. 
Som sagt, en begravelse skaper en sinnsstemning som er annerledes 
enn den vanlige, og det er godt mulig jeg er for fantasifull. Men er det 
meningen at vi skal forstå alt som skjer rundt oss?  Heter det ikke at 
vi bør ha et åpent sinn, og være mer mottagelige for signaler og de 
små ting, som vi i vår travle hverdag kveler i stress og mas?

Var det bare vi som tok avskjed med en kjær avdød person denne 
dagen, eller var det noen vi ikke kunne se, som også prøvde å si noe 
til oss, på sin måte? 
Jeg sitter fortsatt igjen med undring, en tanke som har vanskelig for å 
slippe taket.
Stemmen fra det høye, de tre symbolene, og tårene.

EN TANTES BEGRAVELSE
av Boder .Brede Vardeberg. 



Når vi er ute på reise er det 
mange av oss som besøker 
kirker, klostre, museer og 
lignende. Her kan vi skue 
de nyligste kunstverk.  
Kirkekunsten har et eget 
språk som ved hjelp av 
symboler og metaforer 
forteller oss hvem 
kunstneren vil at vi skal 
tenke på.  Det er ofte med 
bakgrunn i kunstnerens 
eget trosliv, bildets sponsor, 
eller hvor kunstverket var 
tenkt plassert at vi får ane 
bildets budskap.  Med 
tanke på det andre Bud, 
mente man i tidligere tider 
at  det egentlig ikke burde 
lages billedfremstillinger 
da dette ble oppfattet som 
avgudsdyrking.  Kirkens 
ledere kom omsider frem 
til at man kunne lære ved 
hjelp av bilder, uten at disse 
ble brukt som avgudsbilder.  
Av denne grunn var de 
første fremstillingene 
todimensjonale og ble 
funnet i katakombene, ikke 

i gudshus.  Figurer derimot var mer livaktige, og 
det tok lengre tid å få aksept for disse. 

Det er mange som heter Maria i Bibelen.  I 
nytestamentlig tid hette jo anslagsvis tre av fire 
jenter Maria eller Mirjam.  Hvem er så hvem?

Det går rimelig greit å peke ut Jomfru Maria.  
Hun avbildes i alterbilder og -skap, triptyker 
(tredelt alterbilde), glassmalerier, stasjonsbilder, 
figurer, statuer osv.  Hun fremstilles ut fra både 
evangelienes beskrivelser og ut fra apokryfe 
tekster.  I følge den romersk-katolske kirkes lære 
var Jomfru Maria uten synd, hun forble jomfru 
hele livet, og hun ble fysisk opptatt i himmelen 
da hun døde.  Disse læresetningene ble dog 
ikke godtatt av den protestantiske kirken.  
Under ikonoklasmen ble religiøse bilder ødelagt 
og vreden gikk særlig utover Mariabildene.  Til 
tross for den påfølgende motreformasjonen, 
finner vi ikke det samme antall tilbedelsesbilder 
av Jomfru Maria tilvirket i løpet av de siste 3-400 
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årene som før reformasjonen.

Jomfru Maria er ofte malt med blå drakt. Blått er 
himmelens og sannhetens farge. Blåfargen var 
det mest kostbare pigmentet og ble reservert 
særlige motiver.  Hun har gjerne et slør for å 
symbolisere hennes kyskhet.  Den hvite liljen 
er et symbol på renhet og er Jomfru Marias 
hovedattributt.  Liljen er enten som en stilket 
blomst eller heraldisk som fleur-de-lis.  Man 
tenker seg at bebudelsen var om våren da 
blomstene var i full flor.  Hun representeres 
også ved en rose, kjærlighetens blomst, den 
skjønneste av alle blomstene. Men det er en 
rose uten torner for Maria er uten synd.  Rosen 
er også gjerne i stilisert form.  Etter sigende skal 
Jomfru Maria være lærd og fremstilles derfor 
ofte lesende i en bok.  Madonna med barnet er 
kanskje den mest vanlige billedfremstillingen.

Vi kjenner igjen Jesusbarnet fra Hans gestus 
eller attributt.  Han kan gjøre velsignelsens tegn 
eller ha en krusiformglorie.   Han kan holde 
en frukt, kirsebær (velsignelsens gleder) eller 
granateple (oppstandelse og det nye liv).  Videre 
holde en nellik som symboliserer ren kjærlighet 
og minner oss om Jesu lidelseshistorie.  Eller en 
fink fordi denne fuglen skal ha trukket en torn 
ut av Jesu panne hvorpå en dråpe blod falt på 
fuglens hode som derfor har det røde merket.  
Eller holde en kule, ball, ”rikseple”.

Jomfru Maria kan fremstilles som 
himmeldronningen, stående på skyer, sittende 
på en trone, med krone på hodet.  Hun kan 
stå på en måne eller månesigd, i all sin prakt, 
og kan ha 12 stjerner rundt seg.  Dette viser 
til Johannes Åpenbaring 12,1-5, der kvinnen 
sammenlignes med Jomfru Maria.  Hun kan óg 
stå seirende på dragen eller slangen, synden, 
i kontrast til Eva som falt for slangens svik.  
Jomfru Maria kan være inntegnet i helfigur i en 
mandelformet glorie også kalt ”Mandorla”. 

Rent symbolsk blir Jomfru Maria representert 
ved et hellig hjerte gjennomboret av et sverd, 
ofte med vinger, eller som monogrammet M 
med en krone.

Den ”andre” Maria vi finner fremstilt i 
kirkekunsten er Maria Magdalena.  Fra 
nytestamentet er det flere Maria’er som smeltes 

Maria – eller Maria?
av Broder Einar W. Waage
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sammen til ett:  Maria søsteren til Marta, Maria 
fra Betania, Maria Magdalena og Maria med 
de onde åndene.  Dette er forskjellige bibelske 
fortellinger om Maria, og hun var muligens, men 
sannsynligvis ikke, den samme kvinnen.    

Maria Magdalena vet vi var til stede under 
korsfestelsen. Hun æres mest som den første 
til å se Jesus etter hans oppstandelse hvorfra 
stammer uttrykket ”Noli me tangere” (Johs 
20,14).  Maria ble omtalt som den av søstrene 
som hadde valgt ”den gode del” (Luk 10,38).  
Hun blir også omtalt som den angerfulle 
synder og avbildes tenkende, i ensomhet, 
med sitt lange, lyse, bølgede hår.  Hennes 
hovedatributt, salvekrukken eller -esken er ofte 
ganske i nærheten, i hennes hender, eller båret 
av en engel.  Botsferdige helgener som Maria 
Magdalena har en hodeskalle som attributt 
og symbol på dette livets forgjengelighet.  
Eremitter avbildes vanligvis med hodeskallen 
for å reflektere deres tanker om døden. 
Krukken med olje henspeiler på besøket til 
graven for å behandle Jesu legeme etter 
korsfestelsen, eller også til hendelsen hos Simon 
i Betania da en ikke-navngitt kvinne salvet Jesu 
føtter som hun tørket med håret sitt (Matt 26,7).  
Hos Johs 12,3 omtales imidlertid denne kvinnen 
som Maria.   Derfor har ”Maria Magdalena” 
det lange håret, og derfor avbildes hun ofte i 
nærheten av eller berørende Jesu føtter eller 
hender.   Maria Magdalena er gjerne malt i røde 
plagg.  Dette representerer hennes kjærlighet 
for Jesus, men også for å minne om hennes 
antatte bakgrunn som prostituert.  

Maria Magdalena var et favorittema i 
Renessansen.  Noen er andaktsbilder, mens 
enda flere viser scener fra evangeliene eller 
fra hennes liv i følge legendene.   Én legende 
identifiserer Maria som søsteren av Marta og 
Lasarus.  Disse ble satt ut på sjøen i en åpen 
båt og seilte til Marseilles.  De misjonerte i 
Provence, for siden å trekke seg tilbake til en 
eremittilværelse i Alpene.  Der ble hun i 30 år og 
ble av engler livnæret med himmelsk mat.
Østkirken har imidlertid en annen legende: 
Maria Magdalena dro til Efesos, den gang en 
by i antikkens Hellas, sammen med Jomfru 
Maria og disippelen Johannes.  Her døde Maria 
Magdalena og ble begravet.  

Som nevnt ovenfor reflekterer alterbildet eller 
annen kirkekunst kunstnerens holdning til sitt 
tema.  Symbolikken vi finner i vestlig kirkekunst 
er stort sett også aktuell for den ortodokse 
kristne tro.  Der fantes imidlertid andre 
trosretninger, eksempelvis gnostisisme, som var 
aktive til i hvert fall 1300-tallet, og i Nord-Italia 
kjent så sent som på 1500-tallet.
Katarene, som sammen med Manikéerne 
var gnostikere, så på Jomfru Maria som noe 

besudlet og uhellig fordi hun fysisk hadde født 
et barn.  De så på Jesus, og vanligvis Jomfru 
Maria, som engler og ikke inkarnerte av kjøtt og 
blod.  Deres menneskelige utseende hadde kun 
vært en illusjon.  Det blir følgelig vanskelig å 
finne autentisk gnostisk kirkekunst illustrerende 
enten Maria eller Maria.  

Tidlig på 1500-tallet var det imidlertid én 
kjent kirkekunstner som kan tenkes å ha hatt 
gnostiske sympatier.  Hieronymous Bosch 
laget smårare, kanskje litt snåle, altertavler og 
triptyker.  Mange kritikere har bemerket at han 
som var med i ”Vår Frues Brodersamfunn” ikke 
har laget kunstverker med sin tids vanligste 
motiv:  Madonna og Bebudelsen.  Ser vi 
imidlertid dette i lys av Katarenes tro, er det 
bare rimelig at slike verdslige temaer ble avvist 
av Bosch.

Det er spennende å studere kirkekunst og se 
hvordan denne utlegges i andre kulturer og 
samfunn.  Det forunderlige er å se hvordan 
symbolikken egentlig er ganske så universell og 
endrer seg mest i forhold til tidsepoken fremfor 
land og kultur.

Kilder:
Jervell: Jomfru Maria, Ferguson: Signs And Symbols 
in Christian Art, Taylor: How to read a Church, Harris: 
Secret Heresy of Hieronymous Bosch, Zaffi: Gospel 
Figures in Art, Post: Saints, Signs and Symbols, Lodwick: 
Gallery Companion, Skarsaune: Den ukjente Jesus.
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En hver tilblivelse, det være seg forening eller organisasjon, har et 
formål. Vår Orden hadde formålet klart, da den ble opprettet i 1908. 

Vår losje ble som den fjerde losjen i Norge underlagt vår Ordens formål. 
Grunntanken var fellesskapet. Brorskapet skulle være en støtte brødrene 
imellom. Den medmenneskelige utviklingen ble satt i høysetet, og 
Ordenen hadde mange symboler på målrettet egenutvikling.

Losje IV har i 91 år arbeidet under disse formål og symboler. Mange er 
de brødre som losje IV har betydd mye for. Livet har mange fasetter, 
både av sorg og av glede. I tunge stunder kan losjen og brødrene være 
støttespillere. Det er da hver enkelt av oss trenger fellesskapet.

Men vår losje har også et oppdragende formål. Man må trene på å utvikle 
medmenneskelige egenskaper utover de man er født med. Inspirasjon 
og motivasjon skal hver og en få på losjemøtene og i fellesskapet på 
ettermøtene.

Trening på å ta ordet og å organisere skal brødrene få gjennom 
engasjement og tillitsverv. Dette har vært formålet gjennom 91 år.

Tidene endrer seg. Behovet for utadvendt fellesskap er større enn noen 
gang. Å være kjekk og grei i et lukket forum, har begrenset verdi. Viljen til 
å praktisere våre lærdommer fra losjen i vår daglige dont, blir mer og mer 
påkrevd. Vi lever i et hastverkssamfunn med mye overfladisk svada. Vi vil 
helst fremstå som vellykkede personer, og har lett for å leve ut denne delen 
av våre liv uten å avsløre underliggende følelser. 

Her i vår losje IV er det disse følelsene vi skal pleie. Vi skal bestrebe oss på 
en medmenneskelig utvikling. Vi skal benytte Ordenens symboler som 
retningslinjer, men våre verbale samtaler må være klare og entydige på 
hva vår utvikling som losjebror består i. Våre omgivelser bør registrere at vi 
som losjebrødre har blitt påvirket i losjen til å bli et bedre medmenneske 
i hverdagen. Ikke i ord, men i handling. Får vi fra våre daglige omgivelser 
en feel-back på at vi har lyktes med det, kan vi med hånden på hjertet si at 
losjen har betydd mye for meg på min vandring gjennom livet.

Ha tro på det losjeengasjementet du har valgt. Ha håp om ytterligere 
medmenneskelig utvikling og kjærlighet til din omgivelser.

Losjebror i hverdagen
Innlegg i Losje IV på åremålsdagen
av Broder Leif G. Knold
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Brødrene møtte til lunch på lørdags formiddag.
Opplæringsmøte på Lyngørporten ble innledet 
med at helgens vertskap fra fortalte oss om 
forhistorien til dette feriestedet. Også i år stilte 
vertskapet med en gave til lotteri, hvor premien 
var en overnattingshelg for to på senteret.

ETIKETTE
Halvor Smeland, Lendermann, fortsatte med å 
fortelle litt om etikette i Losjen. Det ble i denne 
delen av programmet tatt utgangspunkt i 
heftet som er utgitt av Kollegium Sirus. Denne 
delen av programmet skapte god diskusjon i 
salen. 

ORDENENS HISTORIE
Riksdrott Ole Jørgen hadde deretter et veldig 
interessant foredrag om Ordenens historie, fra 
de tidligere stunder og frem til det den er i dag.
Blant annet fortalte han om forhistorien til det 
som i dag er blitt ulike Ordener.

HØYGRADSSYSTEMET
Fra Tønsberg kom Helge Rivelsrud. Han hadde 
et flott og lærerikt innlegg om Høy-gradene i 
Ordenen. Blant annet delte han noen tanker 
rundt det med rekruttering til Høygradene og 
om det arbeidet som blir gjort i Høygradene til 
nå.

CHARTERET
Riksdrott holdt et flott innlegg om Ordenens 
Charter. Det var et lærerikt foredrag om hva 
Charteret innholdet av symbolikk og hva det 
kanskje viser.

Til de av Brødrene som ikke er i 3. Grad så kan 
jeg love Dere at dere har en flott og interessant 
historie i vente.

Etter dette ble dagen avsluttet med en flott 
middag og sosialt samvær blant de fremmøtte 
Brødrene.
Søndagen ble innledet med en god frokost 
for alle de fremmøtte. Det var god prat rundt 
frokostbordet om det som hadde vært tema 
dagen i forvegen.
I tillegg var også det sosiale fra kvelden før 
gjenstand for prat.

RINGEN
Helge Rivelsrud holdt så et flott og inspirerende 
foredrag om Ringen og hva den inneholder av 
symbolikk og hva som ligger av betydning i 
den. 

AVSLUTNING
Avslutningsvis ble det foretatt en 
oppsummering av denne opplæringen. De 
tilbakemeldinger som kom fra de fremmøtte 
Brødrene var bare positive. Dette til tross for at 
tidsskjemaet nok ikke helt holdt. Det var mer 
diskusjon enn en kunne forutse. Det viser at 
Brødrene i Losjen og Ordenen er engasjerte 
og har meninger om dette temaet. Det 
engasjementet som ble vist fra de fremmøte 
Brødrene, tilsier at dette er også et opplegg som 
en kan bruke i fremtiden. Kanskje også dette er 
noe for andre Losjer i Ordenen?

Opplæringshelg på Lyngør, 
Losje XXIV, februar 2006
av Broder Geir-Olav Andresen – Kansler Losje XXIV
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Rode Viken består av Brødre fra Losje St. 
Olav I Drammen, Losje St. Olav II Oslo, 
Losje St. Olav III Kongsberg og Losje St,. 
Olav XIII Hønefoss. 
Roden har i dag 37 Brødre, fordelt på 34 
Brødre i Losje. St. Antonius til Ordenen 
Riddere Av Det Hvite Kors og 3 Brødre i 
Losje St. Mikael til Ordenen Riddere Av Det 
Hvite Kors.

På et Fellesmøte innen Rode Viken i 
Oslo den 19. april 2005, ble det valgt en 
Arbeidsgruppe som fikk i mandat, å starte 
sonderinger med formål å undersøke 
mulighet og grunnlag for å starte en 
Provinsiallosje i Rode Viken: 
Arbeidsgruppen, som ble valgt, satte 
umiddelbart i gang sitt arbeide i flere 
påfølgende kveldsmøter – og entusiasmen 
var stor.

Nytt Fellesmøte ble avholdt innen Roden i 
Oslo 6. september 2005. 
Konklusjon: Roden innehar de mennesklige 
og økonomiske ressurser som skal til, for 
å starte Provinsiallosje Viken i september 
2006. 

Arbeidsgruppen fikk Brødrenes tilslutning 
til å sende en søknad til St. Antonius sin 
Hovedlosje, med mål å starte Provinsiallosje 
Vigen lørdag 23. september 2006. 
Basert på et økonomisk grunnlag som tilsier 
at alle Brødrene innbetaler 3 x kr. 500,- 
innen en gitt dato, og hvor de som kvittering 
vil motta et andelsbrev. Disse andelsbrev vil 
bli innløst så snart Provinsiallosje Vigen har 
økonomisk dekning til dette. Av de 23 Brødre 
som var tilstede på møtert, stemte 22 for 
forslaget og 1 Broder stemte i mot. 

Søknad om Stiftelse av Provinsiallosje 
Viken ble sendt 13. september 2005, og 
søknaden ble godkjent av Hovedlosjen i St. 
Antonius den 24.oktober 2005 I etterkant har 
oppstartsdato blitt godkjent til 2. september 
2006. 

Arbeidsgruppen har gransket om det rette 
arbeidsnavn på Roden er Viken eller Vigen, og 
har kommet til at Viken nok vil være det rette 
navn på Roden i dag: 

Med broderlig hilsen,
Arbeidsgruppen for stiftelse av Provinsiallosje Viken 
av St. Antonius til Ordenen Riddere av Det Hvite 
Kors

Provinsiallosje Viken av St. Antonius til Ordenen 
Riddere av Det Hvite Kors vil bli stiftet i Hønefoss 
den 2. 09. 2006.

TRO, HVA ER DET?
av Broder Geir Høvik Bjerke, Losje XVIII, Lillehammer.

Tro, er det et ord en bare skal forbinde med religiøse erfaringer?
Tro, kan være at noen gir deg tillit, og har tro på deg.
Tro, kan være noe du tror på at du skal, eller har bestemt deg for å klare eller gjennomføre.
Tro, kan en forbinde med religiøse erfaringer, uavhengig av hvilken religion en hører til.
Tro, kan være en evne vi har i oss, og kan utvikles.
Tro kan gi et individ åndelig makt. I sitt tankerike kan man oppnå en åndelig tros makt.
Tro, kan utvikles i alle stadier etter hvor mye man fordyper seg. Dette uavhengig av religiøs karakter, eller i 
andre ”settinger”.
Tro i dyp åndelig bevissthet, også utenfor religiøse handlinger, kan fornemme uoppdagede muligheter i 
sitt eget jeg. Når tro utøves i dyp åndelig bevissthet, kan troen finne sin rette harmoni. Det vil skape lys i en 
selv, og en vet i dette øyeblikk mer enn det kan forklares i ord. Styrken i ens ord kan måles i den mengde 
smerte en er i stand til å bære og ofre.
Dette er det jeg forbinder med TRO, og som jeg tror på!
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Da Norge ble vunnet for den nye tro for tusen år siden var den kristne verden overbevist om at Kristi gjenkomst og 
dommedag var nær forestående. Og erkeengelen Mikael var sterkt knyttet til endetiden. Det var derfor naturlig at de første 
kirkene i landet ofte ble viet ham.
     Ifølge den katolske tro finnes det en rangordning blant de hellige. Den fremste posisjonen har jomfru Maria, deretter 
kommer erkeengelen Mikael foran apostler, martyrer, patriarker og profeter.
     Mikael er altså en engel, ikke et menneske som de øvrige helgener, men han er likevel blitt dyrket som helgen. I paradiset er 
han konge. Navnet Mikael betyr ”Hvem er Gud?”, og han nevnes flere steder i bibelen.
     Alle helgenene hadde sin festdag; den 29 september ble feiret til minne om erkeengelen Mikael. Han ble regnet som Israels 
skytshelgen, men har gått over til å bli kirkens skytshelgen. Den rolle erkeengelen kom til å spille i middelalderens trosliv, 
bygger på en setning i Johannes Åpenbaring kap. 12: “Og det ble en strid i Himmelen. Mikael og hans engler tok til å stride 
med dragen ... ”
      I kirkekunsten er Mikael ofte fremstilt i rustning med sverd, spyd og skjold, utstyrt med vinger, i kamp med en drage eller en 
demon. Ofte holder han også en skålvekt. Den brukes for å veie sjelene. Mikael er likeens gjerne utstyrt med en trompet. Med 
den skulle han oppvekke de døde og følge de frelste til paradiset. 
Mange Mikaelkirker er lagt til huler grunnen til dette  var at de ble tatt for å være inngangen til helvete, og der skulle Mikael 
overvinne Satan. Han er gjerne fremstilt som en drage eller en demon. Over hele den katolske verden har Mikkelsmesse vært 
knyttet til innhøstingsfestene; også i Norge var dette en viktig fest og merkedag. Men dagen kan også ha vært et minne om et 
eldre hedensk høstblot idet erkeengelen antagelig kom til å erstatte mye av germanernes Odin-kult.

Erkeengelen Mikael
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13 januar 2006 feiret Losje St. Olav XXIV sitt 10 
års jubileum. Losjen i Arendal er en ung, aktiv og 
vekstvillig Losje. Nå var tiden inne til å se tilbake 
på de første årene i vårt virke. 

Historien
Det var tidligere Broder Carl A. Carlsen som 
var en av initiativtakerne til å danne en Losje i 
Arendal. Etter en del forarbeid ble Losjen stiftet 
13. januar 1996. Mye av arbeidet ble gjort i et 
fruktbart samarbeid med losjene først og fremst 
i Kristiansand, men også andre steder. Men det 
viktigste var å finne karer som var interessert i å 
danne grunnlaget for aktivititene i Arendal. 

Charterbrødre
På jubileumsmøtet benyttet Drott 
Morten Arnesen anledningen til å takke 
Charterbrødrene for deres uttrettelige arbeide 
for Losjen. Nåværende Charterbrødre i Losjen 
er: Carl Axel Norén, Arnfinn Thorbjørnsen, Trond 
Toftland, Olav Heen og Rune Dyvik.

Jubileumsfesten
Til Losjemøtet møtte det 63 Brødre. Riksdrott 
beæret Losjen med sitt besøk på vegne av 
Riksrådet. I tillegg var Riksjarl, Rikslendermann 
og Riksskattmester tilstede på jubileumet. 
Drott fra Losjen i Steinkjer var den som hadde 
lengst reiseveg. I tillegg var våre Fadderlosjer 
i Kristiansand og Skien representert på 
jubileumet.

Mens Losjemøtet ble holdt, var det også 
et arrangement for damene. Broder Halvor 

Smeland hadde et foredrag om vinsmaking, noe 
som falt i smak for de fremmøtte.

Festmiddagen ble en fortreffelig stund for de 
fremmøtte. Det er en stund siden vår Losje har 
fylt opp Frimurerlogens lokaler så godt som vi 
gjorde denne gangen. Til sammen var det 115 
mennesker tilstede.

Det ble servert en nydelig 3 retters middag som 
alle de fremmøtte satte stor pris på.
Etter festmiddagen forflyttet en seg ut i 
salongen, hvor praten gikk livlig utover kvelden.
Broder Rune Dyvik donerte en flott sykkel som 
var kveldens hovedgevinst i Losjens lotteri. Vi 
regner med at vinneren satte pris på denne 
gevinsten og at den benyttes flittig nå når våren 
og sommeren nærmer seg.

Losjens Råd i jubileumsåret
Losjens Råd i jubileumsåret består av:
Drott Morten Arnesen, Jarl Asbjørn Ribe, 
Lendermann Halvor Smeland, Kansler Geir-Olav 
Andresen, Skattmester Hans Ole Heen, Skald 
Rune Dyvik

På vegne av Losjen vil jeg takk for alle flotte 
hilsninger og gaver til vårt jubileum, det ble det 
satt stor pris på disse. Tilslutt vil jeg på vegne av 
alle Brødrene i Losjen, takke alle som var med 
på å gjøre jubileumet til en stor og flott fest for 
Losje XXVI.

Høsten 1995 ble det holdt et fellesmøte i Arendal for Rikslosjen, Losje X Skien og Losje XIV Kristiansund. 
Dette møtet var et informasjons- og vennemøte der også nye kandidater var invitert. På møtet ble det 
besluttet at det skulle stiftes en Losje i Arendal så snart det var nok Brødre til Embedsmenn.
Losje XXIV Arendal ble stiftet på et meget stort møte 13. januar 1996 med over 140 Brødre i Ridderhallen 
og 240 til stede ved banketten.
I tiden fram til høsten 1998 bledet flere ganger holdt egne møter med bare opptak og opprykk. I tillegg 
var Losjene meget behjelpelig med opprykk. Losjen ble hevet til 2. Grad 12. januar 1997 og til 3. Grad 11. 
januar 1998. (fra R.H.K.’ 100 års jubileumsbok)

10-ÅRS JUBILEUM, LOSJE XXIV, 7. januar 2006
av: Broder Geir-Olav Andresen – Kansler Losje XXIV
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Gode Ordensbrødre,
Jo takk, det går greit i Spania. Vår lille 
Broderforening kommer sammen med jevne 
mellomrom og vi har i skrivende stund avholdt 
fem treff. Vi er jo ikke så mange hver gang, men 
vi føler en form for broderlig omgang selv om vi 
ikke avholder formelle møter. 

Vi er ikke mange nok fastboende i området til å 
kunne virke som de Broderforeninger vi kjenner 
til fra DNF og IOOF – og vi tar jo ikke sikte på å 
danne noen Losje her nede – så treffene våre 
er uformelle, men vi får jo nytt fra mange hold 
i Norge og kan således dele litt Losjeliv med 
hverandre.

 Vi vet fra ulike hold at der er mange flere 
Brødre som besøker Costa Blanca enn dem vi 
treffer til vanlig – og vi hadde jo håpet at flere 
skulle melde seg etter hvert.  

Det som er litt forbausende er at til tross for 
innlegg i St. Olavposten og til tross for brev fra 
Riksrådet til alle Losjer, så er det mange som 
fortsatt kontakter oss og synes vi burde stifte en 
Broderforening i Spania!  Vel – som vi så ofte har 
vært inne på – kommunikasjon er sannelig ikke 
lett. Kanskje dette lille innlegget kan åpne noen 
flere kanaler? 

 Vi har nå registrert ca. 15 Brødre som bor i 
eller besøker Torrevieja området, Santa Pola, 
Villajoyosa, Benidorm og Alfaz. Vi har hatt fire 
treff hos Truls i Santa Pola og ett treff hos Broder 
Bjørn Helle (XII) i Benidorm. Antall Brødre hver 
gang varierer mellom åtte og fire. 

Avstandene er lange så vi er stadig på jakt etter 
et treffsted omtrent midtveis mellom Torrevieja 
og Benidorm – så vi får se. Kommer du til Costa 
Blanca området må du ikke være redd for å ta 
kontakt – vi har biler alle sammen og vi henter 
og bringer med glede. 

Dette gjelder også om du trenger transport fra 
en av flyplassene i området – Alicante eller San 
Javier – så ta kontakt enten med Broder Arne 
i Torrevieja eller med Broder Truls i Santa Pola 
– telefonnummerne ser du nedenfor her.

Brodertreff i Santa Pola hver tredje mandag i 
månedeni Santa Pola (Alicante). Kl. 1630
Ring tlf.: 6869 31820 Truls Birkelid eller  
6782 09319 Arne Kvam for påmelding og 
stedsangivelse.

Med broderlig hilsen Arne og Truls

HVORDAN GÅR DET I SPANIA?

Segl (gresk sfragis, derav sfragistikk, læren om segl; lat. Sigilum eller signum, 
tegn) kom først i bruk i Mesopotamia i form av rullesegl som var prydet med 
kileskrifttegn og figurer. I den greske og romerske antikken bruktes seglringer 
(signettringer) og senere seglstempler for å bekrefte at et dokument var autentisk. 
På den måten ble seglet til innbegrepet av rettslig ansvar og personlighet. (Fra  
Hans Biedermann: ”Symbolleksikon”)
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Liket er borte! Pontius Pilatus har fått et problem midt i 
påskefeiringen.

”Evangeliet ifølge Pilatus” er todelt: I den første tredjedelen 
er det Jesus selv, omtalt med sitt arameiske navn, Yeshua, som 
forteller, idet han sitter og venter i Getsemane. Helt til det siste 
undrer han på om alt dette er slik han tror. Er han virkelig Guds 
Sønn, Messias? 
I resten av boken er det Pontius Pilatus, den romerske prefekten, 
som fører ordet og gir sin versjon av påskedramaet. Graven er 
brutt opp, og Pilatus er det moderne fornuftsmenneske, den 
romerske logiker og kyniker som med en snev av en humanistisk 
toleranse prøver å nå til bunns i mysteriet. Han tror jo ikke på 
mirakler! Det må være en naturlig forklaring - antagelig en 
konspirasjon, et komplott!

Denne prisbelønnte romanen plasseres leseren midt inn i et av 
tidenes store mysterier der tro og tvil brytes mot hverandre. 

Bøker
Fra bokhandlerens hyller:

Fra antikvariets hyller:

”Thots Hemmelighet” med undertittelen ”en studie over 
gammelegyptisk tempelsymbolikk” er skrevet av arkitekt Bredo 
H. Berntsen og kom ut høsten 1949.

Boken er på bare 80 sider, men den innholder et vell av 
opplysninger om egyptiske templer og deres konstruksjoner. 
”…de ideer og forestillinger som ligger til grunn for egypternes 
tempelorientering åpenbart er blitt grunnleggende for ettertidens 
oppfatning av gudeboligen, enten den var i form av templer eller 
kristne gudshus…”. 

Fra innholdet kan nevnes: ”Peleslagningens- og 
Snorespenningens seremoni ved de egyptiske templer, og 
de dertil knyttede hemmelige kunnskaper”, ”Det geometriske 
konstruksjonssystem”, ”Tolvkantkonstruksjonen” og ”De i 
konstruksjonen nedlagte hemmeligheter”.

Boken er på ingen måte lettlest men for den spesielt 
interesserte vil den gi mange aha opplevelser.
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Kjære Ordensbrødre.  
 
Hva er det som egentlig får meg til å gripe 
pennen og lage et innlegg til St.Olavposten ?  
Det er flere årsaker, og i denne sammenheng 
er det fordi jeg undres på hvorfor det brukes 
så mye spalteplass på artikler som omhandler 
Tempelridderordenen og korstog i vårt 
aldeles utmerkede tidskrift St.Olavposten. 
Jeg registrerer også at en vesentlig del av 
innleggene inneholder og ender med ubesvarte 
spørsmål, hvilket ganske sikkert har hensikten å 
vekke leserens og brødrenes nysgjerrighet.  
For mitt vedkommende er hensikten oppnådd, 
og min nysgjerrighet er vekket på flere områder 
og jeg tillater meg å spørre. Hva er det egentlige 
budskapet ?  
- Er det korstog ?  
- Har det med Tempelridderordenen å gjøre ?  
- Eller er det et av de svært sentrale temaene i 
europeisk middelalder ”Defensio  Christianitalis” 
? ( Forsvaret av kristendommen) 
 
Jeg har mest lyst til å dvele ved sistnevnte, da 
”Defensio Christianitalis” egentlig er, så vidt jeg 
kan se, grunnlaget for alt sammen. Hele den 
kulturen vi har i dagens Nord Europa, kan takke 
middelalderens hærførere for denne ”frasen”. 
Dette inntrykket blir enda mer sannsynlig 
når en tar med i betraktning de innleggene 
som omhandler Olav Den Hellige, og de som 
omhandler betraktninger om Avaldsnes.  
 
Dette resulterer i to spørsmål: 
 
Det første gjelder korstog og selve 
korstogstanken.  
Jeg går ut i fra at det er kjent at dette med hellig 
krig, eller også kalt korstog, er en handling som 
er stjålet fra muslimene? Det jeg imidlertid ikke 
forstår er hvorfor samtlige innlegg, og derfor 
også sannsynligvis interessen, er begrenset til 
korstog mot det Hellige land ?  
Hvorfor er det ingen interesse for korstoget til 
Karl Den Store, mot det muslimske dynastiet i 
Córdoba ( Spania ) i 722 ?  
Den romerske kirken viser også bilder av Karl 
Den Store som den første korsfarer. Denne 
historien er vidt kjent i Rolandskvadet. Det 
tyske ”Lied” som svært mange av oss har hørt 
om. Kampen for å frigjøre Spania fra muslimsk 
okkupasjon også kjent som La Reconquisita, et 
korstog som varte i ca. 800 år !  
Eller hva med de baltiske korstog, som varte i fra 

ca. 1200 til 1560. Disse er vesentlig mer sentrale 
for utviklingen av Nord Europa og Skandinavia 
enn de som var gjennomført mot det Hellige 
land. Her deltok svenske og danske hærførere 
og ikke minst tyske, men allikevel ikke nevnt!  
Innsatsen til de geistlige ridderordnene i denne 
perioden har lagt grunnlaget for vår utvikling, 
og har hindret at vi ble underlagt mongolske og 
muslimske okkupasjonsmakter.  
 
Det andre spørsmålet omhandler 
Tempelridderordenen.  
Hvorfor er vi egentlig så opptatt av denne 
geistlige, væpnede ordenen? Det var 
en mengde andre geistlige væpnede 
ridderordener, som også hadde hvite kapper 
og bar korset som merke. En av disse kan 
for enkelhets skyld kalles Den Tyske Orden. 
Denne ordenen har hatt en svært sentral rolle i 
utviklingen av Nord Europa og Skandinavia, og i 
forbindelse med de baltiske korstog. Den Tyske 
Orden sin innsats i kampen mot mongolske og 
islamske angreps hærer har vært uvurderlig.  
Hvorfor er det ingen interesse for en orden som 
har hatt så stor betydning for oss? 
 
Hvorfor konsentrerer vi oss så mye om 
Tempelridderordenen som i det vesentligste 
hadde sitt virke i middelhavsområdene?  
Den Tyske Orden ble grunnlagt i Jerusalem i 
1198, og bar som tempelridderne en hvit kappe, 
med korsmerket som andre geistlige ordner 
som paven i sin tid godkjente. 
 
Tatt i betraktning av at vår orden også har et 
relativt stort fokus på Olav Den Hellige, som 
selv døde under et korstog mot hedenske 
nordmenn i forsvaret av kristendommen, vil 
jeg oppfordre til at fokuset på den delen av 
historien, som har hatt direkte innflytelse 
på vårt samfunn, også får sin berettigete 
spalteplass. 
 
Historien er meget interessant, og 
er i stor grad tilgjengelig under 
et sentralt søkeord ”De Baltiske 
Korstog”  
 
Broder Gustav Jensen, Losje St.Olav 
XVII Stavanger

DEFENSIO CHRISTIANITALIS
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Minnetale Broder Fridtjof V. Bjerke 30-03-06.

Broder Fridtjof Verner Bjerke ble født 17.oktober 1914 i Eidsberg. Han døde 14.august 2005 på Mysen i en alder 
av 91 år. Broder Fridtjof var utdannet i murerfaget, og ble en meget dyktig murermester.
Som murmester bosatte han seg i Sarpsborg, hvor han en tid arbeidet i det anerkjente murermester og 
entreprenørforretningen Ole Bjerk. Senere startet han eget firma- Bjerk og Utne. Mangt et bygg har fått stein på 
stein lagt av Broder Fridtjof. Ingen kunne mure en peis som gav slik varme som han. Broder Fridtjof ble en Ridder 
av Det Hvite Kors 21.september 1965.

Broder Fridtjof var et rettskaffent medmenneske – og en likendes kar. Dette kom til utrykk ved invasjonen av 
den Tyske hær 9.april 1940. Vår Broder kjempet i fremste rekke ved Fossum bro. Han ble tatt til fange, rømte, 
gikk i dekning og ble grenselos. Broder Fridtjof førte mange gjennom Østfolds grense skoger, frem til sikkerhet i 
Sverige, med fare for sitt eget liv. Men lykken stod dette mennesket bi.
Losje IV hadde glede av å ha Broder Fridtjof som Ridder i 40 år.

Etter sin kones død, flyttet Broder Fridtjof til Mysen, først i egen leilighet, Så når helsen sviktet fikk han plass på 
Edwards Ruuds pleiehjem. Så lenge helsen holdt, tok han buss og tog til møtene i Losjen og Det Blanke Skjold.
Vi takker for alle gode minner, og lyser fred over Broder Fridtjofs minne.
Sarpsborg 31-03-06. Per Bjørnstad 

Charterbroder død
Charterbroder i Losje XV Gjøvik Aage Jørgen Rognstad døde den 29. mars. Han ble 
tatt opp i Ordenen R.H.K.  de 9. oktober 1963 og hadde således over 43 års medlem-
skap. Broder Aage var en ivrig Losjebroder og han huskes for sin humor og gode re-
plikk. En svekket helbred gjorde at han i de senere årene ikke kunne delta på Losjens 
møter. Vi lyser fred over hans minne.
Kansler, Losje XV.

Promosjon i Det Blanke Skjold, Sarpsborg  

Torsdag 19. januar hadde Det Blanke Skjold sin årlige Promosjon i våre nye Ridderhall.
Det ble åpnet med et ordinært losjemøte i 1. grad. Ord for dagen ble fremført av vår Skald.
Etter møtes lukning ble Ridderhallen klargjort til Promosjonen. Den ble åpnet ved at Seremonimester førte 
medlemmene av Det Blanke Skjold inn i Ridderhallen.

Med stor høytidelighet ble også Stormester ledsaget inn i Ridderhallen av Marsjallene.
Stormester orienterte medlemmene om rikets tilstand. Deretter ble det høytidelig kunngjort at fire av 
medlemmene i Det Blanke Skjold skulle forfremmes.  Per Arne Polsrud ble forfremmet til innhaver av Storkorset. 
Jan Riis, Johan Holøen og Kristian Aasbrenn ble forfremmet til Kommandør.
Vår Stormester Per Bjørnstad har tidligere meddelt at han overlater sin stilling til en ny broder. Broder Svenn Olav 
Bjørnstad ble derfor utnevnt til vår nye Stormester.
Denne handling ble her utført på en stilfull måte. Etter den høytidelige handling gikk Promosjonen til sin 
lukning.
Etter losjemøtet og Promosjonen, var det dekket for Taffel i spisesalen i Odd Fellow. Broder Kjell Brede Eriksen 
ønsket 38 brødre velkommen til bords. Det var naturlig at denne gangen ble Taffelet viet Det Blanke Skjold.
Vår nye Stormester Svenn Olav Bjørnstad kunne fortelle at han var både stolt og ydmyk over sitt nye embete i 
Det Blanke Skjold.
Han håpet på kunne beholde Det Blanke Skjold i samme ånd som tidligere.
Vår avtroppende Stormester Per Bjørnstad fikk høytidlig overrekt en plakett avbildet Olav Den Hellige. Han ble 
hedret for fremragende lederskap og som en ekte losjebror i  RHK.
Johan Holøen takket for alt Det Blanke Skjold hadde gitt ham gjennom mange år. Han takket også for 
forfremmelsen til Kommandør. Som avslutning takket Per Arne Polsrud for et velsmakende Taffel.
Skriver.

Diverse
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Nytt fra Losje XXIII Otta
Losje XXIII Otta hadde opptak av fire nye Brødre den 
20.04.2006. Disse ble tatt opp etter de nye Rirualene. 
Riksdrott Ole Jørgen Andresen var til stede. Likeledes var 
det besøk av Brødre fra Losje XVI og XVIII. Bildet viser de 
nye Brødrene, fra venstre: Nils Lennard Nyheim, Per Kristian 
Kleiven, Hans Arne Nielsen, og Alf Thoralf Aateigen. 
Losjen på Otta har dessuten valgt ny Drott på sin 
Generalforsamling som var den 06.04.2006. Den nye 
Drotten er Broder Aage Brenna.

Alder betyr ingenting.

Losje II Oslo hadde den 20. mars en spesiell og gledelig 
hendlse på sitt møte, da ble den 82 årige Odd Jarholt tatt 
opp som Broder i vår Orden.  På bildet er han flankert av 
sine sønner Jan Petter (til venstre) og Trygve. Losje II kan 
dessuten meddele at de er inne i en positiv utvikling i det 
de har hatt en jevn stigning i medlemsmassen og har nå 
passert 60 medlemmer

Rettelse
I forrige nummer av St. Olavposten hadde det sneket seg inn en feil. På side 19 ble det omtalt at Losje XXIII Otta 
hadde flyttet inn i nye  losjelokaler med et tilhørende bilde. Bildet er imidlertid fra  Losje IV Sarpsborgs innvielse av 
sin nye Ridderhall

Rikskansler informerer
På Drottmøte 2004 ble en enig om at Ordenen skulle bruke lik skrifttype med Ordensmerke på brevark og 
konvolutter.
Rikskansler har for lenge siden fått trykket opp konvolutter som har Ordensmerke og 

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors (fonten heter Old English) trykket nederst på konvolutten. Det 
er et sterkt ønske fra Riksrådet at alle Losjene og komiteer bruker disse konvoluttene, og ikke som i dag hvor vi får 
brever sendt i konvolutter med forskjellige firmalogoer o.l. Ved å bruke våre egne konvolutter er vi også med på å 
profilere vår Orden.
Konvoluttene koster kr 3,-/4,- pr. stk, og kan bestilles hos Rikskansler. 
    

Losje XII Bergen
Losjen i Bergen har det arbeidsomt nå om dagen. De planlegger arkivrom og kontor/bibliotek i sitt flotte losjehus. 
Det er også planlagt andre ominnredninger der dette året. De har dessuten hele fem kandidater underveis til 
opptak.

OBS Neste nummer
Neste nummer av St. Olavposten kommer ut ca. 15. august.  Frist for stoff er 15. juli. Da dette er 
midt i fellesferien ber vi om at de som har noe de vil ha formidlet til Brødrene sender dette inn 
til redaksjonen tidligst mulig. 
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Vi lyser fred over deres minne

Brødre som har gått bort:

St. Olavposten 2-2006  

Rognstad, Aage Jørgen  Losje XV 
Født 09.04.1916 Død 29.03.2006

Kalleberg, Håkon A.  Losje III 
Født 24.08.1932 Død 20.03.2006 

Fossengen, Bjarne  Losje XI. 
Født 23.01.1920 Død 24.02.2006
 
Engebretsen, Kåre Walther  Losje VIII 
Født 24.09.1922 Død 23.02.2006

Gustavsen, Karl Hugo  Losje IV 
Født 18.01.1912 Død 21.02.2006

Christensen, Arne  Losje XI 
Født 21.02.1916 Død 19.02.2006

Hansen, Vidar  Losje IX 
Født 19.07.1942 Død 04.02.2006

Olaussen, Knut  Losje I 
Født 25.06.1926 Død 03.02.2006

Thornquist, Ole Svein  Losje IV 
Født 10.04.1927 Død 31.01.2006

Frednes, Einar  Losje XI 
Født 30.11.1945 Død 27.01.2006

Årets Drottmøte vil bli avholdt 14. og 15. oktober på samme sted som tidligere, Sandefjord 
Motor Hotell.
Invitasjon og agenda sendes ut senere.

Til orientering:
I St. Olavposten nr. 4/2005 side 22, ”Referat fra Drottmøtet 29. og 30. oktober”, orienterte 
Rikskansler om at Riksrådet har drøftet muligheten for ”hvilende medlemskap”. 
Det viste seg at dette spørsmålet engasjerte delegatene, og det ble derfor bestemt at 
Riksrådet skulle arbeide videre med saken og oversendes Lovkomiteen (se side 23).
Dette har av enkelte Brødre blitt oppfattet som om at dette allerede er en realitet, da det 
har kommet spørsmål til Riksrådet om muligheten for å benytte denne ordningen. 
Riksrådet vil på ny vise til det vedtaket som ble gjort på Drottmøtet, og kan nå orientere 
om at saken er oversendt Lovkomiteen, som har lovt å ha et ferdig forslag til Drottmøte 14. 
og 15. oktober.

Fra Riksrådet.
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Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:
   

Losje XX Østebøvik, Sigurd 07.04.2006
Losje XXV Austli, Magne Ivar 30.03.2006
Losje XXV Kristoffersen, Lars-Petter 30.03.2006
Losje XXV Grøtan, Thore 30.03.2006
Losje XIII Myhrvold, Bjørn 29.03.2006
Losje XXIV Kruse, Steinar 29.03.2006
Losje XI Austbø, Bjørnar 28.03.2006
Losje XI Vik, Terje 28.03.2006
Losje XI Andersen, Jan Vidar 28.03.2006
Losje XXVI Sjølie, Rune 27.03.2006
Losje XXVI Ildahl, William 27.03.2006
Losje VI Bøe, Kai Ottar 23.03.2006
Losje IX Arneberg, Svein Ola 23.03.2006
Losje II Jarholt, Odd 20.03.2006
Losje II Arnesen, Helge S. 20.03.2006
Losje IX Simensen, Ulf 15.03.2006
Losje XIII Thorvaldsen, Knut 15.03.2006
Losje II Christiansen, Harald Richard 06.03.2006
Losje X Christiansen, Christian 22.02.2006
Losje VII Sundem, Trond Jarle 20.02.2006
Losje VII Andersen, Egil Martin 20.02.2006
Losje VII Waaler, Frode Gunnar 20.02.2006
Losje VII Buschmann, Tommie Myrland 20.02.2006
Losje VII Edsem, Øivind 20.02.2006
Losje VII Aksnes, Hans Petter 20.02.2006
Losje XX Thorsen, Roald Jostein 17.02.2006
Losje XXVI Sørlie, Geir Arne 13.02.2006
Losje XXVI Caspersen, Rune 13.02.2006
Losje X Riis, John 08.02.2006
Losje I Karoliussen, Jan Lundolf 06.02.2006
Losje I Skaret, Asle Leif 06.02.2006
Losje XX Bergman, Samson Simonsen 03.02.2006
Losje XVIII Wasa, Robert Djurhuus 02.02.2006
Losje XVIII Aasbakk, Jon Anders 02.02.2006
Losje V Grip, Tom Ragnar Pettersen 01.02.2006
Losje VI Fjeld, Ole Petter 26.01.2006
Losje VI Olsen, Morten Erik 26.01.2006
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Ledestjerna

Det er mørkt, sier du.
Å ja – det er ofte mørkt
på veiene, broder. Men 
mennesket
må VILLE sin ledestjerne, 
ønske den
så hett og inderlig
av hele sitt vilskne hjerte
at mørket plutselig slår ild
og stjerna står der
tindrende stor og klar
over de frosne veiene.

Hans Børli


