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ORDEI\ENS ARESBRODRE
erte. Etter et mislykket {orsok 2517,
lykkedes det endelig 1118 A treffe bror
I(arl pi hans hyggelige feriested "Vikstrand,, pA Agi,,rd. For 53

ir siden kjop-

te han en 3-mils tomt og bygde hus.
Her har han hatt mange hyggelige dager

i

irenes lop.

Det falt naturlig 3 begynne intervjuet
hvem som kontaktet bror
Losje St. Olav I ble stiftet?
r-r-red

Karl for

Jo, det var kjapnann Berntzen,

en

ivrig og aktiv losjebror. Ellers kjente jeg
1o skomakermester Hans Hansen, en
stram og statelig kar. Vi stiftet losjen
si snart vi kunne, mener vi var 1O bradre p& stiftelsesdagen. Det gikk noe tregt

I(arr:1 Gtrndersen
9C ir 21i7-72. Charterbror i Losje
St. Olar, 1. Aresbror i C)rdenen R.H.K.
Karl Gur-rdersen har vrrt losjebror i
over 70 ir og v'rr altsS ikke 20 ir d:i
han ble valgt til Losjc St. Olar,' I's forste
liansler 27 l3-19a2. Dette tillitsverv
hadde h;rn de farste 5 lrcnc.
f)et var r-ncningct.r i itrterr. jue I(arl pi
hans 9O-irsdag, men en gamtnel politiker
1ar seg ilikc si lett or"errumplc. For sih
kerhets skyld feiret han clagen i Kviteseid iTelenrarl< hvor h::Ins sonn da feri-
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3 fi nye brsdre de forste irene, men
22ll-1908 var vi snvidt mange brodre
at Rikslosjen kunne bli stiftet.
Etter noen ir brat ca. 15 brodre ut
og stiftet Losje St. Olav II. De fleste
bradre ble imidiertid st&ende i Moderlosjen. Losje St. Olav II fikk en forholdsvis kort levetid, og etter sammenslutningen kom de fleste brodre igjen inn
Losje St. Olav I.

i

Hvor ble Losjen stiftet? Hvilket

kale ieiet

1o-

dere?

Losje St. Olav I ble stiftet i.lokalet til
Losje "Edruelighetens fremme', Engene

6, et lavt 1.-etages trehus. Flvor mange
ir Losjen holdt sine moter her erindrer
jeg ikke. Dette trehuset ble senere revet

fart opp en mursteinsbygning
istedet, eies idag av Odd Fellow.
Flvorledes fikk brodrene i de fsrste
og det ble

irerre inr-rforing i Losjens ideer og om dc
mi1 en losjebror n-ri strebe etter i r-r5?

Bror Hans Hansen hadde tatt

ured

seg et sett av de amerikanske ritualene.

i Losjens ideer og virkemite
ble gitt ut fra disse. Vi skrev til Losjen
i Amerika for i f& rner "lesestoff" derlra. Det si ut ti1 at det ikke var noen
sto..rc interesse i An-rerika dengang for
den nl,stiftede Losje St. OIav I av Ordenen Det I{vite Kors. Vi fikk ihvertfall
Innforing

ikke den onskede kontakt.
I den f olste tiden var sar-rnsynligvis
okonomien anstrerlgt. Brodrene r-nitte
kanshje s15 vesentlig av p& kravene i
forhold til det vi har i dag?
Ja det skal jeg si deg. Det var 1iurnn.rerlige forhold de fsrste Xrene. Lokal-

i

Flalden. Det ble dessr-erre ikke

tid for

meg senere.

I-osje St. Olav I fikk Beklednir.rgskomit6 noen ir etter stiftelsen. Kan du
huske hvilke brodre som ivret for den
tanken?

Det stir ihke helt klart for rreg hvem
det var. Mcn nlr du nevner brodrene
Magnussen og Richvoldsen,

si

synest jeg

erindre at de var drivkraften i i fi
dette arbeidet igar.rg. Den tiden var det
et r.irkelig stort behov for humanitrrr
hjelpearbeid. Komrlunens sosiale stot
reriltak kom jo forst scnere igang.
Du ble tidlig med i det politiske liv

i

i

Dramrnen?

Ja det fer-rget min interesse
at jeg etterhvert ikke fikk tid

si sterkt
til I vr-

kaker. Jeg husker ikke hvor mange ir
vi holdt til i disse lokalene. Senere flyttet Losien til Central hotell og holdt

re aktir. i losjearbeidet. I 1915 ble jeg
valgt til byens ordforer, og medregnet
krigsnrene var jeg ordlorer i 23 &r. I
denne tiden var jeg ogs5. formann i
byggekommitden for Ridhuset og for
Sr.or-nmehallen for & nevne et par av dc
sakel som ble fullfort da. Skr"rlle komnlurren utsatt disse bl,ggearbeider til i
dag, ville r.rok det fort til betydelig ut-

rnotene der muligens

giftsoknir.rg.

ene

i Losje

passet derlig

uEdrueligheterrs fremme"

for losjemoter. Men vi n-rit-

te greie oss best mulig med det vi hadde.
Nir vi si skulle ha .festo, ble det i gi

ovcr

€Jaten

til

Magnussens kaf

I{nutsens kafe) hvor

synest jeg

i

e

(senere
og

vi kjopte kaffe

i ca. 15 ir. Derfra
erindrc at nlotene ble flyttet

ti1 lohalene i Hnndverkeren. E,ttersom
ireuc gikk. bedret okonomien seg. og

til bedre lohaler kunne imotekommes. Egentlig burde vel Losje St.
Olav I nn hatt sitt eget hus.
kra.vene

Du har vel vert tilstede ve d

flere

opptakelser av nye Losjer?
J^, j"g har vcrt tilstede ved a)le opptakclser for siste krig. Siste opptakelsen
jeg var rned pi, var Losje St. Olav VI
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Det er tydelig i n.rerke at bror Kar[
er levende interessert i komrrrLlnens ve og vel, og han ble ivrig da vi
kom inn p& kommunens oppgaver som
venter pn sin losr-ring. Bror Karl er imidlertid en sir-rdig kar som strahs passer pn
og selr.kritikken er fremdeles sikker:
Det er ve1 ikke riktig av en sividt gammel mann soln Inell i ha bestemte lrellingel om dagens oppgaver. Tidens krar'"
er jo el dret mye de siste irene. Men
flen-rdeles

irrlgsr,juerne som oilse er noe tilers kom-

nc, er

ni helt

p& Iinje med bror Karls

Andreas Ostvold

pe problemene.
'Losiens

s).11

ideer og der.rs n-rnlsetting for
brodrene er i trid med bror Karls iivss1,n. Den f remgang som Ordenen har
hatt sidcn stiftelsen, har gledet han' Mer.r
Dogrner og Ritualer er il<ke livgivende i
ss; selv. De er n betrakte som stabbesteir',er

i

vegsvingene og langs avgrunne-

ne. Forst n&r den enkelte losiebror forsoker i leve opp til hva dogmer og ritu-

aler viser oss. farst da kan vi hipe pn
at brodrene kommer p& gli mot det m&l
som er skissert for

.Eresbror av R.H.K.

Undcr spor.rtan akklar.rrasjon pl tini vfu'es blc bror Ostvold utllevnt til

gct

-/Lrcsbror

Vi

oss.

oss hilse til alle
losjebrodre, med onske om at Ordenens

Halvorsen

Inge

Gratrlercr Andreas!

Stal-'artg

LOSJENT:S FORSTE MA'TEDAG

HASTEN

1972.

Dramrnen
Oslo
Kongsberg
Sarpsborg

Fredrikstad
Halden
Moss

Larvih
Tonsberg
Skien

Sandefjord
Ilergen
Honefoss

Kristiansand

Gjovik
Hamar

<<Jubileumsball>>

23. august

6.

sept.

14. august

5.

6.
7.
.
1 1.
31

konlrrrcr stcrlterc igien irtesrc nr'

Forel opig

tlivsel og fremgang mX fortsette.
jarne

Ordener-r.

Noen prescntasjon av Andleas skulle
r.el neppe vrre nodvendig, vi hadde
imidlcrtid teuht oss et intervju med
ham, men ferie etc. f:lr ta sk1'lden.

Tilsiutt ba bror Kari

B

i

sept.
>)

,>

i

l.ordag 4. uovember 1972 k|' 19'AO'
Frimurlrlosiens festsaler arrangeres det

tltsattc jubileurr-rsballet.
musilek'
CocleitaiL
- Flott
- Festsupi
r-r-red virre sParePen€ier
Vi supsidieret

og
augttst
sept.

. augttst
6. sept.
6,
6. )'
11. >
7.

2E

)>

>)

regner

kr.

65.00 Pr' Pers.
Br:odre fra alie iosjer, ta med "Lakrisen" 5. kom.
Anmcldelse til losje I, postboks 1095,
i)ramuen, eller tclefon 83 67 01 Daniel

Solvang, innen 15. oktober 1972'
Er-entuelt hotellrom kan skaffes'
Mecl hilsel

Fest og Arrangcmetltskonlit6en'

Besok

i

andre losjer

Nir r.i alle regner oss for brodre i en
stor far-nilie. si skulle det vrre en soleklar ting at vi avla hverandre et

besok

i biant. Man har ir-rntrykk av at
rnangc brodre ikkc her t rrt i tttct etttr

en gang

sin egen losje.

For en tid tilbake sr.rakket jeg med en
bror orn i bcsoke andre losjer, og han
fortalte meg da at ett av hans mil i
losjearbeide var i avlegge minst ett besok

i

hver losje. En

tid etter kunne han
ni hadde bare en

fortelle meg at han

losie igjen

i

bcsoke.

Etter min og mange andre brodres
merring har man et rikt utbytte av i besoke andre losjer. Man lrrer andrc bro-

dre i kjenne, og fnr utvckslet ueninger
om mangt og megei. X{an horer ritualer
lest rned en annen betoning enn det dtt
er vant til i hzre, oEi solr1 kan virke
sterkere pn deg, enn nnr du horer det
samme i din egen losje. Man ser ting ut-

og verdigere mite entr
det du er vant til i se. Alt det du ser os
horer som du selv mener er bedre enn i
din losje, han du ta opp i din eger.r losje
i fi det gjenr.romfort.
Etter mote treffer du mange brodre
sorn du kan utveksle meninger med, og
du vi1 alltid finne uoe nytt. Det er vel
det sorr er det store at det alltid er noe

fort

hr.a du skal ta deg til, sLi da opp i din
l<alcndel og se etter om det ikke skulle

vrre

losjen-rotc

der du er. Passer det at

det er losjen-rote, si rnn du gi dit. Du r.il
bli godt mottatt, for er det noe som brodre i andre los.jer setter stor pris pn, '.i
cr det n fn besok fra en annen',.-rsje.
Hush da alltid pi at du hilser fra din
egen losje, oB .rrr sil<ker, du f&r en hi1sen med ti1 din iosje. Nnr du da kommer
hjcm si glem ikke I overbrirge hilsenen.

hn dcl losjer har lagt opp sitt nroteprogram rled besok i andre losjer og
dette er et prisverdig tiltak, n-ren det blir

vc1 noe ensidig 1r etter ir i besoke de
samme losjet. Vi burde forsske i spre
vire besak mye iner, og da helst til utkantlosjene og de nye losjer.
Det er mitt onske at flest mulig brodre er med pi i besoke en eller f lere
broderlosjer i detre hostsetnester sonr vi

ni

skal ta

fatt pi.

HAL,.

p3. en penere

nytt i finne i Ordenens 1rre.
Har du tenkt pi det, nir du er ute Pl
reiser, at du alltid skal ha kalenderen
med deg. Det har.r hende at du blir sittendc pi et hotellron-r alene og ikke vet
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For Losjemotet!
Vi sitter

ve

d

f

rokostcn sanme dag

sonr det er losjemote om l<velden. "Du
skal vel i I-osien i l<r'eld?" spor kona.

"For hvis det er vartr [Iat etter motet.

vi ta det litt enkelt med n'riddagen
i dag". Bide de l.rjemme og vire venner
vct at l.rs.jekvelden er at sett for meg
l-rele iret igjennotn, si den dagen nytter
kar-r

det ikke E lage istand noen form for
selskapelighet etc.

Hennes sparsmll ved frokosten satte
pil dagens losje, og under
spaserturen nedover til arbeidet, ble jeg

tankene inn

i

pi

det som eventuelt
klart
med ev. oppdrag fra Bror Drott? Har
jeg ordnet det jeg skal?" spor jeg meg
se1v. I mange ir har jeg vrrt si heldig n
f i delta r.roksi aktir.t i los.jens arbeide,
,si en sJ ik sclvransaking sl nes jeg mi til.
Lr det skylder icg losjebrodrene for de,9 -s tillit.
lgiende

sliulle sk.je

tenke

pl

dagens motc. oEr det

Klokken er bare 8 om morgenen, men

kle seg for losjer.r. Smoking, eiler blidress? Det gir ut pi ett; det tar like
lar-rg tid l-rva det ni er. Hele tiden under
forberedelsen streifer tankene omkrins
Losjen og uotet med Brodrene.
Er.r rask kopp kaffe, si er jeg klar for
avgang. Med et hjertelig "Ha det hygg.Iig" fra kona og ev. hjemrnevrrende
barn, starter turen ti1 Iosjen. Hvis jeg
selr' skal delta aktivt pn motet, blir det
si en siste stille forberedelse ang. ritualene eller en cv. ventet debatt.
Nir jeg si ankomn.rer til losjen, kjenner jeg meg vel inr.rstilt pi i mote Brerdrene og Losjen. Jeg foler meg rolig og

for meg er dagens Iosjemote allerede i
full gang, og nir jeg sor.n vanlig moter
et par av Brodrene pi veien, blir det
straks br:akt pi bane igjen. Den ene av
dem med flere irs tjeneste i festkom. vil
gjerne drofte noe i forbindelse n.red brodelt:rf f elet, men van Iigvis er det hele
ordnet pi beste mite.
; Under drgens arbeide blir der ikke
[ 'rlig rid til i tcnke pi kveldens nrote.
iircrr pi hjemturen gis det hele igjerrnom
pi nr.tt, cg ctter i 1-ra spist, er det bare
t-iden I veien igjen.
Hr.is jeg har god tid, blil det gjerr.re
en kort dusj og stell fsr det er tid til i

avslappet,

SKAL KONA FYLLE FRYSEREN?

Pris inkhrdert bit til Fredriksbil til Alborg og retur med en
hyggclig kroanretnins i AIborg.
Kr. I 1 1,- pr. pers.

lc:jcbrcdrc med damcr.
"Alborg"

Avgzrng fra

Tilbake

Larvik kl.

iLarvik

g1tr

den

motc vairt srrlig innholdsrikt, kan det
ta ganske lar-rd tid for sovren lil innfinne seg. .J:r, dagen etter lian ofte gi en
repitering a.v girsdagens mote i losjen,
s5. ct losjemote kan gi en noe i tenke
over bide to og tre dager; en rneditasjon
til vederhvegelse og nytte.
'Iilslr-rtt vil jeg gjerne istenme et takk
for motet, slih Bror Drott gjor r.,ed avslutr-ringer av

natet.

A. H,

O7.OO.

(ELLER FAR SKAPET?)
l-Ier er muligheten f or :-rlle landets
Illedag 13. ohtober 1.972

klar til i motta og gi

vennligl-ret en alltid opplever i sar-nvrr
rned Brodrene.
Alle losjemoter har tross alt noe i gi
selv en gammel ringrer,, og har kveldens

turcn til

22.00.

sondag norgerr kl.
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havn,

til

Pirneldinil innen 16. septernber

I,

1972

bol<s 1095, Drarnmer, eller i
telefon 83 38 86, i(nut Bondc Byc.
Hilse r-r Fcst og arr;llrgerrentskor-ritden.

losje

Drammen Bokbind
@. Slorgt. 124
Drammen

Stramss Bensin & Service
Bjornstj. Bjarnsonsgt. 130
Drammen

NAF
Norges Automobil-Forbund
Turistkontor

N. Storgt.

13

Drammen

Centraltrykkeriet

A,/S

Drammen

Drammen

Bragernes Rorleggerbedrift A/S

Tomtegt.

Celius Ortopedi
N. Storgt. 9

33

Hauges Gate Frukt oprTobakksforretnitrg

Drammen

Haugesgt. 21
Drammen

Nygaard

Ekspresstrykkeriet
Bragerhagen 22

Persienne & Rullegardinfabrlkk
@. Storgt.

Drammen

1

Drammen

