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Høyverdige Riksdrott har ordet:
Gode Ordensbrødre
Når dette leses er sommeren dessverre på hell og natur og
mennesker har så smått startet forberedelsene til høst og
vinter.
Det samme gjelder selvfølgelig våre Losjers Råd, Hird
og Brødre. Alle ser vi frem til å møtes for igjen å ta fatt
på det gode, trygge og inspirerende samværet som er så
fremtredende når Losjebrødre og Losjesøstre møtes.
Selv om det har vært sommer og sol så har enkelt i Ordenen
holdt et høyt aktivitetsnivå og jeg vil gjerne berømme vår
Ritualkomité som under ledelse
av Broder Bjørn Harry Johansen Losje II har nedlagt et
meget tidkrevende og nøyaktig arbeid med justeringer og tilpassinger av våre
Ritualer. Jeg er viss på at de som skal bruke de nye Ritualbøkene vil bli meget
fornøyd med sluttresultatet.
Det kommende Drottmøte vil stifte bekjentskap med to nye komiteer. Den ene
komiteen, som ledes av Broder Trygve Jarholt Losje II, arbeider med utnyttelsen
av vår Internett-portal og Broder Arnﬁnn J. Kristensen Losje XIX leder en
utredning om en strategi for Ordenens ekspansjon og utbredelse. Dette er helt
nødvendige satsningsområder som Ordenen må vie stor oppmerksomhet i den
nærmeste fremtid og vi ser med spenning frem til at disse komiteers formenn
skal legge frem sine rapporter.
Riksrådet vet at de stedlige Råd legger ned mye tid og energi i utarbeidelsen
av de kommende terminers program og strategier for rekruttering. Det legges
og mye arbeid i de enkelte møters innhold innenfor Ridderhallens vegger, til
Brodermåltidene med påfølgende ettermøte. Dette er et arbeid som ikke kan
vektlegges nok og jeg ønsker alle de impliserte lykke til i sine bestrebelser til
Brødrenes utvikling og trivsel.
Riksrådet er og orientert om at det arbeides intenst i ﬂere Losjer for å skaffe
seg egnede lokaler til sin møtevirksomhet. Dette er prosjekter som, hvis de
lar seg realiser, vil ha meget positiv, engasjerende og samlende effekt på
Brødrene i de aktuelle Losjer. Vi vil følge denne gledelige utviklingen og ser
med forventning frem til at det foreligger et sluttresultat av de anstrengelser
som er og blir nedlagt i disse prosjekter.
Vi ser frem til høstens møter og til et fruktbart Ordensarbeide i harmoniens
tegn.
Ole J. Andresen
Riksdrott.
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EN BRODER SOM ENDRET ET KLART NEI
TIL “VEIEN VIDERE” TIL Å BLI EN VIRKELIG
Et forsommer samtale med Broder Erik Normann, Losje VII Moss.
ENTUSIAST

Broder Erik har
i Losje VII vært
Drott 2 ganger a
2 perioder, videre
har han innehatt
embeter som Jarl og
Lendermann ﬂere
ganger, skald indre
og ytre vakt, og har
49 års fartstid, så
grunnlaget er bunn
solid.

Det var ikke med en viss forbauselse at vi
Brødre i Losje VII Moss ﬁkk rede på at Broder
Erik Normann meldte seg på for opptakelse i
St Antonius 4/5 grad.
Han hadde siden starten vært svært skeptisk
til et slikt prosjekt, og snakket stadig om hvor
skadelig dette kunne være for vår Orden.
Broder Erik er ikke av de Brødre som holder
“tett”, men diskuterer og sier klart ifra hva
han mener. Derfor ble hans “snuoperasjon”
mottatt, fra allerede entusiastiske Brødre,
med stor glede, forundring og respekt.
Hva er derfor mer riktig å ta en samtale Broder
Erik ,som går i sitt 84 år, og snakke med han
om hans arbeide i losjesammenheng, og få
noen svar på hans tanker.
Han har vært regnet som en rabulist, og han
har stått på sine meninger. Men han har vært
forsiktig med å ha skylapper, for andre kan ha
meninger som er like gode, som han sier. Men
man skal ikke alltid godta enhver mening som
kommer fra høyere hold, man kan diskutere
det, og kanskje har man tatt feil.
Mange ganger har han synes ting har vært
helt håpløse, men etter å ha tenkt over saken,
og latt tiden arbeide, her det vist seg at de
andre ofte kan ha hatt rett. “I slike tilfeller
må man bare innrømme at man har tatt feil“ ,
sier Broder Erik.
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I forbindelse med “veien videre”, ble han en
sterk motstander. Hovedårsaken var at han
var redd for en splittelse i Ordenen, og at vi
fortsatt etter hundre år, ikke var moden nok til
å gå videre.
Og han synes 33 grader hørtes forferdelig ut.
Broder Erik innrømmer nå at han faktisk tok
feil i denne saken.
Han la merke til de Brødre som gikk inn for
dette nye, var Brødre han satte høyt, og han
syntes at de, med den entusiasmen disse viste,
at dette “nye” ikke kunne være så galt likevel.
Disse personene var jo vettuge folk!
Broder Erik forteller:
“Det som var det vesentligste i og med at jeg
endret standpunkt, var at jeg funderte mye på
dette, og det kom stadig igjen om natten - som
det oftest gjør. Man drømmer om det.
En natt drømte jeg at jeg traff min gamle,
nå avdøde losjeBroder, Normann, Johnsen,
hvor vi snakket om losjearbeidet. Blant annet
nevnte jeg hva jeg mente om “veien videre”
og de nye gradene.
Da ﬁkk jeg et svar fra Broder Normann
Johnsen som snudde opp ned på mine tanker
og meninger. Han sa til meg “ Hvordan kan
du kritisere noe som du ikke vet hva er”, og
dette var for meg et meget godt argument.
Dette, og en nysgjerrighet på det nye, gjorde
at den eneste måten å få greie på hva dette
dreide seg om, var å melde meg på. Jeg tør jo
ikke si om Normann Johnsen ville gått inn for
høygradene, for han hadde jo også sine sterke
meninger om losjen og dets innhold”.
Og Broder Erik har ikke angret ett sekund på
sin nye vandring i de høyere avsnitt i ettertid.
Han synes dette har vært svært givende.
Som han sier:
“Når man blir eldre, og har gått i losjen i snart
50 år, hørt de samme ritualene, og faktisk
hørt de samme innleggende, så blir det til at
man blir sittende og følge med til å begynne
med, men så ﬂyr tankene over i andre baner.
Man følger ikke med lenger, og man lurer på
om man sover eller ikke sover. Og da har
interessen lett for å bli borte. Det blir så man
lurer på hvile unnskyldninger en skal ﬁnne på
for å slippe å gå på losjemøter. Da er man
inne på “farlige veier” i losjen.”
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“Men så den 27.09.03 ble jeg opptatt i
4/5 grad, og etter hvert som man ﬁkk litt
innblikk i hva de høyere avsnitt innebar, ble
interessen for losjen i de 3 første gradene
atskillig større. Nå sovner jeg ikke på møtene
lenger. Høygradene har gjort interessen for
symbolgradene mye, mye større.
Ved opptakelse i 4/5 grad forteller han at han
hadde følelsene av å komme inn i noe helt
nytt, inn i helt nye tankebaner.
Symbolgradene åpnet seg fra en helt nye
vinkler, hvilke han ikke hadde tanke på før.
Dette ga grunnlaget for at interessen for å
fortsette, økte betraktelig.

å få en slagkraftig Orden. Hvis vi ser tilbake i
tiden, på alle de prektige losjeBrødre som har
falt fra, og hvorfor faller de fra ? - De ﬁnner
ikke mer utfordringer i arbeidet, de går lei, og
det koster ikke så rent lite å være med i losjen.
Får du ikke noe igjen for “innsatsen“, så er
du borte. Det at vi nå får de høyere avsnitt,
vil gjøre at interessen øker, og vi vil, om det
arbeides riktig, få en meget slagkraftig Orden
på sikt.”

Når han nå var opptatt i 4/5 grad, lurte kona på
om han nå ikke hadde tenkt til å slutte. “Nei“,
sa han, “for det er nettopp nå det begynner å
bli morsomt, og jeg blir borte ﬂere kvelder,
for dette interesserer meg, og gir meg svært
mye igjen !”

“Mer opplysning fra høyeste hold kan være til
hjelp, men man må basere seg på at det er de
yngre som kommer opp. Det som forundret
meg mest, var at da jeg ble tatt opp, trodde
jeg det var kun yngre mennesker med, med
det viste seg at det var mest “gamle kjente
kæller” jeg traff.”

Broder Erik holder ofte på med treskjæring
nede i hulen sin i kjelleren, og der summer
og går tankene stadig, og det er spesielt
losjearbeidet det dreier seg om.
Her forteller han at han lager innlegg i losjen,
som aldri blir holdt. Videre synes han det
er synd at han ikke viste det han nå har fått
kjennskap til, den gang han var drott. Da
kunne han ha gjort mye mer ut av embetet .
For etter å ha kommet opp i de høyere avsnitt,
har man fått en mye mer forståelse og innblikk
i symbolgradenes innhold og ritualer.
Videre påpeker han viktigheten av
studiegruppene som er satt i gang i forbindelse
med de høyere avsnitt, noe som gir et mangfold
tilbake, både av kunnskap og et fantastisk
godt vennskap mellom losjeBrødre. Samtidig
som rodemøtene gjør møtet med de andre
gruppene svært interessent. “Man blir kjent
med Brødrene på en annen og riktig måte“.
Opptakelsen i 6 grad inspirerte han faktisk
også til å fortsette videre - så lenge helsa
holder. Og han legger til:
“Nå man blir eldre har man lett for å synke
sammen i en stol, og der sitter man, så leser
man litt, og så ser man på tv, og så er dagen
gått. Man har godt av å være med på noe man
må bruke hodet på, og tenke lite granne, så det
som har hendt i høyere avsnitt, er inspirasjon
til å være mer med - også aktivt.
Det er også viktig at kona eller samboer har
forståelse av hva en driver med.
Jo mer vi arbeider nå, jo mer sjanse har vi til
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Tilslutt dytter vi inn det siste spørsmål - Hva
har du å si til de som er negative til de høyere
avsnitt.?

“Men en ting som også kan være en bakdel,
er at det koster en del kroner å være med i
de høyere avsnitt, og vi eldre er mye mer
påpasselig med hva vi bruker penger til. For
mange kan det være et økonomisk spørsmål.
Og spørsmålet er hele tiden - hva får jeg igjen
for kronene ? Er man i tvil om man får noe
positivt igjen, så holder man igjen. Videre
er det viktig at vi eldre viser de yngre, at vi
er virkelig interessert i denne fremtiden, og at
det virkelig er noe som fenger oss og gir noe
igjen. Min erfaring er at det øker interessen
for symbolgradene ganske sterk, noe som er
veldig viktig. Man må aldri glemme at det er
symbolgradene vi bygger på !!!”
Etter intervjuet er det helt klart at dette er en
vei som burde fenge enhver ordensBroder.
De største kostnadene er allerede over, da
det med opprettelser av Provinsiallosjer i
de høyere avsnitt begrenser reisekostnader,
overnatting osv. Kostnadene blir først og
fremst de som har med selve opptakelsen å
gjøre. Ellers blir det som et vanlig losjemøte
i St Olavslosjene.
Så Brødre, ung som gammel, som har
fartstid nok, ta utfordringen. Gjør som
Broder Erik, hopp ned fra gjerdet
å få en ny opplevelse, ikke minst i
symbolgradene. Du vil da være med på
å styrke vår Orden for fremtiden.
(Broder Helge F. Bjerke)

Tale ved Broder Einar Moltebergs
bauta 17. mai 2005
av Broder Arvid Johan Løkkeberg

Det er viktig å studere og forstå historie. Historien gjentar
seg riktignok ikke, slik som mange hevder. Men historiske hendelser har ofte mange likhetspunkter. Så langt
tilbake i historien vi kommer, har menneskene ført kriger
mot hverandre. Våpnene har vært forskjellige, men grunnene er ofte de samme, både blant mennesker, dyr, fugler
og ﬁsker. Det handler om at noen mener at noe er sitt, og
dette noe vil man ikke dele med andre.Eller det kan være
at dette noe er det man vil ta fra andre og gjøre til sitt.
Til syvende og sist handler det om at jeg vil ha noe som
du har, og det jeg har, det vil jeg neimen ikke dele med
andre.
La oss se litt tilbake på vår egen historie. Vi vet at steinaldermenneskene også slåss og førte en slags kriger. Når
steinaldermennesket hadde funnet seg en boplass, ville
det ikke dele sine muligheter til fangst og ﬁske med andre
stammer. Slike stammekriger ser vi fortsatt i store deler
av verden i dag. Den gang som nå blir mennesker drept.
I vikingetiden slåss småkongene i Norge mot hverandre.
Man ville ha mer til seg selv, og gjerne på bekostning
av andre, såvel innenlands som utenlands. Mennesker ble
drept, familier splittet.
Etter vikingetiden ble Norge et lydrike under Danmark.
Gjennom konﬂikter og kriger kom vi etter hvert inn under
svensk herredømme. For 100 år siden sa norske menn at
nå var det nok: Vi vil ha vår frihet tilbake (kvinnene hadde ennå ikke noe de skulle ha sagt!), men, kjære venner:
Det ble en fredelig løsning. Norge ble fritt, og gjennom
en folkeavstemning, valgte vi vår nye konge: Prins Carl
kom med sin familie og han tok navnet Haakon den VII.
Men heller ikke vi ﬁkk være evig i Paradiset.
I 1940 var det noen som ønsket mer ”Lebensraum”. Våre tyske venner lot seg lure til å være med på
en okkupasjon av mange land, deriblant Norge.
Drott i Losje IV, Broder Arvid Johan Løkkeberg
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Vi kjenner alle historien om 7. april. Tyske tropper kom
til Norge. Men vi nordmenn er sta. Vi ville ikke legge oss
ﬂate for tyske tropper. Vi kunne ikke yte en stor og massiv motstand. Men den gangen som nå: Et folk ﬁnner seg
ikke i å bli underlagt en fremmed stat. Det ble ytet masse
motstand i det små. Mange var involvert. Tyskerne var
ikke nådige. Mange ble tatt. Noen ﬁkk små straffer, noen
havnet på Grini. Noen ble sendt til tyske fangeleire, noen
døde underveis, noen døde i konsentrasjonsleirene. Felles
for dem alle var: Vi vil ikke la noen okkupere oss. Vi vil
kjempe for vår sak, om det så skal føre oss i døden. Da må
man ha en sterk etikk. Og en slik etikk er verd livet!
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors har en slik etikk. Vi
har en stor tanke. Utbredelsen av vår store tanke er i korthet slik: Nestekjærlighet og troen på en Høyere Styrelse!
Jeg synes Rudolf Nilsen sier det så ﬁnt:
”Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn,de som
har tålmod og vilje og aldri i livet går henog selger min
store tanke, men kjemper til døden for den.”
Og videre sier han:
”Ja, gi meg de beste blant dere, og jeg skal gi dere alt.
Ingen kan vite før seiren er min, hvor mye det virkelig
gjaldt.
Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blant
dere er kalt.”
Vår kjære Ordensbroder Einar Molteberg falt under disse
omstendigheter. Hva var da mer naturlig enn at vår Losje,
St. Olav nummer IV av Ordenen Riddere av Det Hvite
Kors etter krigen reiste en bauta over hans minne. Han
gikk i døden for vårt land, sin familie, sin Orden og sin
Losje.
Kjære venner, Gode Ordensbrødre!
Det er nå 60 år siden Norge ble kvitt okkupantene. De
beste blant oss måtte dø. Det er derfor med stor respekt
og ydmykhet jeg i dag legger blomster ved Broder Einar
Moltebergs bauta. Uten slike som han kunne verdenshistorien sett annerledes ut!.

Broder Einar: Fred være med deg.
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Fjellet i våre liv

D

et er ikke tilfeldig at du ble den du er. Gjennom livet, - helt fra dine første dager,
har omgivelsene påvirket og berørt deg. Det er rart å tenke på i grunn. Under andre
livsvilkår, - hvordan hadde jeg da blitt?
De ﬂeste ting skjer så fort. Det vi for noen tiår siden trodde var toppen på fremtiden, er i
dag nærmest historie fra fjerne tider.
Og vi mennesker, - du og jeg, - rives med i denne fantastiske utviklingen. Det vi trenger,
blir enda ﬁnere og bedre. Det vi ikke trenger, klarer reklamen å innbille oss at vi ikke
kan leve foruten. En skal få mange tiår på ryggen før man våger å si ”nok er nok”. Jeg
vil styre mitt eget liv.
Hvor ﬁnner jeg uforanderlige holdepunkter?
Et intervju på radioen, et eldre ektepar fortalte om sitt uforanderlige holdepunkt i livet.
Ekteparet var fra Loen ved Nordfjord. I bakgrunnen reiste fjellet Skålen seg over 1800
m til værs. Fra havets overﬂate var det en av Norges bratteste oppoverbakker.
Dette fjellet besteg de som nygifte, og de inngikk en pakt med hverandre om at fjellet
skulle bestiges hver femte bryllupsdag.
Og det hadde de holdt. Nå hadde de vært gift i 45 år.
De hadde levd et spennende liv. Besøkt mange land og opplevd ﬂere kulturer. Med stor
hastighet hadde de levd livet. – Men…..
Skålen hadde for dem blitt ett av livets faste holdepunkter. Fjellet hadde blitt symbolet
på det trygge og uforanderlige. Det ﬁkk dem til å sette livet i perspektiv, - til å vurdere
det viktige mot det uviktige, - til å roe ned farten gjennom livet.
Fjellet ble for dem en livets holdeplass.
Har du og jeg det? – Ja, jeg tror det. Hvis vi tenker oss om, har vi alle noe vi føler
trygghet ved. Vi har alle, - et fjell i våre liv som gir oss tid til ettertanke. Hvis ikke…..
Kanskje kan vår losje være et slikt fjell for oss brødre?
Vår Orden er symbolet på det trygge og uforanderlige.
(Ord for dagen 28.04.05 Losje IV) Broder Leif G. Knold
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GROTID I LOSJE XIV
KRISTIANSAND

Ordenen Riddere av
Det Hvite Kors
Losje St.Olav XIV Kristiansand er åpen

Jeg vil gjerne dele med mine Losjebrødre de erfaringer vi har hatt med for opptak av nye medlemmer og inviterer til
vennemøter i det siste i Losje XIV, Kristiansand. Vi har dessverre informasjonsmøte om vår Orden.
mistet ﬂere Brødre de siste årene og tilgangen på nye Brødre har Onsdag 06.04.05. Kl 19.15.
heller vært dårlig.
For å bli med i vårt Broderskap må du være over
Rådet fant derfor ut at noe spesielt måtte gjøres, og valgte å gå aktivt 25 år og norsk statsborger.
ut med en annonse i den største lokalavisen i Kristiansand. Det har Kontakt oss på tlf. 90 05 27 57 Torgrim
vi gjort 3 ganger til hvert sitt vennemøte. Annonsen har resultert i at Nordgarden eller Ruben Olsen på tlf. 38 16 65
3. kandidater søkte om opptakelse på hvert av de 2 første møtene og 83 eller 41 30 31 12, for påmelding og informasjon.
Påmelding seinest innen 04.04 kl. 1700. Føler du
7 kandidater på siste vennemøte 060405.
at dette er noe for deg er du hjertelig velkommen!
De 6 første kandidatene er nå tatt opp og er på vandring opp i
www.rhknorge.no
gradene. De 7 siste skal tas opp tidlig i høstsemesteret.
Det er sikkert noen Brødre som reagerer på at vi går aktivt ut i
avisen, men når egne Brødrene ikke makter å ﬁnne kandidater blant
sine venner og kjente, var det etter vårt syn den beste måten å verve kandidater på. Vi kjenner
jo ikke de aktuelle kandidatene på forhånd, men vi må regne med at det er de som er interessert
i Losjearbeid som kontakter oss. Erfaringen med de 6 som allerede er tatt opp er svært gode.
De er alle svært positive og deltar aktivt på møtene.
Kanskje denne måten også kan brukes av andre? Annonse teksten var slik: se ovenfor
Annonsen ble satt inn en uke før vennemøtet og under rubrikken Kunngjøringer.. Vi hadde
reker til bevertning og spanderte mat og drikke. Vi kommer til å fortsette på samme måte en
tid fremover. I 2004-05 hadde vi et vennemøte på høsten og et på våren. Neste vennemøte er
planlagt høsten 2005.05.05
Med broderlig hilsen Ruben Olsen Kansler Losje XIV

PROVINSIALLOSJE MIØSEN
av St. Antonius til Ordenen
Riddere av Det Hvite Kors
stiftes på Lillehammer 22. oktober 2005
Begivenheten vil ﬁnne sted i Frimurerlosjens lokaler på Lillehammer.
Adresse: Mathiesensgt. 1, 2609 Lillehammer.

Invitasjon med detaljert program, priser og
påmelding vil bli sendt alle Losjene.
St. Olav Posten 3-2005
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Flanerier
av Broder Truls Birkelied

V

i mennesker er en forunderlig rase. Vi føler oss så høyt hevet over dyrene
og over de ﬂeste av våre medmennesker, men allikevel er vi til stadighet
opptatt av det som de ﬂeste dyr og de ﬂeste andre mennesker er opptatt av;
nemlig det faktum at vi alle tror fullt og fast at gresset er så mye grønnere på den
andre siden av gjerdet.
Egentlig har vel de aller ﬂeste av oss det riktig godt. Godt med hverandre,
godt i hjemmet, rimelig godt i vårt daglige arbeid og i vårt daglige liv, men
allikevel så er det andre ting som lokker. Det som vel aller oftest ligger til grunn
for denne stadig tilbakevendende trangen etter ’noe annet’, er vel det faktum at
vi alltid tenker tilbake på ting vi ikke ﬁkk gjort, steder vi ikke ﬁkk besøkt, de
ganger hvor vi sa nei når vi kanskje burde ha sagt ja! (og omvendt). Hvor mange
av oss har ikke spurt oss selv om ’vi kanskje ville hatt det bedre hvis vi den
gangen hadde.......’ det er de små og ubetydelige, kanskje ikke engang registrerte
avgjørelser, eller mangel på samme, som rammer deg i de senere år.
Moralen? Jeg vet ikke annet enn at vi kanskje bør bli oss mer bevisst våre
handlinger, våre ord og våre tanker. Kanskje skulle vi stoppe opp i det daglige
jag og spørre oss selv om hva som egentlig er så voldsomt viktig at vi ikke lenger
har tid til å leve?
Det er lett for meg å si dette for jeg er tross alt blitt ”tidligpensjonist” og jeg har
all verdens tid til både det ene og det andre, og allikevel - når jeg er ute i naturen
på mine vandringer og stillheten får slippe til inne i meg - tenker jeg ofte tilbake
på nettopp de tingene jeg nevner ovenfor, tenker på hva som kunne vært gjort
og/eller sagt annerledes. Men jeg ﬁnner jo aldri svarene, de er jo også akkurat
som spørsmålene - helt hypotetiske. Men jeg tror allikevel at jeg ad omveier
føler en større tilfredshet ved å vite at evnen til å tenke meg om, evnen til å
resonnere, kanskje kan gjøre meg til et bedre medmenneske i dagen i dag? Et
bedre menneske for deg og alle de andre jeg er glad i. Litt mer tålsom? Litt mer
tålmodig? Litt mer forstående? Litt mer åpen? Kanskje?

”La Lumiere Nordic”
av Broder Magne Augestad

F

or noen år siden var jeg på studietur i Paris. Etter lange vandringer i Louvre, satt
jeg på en uterestaurant og studerte mennesker fra alle verdenshjørner som satt eller
ruslet forbi i sommerværet. Da kom det en mann og slo seg ned ved nabobordet. Han
åpnet den lille handleposen og la tre bøker foran seg på bordplaten. Bøkene var på
fransk og jeg kunne lese på coveret til hver av dem. Alle behandlet samme tema: Det
nordiske lyset Ikke polarlyset i nord med ﬂammende fargetepper på vinterhimmelen.
Men La Lumiere Nordic.
Jeg kan ikke huske detaljer fra selve turen. Alt forsvinner i glemselens tåke unntatt
dette: La lumiere Nordic som franskmannen aldri hadde sett eller opplevd. Derfor måtte
han kjøpe seg teoretiske kunnskaper fra bøkene.
Noen år senere overhørte jeg en høyrøstet samtale mellom to menn på et galleri i
Stavanger. De sto foran et ordinær litograﬁ som beskrev den lyse sommernatta på våre
kanter av landet. Begge mente at sommerlyset i bildet var et falsum som ikke eksisterte
i virkeligheten. Dette var i januar og jeg tillot meg å spørre hvor lenge de hadde
vært her i landet. Svaret var: ”Vi kom i går”. Jeg ba dem vente med diskusjonen til
midtsommers. Da kunne de virkelig diskutere lyset og kvaliteten i bildet, mente jeg.Hvis
du studerer et vanlig norgeskart, oppdager du at 60 grader nordlig bredde går omtrent
gjennom Nordmarka på Østlandet og ender i havet i vest et sted mellom Haugesund og
Bergen. Men det mange ikke vet, er at den samme breddegraden, passerer syd spissen
av Grønland, midt i Hudson Bay i det nordlige Canada og omtrent midt i Alaska. Så
langt nord har vi alltid bodd her på Vestlandet. Levd og utviklet vår spesielle kultur i
uminnelige tider. Men de aller ﬂeste av de milliarder av mennesker som lever på jorden
i dag eller har levd her tidligere, har aldri opplevd dette nordiske lyset. Mesteparten
av homo sapiens bor rett og slett for langt mot syd De kjenner ikke disse underlige
vinterdagene når fargene lyser mot deg nesten i samme fargetone - som om det ikke
fantes noen fargeskala. Eller de bløte sommernettene hvor dag og natt ﬂyter over i
hverandre fordi det er umulig å skille dem fra hverandre.
Her på vestlandet kommer det meste av lyset inn fra vest, fra storhavet utenfor kystene
og fjordene våre. Sollyset speiler seg i havet og kaster seg med stor styrke innover
land hvor det treffer naturen innenfor med berg, fjell, sjø og vann og ikke å forglemme
planter, dyr og mennesker som trives og vokser seg store i denne virkeligheten.
Det er i denne virkelighet jeg ser fjordene her vest i mot havet. Ingen av dem er like i
sitt mangfold og i ly og vekk fra storhavet. Alt som gror og eksisterer her, har erfaring
med lysets utallige fasetter gjennom årets 12 måneder—år ut og år inn i tusener av år.
Det er landskapet og lyset fra havet som preger oss med sitt mangfold og som skapte
all bosetting og kultur, gammel historie og tradisjon langsetter fjordene. Vekk fra harde
stormer og vinter vær - når lyset er på sitt svakeste eller fordi lyset stenges ute av
snøkledd vintervær høyt over fjorden. Den som vender vestover - ut mot Nordsjøen og
Atlanterhavet.
Det er dette lyset som er årsaken til livet og kulturen vår, og som jeg liker så godt å
male,- alltid i nye varianter og former. Ikke en spesiell fjord, ikke et spesielt fjell,
heller ikke et lite ferjested. Det er metaforene jeg er opptatt av og ikke brudeferden,
romantikken fra ca 1850 eller den fotogene virkelighet. Men fjorden, fjellene rundt og
sjøen ”Ett eller annet sted på Vestlandet”. Det som preger hver eneste av oss. Vi som
valgte å leve livet i La Lumiere Nordic.

Sommertanker
av Riksdrott, Broder Ole Jørgen Andresen

En sen sommerkveld på hytta ble
jeg sittende på terrassen og nyte den
fullkomne stillheten, synet av blek måne
og stjernene som langsomt trådte frem
på den alt mørkere himmel. Det var som
tiden et øyeblikk sto stille og naturen og
menneskets puls slo i takt i fullkommen
harmoni.
Dette øyeblikkets innhold ﬁkk meg til å
tenke tilbake gjennom årene som har gått
siden jeg som ung mann ﬁkk anledning til
å tre inn i Ordenen Riddere av Det Hvite
Kors.
Begivenhetene har vært mange og man
har fått anledning til å bli kjent med et
stort antall ﬂotte og rause mennesker
som villig har delt ut av sine kunnskaper,
livserfaringer og ikke minst har de gitt av
seg selv og sin personlighet.

seg Ordenens høye målsettinger. En av
disse mål er å skape en Orden i samklang
og harmoni og skal man oppnå dette må
de enkelte ledd i Broder og Søsterkjeden
fremstå som mennesker som er
nyanserte og balanserte, inkluderende
og harmoniske i sin fremtreden.
Noe av det første vi lærer i vår Orden
er selvransakelse og selverkjennelse
og ettersom årene går og vi får større
selvinnsikt må vel de ﬂeste av oss
innrømme at vi har et evigvarende
arbeide med oss selv og vårt ego.

Likevel, det oppriktige engasjement gjør
at man arbeider ufortrødent videre og
legger trøstig stein på stein i et byggverk
som sakte men sikkert reiser seg mot
himmelen og tar en monumental form.
Imidlertid ser jeg ikke for meg at vi
Dette har, sammen med de idealistiske bygger noe monument over oss selv men
målsetninger, våre innholdsrike Symboler jeg øyner en stor, mektig og ærverdig
og vakre rituelle handlinger, absolutt bygning som inneholder mange rom.
bidratt til at man utvikles og tilegner seg
verdifulle og positive egenskaper som er Her er det rom for blant annet Tro –
betydningsfulle også utenfor Ridderhallen Tillit – Toleranse og Tilgivelse og for
mitt indre øye ser jeg at disse rommene
og Ordenens vegger.
som inneholder alle Ordenenes dyder
Enhver Ordensbroder og Ordenssøster, har dører som leder mot en stor Hall
blir oppfordret til å arbeide med seg selv hvor det hersker den totale Fred og alle
for å utvikle seg til et menneske som, tilstedeværende mennesker lever og
handler i samklang og Harmoni.
gjennom studier og læring, kan nærme

To ulver
En kveld satt en gammel indianer og snakket med sitt barnebarn om kampen som foregår inne i oss
mennesker. Han sa, ”min sønn, kampen er mellom de to ulvene som er inne i oss alle.”
Den ene er ond. Det er sinne, frykt, misunnelse, sjalusi, sorg, anger, grådighet, arroganse,
selvmedlidenhet, skyld, underlegenhet, løgn, hovering, overlegenhet og egoisme.
Den andre er god. Det er glede, fred, kjærlighet, håp, ro, ydmykhet, snillhet, velvilje, empati,
sjenerøsitet, sannhet, medfølelse og tillit.
Barnebarnet tenkte en stund på dette og spurte så sin bestefar: ”Hvilken ulv vinner?”
Den gamle indianeren svarer stille og enkelt, ”Den du mater” (Ukjent forfatter)
Med Broderlig hilsen Rune Kvaran, Drott, Losje XXV Steinkjer
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Riddere af det hvide kors
Den ældste norske forening i Amerika
Chicago 15de januar 1913

“Nora” loge I Chicago, den ældste loge af “riddere af det hvide kors” og, saavidt
vides, den ældste norske forening I Amerika, feirer den 30te januar sin 50-aarige
stiftelsesdag. Allerede i 1860 blev foreningen stiftet, men først den 30te januar 1863
blev den inkorporert under staten Illinois love og først da begyndte den som en
hemmelig forening. Foreningen er en norsk, patriotisk forening og dens fromaal er at
vedligeholde norsk sprog, sæder og skikke i Amerika og samtidig give sine medlemmer
sygehjelp og assurance. Dens emblem er Olavskorset, et hvidt kors i rødt felt og deraf
navnet. Foreningen tæller omtrent 20 loger paa forskjellige steder i Amerika med et
medlemsantal af 2500.
Ordenens embedsmænd kaldes drot, jarl, lendermand, hærsvende og knarrer. Hver
loge vælger delegater, som til sammen danner erkelogen, hvis høieste embedsmand er
erkedrot og møder hvert andet aar.
Det er en hemmelig forening, men hemmelighederne er ikke meget store. De havde før
en ordensdragt, bestaaende af en rød kappe med et hvidt kors i, hængende over venstre
skulder, samt en hellebard i haanden. Naar de ved høitidelige anledninger optraadte i
denne, saa de meget godt du, men denne ordensdragt har i de senere aar ikke vært brugt.
For tiden er sygehjelp, assurance og selskabelige sammenkomster hovedsagen…..
Foreningen er hovedsagelig udbredt i den østlige del af Amerika, medens ”Sønne af
Norge”, som i faa aar har faaet en meget stor udbredelse, væsentlig er representert i de
nord-vestlige og vestlige stater.
Der har været arbeidet paa en sammenslutning mellem disse to organisationer, men
hidtil er det ikke blevet til noget, væsentlig af den grund, at ingen af foreningerne har
lyst til at opgive sit navn……. Logens første drot, hr. O. T. Birkeland, endnu i live og
vil som æresgjest blive indbuden til at overvære jubilæet..
Ovenstående er skrevet av Dr. A. Daae som også holdt hovedtalen under 50 års festen.
den ble holdt i Dania Hall i Chicago og omfattet hele 250 deltagere. Det ble en mektig
manifestasjon på nordmennenes posisjon i Chicago. En egetkomponert sang til ”Nora”
ble sunget og selvfølgelig reiste alle seg og sang ”Ja vi elsker dette landet”.
Som det vil fremgå av ovenstående så var det allerde i 1913 tanker om å slå sammen
R. H. K. og ”Sønner av Norge”. Dette skjedde først mange år senere, i 1939. Siste blad
i møteprotokollen til R.H.K. har den talende slutten ”The end” se nedenfor (O.M.G.)
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Losje St. Olav XII Bergen inviterer til

50-årsjubileum
lørdag 12. november 2005

Vi i Bergen har gjort vårt ytterste for at
jubileumsfeiringen skal bli en minnerik opplevelse,
og at alle skal trives under oppholdet.
Vi har bestilt opphold på SAS Radisson Hotel Norge.
Påmelding vil bli sendt hver enkelt losje.
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Symboler langs pilegrimsleden
L

angs pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros ligger det ﬂere kirker som ble
bygget i århundret etter Olav den helliges fall på Stiklestad. Dette var kirker
som pilegrimene måtte innom, og i en tid av analfabetisme var det viktig med
symboler i kirkene.
På Toten ble det satt opp ei staselig steinkirke i tidsrommet ca. 1175 – 1200. I
kirken har man funnet et alter for Jomfru Maria, med en knelepall av stein som
er tydelig slitt etter ﬂere hundre års bruk. Kirkens vernehelgen var St. Andreas.
Inne i dagens våpenhus kan i dag sees to andreaskors, det ene opphøyet, det
andre nedsenket.
Utvendig på kirkas sydøstre hjørne er det hugget ut et menneskeansikt med
blikket rettet mot øst, og på sørsiden er det en kuftekledt kropp fra beltet og ned.
Det har vært mange forsøk på å forklare hva dette skulle forstille. Forestillingen
om at det er den onde selv som er fanget i kirkeveggen går vel mest på det
groteske ansiktet. Den halve kroppen er blitt forklart med at under arbeidet med
kirka falt en av arbeiderne ned og nærmest ble delt i to.
Kirka ble bygget på den tiden Eystein Erlendson var erkebiskop i Nidaros. Han
var blitt bispeviet av paven senhøstes 1160 og året etter er han i tjeneste i Nidaros.
Han er den enkeltperson som er blitt stående som arkitekten og byggherren til
Nidarosdomen. Han var trønder og verdensmann. Eystein Erlendson studerte
ved tidens læresteder i Frankrike, og bar de europeiske åndstrømninger i sin egen
person. Da han kom tilbake fra sitt eksil i England, som skyldtes stridighetene
med kong Sverre, satte han i 1183 i gang byggearbeidene til Nidarosdomen.
Erkebiskop Eystein regnes som forfatter til ”Hellige Olavs liv og undergjerninger”.
Boka ble skrevet i tidsrommet 1160-1180. altså et halvt århundre før Snorres
Olavsaga. I denne boka beskrives ﬂere av miraklene som den hellige Olav gis
æren for. Blant disse forteller han om ett som han selv kom ut for i sin egenskap
av byggmester på Nidarosdomen:
Eystein inspiserte byggearbeidene på Domkirken, men falt ned fra et stillas og
ble mer eller mindre livløs brakt til sengs. Det var tre dager før Olsokfesten,
som han selv som biskop skulle lede, og mange pilegrimer var ventet fra nær
og fjern. «Da jeg lå i slik pine på kropp og sjel, tydde jeg i min bønn til min
beskytter, den hellige Olav, full av tro, selv om jeg ikke stolte på mine egne gode
gjerninger. Og jeg kom til å sanne at han ikke glemmer sine når de roper til
ham.» På Olsokdagen lot han seg avkreftet bære til kirken for i hvert fall å følge
Olavsmessen med hele folket. Da han kom til kirken, følte han seg straks bedre.
Han ba Olav om krefter til å delta i prosesjonen, skjønt han kunne ikke stå på
benene, og ﬁkk det. Ja, han våget endog å ta ordet i all korthet - og mens han
talte, vokste kreftene, og han holdt uventet en lang preken som han pleide. Litt
etter litt følte han seg helt frisk.
Det er kanskje dette Olavs mirakel som er gjengitt i kirkeveggen på Toten.
Mirakelet må ha vært kjent da Hoff kirke ble bygget og her hadde kirkegjengerne,
en historie på sin kirkevegg som fortalte om Olav den helliges kraft som
helgen.
Erkebiskop Eystein døde den 26. januar 1188.
Utvendig på kirkens østside er det uthugget to kors som nok er såkallte kyssekors.
det ene er utformet som et hjulkors med en markert ﬁrkant i korsets sentrum.
(O.M.G.)
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Diverse
Valgte St. Olavpost kontakter, LES DETTE!
Alle St. Olavlosjene, med unntak av to, har valgte Brødre som skal ta seg av kontakten til St. Olavposten.
Noen av Losjene har valgt en, andre to og noen hele tre stykker. Her skulle det ikke være noen mangel på
kommunikasjon skulle en tro, men det er det, med få hederlige unntak. Redaksjonen nekter å tro at det ikke
forgår noe av allmenn interesse i Losjene. Dere er valgte for å kommunisere med medlemsbladet deres til
felles interesse for alle Ordenbrødrene. I denne spalten som du nå leser burde det være litt småplukk fra
nesten alle våre 26 Losjer. Det må da være Brødre som jubilerer, turer som arrangeres eller andre aktiviteter
som det kan skrives noen linjer om. Vi vet vi har mast om dette tidligere uten å få noe tilbake fra majoriteten
av dere, men vi gir ikke opp. En kontakt skal gå begge veier, vi håper at vi har gitt dere et leseverdig blad, nå
vil vi ha kontakt med dere til felles beste for alle Brødrene.
(Redaksjonen)

40 års Hederstegn

Broder Rolf Sivertzen Losje XVI Hamar ﬁkk utdelt Hederstegn for 40 års medlemskap i R.H.K. den 19. 05 2005.
Broder Rolf ble tatt opp Ordenen den 22.02.1965 i Losje
XV Gjøvik, en av fadderne var Broder Lars Fredrik Torkehagen. Disse to har hatt et rikt losjeliv og utallige er historiene vi får høre når de møtes. Broder Rolf har nå i mange
år foretrukket Spanias klima i vinterhalvåret. Vi gratulerer
Broder Rolf med Hederstegnet!
Broder Rolf Sivertzen (til v.) Broder Lars Fredrik Torkehagen
(Foto: Palmar Ruste)

Fra Riksrådet

Som noen av dere allerede er kjent med, har vår Riksseremonimester Truls Birkelid, oppholdt seg i Spania
i dette vinterhalvåret. Som den gode Broder han er, har han også i Spania brukt mye av sin tid til å tenke
Ordensarbeide.
Han tok kontakt med, og har hatt besøk av noen av våre andre Ordensbrødre som også beﬁnner seg på
Costa Blanca. Han har også hatt kontakt med Odd Fellow ordenens leder i Torrevieja, som har gitt positive
tilbakemeldinger om eventuelle samvær.
Under sitt første opphold, har han hatt et nært samarbeide med Broder Arne Kvam fra Losje XXV, Steinkjer, og
de har opprettet kontakt med ﬂere Brødre bla. ved bruk av annonse i Spaniaposten. De er glade for den kontakt
som er oppnådd, og oppfordrer disse Brødrene til å ta kontakt med andre Brødre som igjen kan ta kontakt
enten med Broder Truls eller Broder Arne slik at adresse og telefonnummer kan bli registrert. Intensjonen
er å arrangere hyggelige sammenkomster og samtaler om Ordensarbeidet. På sikt, håper man å få dannet en
”Broderforening” på Costa Blanca
Riksrådet ser positivt på initiativet fra Brødrene Truls og Arne og mener det er av stor viktighet at kontakten
med Ordenen og Ordensarbeidet blir opprettholdt, selv når en beﬁnner seg borte fra hjemlandet. Det bør
også være av stor interesse, for de Brødre dette gjelder, å få kontakt med sine medbrødre på stedet. Riksrådet
oppfordrer derfor de Brødrene dette gjelder om å ta kontakt med Broder Truls eller Broder Arne, som nå
beﬁnner seg hjemme i Norge.
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85 års jubileum

Vår Losjebroder Arne Herdlevær jubilerte 28.06.05
Han har vært med i Losjen fra 2. mars 1959.
Han er fortsatt i ﬁn form og deltar gjerne på Losjemøtene med en klar og vidsynt
replikk - eller en god historie fra sitt store reportoar.
Dine Losjebrødre gratulerer med dagen som har vært.
Sigmund Bell Rysst, kansler Losje IX Tønsberg
Broder Arne Herdlevær

Jubileer

Vi minner om at to av våre vestlandslosjer jubileerer i høst. Først ute er Losje XX Haugesund som skal feire
25 års jubileum den 1. oktober 2005. Vi henviser til fyldig annonse i forrige nummer av bladet vårt. Påmeldingsfristen er 10. september.
Losje XII Bergen skal feire 50 års jubileum lørdag 12. november. Vi henviser til annonse og invitasjon som
blir sendt alle losjene.

Rikskansler informerer

Rikskansler meddeler at Riksrådet minner om høstens Drottmøte 29-30 oktober. Denne gang er det losjenes Jarler som skal møte i tillegg til Drottene. Fullstendig møteliste vil som vanlig bli sendt losjene i god tid før møtet.
En litt sommerstesset Rikskansler ber oss også om å minne Brødrene om adressendringer, nye telefonnumre og
andre endringer som har betydning for komunnikasjonen til Brødrene. Vi i St. Olav Posten slutter oss til dette
med adressendringer. Vi får stadig blad i retur der adressen er feil. Oftes er det ettersendingsperioden til postverket som har gått ut (1 måned).

Nyvalgte Drotter i St. Olavlosjene.

Vi lar nyvalgt Drott i

Losje II Oslo, Trygve Jarholt
Losje XV Gjøvik Roger
Losje V Fredrikstad, Tore Johnny Antonsen
Kristiansen representere
de nye Drottene.
Losje IX Tønsberg, Knut Østbye
Losje XV Gjøvik, Roger Kristiansen
Losje XVI Hamar, Petter Teige Dahl
Losje XVIII Lillehammer, Kjell Nyﬂøt
Losje XIX Trondheim, Rolf Wedø
Losje XXIII Otta, Magne Nårstad
Vi ønsker de nyvalgte Drotter lykke til i deres ansvarsfulle verv.

Broder Ole Holden død 100 år gammel.

Broder Ole fyllte 100 år 9. februar i år. St. Olavposten hadde en omtale av ham i
nr. 1-2005. Det er med beklagelse vi nå erfarer at Broder Ole ikke er blandt oss
lenger. Vi kondolerer Brødrene i Losje IX Tønsberg og lyser fred over Broder Ole
Holdens minne. (Redaksjonen)
Broder Ole Holden
St. Olav Posten 3-2005
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Losjenes møtestart høsten 2005:

Gode
Ordensbrødre.
Møt fram på
møtene!
18

Losje I Drammen
Postboks 1095, 3001 Drammen.
Møtestart høsten 2005: 5. september
---------Losje II Oslo
Brobekkvn. 51, 0598 Oslo
Møtestart høsten 2005: 22. august
---------Losje III Kongsberg
Postboks 525, 3605 Kongsberg
Møtestart høsten 2005: 22. august
---------Losje IV Sarpsborg
Postboks 462, 1703 sarpsborg
Møtestrat høsten 2005: 1. september
---------Losje V Fredrikstad
Postboks 152, 1601 Fredrikstad
Møtestart høsten 2005: 31. august
---------Losje VI Halden
Postboks 545, 1754 Halden
Møtestart høsten 2005: 1. september
---------Losje VII Moss
Postboks 547, 1505 Moss
Møtestart høsten 2005: 29. august
---------Losje VIII Larvik
c/o Åge Christensen, Linstråvn. 1, 3261
Larvik
Møtestart høsten 2005: 18. august
---------Losje IX Tønsberg
Postboks 2119, 3103 Tønsberg
Møtestart høsten 2005: 7. september
---------Losje X Skien
c/o Sverre Kaste, Høyåsvn. 91,
3727 Skien
Møtestart høsten 2005: 7. september
---------Losje XI Sandefjord
Postboks 57, 3201 Sandefjord
Møtestart høsten 2005: 30.august
---------Losje XII Bergen
Postboks 538, 5806 bergen
Møtestart høsten 2005: 24. august
---------Losje XIII Hønefoss
Postboks 36, 3501 Hønefoss
Møtestart høsten 2005: 24. august

Losje XIV Kristiansand
c/o Ruben H. Olsen, Geiteråsen 46, 4640
Søgne
Møtestart høsten 2005: 24.august
---------Losje XV Gjøvik
Postboks 1110, 2806 Gjøvik
Møtestart høsten 2005: 22. august
---------Losje XVI Hamar
Postboks 91, 2301 Hamar
Møtestart høsten 2005: 25. august
---------Losje XVII Stavanger
c/o Ove Årthun, Åsvn., 4016 Stavanger
Møtesart høsten 2005: 6. september
---------Losje XVIII Lillehammer
Postboks 529, 2603 Lillehammer
Møtesart høsten 2005: 1. september
---------Losje XIX Trondheim
Postboks 130, 7001 Trondheim
Møtestart høsten 2005: 8.september
---------Losje XX Haugesund
Postboks 760, 5503 Haugesund
Møtesart høsten 2005: 2. september
---------Losje XXI Voss
Femmælen 13, 5710 Skulestadmo
Møtesart høsten 2005: 12. september
---------Losje XXII Stiklestad
c/o Stein Roger Sundland, Dalhaug 14, 7650
Verdal.
Møtestart høsten 2005: 30. august
---------Losje XXIII Otta
c/o Roar Storkjørren, Lyngvn. 11, 2690 Sjåk
Møtestart høsten 2005: 25. august
---------Losje XXIV Arendal
Postboks 55, 4801 Arendal
Møtestart høsten 2005: 31. august
---------Losje XXV Steinkjer
Postboks 2088, 7708 Steinkjer
Møtestart høsten 2005: 8. september
---------Losje XXVI Eidsvoll
Postboks 89, 2081 Eidsvoll
Møtesart høsten 2005: 15. august
St. Olav Posten 3-2005

Vi ønsker nye Brødre velkomne i vår Orden:
Losje XVII
Losje XVII
Losje XV
Losje XIII
Losje XII

Thomes, Jarle
Dramstad, Øystein
Ekern, Roy Arne
Andersen, Roar
Hasti, Jan Ivar

31.05.2005
31.05.2005
30.05.2005
11.05.2005
27.04.2005

Brødre som har gått bort:
Odd Jonas Lie, Charterbroder Losje XI
Født 28.05.1922 Død 18.05.2005
Jetmund Ringstad, Losje VI
Født 26.11.1924 Død 13.05.2005
Nils Henry Rasmussen, Losje XII
Født 28.05.1916 Død 10.05.2005
Arne Edgar Berg, Losje IX
Født 16.12.1923 Død 07.05.2005
Nils Olav Svendsen, Losje XI
Født 18.04.1958 Død 28.04.2005
Eugen Gulliksen, Losje III
Født 08.07.1932 Død 28.04.2005
Ole Holden, Losje IX
Født 09.02.1905 Død 16.04.2005

Vi lyser fred over deres minne
St. Olav Posten 3-2005
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B-BLAD

Fager kveldsol smiler
over heimen ned,
jord og himmel kviler
stilt i heilag fred.

RETURADRESSE:
RHK-Norge
St. Olavposten
Postboks 1110
2806 Gjøvik

