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Høyverdige Riksdrott har ordet:

Gode Ordensbrødre
Når dette leses står julen for døren og de ﬂeste er travelt opptatt med
forberedelsene til feiring og markering av denne viktige merkedagen.
Også i Losjesammenheng blir opptakten til denne høytid markert med
spesielle julemøter som, i de ﬂeste Losjer, har et innhold som fraviker noe fra de
tradisjonelle møter.
Disse møter er, for Riksrådet, en utmerket anledning til å tildele, de av
våre Brødre som er berettiget til det, sine vel fortjente 25 – 40 og 50 års
Hedersbevisninger for lang og trofast tjeneste. Embedsmennene i Riksrådet ser
frem til julemøtene og gleder seg over at, i inneværende års hektiske førjulstid,
skal 6 – 25 års, 4 – 40 års og ikke mindre enn 5 – 50 års Hedersbevisninger
tildeles.
For mange blir det å være en Ordensbroder en livsstil og jeg synes det forteller
svært meget om vår Orden og hva den står for, når Brødre oppfatter et medlemskap i
Ordenen som en livslang Pakt. Vi bøyer oss i ærbødighet for den iver og entusiasme som
våre veteraner viser og ikke minst er vi takknemmelige for at de går foran og viser oss den
rette lei mot de lokkende mål som Ordenen har satt for oss.

Riksdrott Ole Jørgen Andresen

På sedvanlig vis har Losjenes og Ordenens øverste Embedsmenn satt hverandre stevne og
avviklet et ﬂott Drottmøte i Sandefjord. De som var til stede, opplevde stort engasjement i
de saker som var til behandling og Riksrådet har fått med seg viktige referanser i arbeidet
med å bringe Ordenen videre frem mot de store begivenheter og veivalg som står foran
oss i forholdsvis nær fremtid.
Ikke minst føler vi at en gryende og alt sterkere optimisme og kunnskapstørst brer seg
innen de enkelte Losjer. Behovet for å sette fokus på Ridderhallens mystikk, symbolenes
budskap og Ritualenes innhold er meget gledelig og helt nødvendig for positiv utvikling
som medmennesker, som Losjebrødre og som en enhetlig og homogen Orden.
I denne forbindelse vil Riksrådet gjerne berømme Losje XXIV, Arendal for det ﬂotte
initiativ de har tatt til et Brodertreff i Lyngørporten, første weekend i februar neste år.
De har komponert et meget interessant program som tar sikte på å gi oss et opphold til
ettertanke, fellesskap og glede og vi er forvisset om at responsen fra våre søkende Brødre
vil bli gledelig stor.
Som nevnt innledningsvis står den søte juletid for døren og la oss utrykke et varmt
ønske om en stille, tradisjonsbundet og fredfull jul i familienes skjød. La oss også uttale
et håp om at man for en stakket stund får lov til å neglisjere og distansere seg fra de
materialistiske behov som den kommersialiserte verden har skapt og heller fokusere på
julens opprinnelige budskap.
Vi ønsker alle våre Ordensbrødre og Ordensøstre med familier en riktig God Jul
og håper dere alle vil møte det Nye År med glede og optimisme i deres hjerter.

Med Broderlig hilsen
Ole J. Andresen
Riksdrott.
St. Olavposten 4-2006
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DROTTMØTET I SANDEFJORD

Foto: Palma

Dette er et utdrag av
Rikskanslers referat. For
fullstendig referat henvises
til din Losjes Kansler

4

D

rottmøtet 2006 ble avviklet på Sandefjord
Motor Hotell 14. og 15. oktober.
Alle Rikslosjens Embedsmenn med unntak av
Riksskald, deltok på møtet.
Drott og Jarl i Losjene var innkalt denne gang.
Riksdrott ønsket Brødrene velkommen til årets
Drottmøte med å understreke at Riksrådet har
sett frem til å få bringe denne helgen sammen
med Brødrene og få kjenne Ordenens grunnvoll
på pulsen.
Han uttalte at Drottmøtene har alt mer
utviklet seg til et viktig diskusjonsforum for
utmeisling av sentrale og viktige temaer som
har betydning for de veivvalg som Ordenen
har stått foran og for de mål vi fremdeles ser
fram for oss i årene som kommer. Møtene har

også sin store misjon i at de enkelte Losjer
kan bringe sine spesielle saker til lufting og
meningsutveksling i et forum som består av
Ordenens fremste tillitsvalgte.
Dette forum har i de senere år fått utvidet
mandat og kan, i samarbeide med Riksrådet,
utarbeide endringer i bl.a. Forskriftene til
Loven og foreta vedtak i saker som ikke krever
behandling på Riksting. Etter Riksrådets mening
har Drottmøtet nå fått sin fortjente status og
spiller en nødvendig og viktig rolle innenfor
Ordensarbeidet.
Dette Drottmøtet vil i hovedsak dreie seg om
arbeidet med rekruttering og vitalisering som
ble påbegynt på siste Drottmøte i 2005. Den
presentasjon som Broder Peder Smehaug
St. Olavposten 4-2006

D 14. OG 15. OKTOBER 2006.
som er sendt ut fra Riksrådet, om at de
Losjer som har utarbeidet egne studie- og
opplæringsprogrammer, sender dette inn til
Rikslendermann slik at vi kan bruke det beste av
disse som grunnlag i utarbeidelsen av det nye
enhetlige opplegg som skal dekke alle Grader
fra 1. – 33. Grad.
Han kom også inn på at Riksrådet allerede har
startet opp med forberedelsene mot Rikstinget
i 2012. I henhold til fremdriftsplanene skal
da det nye Gradsystemet overta ledelsen
av vår Orden. Konstitusjonen, som den nye
Loven heter, skal erstatte vår gamle Lov, og
Rikslosjens ledelse skal inneha 32. Grad. For
at dette skal være realiserbart bør den delen
av Konstitusjonen som omhandler lovverket
og forskrifter behandles for første gang på
kommende Riksting i 2008, med annen gangs
behandling i 2010. Lovverket vil da være klart til
å virke fra Rikstinget 2012. Dette
vil bli et omfattende arbeide
som vil engasjere mange Brødre
i de kommende år.
Det er også startet opp et arbeid
med veiledning for Losjenes
ledelse om hvordan man skal
forholde seg ved Brødres
bortgang og om hvordan man
kan utføre sorgbearbeidelse
overfor egne Brødre og de
etterlatte.

ar Ruste

skal legge fram for oss vil danne grunnlaget
for et gruppearbeide som igjen skal danne
fundamentet til en handlingsplan som
forhåpentligvis vil resultere i vitalisert og økt
rekruttering til vår kjære Orden.
Som en konsekvens av at Ordenen nå arbeider
i 33 Grader, ﬁnnes det langt ﬂere svar enn
tidligere og man har fått anledning til å se
en linje i disse svarene. Dette vil resultere
og speiles i et opplysende og dyptpløyende
undervisnings- og studieopplegg, som vil bli
til stor nytte og gagn for den enkelte Broder,
hans Losje og vår Orden. Dette arbeidet
ledes av Broder Einar Mortensen. Han minnet
også deltagerne om den anmodningen
St. Olavposten 4-2006

Rikskansler Willy
Laursen (øverst) og
Riksjarl Odd Caspersen.
Foto: Palmar Ruste

Han uttrykte sin glede over at
de aller ﬂeste Losjer er godt
i gang med sine fremstøt på
rekrutteringsfronten. Dette gir
oss et håp om en nettovekst i
kommende periode, men dette
er under den klare forutsetning
at vi alle anstrenger oss langt
mer i arbeidet med å stoppe
avgangen av etablerte Brødre.
Han presiserte til slutt at når vi
rekrutterer forespeiler vi de nye
kandidatene et unikt, vakkert og
innholdsrikt produkt som vil gi
den enkelte et solid grunnlag for
selvutvikling innen de rammer
som Ordenen gir. Svikter vi på
dette viktige punkt er jeg redd vi
ikke vil være i stand til å oppfylle
de mål vi setter oss i ønsket om
økt rekruttering.
(forts. neste side)
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DROTTMØTET I
Rikslendermann Helge
Rivelsrud.
Foto: Palmar Ruste

(forts.fra forrige side)
Forsterkning/revitalisering av rekrutteringsarbeidet.
På vegne av den komiteen som har arbeidet med dette,
presenterte Broder Peder J. Smehaug komiteens arbeide.
Kort nevnes:
Mål: I årene frem til 2012 skal alle Brødrene forplikte seg til
å øke medlemsmassen i Ordenen med netto 3 % hvert år.
Dette betyr at hver enkelt Losje må ha samme målsetting.
Målsettingen ble forklart.
Vi må ha en handlingsplan hvor hovedmålet må være
målgruppe dvs. hvem ønsker vi å nå, og tiltak for å nå denne
målgruppen.
Det må være en samhandling, dvs. hvem har ansvaret.
Ansvaret ligger på alle Losjebrødre, på alle plan. Riksrådet
må ha det overordnede ansvar der en person får spesielt
ansvar for koordineringen.
Tiltak som må gjøres er at hver Losje oppnevner en ansvarlig
for rekrutteringsarbeidet, og det må opprettes en egen
rekrutteringskomité i Losjene og Ordenen. Disse skal ha
en egen instruks. Videre må Lendermanns rolle utdypes og
konkretiseres.
En må ta for seg arbeidsmiljø, Losjens indre forhold og
budskapet.
Losje II, Oslo, har utarbeidet et godt opplegg for
rekruttering, og Broder Johannes Bø ga en fyldig
redegjørelse for dette opplegget. (Opplegget kan fås
tilsendt fra Rikskansler).
Losje V, Fredrikstad, har et godt fremmøte og liten avgang.
Drott Losje V Sverre Fauskanger ga en kort og god
orientering om hvordan de arbeider i Losjen for å oppnå
dette. Han påpekte at Råd og Hird i Losjen følte et ansvar
for, spesielt å engasjere de eldre Brødrene, som bla. ga et
historisk tilbakeblikk fra Losjens tidligere virke. Rådet la
opp til temamøter, og hadde alltid noe som engasjerte på
ettermøtene.
På alle møter, i alle grader, ble det lagt opp til en dialog som
ble gjennomført av eldre Brødre som også hadde ansvaret
for studie- og opplæringsarbeidet. De har en lang og god
erfaring med bruk av eldsterådet i Losjen. Losjen har stor tro
på betydningen av å engasjere Brødre som har vært med
i Losjen i noen år. De har så mye å gi, noe som igjen fanger
interessen hos de nye Brødrene.
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Den økonomiske
situasjon.
Den økonomiske
situasjon er i henhold
til budsjett, med unntak
av en post, som gjelder
Installasjon hvor det
er brukt litt mer enn
budsjettert.
Han minnet også om
at Losjene må bli ﬂinkere til å sende inn regnskapene i
forbindelse med Losjenes Generalforsamling og da på riktig
format som er sendt ut til alle Losjer. Regnskap for 2005 er
kun innsendt fra 10 Losjer. Han viste i den forbindelsen til
Administrative bestemmelser i Loven.
Ord for dagen
Søndag startet med et lengere innlegg fra Ordenens
sermonimester Truls Birkelid. Han åpnet slik: I lang tid
nå har vi hørt om viktigheten av læring – deltagelse i
studiearbeid, følge med i timen osv. osv. Nå er det
mange som spør seg hva – hvorfor – hvordan osv?
Lettvint kan det besvares med Håvamål – ”Betre bør
du ber’kje i bakkjen, enn mannevit mykje”. Med andre
ord, det er mange rent generelle grunner til å øke sitt
kunnskapsområde. Av stor viktighet for forståelse av
nåtiden er kunnskap om fortiden.
Lesing/leting/forskning er spennende i kraft av sin egen
natur. Historie og historisk forskning er opplysende.
Men det man ﬁnner er ikke til noen nytte i det hele tatt,
dersom det ikke har nytteverdi i dagens samfunn, slik
som vitenskap og medisin, som kan plante et frø for
en bedre fremtid. Historie er egentlig ikke annet enn
nedskrevet erfaring, generelt sett vinnerens erfaringer.
Men det er fornuftig å lære av gårsdagens erfaringer.
Det er nettopp den erfaringen som inneholder de
moralske, de kulturelle, de politiske og sosiale nøkler til
morgendagen, og det er bl.a. i denne sammenheng vår
Orden kan støtte opp under det vi kan kalle vår åndelige
utvikling. Dette er det mønsteret av sosial omgang som
ble innstiftet av Jesus da han vasket apostlenes føtter
ved det siste måltid. Det relaterer seg til ydmykhet og
til plikten til å gi og motta tjenester. Det bestemmer at
de som sitter i valgte posisjoner av makt og innﬂytelse
alltid må være oppmerksomme på deres plikter som
representanter for dette samfunnet, forpliktet til å tjene
St. Olavposten 4-2006

I SANDEFJORD
IT gruppa i arbeid
Foto: Palmar Ruste

Ordenssamfunnet, ikke bare
til å utøve autoritet overfor
deres Brødre.
Innkommende saker.
Det var sendt ut et forslag
fra Losjene i Østfold om at
avtroppende Drott skal tiltre
Rådet. Forslaget ble, etter at det
ble sendt ut, trukket tilbake av
de samme Losjer.
Forslag fra Losje IV om å trykke opp Ritualet for Opptagelse
og Urneseremoni i et A5 format. Begrunnelse: De
nåværende Ritualbøker er upraktiske ved Opptagelse og
Urneseremoni, spesielt dersom man må bla i bøkene.
Riksrådet går ikke inn for å trykke opp deler av
Ritualbøkene. Nåværende format er vedtatt på Drottmøter
og Riksting. Forslaget fra Losje IV vant ikke gehør i
forsamlingen
a) Forslag fra Riksrådet om endring av Forskriftenes §
4-1, hvor det legges inn bestemmelser om hvilende
medlemskap. Det ble stilt spørsmål om en Broder som
har vært ute i forbindelse med hvilende medlemskap må
Gjeninntre i h.h. til Ritualene. Riksdrott gjorde det klart at en
Broder som starter opp igjen sitt aktive medlemskap IKKE
må gjennomføre en rituell gjeninntredelse. Gjeninntredelse
skjer kun når en Broder som har sluttet frivillig, ønsker å
starte opp igjen sitt medlemskap. Etter dette ble forslaget
enstemmig vedtatt.
b) Forskriftene § 6-2 som omhandler suspensjon. Forslagets
nye ordlyd ble enstemmig vedtatt.
c) Da Forskriftenes § 6-2 er endret foreslo Riksrådet at §
6-3 blir endret. Dette ble enstemmig vedtatt. Det samme
gjelder § 6-5 som omhandler ”Frivillig fratredelse”. Dette ble
enstemmig vedtatt.
Da Lovens § 6-6 omhandler Gjeninntredelse, har Riksrådet
funnet det riktig å lage en egen paragraf 6-6 i Forskriftene
som omhandler Gjeninntredelse. Forslaget ble enstemmig
vedtatt.
Forslag fra Losje II om at Riksrådet redegjør for den
endringen vår Orden nå står ovenfor i forbindelse med
at vår Orden nå arbeider i 33 Grader. Riksrådet viser i den
forbindelse til det brev fra Losje II som er sendt ut sammen
med saksdokumentene.
Riksdrott redegjorde grundig for det arbeidet som vi står
foran hvor bl.a. den nye Loven i Konstitusjonen må opp
St. Olavposten 4-2006

til 1. gangs behandling
på Riksting i 2008. For
at Brødrene skal være
best mulig forberedt til
kommende Riksting, ser Riksrådet det
som helt nødvendig at et utvalg av
Brødre, reiser rundt i Losjene for å gi en
utdypende orientering om det nye lovverk
og tilhørende forskrifter. Dette vil medføre
en ekstra kostnad og Riksdrott ba i den
forbindelse om Drottmøtes godkjennelse
for en budsjettmessig overskridelse.
Drottmøtet ga sin fulle tilslutning til dette.

Ordenens Seremonimester Truls Birkelid
talte på vegne av Riksskald på lørdag og på
vegne av seg selv på
søndag da han tok
forsamling med på et
langt historisk tilbakeblikk. St. Olavposten
vil prøve å komme
tilbake til denne talen
i et senere nummer.
Foto: Palmar Ruste

Orienteringer:
-fra IT utvalget.
IT utvalget har plukket ut 5 pilotlosjer for
å ﬁnne fram til en IT-løsning for vår Orden.
Disse er samlet denne helgen og Broder
Trygve Jarholt, Losje II, ga en orientering om dette arbeidet
så langt.
-fra Hovedlosjen St. Antonius.
Det er i dag stiftet 4 Provinsiallosjer, og innen utgangen av
2007 vil de 2 siste Rodene, Kaupang og Bjørgvin, også være
stiftet som Provinsiallosjer.
Hovedlosjen er sterkt opptatt av at Riddere i de høyere
Gradsavsnitt må arbeide aktivt i sine respektive St.Olavlosjer
for at disse skal kunne vokse seg større og sterkere.
Under denne posten hadde Ordenens Lærer, Broder
Erling Mortensen ordet, og han ga en fyldig orientering
om den nyutnevnte studie og opplæringskomiteens
arbeidsoppgaver i tiden som kommer.
- fra Kollegium Sirius.
Broder Aage Kr. Hoel orienterte om kollegiets arbeid. Han
innledet med at Kollegium Sirius skal være ledestjernen i
Ordene og se til at Ritualer og Seremonier og skikk følges
og etterleves. Kollegiet skal bistå Riksrådet med veiledning
i Seremonielle og åndelige spørsmål, og bidra til å veilede
Brødrene i Ordensarbeidet og i det daglige liv. På den
kristne etikks grunnlag skal Brødrene utvikles i troen på en
Høyere Styrelse og nestekjærlighetens bud.
- fra St.Olavposten.
Broder Ole M. Granum ga en kort orientering fra
redaksjonskomiteen i St.Olavposten hvor han bla. etterlyser,
nok en gang, stoff og tilbakemeldinger fra Losjene.
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Minneord over Brødrene Gunnar Hagen og John Størdal.

I vår Orden opplever vi til enhver tid at Brødre
melder seg ut av Losjen og Ordenen. Det har
vi liten eller ingen kontroll over, noe som er
beklagelig.
Det er leit når nyere Brødre melder seg ut, men
like ille når Charterbrødre og Brødre med lang
og tro tjeneste velger å melde seg ut. Da sitter
vi igjen med mange ubesvarte spørsmål. Hva
kunne vi andre gjort for å holde på dem? Vi får
neppe noen riktige svar på disse spørsmålene.
Men, likevel, disse som meldte seg ut var våre
Ordensbrødre. Vi var sammen i tykt og tynt
– alle disse årene!
Skal vi bare glemme dem? Svaret må bli nei!
Veien tilbake for disse er nå klar,
Ordenen R.H.K. har åpnet for det!
Men for noen er ikke veien tilbake så selvsagt.
Fremskreden alder og sykdom kan sette en
stopper for det. Slik også for to av våre tidligere
svært avholdte Brødre som har gått bort det
siste året. Vi gjengir i takknemmelighet vår
Drotts minneord over disse to Brødrene ved
Brodermåltidet på vårt første Losjemøte i høst:
Når Ordensbrødre går bort, har vi ritualer og
tradisjoner som vi bruker i Ridderhallen. Slik tar
vi en verdig avskjed med våre Ordensbrødre.
I den senere tid har vi mistet to av våre tidligere,
kjære Brødre, Gunnar Hagen og John Størdal.
Begge hadde meldt seg ut av vår Orden relativ
kort tid før de døde. Men kontakten til Brødre
og til vår Losje varte ved hele tiden.
Rådet har med bakgrunn av dette funnet det
riktig av vi, deres losjebrødre tar avskjed med
dem på denne måten, at vi minnes dem ved
dette brodermåltidet.
Både Gunnar og John var blant våre 19
Charterbrødre, de som var med og stiftet vår
losje.
Derfor er de betydningsfulle for oss alle.
Gunnar Hagen, f.22.10.22, ble tatt opp i vår
Orden 25.08.79, og stod for tur til å få sitt 25års hederstegn da han uventet meldte seg ut i
2003. Han døde etter kort tids sykdom 25.12.05,
og ble bisatt fra Kolstad kirke 03.01.06. Mange
av Brødrene her var til stede i kirka.
Gunnar var vår losjes Skattmester i 12 år til
sammen, et arbeid han utførte på en utmerket
måte. Med sin lune og milde måte å være på
innbød han til tillit og respekt. Han var en staut
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og trygg person, som var lett å bli glad i, og en
broder vi kunne regne med.
John Størdal, f.17.12.21, ble tatt opp i vår
Orden 27.10.79, og ble tildelt Ordenens 25års hederstegn på losjemøtet under Losje
St.OlavXIX`s 25-års jubileum 09.10.04. Han
meldte seg ut av losjen ikke så lenge etter dette.
John var plaget med sykdom, særlig siste halvår,
og han døde på St.Olavs hospital 21.07.06. Han
ble bisatt i Svanholm Seremonirom 26.07.06.
Mange av losjebrødrene her var til stede ved
bisettelsen.
Jon ble regnet som vår Nestor, ikke bare fordi
han var den eldste av oss, men mye fordi han
satt inne med så mye kunnskap, visdom og
livserfaring. Dette gav han til oss ved ulike
anledninger, ikke for å briljere, men fordi det
var nødvendig der og da. På sin lune og litt
strenge måte, satte han ting inn i sin rette
sammenheng for oss. Han var losjens Kansler
i en periode og Skald i to perioder. Som Skald
ﬁkk han gitt uttrykk for sin interesse for ordet,
både ved valg av ord fra forfattere han satte
pris på, og ikke minst det han forfattet sjøl. John
var vår husdikter. Vi husker alle hans hyllest til
luteﬁsken. Denne framførte han som gjest ved
Brodermåltidet på siste møtet i desember i fjor.
Han satte umåtelig pris på å bli invitert til det
måltidet! – Og det var på en måte vår avskjed
med broder John-.
La meg få avslutte dette minneordet med 1.vers
av John Størdals prolog til vår Losjes 10-års
jubileum 01.12.89:
En mann skal holde fanen høy og fri,
skal sette høye mål og gå den smale sti.
Ha omsorg for sin neste og især.
For den som lider mest og svakest er.
Ha hug til høvisk framferd, ærlighet,
og stille opp mot ﬁendskap med kjærlighet.
Mot slik en livsstil, slike mål å streve,
er i seg selv betimelig, men hvordan etterleve?

Det blir vår utfordring, kjære Losjebrødre! Vi
lyser fred over Gunnar Hagens og John Størdals
minne!
Broder Peder J. Smehaug, Skald, Losje XIX
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Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Rikslosjen sammen med Losje St.Olav VII
og Broderforeningen i Drøbak
inviterer til

Stiftelse av Losje St. Olav nr. XXVII Drøbak
Lørdag 24. mars 2007
Rikslosjemøte i 3. Grad med stiftelse.
Losje St. Olav nr. XXVII første møte i 1. Grad,
og Bankett m/musikk og dans
avholdes på Oscarsborg Festning
Nærmere innbydelse med priser og påmelding er sendt de
respektive losjer.
Sett av datoen og meld deg på til en historisk begivenhet i 2007, på
historisk grunn.
(Arrangementet vil inkludere våre damer)
Kontakt din Kansler for påmelding
Velkommen til Drøbak/Oscarsborg!
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Evigheten og det uendelige
- noen tanker om sirkelen som symbol
av Broder Einar Womersley Waage

M

Fortau i Marmorveien
fra oldtidsbyen Efesos

arija Gimbuta er professor i arkeologi
og har studert utviklingen av
menneskets symbolbruk. Hun mener at
symbolene hadde en virkelig mening for
den som i sin tid tegnet dem. Symboler
vil derfor sjeldent være genuint abstrakte.
De har sammenheng med naturen, og
symbolenes betydning kan oppdages ved
å studere tankesammenhengen de står i
og tankeforbindelsene de gir opphav til.
Et symbol kan altså ikke
behandles alene fordi
forståelse av de enkelte
delene fører til en
forståelse av det hele.

Gimbuta bemerker at den gamle
europeiske kulturen fra år 3500, vokste
og trivdes i en rimelig fredelig og kreativ
sivilisasjon fram til omtrent år 1500 før vår
tidsregning. Ikke desto mindre overlevde
Gudinne-kulten og dens symboler i det
skjulte, som understrømninger i mange
landområder. Mange av disse symbolene er
ennå å ﬁnne i vår kunst og litteratur, og er
gjennomgående temaer i våre myter.

Det er et par symboler
som ser ut til å være
instinktivt tiltrekkende
for mennesker av alle
kulturer, raser, alder og
for begge kjønn. Ett
av disse symbolene
er sirkelen i all dens forskjellige former
og utgaver. Sitter noen med en blyant i
hånden og rabler fraværende på et ark,
er det ganske sannsynlig at ﬁgurene
som fremkommer er sirkler og spiraler
i diverse ”klesdrakter”! Gimbuta har
videre undersøkt betydning av forskjellige
symboler og når fortidsmennesket begynte
å ta dem i bruk.

Hovedtema når det gjelder Gudinnesymbolismen er mysterier knyttet til
fødsel, døden og livssyklusenes stadige
gjentagelser. Her gjelder ikke bare
menneskets liv, men alt jordens liv - også
hele kosmos. Dette systemet, dette temaet,
ble nedtegnet i symboler som bruker
det sirkulære, altså det sykliske, og ikke det
lineære tidsaspektet.

I følge professoren dukket sirkelen i
spiralform opp som design på keramikkkrukker i sørøst-Europa rundt år 6300 før
vår tidsregning, og spredde seg siden
vestover. Innen ca 3500 var symbolet å
ﬁnne over hele Europa og nå forbundet
med Gudinne-kultens livskraft, med
fruktbarhet, fødsel og død, med det vi i dag
nok ville kalle sjelens vandring. Spiralen
ﬁnnes ofte i midten av en skål, og omringet
av 12 eller 13 paneler eller ringer. Det
kan tenkes at disse ringene symboliserte
året med sine 12, eventuelt 13 måne(de)r.
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Det som slår en er ikke hvordan symboler
oppstår og forvandles, men den
kontinuiteten man ﬁnner fra
steinaldertiden og framover. . . .

Sirkelen angir evigheten. Der er verken
begynnelse eller slutt. Vi mennesker har
ikke evnen til å fatte evigheten. Vi kan
ikke begripe at noe ikke har et endepunkt.
Og derfor, når vi prøve å gjøre rede for
evigheten, må vi ty til midler som for oss er
begripelige. Vi gjør bruk av symboler.
Det enkeleste symbolet for evigheten er
sirkelen som fortsetter videre i sin egen
bane. Ønsker vi å peke på menneskets eller
en annens plass i evigheten, kan vi tegne
noe i midten av sirkelen.
La oss betrakte sirkelen som bilde på noe vi
kan fatte: Solens bevegelse over himmelen
når den står opp i øst og går ned i vest.
Hver dag. Dag etter dag etter dag. Vi kan
dermed bruke sirkelen som en tidsmåler.
Vi velger det øyeblikket solen står opp
om morgenen og kan følge sirkelen til et
St. Olav Posten 4-2006

tilsvarende punkt neste morgen. Eller vi
velger den dagen etter en lang mørk vinter
der solen nok en gang dukker opp på
horisonten. Dagene blir lengre og lengre,
det blir vårjevndøgn, sommersolverv,
høstjevndøgn, midtvinter inntil solen igjen
dukker opp på horisonten.
Dette er ikke noe nytt. Denne evige
vandringen gjennom året er beskrevet i 1.
Mosebok hvor det heter: ”Slik som jorden
består, vil såtid og høst, kulde og varme,
sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt”.
(1 Mos 8:22). Med andre ord - en sirkel, en
syklus.
Og når vi snakker om Moses, føres tankene
hen på Egypt. Moses ble oppdratt som
sønn av farao, og han gikk i prestelære.
Egypterne hadde sine hieroglyfer, sine
symboler, for å uttrykke idéer og tanker.
Symbolet for solen, ”Ra”, var nettopp en
sirkel med en prikk i midten. Solen som
varer evig, solens bane som stadig gjentas.
Symbolet ﬁnner vi i denne hieroglyfrekken:

Hieroglyfene som ble dechiffrert av JeanFrancois Champollion i 1822, avslørte
navnet på den kjente farao Ramses II,
(Ra, dvs. solguden har avlet ham) og lest
som: Ra - m - s – s.
Det samme symbolet, en sirkel med
en prikk i midten, ﬁnner vi også i den
hellenistiske verdenen. På den tid ble det
sagt at et midtpunkt er like mye sentrum
av et hvilket som helst sted, eller hvilken
som helst skapning. Antikkens grekere
lærte at menneskets sentrum var hjertet,
ikke nødvendigvis den fysiske plasseringen
i kroppen, men at menneskets hjerte var
dets kjerne, dvs. sjelen.
Oldtidsbyen Efesos ligger i dagens
Tyrkia. Etter tur og orden ble Efesos
styrt av grekere, romere og persere inntil
bysamfunnet endelig forfalt for mer enn
tusen år siden. Og hva annet ﬁnner vi
her blant alle ruinene i dag enn nettopp
sirkelen vår! Dette evighetssymbolet som
bildet viser, var her hogget ut i stein i lag
med oksehoder og fruktgirlande, Mithrasguden og fruktbarhetssymboler.
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Så langt sirkelen.
Om vi nå tar et skritt videre og tenker oss
sirkelen som en spiralfjær sett ovenfra
og deretter trekker ut spiralfjæren slik at
spiralene ligger etter en annen, får vi en
slags tredimensjonal sirkel
med mange baner. Tenk
videre at vår tid, vårt liv
begynner sammen med
spiralfjærens utgangspunkt
og går i baner inntil vi når
enden av spiralen, det
punktet der tiden ikke
lenger er målbar for oss i
vårt liv her på jorden. Vi
kan trekke spiralfjæren ut
og skyve den sammen, men
et punkt som er passert kan
vi aldri gå tilbake til. Vi får aldri gjenoppleve
et eneste øyeblikk. Solen står jo opp på et
litt annet sted på horisonten hver eneste
dag. Jordens bane rundt solen tar et litt
annet leie hvert år. Hver dag er en ny dag,
hver time en ny time.
En spiral, når den ikke er en todimensjonal
sirkel, kan også bli til en rekke
sammenhengende ”nesten-sirkler”, en rekke
som egentlig kan fortsetter ut i evigheten,
en serie ”sirkler” som ikke returnerer
til utgangspunktet. Det før nevnte
evighetsperspektivet får nå en litt annen
betydning, og blir til en Absolutt Evighet.
Absolutt i motsetning til relativ. Absolutt
i betydning det totale av både det kjente
og det ukjente, det oppdagede og alt som
ennå ikke er oppdaget. Implisitt betyr
dette at vår
oppfatning av
Det Absolutte
må være
noe mer enn
uendeligheten,
det må
inneholde
”noe”. I alle
religiøse
tradisjoner er
det Gud som er over og utenom og inne i
alt. Vi trenger bare å tenke på da ”El(hoim)
sa til Moses: «Jeg er den jeg er...»” (2.
Mosebok 3,14).

Ruiner i oldtidsbyen
Efesos sommeren 2006

Helleristninger fra
Roslin Glen nær Roslyn
Chapel, Skottland.

Men spiralene trenger ikke å være like
store som i en spiralfjær. Spiralen kan bre
seg utover etter hvert som den jobber
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den kommer fra og hvor hen den går.
En labyrint er også en spiral der midten,
sentrum, er ”beskyttet” i den utgående
spiralbevegelsen. Alternativt, hvis man
ser på labyrinten som en spiral som
snurrer seg innover, vil dens sentrum
bli ”oppslukt”. Begge muligheter ligger
implisitt i labyrinten. Uansett kommer man
frem til midten bare dersom forholdene
ligger til rette for det, hvilket vil si når man
har kunnskap om veien å gå. Den veien
som fører inn er samtidig den veien som
fører ut igjen. På sitt mest grunnleggende
er en labyrint en metafor for en reise til
ditt innerste dyp, for deretter å returnere
til den profane verdenen med en bredere
forståelse av hvem du er.

Labyrinten i katedralen
i Chartres

seg oppover. I mystikkens verden er vi
født som en liten prikk midt i sentrum, i
begynnelsen av spiralen. Etter hvert som
våre liv trer fram stiger vi opp gjennom
ﬂere nivåer på søken etter helheten,
symbolisert ved de stadig større og større
omgangene i spiralen. Vi er på let etter
vår mystiske union med Det Absolutte.
Mystikere har aldri blitt riktig enige om
paradokset: Er Det Absolutte immanent
eller transcendent? Er det vår søken utover
i spiralen mot den transcendente gud,
eller er det en søken nedover spiralen mot
vår skjulte bevissthet hvori vi kan ﬁnne
guddommen?

Labyrinten er mer innviklet i form, men
den er en spiral. En spiral som baner vei
innover og så snur og går utover igjen. For
mystikeren representerer den kosmos og
uendeligheten av kosmos, og følgelig alle
ordnete tilsvarende forhold. Labyrinten
er på en og samme tid kosmos, verden,
den enkelte, byen, mann, kvinne, moder
jord, bevisstheten, hjertet, pilegrimsreisen,
gangen og Veien. Som labyrinten skaper
og oppløser, arbeider utover og innover, så
både avslører og skjuler den det som måtte
være der. Den representerer kosmos for de
som kjenner veien, og kaos for de som ikke
gjør det.

Fra 4-500-tallet i vår tids regning ﬁnner
vi spiraler i keltisk kunst. Bildene er ofte
i form av to eller tre sammenhengende
spiraler. Betydningen av disse spiralene
er ikke med sikkerhet kjent. De tidligste
kelterne har ikke etterlatt seg noe skriftlig
materiale. Men at det også her er snakk
om menneskets spiritualitet og religiøsitet
er ganske sannsynlig: menneskets
forhold til dets sjel, evigheten. Den
berømte trippelspiralen eller Triskele har
sannsynligvis sammenheng med solens
bane ettersom solen tegner en ny spiral
tredje hver måned. Når trippelspiralen ble
hogget inn på en gravstein, var den alltid
laget som én sammenhengende strek.
Igjen et symbol på fødsel og gjenfødelse,
eventuelt oppstandelse. Kontinuitet. På
en gravstøtte eller bautastein ble disse
symbolene alltid laget på det nøyaktige
stedet der de første solstrålene traff på
sommersolverv.

Det Moderne Mennesket er lært opp til
å bruke ord for å formidle sine meninger,
sine følelser, sine erfaringer og sin tro.
Ord og bruk av disse må læres. Våre
hjerner må bearbeide dem før de kan
brukes til å uttrykke det vi ønsker å
formidle. Og mange ganger blir ordene
temmelig klossete. Det er vanskelig for
oss å fatte at det i tidligere tider kan
ha vært et visuelt språk som ble brukt i
kommunikasjonsøyemed. Et ”språk” hvis
grunnleggende regler man ikke trengte
å lære før det kunne brukes, men var noe
man intuitivt forstod.
I dag heter dette språket ”symbolisme”.
Primærkilder: Lomas: Turning the Hiram Key.
Purce: The Mystic Spiral, Journey of the Soul.

Mystikeren er opptatt av sjelen. Av hvor
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Losje St Olav XXIV Arendal
Inviterer til Brodersamling 3. og 4. februar 2007 på landsdelens
vakreste sted

Lyngørporten
Et retreat opphold til ettertanke, felleskap og glede.
Program:
•

Stikkprøver fra RHK sin lange historie
v/Riksdrott Ole Jørgen Andresen

•

Hva gjør Ordenens symboler med deg som menneske?
v/Rikslendermann Helge Rivelsrud

•

Er tiden inne til å søke opptak i høygradene?
v/Riksjarl Caspersen

•

Bruk av korset som symbol.
v/Drott og teolog Morten Arnesen

Andre temaer som blir tatt opp er:
•
•
•
•

Lojalitet til vår Orden - hva betyr det?
Hvordan stiller vår organisasjon seg til våre nye landsmenn?
Møte med sorg. Hva gjør vi?
Paneldiskusjon

I tillegg blir det anledning til en ﬂott tur i havgapet med besøk på Risøya og
Lindgards skuteminne.
Vi møtes på lørdag den 3. februar til lunch kl 12.00 og avslutter på søndag innen kl 14.00
På lørdags kveld serveres det en tre retters middag og vi hygger oss sammen.
Overnatting i Lyngørporten luksushus inkl full forpleining til en overkommelig pris.
Dobbeltrom kr 990 pr person
Enkeltrom kr 1090 pr person
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en
tradisjon vi har skapt og som ikke blir helt den
samme uten deg!

Påmelding innen onsdag 20. desember 2006
til Halvor Smeland halvor.smeland@c2i.net
eller telefon 95 08 63 83.
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Videre?

Det er du selv, ditt
sinn, din samvittighet
og din sjel som er
nøkkelen til veien
videre i et esoterisk
ordensarbeide.

Kjære medmenneske.
Litt om kunnskap.

G

jennom hele livet står vi overfor valg. Vi
vil alle videre på hver vår måte. En stor
hop av dagens yngre mennesker lever med
tidsklemme, som det heter. Hvorfor? Jeg
tror ikke det ﬁnnes noe entydig svar, men
sannsynlig har det noe med det moderne
forbrukersamfunn å gjøre. Vi må ha! Enten
er det penger, ting, posisjon, makt, status,
bedre og bedre utdanning osv. Mange
jeg har møtt har ikke tid til å stanse opp å
tenke over dagliglivet og å nyte dagliglivet.
Denne rastløsheten, som jeg velger å kalle
det, griper om seg og forplanter seg inn i
fritidssysler og organisasjonsarbeide. På
mange områder er det viktig å la tiden få
arbeide med oss, men da må vi lage rom i
vår hverdag slik at tiden kan få anledning
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til å arbeide med oss. Tidens nøyaktige
anvendelse! Med disse tanker i bakhodet
vil jeg gi mitt svar til mange som spør – når
får jeg komme videre, det må da kunne skje
snart?
Du må studere og forstå skal du komme
videre, heter det, men hvordan? Hva
menes med utdanning i Orden Riddere
av Det Hvite Kors? Det er i første rekke å
gå gjennom Ridderens prøvelser etter at
han mottok Ridderslagene. Kampsportens
kunster skulle læres. Sverdet, lansen og
krigsøksen skulle mestres, og hest og
rustning skulle være i god stand. Han skulle
læres strategi og forhandlingskunst. Men
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øverst av alt skulle han lære høvisk fremferd
og ridderlighet. Å hjelpe og forsvare de
svake var de kjærlighetsgjerninger som
var nedfelt i hans riddered. Selv om dette
var skrevet for ridderne i middelalderen
kjenner vi alt igjen fra våre løfter. Elsk
hverandre, heter det. Vær elskverdig, er
andre ord med dyp mening. Hva betyr
egentlig dette? Det er her utdanningen vår
kommer inn. Ved å lære av den esoteriske
ordenslære sakte, men sikkert, øyner vi en
dag målene og til slutt - målet.
La oss holde tunga rett i munnen og
forståelsen av esoterisk ordensarbeide
innenfor de rammer dette er ment å
være: Ordensarbeide er ingen skole med
ordinært boklig pensum, tentamener og
eksamener. Alt skal foregå i en form hvor
det enkelte menneske gis tillit til å vurdere
selv, om han er moden til et nytt steg innen
ordensutviklingen. Dersom han ikke er
ærlig vil han selv møte den nødvendige
motstand og stagnere i sin utvikling.
Tillit er et nøkkelord i alt Ordensarbeide.
Man kommer ikke videre med mer
kunnskap uten å la sitt sinn tilføres viten
om dagliglivets hendelser og om det som
måte ha skjedd i noen tusen år før vår tid.
Den viktigste eksaminator er ens egen
samvittighet som spør: Har du gjort nok?
Har du forsøkt å forstå? Har ditt søkende
sinn opplevd noe nytt? Har du opplevelse

av at du gjennom din nye kunnskap
nærmer deg visdommens dør? Vi må alle
lese noe for å sprenge de hindringer vi har
i vårt indre. Det ﬁnnes stor kunnskap og
visdom som du ikke kjenner, men som er
viktig for deg! Livet er ikke bare dansen
på rosenbladene, det er også dråpen i
malurtbegeret. Derfor gode Broder; Vi skal
eksamineres – men først og fremst av oss
selv. Deretter skal en Broder stille oss noen
spørsmål som det forventes at vi skal kunne
besvare.
Den beleste, den som mener å ha funnet
de store nøkler er kanskje allikevel ikke på
den rette vei. Kunnskap er makt, heter det.
Vi har alle behov for å søke kunnskap, men
søker vi samtidig makten, da har vi trådt feil
i vår søken. Det er din livsvisdom sammen
med korrigeringer fra medbrødre og
andre medmenneske – det er din tillærte
toleranse og respekt for andre, sammen
med viktig kunnskap fra bøkene og livet
utenfra - som leder deg på den rette vei.
Du vil kjenne med ditt hjerte når du aner
nøkkelen til å åpne en ny dør. La oss skynde
oss langsomt. Vis tålmodighet, vær tolerant,
respekter din neste. Å bruke dagen i dag til å
utøve ridderlige handlinger i alt hva vi foretar
oss er å utvikle oss selv.
Broder Frank Strype, Losje St.Olav XVI

Den hellige Josef, tømmermannen fra Nasaret, var

Jomfru Marias beskjedne ektemann. Alt vi vet om ham, står i
evangeliene, men bortsett fra i juleevangeliet står det svært
lite om ham. Hans far het Jakob eller Heli. Selv om han var
av Davids hus og en «rettskaffen» mann, var han en fattig
håndverker. Det er ingen grunn til å anta at han var annet enn
en ung mann da han trolovet seg med Maria, men legendene
i de apokryfe skrifter forteller noe annet, spesielt det såkalte
Jakobs Protoevangelium, og det er på grunn av dette at han så
lenge har vært avbildet av kunstnere som en gammel mann.
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SPANSK BLÅTIME

av Broder Truls Birkelid

Dette er en stemningsrapport som Broder
Truls Birkeli sendte
redaksjonen for en tid
tilbake. I denne vintertid
som venter oss kan det
være greit å vite at noen
i syden sitter og tenker
på oss!
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Vi bestemte oss for å ta en tur på stranden
i dag. Det er egentlig temperaturer til
å sitte i ro, men dagen er nydelig med
28 °C, og vi gjør oss ferdig med en solid
og langdryg frokost, tar opptelling
over proviantforsyningene og gjør
”shoppinglisten” klar. Kursen settes mot
Mercadona for påfyll av det nødvendigste
og så drar vi på Playa Varadero og leter
etter ledig parkeringsplass. Det er massevis
av mennesker allerede på plass på både
Restaurant Meridien og alle de andre
fortauskafeene langs stranden. Vi liker
oss best på Peño Grande og Martinez
tar vel i mot oss som alle disse velsignet
tjenestevillige spanierne alltid gjør. Cerveza
og Vino Tinto kommer raskt på bordet og
vi nyter både drikken og utsikten over et
skimrende, stille Middelhav. Mare Nostrum
kalte romerne det for - Vårt Hav - det er
rart å sitte her på stranden i en by som
sannsynligvis var anlagt for mer enn 1200
år siden, og hvor romerne har satt sitt
preg på både byen og omgivelsene med
sine byggverk. At det fortsatt er rester
igjen etter romernes ulike byggverk er
nærmest utrolig – for hvor du enn går og
plukker opp en stein eller prøver å klatre
på en fjellside har du følelsen av at alt er
forvitret. Du kan plukke fjellet fra hverandre
med bare ﬁngrene! Fjellene, eller hva jeg
skal kalle dem, er et kapitel for seg - de er
så taggete som en dårlig tanngard - helt
tydelig nedbrutt av erosjon og de har så
utrolig mange farger, fra lys grå og nesten
hvit, til ﬂere nyanser av gult, rødt og ulike

brunfarger. Hvordan ble Spania egentlig til?
Eller hele den Ibiriske halvøy for den slags
skyld? (Dette med fjellene er en tilføyelse
etter dagen på stranden. Jeg var nemlig
på biltur til Finestrat [navnet betyr ”slutten
på veien” - og det er det også - verdens
ende -] og Orcheta og Sella forleden dag
- i pøsende regn, og det var der jeg kom i
nærkontakt med fjelltopper på over 1400
meter).
Men tilbake til dagen i dag - solen er i ferd
med å sende sine siste stråler over leiren
– det har vært en ﬁn dag i dag, fortsatt
lett svalende vind fra sør - ikke sterk - men
nok til at det ikke er helt umulig å sitte
avkledd og nyte dagen. Men nå mot kveld
har vinden løyet enda mer og solen kaster
et ﬂammeskjær over vesthimmelen - det
er som om hele jorden har tatt fyr i et
overveldende hav av lys - et lys som dog
fortar seg raskt og går over i en skimrende
blåtone, nesten lysegrå/hvit i overgangen
fra solhavet til det stadig dypere blå skjæret
ettersom øyet mitt går fra vest mot øst
og nord. Min blå time har vendt tilbake.
Jeg gleder meg ved silhuettene av ranke
pinjer og frodige daddelpalmer mot den
skimrende horisonten og Mozart følger
meg på tankeﬂukten som så ofte før. Vi
tier stille i kveld både konemor og jeg,
vi slår ikke på lyset i vognen, vi lytter til
Klarinettkonserten og nyter vårt vinglass
i blåtimens skimrende farvel til denne
dagen.
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Hva har jeg gjort det siste året?
Hva skal jeg gjøre det kommende året?
I disse tider er det kanskje mange av oss som sitter og sliter litt foran
datamaskinen og skal skrive julebrev til familie og kjente. Det kan være
et sant slit å komme i gang. Hele det siste året går fort forbi som et
hurtigtog og alle de morsomme detaljene som man skulle huske er gått i
glemmeboken.
Likevel gleder vi oss til å gjøre den jobben det er å skrive julebrevet.
En historisk oppsummering av årets begivenheter og en mulighet til
å reﬂektere over de tingene man har opplevd. Samtidig er dette en
mulighet for oss alle til å gå inn i oss selv for å ﬁnne ut om det var noe jeg
kunne ha gjort bedre. Var det noe i løpet av det siste året jeg burde ha
stoppet opp ved for å kunne bli et bedre menneske?
Jeg er sikker på at alle vil ﬁnne minst ett eksempel på noe man kunne ha
gjort bedre. Kanskje skulle jeg ha besøkt en broder som ikke har det så
bra? Hva med familien? Har de fått nok oppmerksomhet i løpet av det
siste året? Mange spørsmål og minst like mange svar.
Likevel skal vi glede oss over muligheten til å stille disse spørsmålene.
Svarene vi henter ut gir mulighet til utvikling og læring. Svarene gir oss
muligheter til å bli bedre mennesker. Ikke nødvendigvis bedre enn andre
men hele tiden bedre enn oss selv!
Julen står for døren og ordet ”ettertanke” blir i svært mange julehilsener
brukt. Julen skal også være en tid til å se fremover. Hva skal jeg gjøre i det
kommende året?
For min egen del vil jeg prøve å bli bedre til å ta meg av familien. Bruke
mer tid på barn og barnebarn. Være mer oppmerksom ovenfor kona. Ta
oftere kontakt med foreldre og søsken. Denne julen skal delvis feires på
vestlandet med alle tre søsken til stede. Når den ene bor i California blir
det ikke for ofte at vi kan gjøre dette.
Slik sett blir denne julen noe spesiell for oss. Vi gleder oss. Det skal bli godt
å se fremover.
Jeg vil med dette ønske alle Brødre i vår Orden
en gledelig Jul og et Velsignet Godt Nytt År!
Broder Terje Vik Siem, Skald, Losje XVIII
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Riksskalds innlegg på Drottmøtet 2006
V

i ser at det i disse tider er svært mange brødre som
ønsker å utvide sin horisont, som ønsker å skaffe seg
større kunnskap og forståelse om Ordensarbeidet. Om
hva som ligger bakenfor, og hva som er den egentlige
meningen med dette som vi driver med. Dette som er selve
Ordensarbeide. I den forbindelse dukker ofte spørsmålet
opp. Hvor ﬁnner jeg relevant litteratur? Hva skal jeg studere?
Hvordan skal jeg komme i gang, eller hvordan skal jeg
komme videre. Spørsmålene er mange. Dette taler om en
iver og en søken som det er viktig å imøtekomme. Og husk
at i enhver losje, vil det alltid ﬁnnes brødre som har kommet
lenger, brødre som har arbeidet ﬂittig i mange år, og som
kjenner boktitler og hjelpemidler som kan føre denne
broderen videre ut ifra nettopp det nivået han beﬁnner seg
på. Det er også svært viktig å fange opp nye brødre, men
likeså mye de litt mer erfarne, med tanke på at de får del i
den grunnopplæring som er tilrettelagt i våre symbolgrader.
Mange nye brødre er nysgjerrige, positivt nysgjerrige, og
det er veldig bra. Men tålmodigheten skal også læres. Det
er viktig at nye ordensbrødre søker i ritualer, seremonier og
belæringer før de kaster seg over all den litteraturen som er
spennende og utviklende. Dette for at brødrene skal få et
riktig fundament og en minimumskunnskap om hvordan
vår Orden er bygget opp og fungerer.
Blant de forfattere og skribenter som har hatt betydning
for mitt Ordensarbeide er Johann Wolfgang Goethe. Han er
ikke blant de mest betydningsfulle, heller ikke blant de mest
typiske. Kanskje heller litt på sidelinjen. Men jeg har likevel
valgt å dele noen av hans tanker med dere.
Goethe var en kjent dikter, forfatter og vitenskapsmann
som levde for omkring to hundre år siden. Blant mange
forskjellige interesser innenfor ganske helt forskjellige
områder, beskjeftiget Goethe seg også med studier
omkring lys og farger. Han utarbeidet det som i ettertid er
kjent som ”Goethes fargelære”. En studie som nærmest er å
betrakte som en ABC, eller lærebok i det å forstå fargenes
betydning og lære. Dette er en studie jeg vil anbefale alle å
gjøre seg bedre kjent med.
Goethes beskjeftigelse med lyset og fargene er ofte
betraktninger sett i en esoterisk sammenheng. Han
sier at lyset kan betraktes som et bilde på menneskets
oversanslige sjelsliv. Om vi ser det på den måten, får
ritualets tekst plutselig en mer utfordrende form.
Som drott er det din oppgave å undervise og lede på en
slik måte at brødrenes indre oversanslige sjelsliv vokser og
utvikler seg. Er det mulig? Tør vi tro på det?
Er det mulig å tenke seg at lyset liksom luften er usynelig.
At det er først når lyset brytes, eller reﬂekteres slik at det
oppstår farger, at det blir synlig. Slik vil det også være med
din drott-gjerning. Mye av det arbeid som legges ned, de
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ord som deles, blir først av betydning når de brytes på
samme måte som lyset og fremstår i ﬂotte farger eller skal
vi heller si bilder og på denne måten blir synliggjort for den
enkelte broder og fester seg i den enkeltes sinn. Bilder og
inntrykk som etter hvert visualiseres gjennom brødrenes
vekst. For det er gjennom brødrenes vekst og utvikling at
produktet av dine gjerninger kan ses.
Jeg vil fortsatt benytte noen av Gothes tanker. Et sted sier
han, at han i sitt hjem hadde et glasstykke, en del av en
glassplate som på grunn av urenheter i glasset viste en ﬁgur,
eller bilde som kunne se ut som en slange. Glasset hadde
den egenskap, at når det var lys bak glasset var slangen gul,
og når det var mørke bak glasset var slangen blå. Det vil si
at oppfattelsen av slangens farge er avhengig av hvor man
står.
Kan vi tenke oss, at vi selv utfører dette som et eksperiment
ved å belyse en glassplate med sorte urenheter i. Tre
personer stiller seg opp rundt glassplaten på en slik måte at
den ene ser på den med lyset inn i platen, den andre ser på
glassplaten mot lyset fra den andre siden, mens den tredje
står midt i mellom og ser inn i glassplatens fra siden.
Hva er det som skjer. Jo, for de to personene som står
på hver sin side av glassplaten, vil den fremstå som
henholdsvis gul og blå, mens for den som står på siden vil
det se ut som om den er grønn. Om disse personene skal
diskutere opplevelsen ved å se på den opplyste glassplaten,
vil det bli veldig vanskelig, eller bortimot umulig å bli enige.
Jo da, vi har da hørt det før. En persons opplevelse av en
sak, er avhengig av hvilket ståsted han har, sammen med
tidligere erfaringer og forståelse. Men husk at som ledere
i våre losjer, som Drotter og rådsmedlemmer, vil dere ofte
måtte ta del i konﬂikter eller uoverensstemmelser mellom
brødre, og måtte forsøke å bidra, for å komme fram til
løsninger. Ofte oppstår jo uoverensstemmelser nettopp
fordi ﬂere personer opplever den samme situasjonen, men
sitter igjen med helt forskjellig oppfatning av hvordan
situasjonen virkelig var.
Våre tre forsøkspersoner har kommet i en konﬂikt. En
konﬂikt som viser noen interessante aspekter. Alle tre
betrakter det samme fenomen. Riktignok fra forskjellig
ståsted, både i bokstavlig, og overført betydning. Alle tre
oppfatter det de ser som om det er forskjellig, fordi de ser
forskjellige farger. Alle tre har ut fra sine forutsetninger rett.
Nå kan vi nok stanse her, og si at dersom disse personene
har tilstrekklig respekt for hverandre, behøver ikke
situasjonen utvikle seg til noen konﬂikt.
En annen løsning kan være å bytte plass. Det vil si at man er
villig til å se tingene fra den andres synsvinkel. Det kan være
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en grei måte å gjøre det på, men det gir ingen forståelse av
situasjonen eller fenomenet.
Det er nok mer interessant om en av personene har
mulighet til å løse situasjonen stående på sin plass, ved å
vise respekt for sine medmennesker, samtidig som han er
i besittelse av tilstrekkelig forståelse av fargenes fenomen,
slik som det handler om her. Den personen som har inntatt
plassen midt mellom de to andre, og som ser den grønne
fargen kan løse problemet uten å ﬂytte seg dersom han vet
at grønt er en blanding av blått og gult. Han vil gjennom sin
innsikt erkjenne at det er riktig at den ene ser fargen gult,
mens den andre ser blått, og at dette kan forstås med det
samme, dersom han har nødvendig innsikt i at det er når
gult og blått møtes, at fargen grønt oppstår. Om han i tillegg
vet, at blått er opplyst mørke, og gult er formørket lys, vet
han at begge de to andre har rett, selv om de er uenige.
Det som er viktig å merke seg i denne historien er at det er
forståelse og tankens innsikt som løser situasjonen og den
tilsynelatende konﬂikt. Eller det kan uttrykkes slik:
Det ﬁnnes et midtpunkt hvor konﬂiktene oppløses. Dersom
man kan være i stand til å gjøre en nøyaktig betraktning, og
er i besittelse av den nødvendige innsikt at man vil oppleve:
Forståelse forløser, når man er i stand til å innta midtpunktet.
Det sanne åndsliv består i å ﬁnne fram til det punkt hvor
motsetninger oppheves.
Det kan virke litt merkelig at jeg trekker fram denne
historien her. Men jeg gjør det fordi jeg vet at på
samme måten som lyset og musikken har en plass i vårt
Ordensarbeide. Så er fargene også en viktig del av det.
En av ﬂere ting denne historien lærer oss, er hvor viktig
det er å inneha kunnskaper. Kunnskaper som gjenspeiler
forståelse og innsikt.
Forståelse og innsikt som i sin tur gjenspeiler visdom.
Gode ordensbror, har du tenkt over at det er den visdom
du er i besittelse av, som til sist gjenspeiler dit liv. Hvordan
du fremstår. Hvordan du takler forskjellige situasjoner, og
hvordan du oppfattes blant dine Ordensbrødre.
Det er nettopp dette som er ment når vi oppfordres til å
dra nytte av de lærdommer vi har mottatt i vår losje. Det
at forståelse og innsikt bearbeides sammen med den
kunnskap vi har mottatt, og da på en slik måte at vi drar
nytte av den, eller for å si det på en annen måte. Bearbeidet
slik at produktet blir visdom. Det er først da vi kan dra nytte
av de lærdommer vi har mottatt. De lærdommer vi mottar,
sammen med symbolenes tale skal ﬁnne plass i vårt indre.
Gjennom det pedagogiske system ritualene er bygget
opp rundt, bearbeides vi og utvikler den visdom som skal
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styre våre liv. Men husk, dette er ikke noe som skjer uten
videre, og helt automatisk. Ditt eget engasjement og all din
oppmerksomhet kreves.
Våre gradshevninger er viktig, men vi må alltid huske at det
er reisen, og ikke ankomsten som gir gradsvandringen dens
verdi. Vi er søkende, og lærer om tilværelsen, symbolisert
med vandringen i losjen. Vi ﬁnner vegen tilbake til kontakt
med oss selv. Til vårt senter, som er et stille punkt som ligger
dypt i oss selv. Og vegen dit går gjennom hardt arbeide. Det
er en utbredt missforståelse og si til den nyopptatte broder:
”Nå kan du slappe av og hygge deg med seremonien og
den nye graden”.
Våre graders innhold, og spesielt i tiden like etter opptak
eller heving, burde først og fremst utløse hardt arbeide hos
den søkende. Det er han som trenger å streve. Å bearbeide
sine nye inntrykk. For han er gradens innhold og mysterier
fortsatt skjult. Bare gjennom sin egen innsats får han
åpenbart, avslørt, dekodet og blottet skjønnheten som
ﬁnnes i gradens innhold, og i et sant ordensarbeide.
Som våre Losjers ledere er det viktig å lede enhver broder
på denne vegen. Påse at enhver ordensbroder alltid er
ledsaget av en visjon. Vi kommer ikke til å reise særlig langt
uten.
Vi kan spise, drikke og kle oss. Men sjelen trenger også
næring.
Hva er modning annet enn å bruke tilstrekkelig tid til å
høste erfaring og tilegne seg kunnskap.
Når vi er unge og innleder vårt livsløp og karriere, da samler
vi såkorn. Vi samler med tanke på oss selv først og fremst,
og sår og høster vekselvis, strever og sliter, former vår
profesjon og våre liv, til vi rike på erfaring blir i stand til å
gjøre fremskritt, vise klokskap, og kunne høste av oss selv.
Da, og sannsynligvis bare da, kan vi si: Jeg har oppnådd noe
kunnskap, noe innsikt kanskje til og med litt visdom og litt
toleranse, sammen med noe medfølelse.
Hvordan er det mulig å si alt dette uten at det ligger arbeid
bak?
Er ordensarbeid annerledes? Svaret er: Nei, det er slett ikke
annerledes.
Heller ikke et Ordensarbeide vil lykkes uten hardt arbeide.
Arbeid med å øke våre kunnskaper. Utvikle vår innsikt og
forståelse, så vil vi muligens en dag få høre at våre liv er
preget av visdom. Visdom i både ord og handling.
Og vi kan si som dikteren: ”Dydene fulgte oss titt,- slik vi
brukte dem, er vi blitt.”
Riksskald Even Granlund
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være i ﬁre etasjer, og kunne være hans kreative og skapende
arbeidsplass, en spesiell base for hans virksomhet.
Han visste ikke da hva hver enkelt etasje skulle brukes til,
- eller inneholde.
Han satset nok noe på at veien blir til mens vi går, som det
jo heter.
Denne mannen er en meget spesiell person som kan være
krevende, tenker i vyer og kobler fort ting og muligheter.
Dette hadde jeg en følelse av, og bestemte meg for å spille
litt på dette i utformingen.
På det første møte prates det vanligvis ganske mye, ikke
bare om byggesaken, men like mye om løst og fast, også om
ting som tilsynelatende ikke har noe med saken å gjøre.
For meg er det likevel meget viktig, for under en slik
samtale får jeg bedre tak i det usagte, det bakenforliggende,
smådrømmene, visjoner, håp, i det hele tatt avsløres det ofte
hva slags mennesker dette er, og hva slags ubevisst behov
de egentlig har.
Dette nye kontorbygget som skulle være et innlandsfyrtårn
for den frie tanke, måtte jo ha fyrtårnets prinsipp, men
tilpasset østlandsnaturen. Samtidig måtte det få sitt eget
spesielle særpreg, det ville kunne fange oppmerksomheten,
og folk ville søke dit og samtidig huske det, slik at deres
fantasi og skapertrang ble pirret.
Jeg valgte å foreslå en åttekantet hovedform, med
første etasje kledd utvendig med gråstein eller skifer, og
toppetasjen i glass med vandreterrasse rundt.

De utenkte tankers
De utenkte tankers tårn er et resultat av Hans Chr. Medliens tanker. Han
er fantasiminister i fristaten Lucky Næroset - sjølærklært som Mulighetens bygd. Se mer om Lucky Næroset i St. Olavposten 1-2006
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et var en gang, ja slik begynner alle gode historier, at en
liten gutt som het Hans Christian Medlien, tegnet sitt
drømmested.
Det var et tårn som så ut som en månerakett.
Dette var noe jeg ﬁkk vite på et senere tidspunkt, men
siden da hadde han båret på denne drømmen, og nå var
tiden kommet da han skulle prøve å få denne drømmen
virkeliggjort.
Det var da han fant på å ringe til meg.
Han visste ikke da hva han egentlig skulle bygge, men han
ønsket bare så intenst å realisere en gammel drøm!
I januar 2000, ﬁkk jeg hans visjoner presentert ved
kjøkkenbordet hjemme på hans gård.
Det han sa at han ønsket seg, var et Innlandstårn som skulle
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tårn

Spisst tak med innvendig hvelving, med en overbygning
over hovedinngangen som en liten tunnel, og slik ble det!
Vinduene i mellometasjene er mer som skyteskår i
forskjellig størrelse og plassering, men over et bevisst tema.
På denne måten ville bygget oppstå fra berget og moder
jord, med en lokkende tunnelåpning inn i det mystiske og
samtidig rotnorske grunnfjellet.
Veggene for øvrig er kledd utvendig med stående panel i
forskjellige tykkelser og bredder, slik at det kan minne om
den varierende skogen omkring.
Den lette glassetasjen på toppen med vandreterrassen
rundt, symboliserer søkingen mot lyset og friheten, og viser
at et slikt tårn gir muligheter til å se høyere, dypere, bredere
og lengre.
Tårnets topp strekker seg mot himmelen, og avsluttes med
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et symbol av jordkloden, laget av to ringer, og med et kors
over, som skal betegne velsignelsen over dette huset.
Over den hadde jeg tegnet et spir som skulle søke mot det
høye, men dette ble byttet ut med gårdens første plogskjær,
som skulle symbolisere at ord og tanker kan pløye ny mark.
Hans gamle jordbruksfar ga sitt bidrag i denne forbindelse
ved å foreslå dette, og med noen ord som ble naglefestet
ved den høytidelige åpningen av bygget.
Det lyder således: ”Av jord og arbeid du skapte vår jord. Nå
til himmel og hav – våre tankers føde”.
Den åttekantede formen valgte jeg av ﬂere grunner.
Foruten en spenstig arkitektur og det rent konstruktive, er 8
et historisk tall brukt i mange sammenhenger.
Fra glasstoppen gir det, foruten fri sikt til alle
himmelretninger, også symbolsk sikt til de åtte muligheter.
Det kan nevnes det kosmologiske begrepet: Åttefold, altså
å få tilbake åtte ganger, de åtte udødelige som levde på de
lykksaliges øyer, eller livet i Kina som styres av tallet 8.
Buddhismens livshjul har åtte eiker, den 8-armede menoar
(lys i 8 kvelder), de åtte triagrammer som omslutter Yin og
Yang.
Vi kan også ta med at Odins hest Sleipner har 8
bein, skipperens ror har som oftest åtte eiker, og at
utgangspunktet for all musikk er den 8-tonede skala.

Dette er med andre ord et meget viktig bygg. Det skal
ta vare på verdier som vi daglig, feilaktig tror er en
selvfølgelighet, og som vi ikke behøver å jobbe med.
All utvikling starter med å stille spørsmål!
Dagens fakta er trolig ikke morgendagens sannhet.
All investering er på en måte målrettet, men bør ikke
begrenses til det materialistiske og ﬁnansielle.
Vi må også investere i oss selv, vårt indre liv, da først vil vi bli
riktig, og godt belønnet.
Et åpent sinn er helt nødvendig for å motta og produsere
nye tanker.

Det som nå er innført som arbeidende symbolbetegnelse
for bygget er begrepet U8!
Dette skal bl. annet betegne at alle U-ene vi omgir oss med
er til for å brytes opp.
Ved å ta vekk, eller tilføye denne bokstav, får ordet en
omvendt betydning!

Tankens frihet består mye av drømmer!
Mange av disse kan virke helt urealistiske og uoppnåelige.
De ﬂeste mennesker er i stand til å avﬁnne seg med at slike
tanker bare forblir drømmer, og aldri vil bli noe mer.
Men noen drømmer går virkelig i oppfyllelse. Det vet vi alle,
men vi må som oftest selv gjøre noe for at det skal kunne
skje.
Denne evnen til å ha håp og drømmer er på en måte en del
av sansene våre, en livsnødvendighet for at vi skal kunne
søke videre, og dermed skape utvikling og nye muligheter.
Vi er altså i stand til å kunne skape drømmer om til
muligheter, det vet vi i vår underbevisthet.
Uten drømmens mulighet ville ikke livet kunne utvikle seg
videre, vår natur ikke oppfordre oss til å bruke den, eller ha
den tilgjengelig.
Det kan ta lang tid å oppdage denne siden av livet. Noen
oppdager den aldri, mens andre må få hjelp til å vekke og
utvikle sine tankers kraft, denne usynlige, sterkeste og mest
ukontrollerbare av alle våre evner.

Dette skal være et mest mulig kreativt sted, slik at ved
den innvendige behandlingen av veggene ble det
benyttet ﬁre forskjellige lokale kunstnere til utsmykkingen.
Påvirkningene når vi ferdes i huset, skal være mest mulig
allsidige og frigjørende for fantasien og skaperevnen.
Ett av de små vinduene er fylt med rødvin i isolerglasset, slik
at det ble et ekte VIN-du.
Det ble en ﬁn virkning med ﬂotte lysbrytninger.
Himmelen er kommet på plass i tårnhvelvingen. Ned
under denne henger en spesiallaget stor ”klase” med
krystalldråper, som symboliserer vannet og evigheten.

Det heter at tanken er fri som fuglen, som kan heve seg over
alt, uansett hvor ille det kan være rundt oss.
Den kan ikke fanges, den kan ikke tuktes, den kan ikke
styres av andre.
For at en tanke symbolsk skal bli mest mulig fri og
uhemmet, bør den opp i luften, med stor og åpen horisont
til alle kanter og uten at noe fysisk stenger for utsikten.
Derfor måtte dette bygget bli slik. Dette tårnet skal være
med på å gi menneskene ekstra inspirasjon og kraft til å
virkeliggjøre sine drømmer og visjoner, og oppdage uante
muligheter i møte med det ukjente.

Utvendig er det innstøpt mange symbolske elementer
utført i keramikk, og plassert vilkårlig i den skiferkledde
fasaden i første etasje.
Det gode øyet, som var festet over hovedinngangsdøren,
falt ned og ble ødelagt på åpningsdagen, og dette gjorde
eieren noe betenkt, og han lurte på hva det signaliserte?
Jeg sa til han at det var det beste som kunne skje, det gamle
synet gikk over i evigheten, og et nytt syn skal oppstå på
dette stedet.
Min tolking ble meget godt mottatt!

I dagens samfunn verdsettes ikke kreativitet og fantasi på
det nivå det fortjener.
Ungdom stimuleres ikke til å bruke sine forskjellige
evner, men mer passiviseres ved at det meste serveres
”ferdigtygget”.
Det er derfor viktig, og har større verdi enn vi først kan
oppfatte, at det ﬁnnes folk som tror på at dette kan
stimuleres og oppbygges, har ork til å jobbe med det, har
evner til å gjennomføre det, og ikke minst beholde troen på
barnedrømmen!

Det ble uttalt på åpningen at dette trolig var en av Norges
(eller verdens) viktigste bygninger, da det muligens er den
første i sitt slag som er bygget bare for å produsere nye
tanker.
Bygget markedsføres som: Et tanketenkeri, drevet av ﬁrmaet
Himmel og Hav A/S.

Jeg blir ydmyk av å tenke på det, og er takknemlig for å
ha fått lov til å delta i en prosess der slike muligheter kan
produseres, utvikles og videreforedles.
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Arkitekt og Ordensbroder Brede Vardeberg, Losje XVI
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Ord til ettertanke.

En liten historie om hvordan dagen kan bli.

En 92-årig, liten, velbalansert og stolt
mann, fullt påkledd hver morgen kl. 0800,
og med håret pent kjemmet og med
perfekt barbering (selv om han faktisk er
praktisktalt blind), ﬂyttet til et gamlehjem
i dag. Hans 70 år gamle kone har nettopp
gått bort og gjort det nødvendig for han å
ﬂytte.
Etter mange timers tålmodig venting
møtte han meg med et smil da jeg kunne
fortelle at rommet hans var klart. Mens han
manøvrerte gåstolen sin mot heisen ga jeg
han en liten beskrivelse på det lille rommet,
inkludert de nye gardinene som var blitt
hengt opp i vinduet.
Det er nydelig, jeg liker det, erklærte han
med en entusiasme som ligner en 8 åring
som får se sin nye hundevalp.
Hr. Johansen, vent til du har sett rommet, sa
jeg, det har ingenting med saken å gjøre, sa
han.
Lykke er noe du kan bestemme deg for i
forveien. Om jeg liker rommet mitt eller
ikke har ikke å gjøre med hvordan møblene
er arrangert, det er hvordan jeg arrangerer
mine tanker som teller. Jeg har allerede
bestemt meg for å like det.
Det er en beslutning jeg gjør hver morgen
når jeg våkner, jeg har et valg.
Jeg kan bruke dagen i sengen og tenke
over vanskelighetene jeg har med de
delene av kroppen min som ikke lenger
fungerer, eller komme meg ut av sengen
og være takknemlig for de delene som
fungerer.
Hver dag er en gave, og så lenge jeg åpner
mine øyne skal jeg fokusere på alle de
lykkelige minnene jeg har lagret gjennom
livet.
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Høy alder er som en bankkonto, du kan
heve goder fra det du har lagret. Hvis
jeg skal gi deg et råd så må det være å
sette inn ﬂest mulig lykkelige minner på
bankkontoen din.
Tilslutt noen enkle regler for lykke:
Fri ditt hjerte for hat.
Fri din tanke fra bekymringer
Lev enkelt
Gi mer
Forvent mindre.
Broder Odd-Erik Karrestad, Losje VI Halden

Smilet
Smilet gir varme i sinnet,
smilet er vennelighet.
Smilet er mer enn du aner,
smilet er kjærlighet.
Smilet er mer enn du aner,
roser du strør på din sti.
Smilet er kanskje det største
som du i livet kan gi.
Går du med smilet om munnen,
det gir deg sinnet i ro.
Og ved å smile til andre,
vet jeg du selv blir god.
(Ukjent forfatter)
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INSTALLASJON AV NY LOSJE I SKIEN.
Det nyvalgte rådet: fra venstre Ingunn Johnsen, Evelyn Aagestad, Hege Caspersen,
Vibeke M.Helland. Mette Eriksen, Eva Haugan, Anne Cecilie Sørensen.
28. oktober 2006 var en stor dag for losje
Valkyrjen, en ny losje ble ”født” i Skien,
den 11. i rekken.
Vi var 8 damer som har ”dratt” det hele i gang,
med god hjelp fra vår moderlosje i Tønsberg.
Den første ofﬁsielle søsterforening ble startet
23. august 2005 i Skien, siden den gang har
det skjedd veldig mye. Vi ble tatt opp i 1. grad
lørdag 15. oktober 2005, allerede året etter,
lørdag 16. september 2006 ble vi tatt opp i 2.
grad, opptagelsene ble gjort i Tønsberg.
Det er også i Tønsberg vi har gått i ”lære”, der har
vi blitt tatt godt imot, og vi har fått mye lærdom
som vi skal ta med oss videre.
Det var med spenning vi så fram til den store
dagen.
Vi begynte dagen med en enkel bevertning i
Frimurer losjens lokaler, deretter var det klart
for losjemøte. Høyverdige Landspresident
Ellinor Larsen og landslosjens råd var til stede,
de sto for installasjonen.
Det var 72 søstere til stede fra Trondheim i nord,
Stavanger i vest og hele Østlandet.

ta med oss det vi lærer, å bruke det i hverdagen!
Visepresident, Evelyn Aagestad ønsket
Landspresident, Landsråd, besøkende
presidenter og øvrige gjester, velkommen til
kveldens fest bankett.
Vi var ca. 60 glade søstre som benket oss rundt
et festpyntet bord.
Vi ﬁkk nydelig mat og god vin, servert av kjekke
karer fra St.Olavs losjen.
Det ble holdt taler av så vel Landspresident,
presidentene i Tønsberg, Skien, Drammen
og Hønefoss og andre. Lykkeønskningene var
mange fra fjern og nær.
Tilslutt takket landsråds sekretær Liv Berit
Dafﬁnrud for maten.
Etter taffelet ble det servert kaffe og kaker og
hyggelig samvær i salongen.
Vi avsluttet kvelden med trekning av loddsalget,
det skaper alltid liv!

Landspresident Ellinor
Larsen (t.h.) og nyvalgt
president i Skien, Vibeke
Maaren Helland.

Hege Caspersen,Sekretær,
Losje Valkyrjen XI, Skien

Høyverdige Landspresident sa i sin tale at det
er 14 år siden sist gang det ble installert en ny
losje, den gang i Moss. Hun tok så fram vår nær
60 år gamle historie som hadde sitt utspring i St.
Olavs herrelosje.
Videre sa hun at vi nå har en unik mulighet til
å bygge videre i Losjens ånd. Det losjen lærer
oss er vel så aktuelt i dag som den gang det
ble skrevet. I dagens samfunn er kravene til
effektivitet og lønnsomhet blitt så store at de
virkelige verdiene ofte blir glemt.
Her har losjens innhold, ikke minst samhold og
søster kjærlighet mye å lære oss. La oss,
St. Olavposten 4-2006
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Provinsiallosje Viken er stiftet
Den fjerde Provinsiallosje av St. Antonius til Ordenen Riddere av det
Hvite Kors ble stiftet den 2. september 2006 på Hønefoss

Under en vakker og høytidelig seremoni
lørdag 2. september ble provinsiallosje
Viken av St. Antonius til Ordenen Riddere
av Det Hvite Kors stiftet. Den høytidelige
handlingen fant sted i losjelokalene til
Losje St. Olav XIII Hønefoss. Forut for dette
hadde det ligget en lang tids planlegging
og arbeide. Slik oppsummerte Seglbevarer
Bjørn Aasheim hendlsene i sin første
beretning for den nye Provinsiallosje
(utdrag):
Vi er her i dag - samlet i vårt møte nr. 1
i Provinsiallosje Viken av St. Antonius til
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors.
Siden den første samlinga på Rudshøgda
7.- 9. mars 1997, har arbeidet med Veien
Videre mot Høygradene hittil resultert i
følgende viktige hendelser:
• Stiftelse av Hovedlosjen av St.
Antonius til Ordenen Riddere av
Det Hvite Kors, i Sarpsborg 11. mars
2003,
• Stiftelse av Provinsiallosje
Trøndelagen 07. februar 2004,
• Stiftelse av Provinsiallosje Borgar
15. januar 2005,
• Stiftelse av Provinsiallosje Miøsen
22. oktober 2005,
• Og i dag 02. september 2006 - er
Provinsiallosje Viken stiftet.
På dagens møte er det blitt gjennomført
opptakelse av 6 nye Riddere i 5. Grad slik
at Provinsiallosje Viken i dag har totalt 43
Brødre, hvorav det er:
8 Riddere i 12. Grad,
22 Riddere i 6. Grad
13 Riddere i 5. Grad.
Og blant disse er det 3 Riddere som innehar
33. Grad i Losje St. Mikael til Ordenen
Riddere Av Det Hvite Kors.
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Provinsiallosje 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.
På et Fellesmøte i 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 der ble valgt satte
umiddelbart i gang sitt arbeide, i ﬂere
påfølgende kveldsmøter – og entusiasmen
den var stor.
Et nytt Fellesmøte i Roden ble deretter
avholdt i Oslo 6. september 2005, hvor man
konkluderte med følgende:
”Roden innehar de menneskelige 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
Viken lørdag den 23. september 2006.
Vi baserte oss på et økonomisk grunnlag
som tilsier at alle Brødre tilhørende Roden
innbetaler 3 x kr. 500,- innen en gitt dato,
og hvor Brødrene som kvittering - vil motta
et andelsbrev.
Disse andelsbrev vil bli innløst, så snart
Provinsiallosje Viken har økonomisk
dekning til dette.
Av de 23 Brødre som var til stede på møtet
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 21.oktober 2005 (med
unntak av oppstartsdato - som ikke kunne
St. Olavposten 4-2006

Første rekke fra venstre:
Statholder Roy Hansen, Losje III, Vikarierende Hærmester Erik Magnussen Losje I, Hærmester Rolf Solheim Losje XIII, Årmann
Odd Frode Johannessen Losje III, Seglbevarer Bjørn Aasheim Losje II, Prelat Einar Gunnleiv Mortensen Losje II
Andre rekke fra venstre:
Vokter Tor Gustavsen Losje XIII, 2 Marskalk Knut Olav Sunde Losje XIII, 1 Marskalk Jan Blegeberg Losje I, Kantor Bjørn Harry
Johansen Losje II

godkjennes).
I etterkant har oppstarts-dato blitt godkjent
til dagens dato - 2. september 2006.
Arbeidsgruppen har gransket om det rette
arbeidsnavn på Provinsiallosjen er Viken
eller Vigen, og har kommet til at Viken nok
er det rette navn på Provinsiallosjen i dag.
Under forberedelsen til vår Stiftelse har det
vært et nært samarbeid med Hovedlosjen
og de andre Provinsiallosjer, som alle har
gitt oss gode råd.

Hvor de senere møter vil bli avholdt - er det
ikke tatt endelig stilling til.
På stiftelsesmøtet var det 71 Riddere til
stede, og 17 St. Olav Losjer var representert.
Det etterfølgende taffel ble holdt på Grand
Hotel. Etter god mat, mange vakre taler og
gaveoverrekkelse var denne minneverdige
dagen over og for Provinsiallosje Viken
venter nå mange givende møter.

Hærmester Rolf Solheim
mottar blomster og lykkeønskninger fra Hærmester i
Hovedlosjen Tormod Fjære

Givergleden og egeninnsatsen blant
Brødrene i Rode Viken har vært stor, så
Utstyret og de ﬂeste Symboler dere ser i vår
vakre Ridderhall her i dag, har vi anskaffet
eller laget til - selv.
Mantovakorset i toppen på den stav
vår Ærede Årmann bærer, har vi med
stor takknemlighet mottatt i gave, fra
Provinsialllosje Trøndelagen.
Losjens Charter - er en gave fra
Hovedlosjen i St. Antonius.
Det er opprettet god kontakt med styret for
Losjelokalene her i Hønefoss - som velvillig
har stilt lokaler - til disposisjon for Stiftelsen.
St. Olavposten 4-2006
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Diverse

THORLEIF SUNDT. 40 ÅR SOM BRODER I ORDENEN RIDDERE AV DET
HVITE KORS I NORGE.
Hva som var foranledningen til Broder Thorleifs medlemskap i Losjen, kan
han fortelle selv:
Jeg ble opptatt i Losjen den 28.11.1966. Antall Brødre på landsbasis var ikke
så stor.
Matrikkelen var ganske tynn, sammenlignet med dagens matrikkel.
De som først kontaktet meg for å forsøke og få meg inn i Losjen, var to
1.Grads Brødre.
Jeg ble svært skeptisk til å bli med i Losjen. Grunnen til det, var at jeg syntes Losjens emblem hadde
ved første øyekast, en viss likhet med emblemet til NS fra krigens dager.
I tillegg var den gotiske skriften i ”Ordenen Riddere av Det hvite kors i Norge” med på å forsterke dette
synsinntrykket. Og når ordet ”Hirden” ble nevnt, ble jeg enda mer skeptisk.
Nei dette ville jeg ikke være med på! For jeg var jo, og er fortsatt en ekte ”Jøssing”.
(”Jøssing” er en nordmann som var motstander av nazismen og tyskerne under den 2. verdenskrig).
Derfor ble skepsisen til å melde meg inn i Losjen så pass stor.
Og så hadde jo disse to 1.Grads Brødrene litt vanskeligheter med å forklare meg hva Losjen var for noe.
Men da Brødrene Anders Selman og Aksel Lygre oppsøkte meg, forsvant tvilen. Dette var 3. Grads
Brødre med lang erfaring, som fortalte meg hva Losjen virkelig stod for. Takket være disse to Brødrene
meldte jeg meg inn i Losjen.Gode Ordensbroder Thorleif! Gratulerer med dine 40 år som Losjebroder.
I Fellesmøtet i Haugesund den 28.oktober, der Losjene fra Stavanger, Haugesund, Voss og Bergen var
representerte, ble du tildelt hederstegnet for 40 år som Losjebroder i Ordenen Riddere av Det hvite
kors i Norge.
Tildelingen av hederstegnet ble en høytidsstund for både deg og dine Brødre. Vi feiret deg riktignok
litt på forskudd. På Fellesmøtet var Verdige 1. Riksskutilsvein til stede, og da passet det godt at
Fellesmøtet kunne danne en verdig ramme rundt denne milepælen.
Dine Brødre i Losje St. Olav XII vil få takke deg spesielt for den betydelige støtte du er for vår Losje.
Kunnskapene dine om Losjen, og din klippefaste lojalitet mot både Losjen og dine Brødre, står det stor
respekt av. Du er en sann Broder, som har gitt dine Brødre mange gode råd om både etikk og etikette.
Spesielt gjelder dette til nye Brødre.
Når det skal synges til Brodermåltidet, blir du alltid bedt om å være oppsanger. Din klangfulle
sangstemme behøver ingen akkompagnement.
En stabil møtedeltaker er du også, Broder Thorleif.- Det er feriene som av og til kommer i veien -, som
du sier det selv.
Du har vært aktiv i ditt Losjearbeide i disse 40 årene. I Losje St.Olav XII har du hatt embetene som Skald,
Lendermann, Jarl og Drott.
Drott ble du til Losjens 25 års jubileum. - En fantastisk ﬂott opplevelse -, som du sier det.
Du har vært med på å stifte Losjene i Stavanger og Voss. Aktiv var du også da Losjene i Lillehammer,
Trondheim og Haugesund ble stiftet. ”Damelosjen” Valkyrjen i Bergen var du også med på å stifte, osv.
Broder Thorleif ble tatt opp i 4.og 5. Grad i vår Orden for ca. ett år siden.
Som du selv sier det :- Losjen betyr enormt mye for meg !- Gode Ordensbroder Thorleif, du betyr minst
like mye for hele vår Orden, men mest for oss i Losje St. Olav XII i Bergen.
Fra alle dine Brødre i Losje St. Olav XII
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Losje IV Sarpsborg
arrangerte fellesmøte den 12.10 sammen med Losje St.Olav V Fredrikstad, VI Halden og VII Moss. Fra
Rikslosjen var Riksdrott og Riksskattemester til stede.
Riksdrott overrakte 25 års Hederstegn til Broder Yngvar Reinholdt Andreassen fra Losje St.Olav IV
Sarpsborg, og til Broder Odd Leidulf Solheim, fra Losje St.Olav V Fredrikstad.
Riksdrott takket, på vegne av Riksskattemester og seg selv, for en hyggelig innbydelse. Til ære for
jubilantene og de øvrige Brødrene leste han diktet ”Tord Folesson”, - merket det stend om mannen han
stupa. Det var 48 Brødre til stede, inkludert de 21 besøkende.

Losje XIV Hamar
var vertskap for de såkalte ”mjøslosjene” den 21.10. Det vil si Losje XV Gjøvik, Losje XVIII Lillehammer, Losje
XXIII Otta og Losje XXVI Eidsvoll. Samlet var det 53 Brødre til stede.
Drott, Broder Petter Teige Dahl, fokuserte i sin velkomsttale spesielt på den utvikling vår Orden er inne
i, hvor opplæring og det å tilegne seg kunnskap er sterkt vektlagt. ”Så vidt jeg har hørt, er vår Orden
nokså enestående når det gjelder lærestoff og opplæring. Dette må vi dra veksler på i vårt arbeide med å
rekruttere nye Kandidater til vår Orden. Vi skal ikke si at vi har våre møter hvor vi møtes og har det hyggelig
med litt bevertning og anledning til bar, men legge vekt på at vi har Losjemøter med seriøst innhold. I
tillegg møtes vi mer uformelt for å prate om emner vi er opptatt av for å bli mer reﬂekterte og positive
deltakere i samfunnet”, sa han.
Broder Brede Vardeberg holdt et fyldig innlegg om studie/kunnskap/rekruttering. Dette er viktige
elementer for at Ordenen RHK skal framstå som en levende og kraftfull Orden også i framtiden. Vi må ha
et tilbud som virker fristende, som vi må tro på selv om vi skal klare å være overbevisende ”selgere” av
vårt produkt. Vi må derfor først og fremst motivere og overbevise oss selv, før vi kan bli gode ”selgere”.
Hvordan kan vi bli gode ”selgere”? Broder Brede framhevet bl.a. i denne forbindelse: ”For at vi kan bli
glade i Losjearbeidet, må vi først og fremst delta på møtene. Vi må engasjere oss i det som skjer, delta i
størst mulig grad i studiearbeid og andre ting som settes i gang i Losjens regi. Ikke minst er det viktig at vi
prøver å ta litt initiativ ved å komme med diverse forslag, innlegg på møter, delta aktivt i komitearbeid og
gjerne tilby sin hjelp ved passende anledninger”.
2. Riksskutilsvein Palmar Ruste hilste fra Riksdrott og Rikslosjen.

Losje XX Haugesund
hadde fellesmøte den 28.10 sammen med Losjene XII Bergen, XVII Stavanger og XXI Voss. Det var 58
Brødre til stede.
1. Riksskutilsvein Broder Ellef Wahlstrøm delte ut Hedersbevisninger til:
Broder Thorleif Sundt fra Losje XII Bergen som ﬁkk Hedersbevisning for 40 års medlemskap og Brødrene
Lars Tarald Håland og Torgeir Andersen, begge Losje XX, som ﬁkk Hedersbevisning for 25 års medlemskap.
Drott, Leif Jørgensen, sa at vi alle måtte bli mer inkluderende i vår hverdag,. Vise omsorg, glemme seg selv
litt oftere, spørre litt oftere ”hva kan jeg gjøre for deg?”. Vise litt mer toleranse, lytte mer, snakke etter at
vi har tenkt og ikke omvendt, ”vær varsom” plakaten vår sitter her og bærer tittelen 1 Skutilssvein. Drott
minnet om våre plikter i Losjen. En av disse er å møte opp. Dersom det ikke passer å møte, skal det så lite til
for å sende en hilsen, for på den måten å gjøre oppmerksom på at man faktisk har Losjen i tankene. Dette
betyr mye for dem som faktisk er på møtet.
Har vi et åpent sinn og hjerte så er hensikten oppnådd.
Etter møtet samlet Brødrene seg til en feststund hvor 1. Riksskutilssvein, besøkende Drotter og de
jubilerende Brødre først ble ledsaget frem til sine plasser rundt bordene. Broder Sigmund Lundal var
kveldens Toastmaster og han ledet Brødrene gjennom måltidet på en utmerket måte.
Drott fra losje XXI takket for maten og Brødrene fra Voss meldte at de hadde sett frem til å innta
Smalahove måltidet i Haugesund. Drott fortalte at han faktisk aldri hadde spist Smalahove utenfor Voss,
men han var absolutt ikke blitt skuffet.
St. Olavposten 4-2006
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Diverse
Hederstegnoverrekkelse i Losje XV Gjøvik
Ved en høytidelig seremoni på losjemøtet den 4. desember overrakte Riksskald Even Granlund Hederstegn til Brødrene Erik Iversen og Bård Kolbjørn Opjordsmoen.
Broder Erik Iversen (t.v.) har 40 års medlemskap i R.H.K. Han har hatt en aktiv
tid i Losje XV i det han har innehatt ﬂere verv som embedsmann bl.a. var han
Drott 1974-76. Selv i dag er han aktiv, nå som 2. skutilsvein.
Broder Bård K. Opjordsmoen (t.h.) ﬁkk sitt Hederstegn for 25 års medlemskap.
Også han har vært en svært aktiv medbroder i Losjen. Han har vært både Lendermann, Jarl og Drott (1995-97). Broder Bård er en mye benyttet ”stand in” for embedsmennene og det er alldri et nei å få fra ham. Vi gratulerer vår to Brødre med hederstegnene.
Kansler, Losje XV

Provinsiallosje Miøsen
har nylig avviklet et møte hvor Losjen ble hevet til 8. Grad.
Det planlegges nå nye møter i 2007.
Møtedatoene blir 24. februar og 20. oktober 2007.
De Brødre som ønsker å gå videre må melde seg i god tid, da endelig planlegging av
møtene avhenger av hvor mange som ønsker opptak i h.h.v. 4.-5., 6. og 7.-8. Grad.
Meld fra til Studieleder/Lærer eller Seglbevarer så tidlig som mulig. Dermed kan prosessen settes i gang
som forberedelse til opptak. Seglbevarer: Petter T. Dahl, Baldisholv. 54, 2350 Nes H. Tlf. 62 35 23 01 / 926
38884 Mailadr.: petter.dahl@start.no

Et sommerminne
Som tradisjon i Losje V Fredrikstad har vi ved vårterminens avluttning en hyggelig sammenkomst på
lokalet ”Friedheim” i Onsøyskjærgården.
Fredag 9. juni var satt til vårens avsluttning, og nær 50 av våre Brødre stilte opp.
Etter den tradisjonelle velkomstpils ( for ikke kjørende ) stilte Brødrene opp i 5 - 6 lag til kveldens edle
kappestrid i forskjellige disipliner, så som pilkast, ringspill, hesteskokast og skyting mot heliumfylte
balonger som blaffret i vinden.
Det lag som oppnådde høist poengsum, ﬁkk velge først i premiehaugen, deretter nr. 2 -3 osv, - premier til
alle.
Deretter bar det inn til et veldekket rekebord fulgt av kaffe m/
nogo attåt før allsangen
stemte i, akompaniert av Br. Bjørn T. Edvardsen trekkspill og Br.
Jan B. Sørensen piano som sørget for den rette stemning i en
hyggelig forsommeraften.”
Broder Bjørn A. Edvardsen
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T.h. Broder Johan Skjulhaug i ﬁnt driv.
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Gradspassering i losje St. Olav XXV
Torsdag 9. november ble en liten milepæl
i Losje St. Olav XXV i Steinkjer, da tre
Brødre hadde gradspassering samtidig til
2. Grad.
Gradspasseringen ble gjennomført
etter de nye ritualene for 3 eller ﬂere
kandidater.
Da det ikke så ofte er møter i 2. Grad, ble dette for det første en ﬁn, litt annerledes opplevelse, og samtidig
en god repetisjon av symboler og symbolverdier.
Vi hadde besøk av Drott Klaus Myran Losje XXII Stiklestad, som ga oss ﬁn undervisning om symboler i
2.Grad og noen gode ord om toleranse og tilgivelse.
Andre Brødre fra moderlosje XXII Stiklestad var også med og satte et hyggelig preg på møtet og
Brodermåltidet. I det hele en ﬁn kveld med gode følelser av Broderskap.
Losjen har de siste årene satset litt ekstra på vervekampanjer, noe som har resultert i ﬂere nye medlemmer,
og det er derfor planer om et nytt informasjonsmøte på nyåret.
Losjen har også nettopp hatt opplæring for 1. og 2. Grad, og har datert nok et kurs i november, for 2. og 3.
Grad, med stoff fra 2. Grad som tema.
Det vil også bli prioritert å få til et 2. Grads møte til våren.
Hilsen fra Losje XXV Steinkjer.
Broder Hallvard Nordgård.

Annonser til annosebilaget i St. Olavposten 2-2007.
Redaksjonen vil informere om at annonser som skal være med i utgave 2-2007 må være redaksjonen i
hende senest 15. mars 2007. Ytterligere informasjon kommer i St. Olavposten 1-2007. Det er den enkelte
Losje som selv bestemmer prisen på annonsene. Dette er en kjærkommen ekstraintekt for mange Losjer så
pass på denne muligheten.

Uteglemte annonser:
Redaksjonen beklager at to annonser fra Losje IX Tønsberg ble uteglemt i annonsebilaget i nr. 2-2006. Vi
prøver å gjøre det delvis godt igjen:
Foynland
Pb. 54 – Teie Tlf. 33 30 48 30
Storkjøkken A/S
3106 Tønsberg
E-post knut@foynland.no.
Br.Knut Fredrik Østbye
FUTURA
PROFIL A/S
Br. Kenneth Schumann
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Hemsengvn.37 Tlf. 33 38 66 99
3140 Tønsberg E-post futura@online.no.

IX Tønsberg

IX Tønsberg
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GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
Neste nummer av St. Olavposten kommer ut
ca. 15. februar 2007.
Materialfrist er 15. januar 2007
Skriv gjerne til oss om ting som forgår i din
Losje.

Brødre som har gått bort:
Aarø Jørgen Johan Losje III
Født 17.11.1934 Død30.10.2006

Skjeslien Einar Losje II
Født 05.06.1925 Død 30.07.2006

Syvertsen Torbjørn M. Losje XI Holm Aksel Losje XXV
Født 23.09.1924 Død 07.09.2006
Født 18.08.1954 Død 30.07.2006
Tobiassen Alfred Losje X
Født 11.05.1923 Død 20.08.2006

.
Dybendal Knut Losje I
Født 20.01.1915 Død 22.07.2006

Moland Sigurd Losje XI
Født 25.05.1922 Død 22.07.2006

Vi lyser fred over deres minne
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Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:
Losje X
Losje XXII
Losje XVI
Losje XIII
Losje VII
Losje VII
Losje VII
Losje VII
Losje XXI
Losje XXI
Losje XII
Losje II
Losje I
Losje XII
Losje XXV
Losje IV
Losje XIV
Losje VIII
Losje XVII
Losje I
Losje XII
Losje XIII
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Skaara Svein
Kristiansen Sven Richard
Østvold Trond
Fjeldstad Lars
Manheim Haakon Espen Haraldsson
Olaussen Lars Fredrik
Hafstad Sven-Erik
Roxrud Halvor Kolstad
Hamre John
Lothe Jostein
Kleppe Stein Erik
Friis Arvid
Mohr Andreas
Henne Leif
Engan Frank Olav
Eriksen Pål-André
Myklebust Per-Robert
Næss Svein Erik
Fløisvig Rein Christian Larsen
Kalve Tom Rune
Onarheim Preben André
Braaten Steinar

15.11.2006
07.11.2006
02.11.2006
18.10.2006
16.10.2006
16.10.2006
16.10.2006
16.10.2006
09.10.2006
09.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
28.09.2006
28.09.2006
20.09.2006
19.09.2006
19.09.2006
18.09.2006
04.09.2006
23.08.2006
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B
Hei lille fugl!
Du sitter så tyst
På nattsvart kvist
Iskrystallene ﬂammer opp
av Desembersolens
vannrette stråler
Kjenner du varmen
Lille fugl?
Lille fugl
Klarer du ennå
En dag
Å ﬂøyte God morgen?
Klarer du ennå et år
Å vise oss, ditt modige
Bryst?
Ditt bryst med budskap
om fred og den barnlige
lyst!
Lille fugl!
Bli med oss i den kommende
Høytid!
Bli med oss, som symbol
På lys!
På Glede!
På Varme!
På Omsorg!
God og velsignet Jul Lille Fugl!
Sees i morgen, i overmorgen
og
I uendelighetens undrende
perspektiv
av Broder Svein Trælvik

RETURADRESSE:
RHK-Norge
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