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Gode Ordensbrødre og Gode Ordenssøstre
Da er høsten igjen over oss, og med den oppstart på et nytt semester i 
vår kjære Orden.   
Jeg gleder meg som en unge til igjen å oppleve våre Losjemøter i våre 
Ridderhaller og til forbrødring før og etter møtene, dette blir utrolig 
kjekt.        
Jeg håper alle Brødre og Søstre har hatt en fin sommerferie, slik at 
batteriene er fulladet til en hektisk høst og vinter?

Slik jeg opplever det, har denne sommeren vært fantastisk, de fleste dagene siden 
sankthans har solen dominert himmelen her Vest, og de få regnbygene vi har hatt har 
kommet jordens vekster til gode, slik sett har ikke tørken ødelagt bøndene sine avlinger. 
Det blir utrolig kjekt å se alle våre Losjer igjen avholde sine terminfestede møter, etter 
snart 2 år med mer eller mindre stillstand ute i Losjelandet. Jeg ber om at alle 
Embetsmenn setter av tid til å lese seg opp på våre Ritualer og Rituelle handlinger før de 
første møtene, slik at møtene blir en opplevelse av den gode sorten for våre Brødre og 
Søstre.
Det merkes selvsagt at Korona-viruset fortsatt er eksisterende, men nå er de aller fleste 
av våre Brødre og Søstre vaksinert og slik sett vil risikoen for smitte være begrenset. Vi 
følger selvsagt lojalt opp de tiltak som våre myndigheter har anbefalt og som den enkelte 
Losje har satt ned i sine Smittevern-veiledere fram til Pandemien er historie. Det enkleste 
og mest effektive smittevern tiltaket er 1-metersregelen, overhold denne inntil videre, 
selv om du er vaksinert.
En ny start i vår Orden krever kanskje at vi reflekterer over de mest sentrale begrepene vi 
stadig hører om og forholder oss til: 
Broderskap – Sannhet - Nestekjærlighet – Omsorg – Kunnskap – Ferdigheter - 
Holdninger og Visdom 
Spør deg selv om hva legger du i disse ordene, og se hvordan dette harmonerer med 
kjernen i vår Ordenslære. 
Vi er alle mennesker, med feil og mangler -og vi trenger tilgivelse. Sørg derfor for at du 
lever ditt liv på et slikt sett at dette kan forventes fra dine medmennesker de gangene du 
måtte trå feil. 

Samhold og Broderskap er selve limet i vår Orden, dyrk det!
Sannhet er viktig i alle sammenhenger, selv når den er vanskelig å akseptere, Sannhet kan 
ikke trumfes av følelser.
Paulo Cohelo har sagt følgende om Sannhet: Det er bedre å fortelle sannheten og la noen 
gråte, enn å fortelle en løgn og få noe til å smile. 
Nestekjærlighet er det sentrale bud vår Orden hviler sin lære på, vis det derfor overfor 
alle mennesker på jorden.
Omsorg er viktig å gi og å få – Derfor skal vi alle praktisere det i vårt daglige liv.
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/ 
Kunnskap - Ferdigheter og Holdninger og arbeide med dette er et livslangt kapittel, 
som om man ved bevissthet dyrker og pleier etter hvert vil utlede til Visdom.
Når Visdom blir vår karakter, gjør vi få vonde handlinger.
Jeg vil ønske dere alle en fin høst med mange fine opplevelser i Ridderhallene våre i 
vente, og det fordi dere alle nå virkelig fortjener det.
Med Broderlig hilsen 
Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norden 

Per Støyva - Storkommandør  

Sumaren kverv og snur seg burt;
Dag etter Dag han ut or Synom siger. 

Graset vil verda styrdt og turt.
Ljoset vil minka; Myrkret stiger. 
Dagen er stutt, Og Natti lang;
so er no Aarsens gamle Gang.

Lysande gult er Lauvet litt. 
Heppelegt Liv, som fær so fager Daude!

Skogen er trøytt av Plagget sitt; 
ymise Toppar standa snaude.
Losnat av Kvistom eitt og eitt
ligg yver Jordi Lauvet breidt.

Snart er den ljose Bjørki snaud; 
snart faa me sjaa det sidste Lauvet losna.

Hagen er tom, og Engi aud, 
Røterna standa i Jordi frosna. 
Men yver Jordi, aud og tom, 

ligger det Fræ til Gras og Blom.

Vetteren kjemer kald og streng; 
sæl er no den, som kann i Husom hyggjast.

Gleda flyr ifraa Mark og Eng, 
Fuglarne burt or Bygdom styggjast, 

men sine Reid ifraa sidste Vaar
vitja dei vist eit annat Aar.

Endaa me vilja paa Landet sjaa,
helst naar me faa ein liten Glytt av Soli. 

Eingong me fegre Dagar faa,
helst naar det lider fram um Joli.

Og etter all den lange Kvild
kjemer vel Vaaren, ljos og mild.

Ivar Aasen

Haustvisa
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S
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BROEN HETER KJÆRLIGHET
Tekst: Per Ottar Meek, Losje St.Olav XX Haugesund

Gode Ordensbrødre!
Til Jul i 1965 fikk jeg en julegave fra min kjære tante Anni som kom til å bety meget for 
meg. Julegaven var boken «Broen heter kjærlighet» av Martin Luther King Jr. Den kom ut i 
1964 og er et vitnesbyrd om denne sterke personlighetens verdigrunnlag. Det er nesten 
ikke til å fatte at mennesket Martin Luther King Jr. etter mangeårig forfølgelse, fornedrelse, 
arrestasjoner og påført brutalitet kunne være i stand til å heve seg over alt dette, - og så 
snakke om en bro mellom mennesker, - en bro som heter kjærlighet.
Så, - hvordan finner vi en parallellitet til vårt Ordensliv i pastor King Jr. «manifest»?
Fra den historiske dag i Chicago, da det ble besluttet å bistå medmennesker i nød, har det 
vært et styrende element i vår Orden å hjelpe et menneske når det kreves. En universell 
forståelse av begrepet kjærlighet krever en foredlingsprosess i oss selv, der vi må arbeide 
med oss selv, bli kjent med oss selv og lære å forstå de grunnleggende elementene som 
moral og etikk, forpliktelser og rettigheter og en bevisst målsetting om å kunne bedre 
livskvaliteten både for oss selv og våre medmennesker. Det står skrevet at vi kan ikke bli en 
god støtte for andre eller oss selv, dersom vi ikke har våget å bli kjent med oss selv – vårt 
eget indre. I denne gransknings prosessen ligger der en erkjennelse av kjærlighetens 
overordnede styrke for vår vandring gjennom livet. 
I boken «Mystica Eterna» viser Marcello Haugen til at «kjærlighet av kosmisk art og enhet 
er evig skapende, opphøyet kjærlighet er det lys som skinner i mørket.» Av dette følger at 
et varmt hjerte er forbundet med et godt hjerte, noe livgivende. Det ultimate i denne 
sammenheng og styrende for vårt Ordensliv er – hva du vil andre skal gjøre mot deg, skal 
du gjøre mot dem.
Martin Luther King Jr. maktet gjennom erkjennelsen av kjærligheten som brobygger å 
overvinne ondskapen, uten selv å gripe til vold og ondskap. Fra dette ståsted uttrykte han 
gjennom sin berømte tale «I have a dream» det universelle ønske om menneskenes 
likeverdighet.

I vår vandring gjennom Ordenslivet
står det skrevet på våre sinns tavler 

tro – håp og kjærlighet.
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FRA LOSJENE:
Losjemøte i PLO Gula – Stavanger 13. – 14. august 2021
Tekst og foto: Trond Tjelle, Seglbevarer

Provinsiallosje Gula avviklet sitt såkalte «Vårmøte» i Stavanger, helgen 13. – 14. august 
2021. Begrepet «Vårmøte» fordi dette er et møte som etter opprinnelig møteplan skulle 
vært avholdt våren 2020. På grunn av Coronapandemien har dette møte blitt utsatt gang 
på gang.
Til sammen 34 Riddere hadde meldt seg på til møtene. Vi startet med de høyeste 
Gradene fredag 13. august, med forfremmelser til 14. Grad og til 12. Grad.
Lørdag 14. august startet med møter i 7. – 8. Grad og 6. Grad, begge med forfremmelser. 
Etter lunsj ble det avviklet årsmøte og generalforsamling i PLO Gula.
På møtet i 4. – 5. Grad ble det tatt opp hele 7 nye Riddere. 3 Riddere fra Losje XVII 
Stavanger, 2 Riddere fra Losje XX Haugesund og 2 Riddere fra Losje XXI Voss.
Storkantor Ellef Wahlstrøm foretok en Ritualmessig innsetting av nyvalgt Kantor, Vokter 
og Assisterende Embedsmann i Provinsiallosje Gula.
Møtene ble avsluttet med Rituelle Brodermåltider både fredag og lørdag. I tillegg ble det 
avsluttet med en flott bankett på lørdagen. Her ble det servert en god tre-retters middag 
med tilbehør. Årmann Hans Kristian Dahl ledet banketten og det ble taler av blant annet 
Hærmester i PLO Gula, Kjell Einar Almeland og Storkantor Ellef Wahlstrøm.
En stor takk til Losje XVII Stavanger, som var behjelpelig med tilretteleggelse, både med 
lokaler og teknisk gjennomføring.
Møtene ble avholdt i henhold til PLO Gula’s smittevernplaner, som var oppdaterte i 
forhold til både sentralt og lokalt hold. 
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Sommertreff i Losje St.Olav V Fredrikstad
Tekst og foto: Terje Berger
Losje St. Olav V, Fredrikstad hadde et sommertreff på restaurant «hos Martin» ved 
Kongstenhallen i Gamlebyen i Fredrikstad. Arrangementet fant sted onsdag 16.juni.
Det ble en hyggelig samling hvor vi var 35 Brødre til stede. Og som bildene viser hadde 
vi et eget partytelt avskjermet fra andre gjester i restauranten. Vi hadde et uformelt 
treff med gode samtaler og god mat i sommervarme Fredrikstad.
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Fra Losje St. Olav XI Sandefjord sitt første møte etter pandemi-
nedstengningen.
Tekst: Terje Skogen, Drott
Her ser dere et bilde av Ordensbrødre som stilte på det første møtet etter Corona- 
nedstengningen. Møtet ble holdt i første grad og inneholdt seremoni ved gjeninntredelse 
av Broder Thor Helm Hansen.

Broder Thor Helm Hansen er Broder nr. 3 fra venstre
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Innvielse av ny Ridderhall for Losje VIII Larvik
Tekst: Ivar Sørensen, Storprelat

Foto: Åge Christensen, Losje St. Olav VIII Larvik

Den 23. september var det tid for Innvielse av ny Ridderhall for Losje St. Olav VIII Larvik. 
De følger Odd Fellow-Losjen til nye lokaler i Vinjes vei 23 i Larvik. Det var en nyoppusset 
og meget fin og funksjonell hall som skulle Innvies. Sigbjørn Tangen var fungerende 
Drott for Losje VIII Larvik ved denne anledningen. Til å forestå den høytidelige 
Innvielsen av Ridderhallen var Storkommandør representert ved Storprelat, Ivar 
Sørensen. Han hadde med seg de Forrettende Stormarskalker, Åge Berg og Terje 
Skogen, begge fra Losje XI Sandefjord. Til stede var også følgende Hærmester og 
Drotter: Hærmester i Provinsiallosje Kaupang, Sigmund Bell Rysst, Drott i Losje XI 
Tønsberg, Helge Rivelsrud og Drott Losje XI Sandefjord, Terje Skogen. Foruten disse og 
Larviks egne Brødre var det godt besøk av Brødre fra Losje I Drammen, Losje IX 
Tønsberg og Losje XI Sandefjord.
Det ble et fint gjennomført møte med tilhørende musikk og god sang av Brødrene. Ved 
Brodermåltidet var det mange gode taler og hyggelig stemning hvor alle ønsket Losje 
VIII Larvik lykke til med den videre drift og møtevirksomhet fremover, samt den 
nødvendige rekruttering. Det ble en fin og minnerik kveld for alle som var til stede. 

Fra venstre: Drott Helge Rivelsrud, Storseglbevarer Ivar Sørensen, Fungerende Drott Sigbjørn Tangen, 
Hærmester Sigmund Bell Rysst, Drott Terje Skogen og Forrettende 1. Stormarskalk Åge Berg.



Side 10 St. Olavposten 3/2021

LITT FRA ORDENENS HISTORIE
Artikkelen er en del av en artikkelserie om historiske hendelser i Ordenen som Broder 
Knut A. Olsen i Losje V Fredrikstad deler med oss, til glede for hele Ordenen og Brødre 
i alle aldre. I forrige nr. av St. Olavposten omhandlet han de første 25 år. I dette nr. tar 
han for seg årene frem til krigens utbrudd i 1940. Redaksjonen setter stor pris på 
kontakten med Knut og hans bidrag.
Tekst: Knut A. Olsen, Losje V Fredrikstad.

Litt historikk fra året 1927 til 1940 da krigen kom til oss. Jeg sluttet vel litt for tidlig 
med 25 års feiringen til vår Orden i forrige nummer av St. Olavposten.
Feiringen av Ordenens 25 års jubileum ble holdt den 27. mars 1927. Møtet ble avviklet 
i Losje St. Olav I sin Hall i Drammen.
Jubileet ble feiret som en Ordenens fest idet Erkelogen først holdt sitt Erkelogemøte. De 
etterfølgende festligheter ble arrangert av Erkelogen sammen med styret i Losje St. Olav 
I. Høytidelighetene var bestemt til å begynne kl. 16.oo. Men på grunn av stort snefall 
med derav følgende snehindringer ble noen av Erkestyret forsinket på reisen, så møtet 
først kunne begynne kl. 17.00.
Til møtet var innbudt som æresgjester de av stifterne som fremdeles levde.
Kjøpmann B. Berntsen Fullmektig Carl Gundersen
Kjøpmann G. Richvoldsen Overkontrollør T. Gaarder
Kjøpmann J. A, Magnussen Skreddermester A. Olsen
Møtet ble åpnet etter Erkelogens ritualer. Erkedrott holdt først en minnetale over 
avdøde Brødre. Og nevnte da særlig de av stifterne som var gått bort. Deretter ble det 
referert et utdrag av en 25. års beretning. Erkedrott holdt en anslående tale for 
stifterne. Disse ble hjertelig hyllet og Erkedrott takket dem for deres iherdige og 
trofaste tjeneste i Ordenen. Den ene av stifterne, bror Carl Gundersen, holdt en meget 
anslående tale for Ordenen. En annen av brødrene fra den første tid holdt en manende 
tale og fremholdt at hjertevarmen måtte være det bærende moment i alt 
Ordensarbeidet. Etter Losjemøtet holdes festmiddag. Det ble i anledning av jubileet 
utgitt et vakkert festskrift.

Erkelosjemøtet i 1927 ble holdt i Losje «Sølvstjernen»s lokaler på Kongsberg,
Valget dette året hadde tilfølge at Broder Arthur O. Andersen fra Losje «Vidar» 
Fredrikstad ble ny Erkedrott med Broder Norvald Heidel fra samme Losje som 
Erkesekretær. Det nye Erkestyret fikk «hendene fulle». En komite for gjennomgåelse av 
grunnregler hadde vært i arbeid en tid. Erkestyret tok opp arbeidet sammen med 
komiteen for finne fram til et fullstendig utkast som kunne legges fram som forslag.
Andre saker var bl.a. Omlegging av Ordenens Fond, økonomisk støtte ved stiftelse av 
nye losjer. Losjenes nye navn, som man ikke var fornøyd med. I tillegg til alt dette hjalp 
Erkestyret sammen med noen av Brødrene i Losje II Oslo for å få startet den igjen.
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Det 18. ordinære Erkelosjemøte ble Losje Vidars lokaler i Fredrikstad i juni 1928. 
Flere av de oppgaver som Erkestyret hadde arbeidet med, fikk her sin løsning.
Den i sin tid vedtatte bestemmelse om at Losjene skulle ha forskjellige navn, og ikke 
benytte det fra starten av brukte «St. Olav», hadde vist seg å være uheldig. Mange av 
medlemmene var imot dette, og flere steder var det misnøye med det. Navnet St. Olav 
var innarbeidet. St. Olavlosjen var kjent på vedkommende sted og nød alminnelig 
anerkjennelse. Innen Ordenen og innen Losjene var Brødrene innforlivet med at de var 
St. Olavbrødre. 
På Erkelogemøte ble det derfor vedtatt følgende:
«Losjer som tidligere har hatt navnet St. Olav tillates å gjenoppta med tilføyelse av nr. 
Hvis ansøkning derom innsendes Erkestyret inne 1. januar 1929. Det gis også adgang for 
nystiftede Losjer å innta navnet St. Olav. Dermed ble det i grunnen fastlagt at alle Losjer 
i Ordenen ville komme til å bære navnet St. Olav.
Norges første kristkonge hadde dermed fått hedersplassen i alle Losjer og er blitt 
stående som et forbilde: ja man kan nesten si som en skytspatron innen vår Orden. 
Utviklingen senere har til fulle vist at det er gått i den retning. Årsmøtet sluttet med 
gjenvalg av Erkestyret. Erkestyret sammen med den valgte komite fortsatte sitt arbeide 
med behandlingen av en ny konstitusjon til avløsning av de i sin tid innførte grunnregler.
Neste Erkelogemøte: det 19.de i rekken ble holdt i Sarpsborg den 26. mai 1930. 
De vanskelige 20 årene var nå over, men tidene var fremdeles vanskelige og de ble 
kanskje enda hardere. På dette møte ble det samarbeidede lovforslag til nytt lovverk 
endelig vedtatt, etter grundig forarbeid av komiteen og av Erkestyret. Forslaget ble 
grundig behandlet i Erkelogemøte og det tok meste parten av tiden. Lovverket ble 
besluttet kalt «Grunnlov for Ordenen Riddere av det Hvite Kors i Norge». Av de 
forandringer som fant sted kan nevnes at Storlogen (Grand Lodge) som hittil var kalt 
«Erkeloge» skulle hete «Rikslosje», «Erkelogemøte» skulle hete «Rikslosjemøte» også 
nevnt «Ting». Som Ordenens øverste leder og ny «Riksdrott» ble valgte Broder Johs. 
Gruben St. Olav I, Drammen. Han hadde tidligere vært Erkedrott og var således godt 
inne i Ordenens arbeide.
Det 20. Rikslosjemøte ble holdt i Losje St. Olav I sine lokaler i Drammen i mai 1931. 
Det ble et rolig møte, hvor det ble besluttet at begravelsesbidraget skulle forhøyes 
betraktelig uten å øke premien.
Det 21. Rikslosjemøte ble holdt i Losje IIs Losjehall i Oslo den 28. mai 1933.
Ingen særlige saker av viktighet forelå. Som ny Riksdrott ble valgt August Hansen, Losje 
St. Olav V. Fredrikstad, med Broder Nils Eriksen fra samme Losje som Rikskansler.
Det nye Riksråd tok opp spørsmålet om utvidelse av Ordenen og arbeidet med å få 
stiftet nye Losjer. På de 19 første år greide vår Orden å få stiftet 5 aktive Losjer og på de 
neste 15 år ingen, før man i 1934 fikk startet Losje i Halden. Det hadde vært vanskelige 
tider med mye arbeidsledighet og i det hele tatt nedgangstider. Vi må nok legge skylden 
på dette.
2 Brødre hadde imidlertid fått kontakt på Mysen i 1932, det var Brødrene Andreas 
Østvold og Amundsen i Losje V., men Riksrådet ville først ha Losjer i byene (Mysen 
hadde den gang ikke betegnelse by).
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Så i 1933 sendte Riksrådet en forespørsel til Broder Andreas Østvold. Han hadde flyttet 
fra Fredrikstad til Halden. Han ventet ikke lenge. Samme høst ble en del herrer innbudt 
til et møte der Riksrådets medlemmer var møtt fram og forela tingene for de fremmøtte.
Etter hvert ble det tatt opp nye medlemmer fra Halden. Noen i Fredrikstad og noen i 
Sarpsborg. De nye medlemmene sluttet seg sammen og dannet «Halden 
Broderforening». Disse søkte så senere Rikslosjen om tillatelse til å danne en ny Losje i 
Halden, og den 3. november 1934 ble det holdt stiftelsesmøte i Halden. Den nye Losje 
fikk navnet Losje St. Olav nr. VI. Halden. Som dens første Drott ble valgt Broder Andreas 
Østvold.
Etter dette hadde Losje St. Olav V. Fredrikstad tatt opp undersøkelser i Moss for å få 
startet Losje der. Kontaktpersoner var Hjalmar Larsen fra Fredrikstad og en tidligere 
Broder fra Oslo som hadde flyttet til Moss, Ole eller Hans Hansen. Men krigen 1940/45 
kom før alt var i orden. Det må også nevnes at så tidlig som i 1924 ble det forsøkt på å 
stifte St. Olav Losje i Flekkefjord. En Broder fra Losje St. Olav V. Fredrikstad, Ole Strøm 
Andersen, flyttet til Flekkefjord og søkte om tillatelse til å opprette en Losje der, han 
regnet med 20 medlemmer i første omgang, men han var nok for tidlig ute. Å legge en 
losje i en liten by, fjernt fra de øvrige losjer, våget Erkestyret ikke å gå med på, men det 
er ingen tvil om at Broder Andersen savnet losjemiljøet han hadde vært med på å bygge 
opp i Fredrikstad. Henimot 40 år senere var han atter å se i vår Losje etter at han var gått 
over i pensjonistenes rekker.
Dameklubber og Ordenskapitel.
I februar måned 1930 mottok Drott i Losje St. Olav V. en henvendelse fra noen av fruene 
til noen Losjebrødre ville starte en dameklubb og kalle den St. Olav Dameklubb. Drott sa 
som sin mening at det trolig ikke kunne være noe innvende mot tiltaket.
Etter hvert i 1934 startet en sådan klubb også i Sarpsborg og i 1936 i Halden.
Disse damene supplerte herrene i Losjen som kledde opp gutter til jul. Damene kledde 
opp piker.
På åremålsdagen til Losje St. Olav V. Fredrikstad den 25. november 1931 hadde noen av 
Brødrene tatt initiativ til å starte et Ordenskapitel som fikk navnet «Det Gyldne Beger». 
Dette var ment kun som en morsomhet. Og holdt på frem til krigen. Dette kapitel ble 
den 23. november 1932 omdøpt til «Den Gyldne Nøkkel». Brødrene i Sarpsborg ønsket å 
gjøre det samme, og etter litt frem og tilbake ble det den 13. mars 1933 startet et 
likedan Ordenskapitel som fikk navn «Den Gyldne Kreps». Dette Ordenskapitel ble på et 
møte søndag 16/3. 1947 omdøpt til «Det Blanke Skjold», som har virket helt opp til våre 
dager. Etterat Rikslosjen i 1984 vedtok at det ikke skulle være noen form for 
æresmedlemskap i vår Orden, ble opptaksreglene i «Det Blanke Skjold» korrigert, så det 
ikke skulle oppfattes som et æresmedlemskap i Ordenen. Halden fikk sitt Ordenskapitel 
«Gyldenløve» i 1973.
Det har gjennom tidende vært luftet om å utvide gradantallet i vår Orden. På 1960 tallet 
ble det fremmet forslag om en 4. Grad, og senere helt til 6. Grad. Men dette ble ikke noe 
av foreløpig.
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Kontakt med vår Broderorden i Amerika.
Losje St. Olav V. Fredrikstad tok i 1920/30 årene opp spørsmål om et eventuelt 
samband med vår Broderordenen i Amerika. Det var kjent at den amerikanske Orden 
hadde vært representert blant norske utflyttere under jubileumsutstillingen i Kristiania i 
1914. men det ble med det. Amerikanerne fikk annet å tenke på under første 
verdenskrig
I 1935 ble opptatt korrespondanse med Broderlosjen i Amerika. Korrespondansen 
resulterte i der fra R.H.K. i Amerika, kom forespørsel og forslag til retningslinjer for et 
samarbeide. Riksrådet besluttet å fortsette korrespondansen og forsøke å befeste og 
bygge ut forbindelsen. 
Under Arthur O. Anderssens Riksdrottstid kom han gjennom en utvandret 
ungdomsvenn, sønn av lærer Hagen på Gressvik, i forbindelse med Losje Nora R.H.K. i 
Chicago, der nevnte venn var Drott. På et losjemøte i 1935 sa Riksdrott bl.a. «Jeg vil 
henlede oppmerksomheten på at Losje Nora R.H.K. i Chicago som for noen dager siden 
feiret sin 75. års dag, har medlemmer som har stått i Losjen i 50 år, og jeg vil lese opp et 
brev fra Drotten der». Det gikk fram av brevet at samarbeid med vår Orden trolig ville 
komme til en realitet. Med brevet fulgte et hyldningsdikt til Losje Nora til 
Jubileumsdagen. Nora-Losjen nr. 1 R.H.K. I Chicago feiret sitt 75. års jubileum den 18. 
juli 1935. I den anledning sendte Riksrådet en adresse med lykkønskning til Losjen og 
Ordensbrødrene. Med lykkeønskningen sendtes et Ordensflagg, et norsk silkeflagg og 
en Ordensring. Senere hører vi ikke mer fra Amerikaordenen før etter 1945, norsk-
amerikaneren Gustav Holter, som 2 ganger var på besøk i Norge etter krigen, han var 
også i Fredrikstad
Det 22. Ordinære Rikslosjemøte holdtes den 12. mai 1935 av Losje St. Olav V 
Fredrikstad.
Flere saker under indre anliggender var oppe til behandling. Som ny Riksdrott ble valgt 
Broder Arthur O. Andersen Losje St. Olav V. Fredrikstad.
I 1937 holdtes det 23. Ordinære Rikslosjemøte i Sarpsborg med Losje IV som arrangør. 
Her ble det vedtatt at Brødre over 70 år skal være fri for all kontingent. Et fremlagt 
forslag om å nedsette en ny ritualkomite fremkalte en kortere debatt, som resulterte i 
at der ble valgt en komite på 3 medlemmer. Den ble bestående av Brødrene Frantz 
Sundbye og Henrik M. Olsen fra Losje St. Olav II Oslo og Andreas Østvold fra Losje St. 
Olav VI Halden. Riksrådet ble gjenvalgt.
Ritualkomiteen tok straks fatt på sitt arbeide, og komiteen holdt flere møter. Det ble 
også holdt enkelte møter med Riksrådet. Ritualverket ble tatt opp til full drøftelse, og 
tydningen av dem og forståelsen av dem ble nøye studert. Mange problemer oppstod 
og mange meninger kom frem. Tolkningen av ritualene hadde tidligere ikke vært berørt. 
Dette ble nå inngående behandlet for å finne frem til en ensartet og mest mulig riktig 
forståelse av innholdet. En så alvorlig og dyptgående materie er en meget vanskelig og 
ømtålig sak. Komiteen tok sitt utgangspunkt i Det Birkelandske ritualer fra Amerika. 
Mange forskjellige meninger gjorde seg gjeldende etter hvert som de forskjellige 
aktstykker ble sendt rundt til Losjene til behandling. Det skulle vise seg at det skulle gå 
mange år før et fullstendig resultat skulle foreligge.
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Det 24. ordinære Rikslosjemøte ble holdt i Drammen den 24. mai 1939 med Losje St. 
Olav nr. I som arrangør.
Det ble her stadfestet at Ordensmerket kan også bæres i jakkeoppslaget. For øvrig var 
det ingen særlige saker til behandling.
Det sittende Riksråd ønsket nå avløsning. Og som nytt Riksråd ble valgt.
R.D. Nils J. Nilsen, Sarpsborg
R.J. Jens Stensby, Oslo
R.L. Oscar Jelsnes, Sarpsborg
R.K. Ola Martinsen Sarpsborg
R.Sk.m. Johan Vister, Fredrikstad
På det daværende tidspunkt hadde Ordenen seks Losjer. Losje St. Olav nr. III Kongsberg, 
hadde i noen tid hatt visse vanskeligheter, men de øvrige losjer arbeidet utmerket. 
Rikslosjemøte i 1939 skulle vise seg å bli det siste på flere år fremover. Den 9. april 
1940 brøt nemlig uværet løs over Norge. 
Tyskerne brøt inn i landet. Og folket gikk inn i en lang og mørk natt som varte i fem år, 
med de ulykker, sorg og lidelser som følger et folk som er hærtatt. Riksrådet sto overfor 
en meget vanskelig situasjon. Først tenkte man å holde seg helt passiv, i håp om at vår 
organisasjon, som jo ikke var særlig stor, og heller ikke særlig kjent, kunne bli oversett 
og muligens unngå forfølgelse. Riksrådet var imidlertid oppmerksom på at en slik passiv 
holdning, hvis det allikevel gikk galt for oss, ville bli stekt kritisert når vår Orden igjen 
engang kunne oppta sin virksomhet. 
Riksrådet fant det derfor nødvendig å innkalle til et Ekstraordinært Rikslosjemøte og 
dette fant sted 1. september 1940.
Som representanter møtte:
Chr. Gjerde (I) 8 stemmer
Henrik Olsen (II) 6 stemmer
Frank Varding (IV) 4 stemmer
Hans Johansen (V) 6 stemmer
Arthur Rydstrøm (VI) 2 stemmer
Losje IV sendte også Broder Harald Olsen som representant, dog uten stemmerett.
Riksrådets standpunkt og forslag i den foreliggende sak var:
Samtlige Stats- og Hypotekbankobligasjoner selges og pengene anbringes i 1.ste og 
2.nen prioritets obligasjoner i fast eiendom. Forslaget ble livlig diskutert. Meningene var
divergerende, og debatten ender med et forslag fra Broder Gjerde sålydende ble
vedtatt: Rikstinget samlet til møte den 1. september 1940 uttaler at man for tiden ikke
går til salg av de innkjøpte hypotek- og statsobligasjoner
Vi er nå kommet til september 1940 og en helt annen tid for vår Orden og dens Losjer, 
ja for hele Norge. Jeg kan komme tilbake senere om krigsårene.
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DEN GANG DA MUNKENE KOM TIL HOVEDØYA VED OSLO
Tekst: Bjørn Aasheim, Leder Forskningskollegiet

En tidlig vårdag i slutten av 1140-
årene stevnet et skip, medbrakt noen 
spente Cisterciensermunker og 
lekbrødre, innover fjorden med kurs 
for Oslo.
Det var egentlig deres venner og 
brødre fra Fountains Abbey nord i 
Yorkshire som skulle ha reist til Norge, 
men Fountains hadde ikke noe 
overskudd på munker som de kunne sende ut, og forespørselen var blitt sendt videre til 
datterklosteret Kirkstead i Lincolnshire England.
Ved St. Edmundkirken på Hovedøya (utenfor Oslo) var det bygget et midlertidig kloster 
for dem. 
Ikke i mur og stein – men, i tre. 
I en tidligere kilde* fremgår det at det trolig var 1 abbed + 12 munker samt 10 lekbrødre 
som befolket klosteret på Hovedøya (* kilde: “Monasticon Anglicanum”).
Universitetet i Oslo angir at lederen for munkene het Abbed Phillipus, og at han kjente 
en biskop Viljalm av Oslo. 
Nå ventet de på at biskopen skulle vie og velsigne det nye klosterhjemmet sitt, og 
abbeden deres.
Vi vet lite om biskop Viljalm av Oslo, men han er kjent gjennom bispelisten og hans 
dødsår skal være angitt i de Islandske annaler og Flateyjarbok.  
Det er ellers ingen notiser i de Islandske annaler om Cisterciensiske kloster-
grunnleggelser i Norge, trolig på grunn av at det ikke fantes Cistercienserklostre på 
Island. 
Biskop Viljalm kom på bispestolen i Oslo på 1130 tallet. 
Muligens var det erkebiskop Øystein Erlendsson som kontaktet biskop Viljalm for å få 
konventet med Cisterciensere til Viken, og som fikk kongen på den tiden (han het Inge 
”Krokrygg”), til å gi en grunnleggelses-donasjon.
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Norge lå, ved grunnleggelsen av klosteret ute på Hovedøya, kirkeadministrativt under 
erkebispestolen på stedet Lund i Skåne: og erkebiskopen der, ved navn Eskil, var en ivrig 
forkjemper for å anlegge klostre i sitt embetsområde. 
Erkebiskop Eskil var en bekjent og venn av Bernhard av Clairvaux fra klosteret Clairvaux 
i Frankrike, og trolig hadde biskop Eskil, i et samarbeid med Bernhard, et ønske om at 
klostergrunnleggelser også skulle nå opp til Norden. 
Dette er også mer enn trolig da flere artikkel-funn, viser at biskop Sigurd (eller Sigvard) 
av Bergen, var med ved erkebiskop Eskils provinsialsynode i år 1139. 
(Til stede var også biskopene Herman av Slesvig, Rig av Roskilde, Sven av Viborg, 
Nothald av Ribe, Silvester av Børglum, Gislo av Linköping og Orm av Færøyene). 

Å få et konvent av, Guds soldater, som munkene ble kalt - til å kjempe mot 
kaoskreftene og å gå i bresjen for alle sjelers frelse, var svært viktig for de styrende på 
denne tiden. 

Samtidig var Cistercienserne en sterk organisasjon og de var allerede kjent for sin 
utnyttelse av vanskelig jordbruksland. 
Slike faktorer kan også ha vært med på å avgjøre valget av nettopp denne Orden, og 
den ble invitert til å befolke et kloster i Viken i Oslo.
Det var ingen tilfeldighet at det ble opprettet et kloster der på slutten av 1140-tallet, for 
det manglet et mannskloster i denne regionen, som kunne gi - biskopen støtte - og 
kongen religiøs ære. 
På grunn av de politiske forhold mellom Danmark og Norge var landet rundt Viken blitt 
omstridt grunn, og nå kunne den norske kongen endelig vise sitt herredømme over 
dette området, gjennom å opprette et kloster.

Det nye klosteret ble således bemannet med Cisterciensermunker, men munkene ble 
hentet fra England, og ikke fra Frankrike som var vanlig i andre land. 

For deg som ønsker å studere dette mer i detalj, vil jeg anbefale en Masteroppgave i 
historie av Bernt Christian Bowitz, Institutt for arkeologi, konservering og historie 
Universitetet i Oslo.
Masteroppgaven «Hovedøya Maria kloster – langt fra menneskers ferdsel» ligger 
åpent på nettet. Her er mange tips å få for videre studier.



VEIEN TIL KRONEN
Tekst: Rolf Solheim, Overprelat

Måtte vår Broder, for hvem myrtekvisten har falt, ha oppnådd den livets Krone som 
enhver oppriktig Broder søker å nå fram til. I mellomtiden har du måttet vandre en 
møysommelig vei og overvinne farer og utfordringer samt bli satt på prøvelser.
I drømme var det en stemme som sa til meg: 
I dag skal du starte din vandring på den møysommelige vei mot Kronen. Møt opp ved 
foten av fjellet Blåtind- der vil du finne en sekk som du skal bringe med deg på din vei 
opp mot toppen av fjellet, som er målet, og der vil du skue Kronen. Vandringen til 
toppen vil bli en livslang prosess som starter i dag.
Jeg møter opp ved fjellets fot, finner sekken, og igjen hører jeg stemmen: Nå skal du 
tenke igjennom dine laster – hva er det som plager deg – hva vil du kvitte deg med – i 
dag får du 9 valg. Plukk så opp en stein for hvert valg og legg den i sekken. 
Etter en tenkepause, er jeg kommet fram til følgende laster jeg gjerne vil kvitte meg 
med:
Sjalusi
Misunnelse
Grådighet
Hat
Uavklarte forhold til familie og venner
Unødvendige bekymringer
Egne feil som plager meg
Skyldfølelse og livsangst
Feighet

Steiner blir funnet og lagt i sekken, noen tyngre enn andre alt ettersom hvor sterkt jeg 
føler at hvert punkt plager meg. Oppstigningen starter så på en sti som snor seg sakte 
oppover gjennom en tett krattskog. Til å begynne med er sekken ganske behagelig, men 
etter hvert som tiden går og stien blir brattere, blir sekken tyngre og tyngre. Til slutt blir 
den rett og slett plagsom tung og demper tempoet.
Stemmen fortsetter: 
Til nå har livet ditt bestått av alt for mange tunge laster som plager deg og begrenser 
dine muligheter – disse laster må du ta et oppgjør med og få lagt bak deg. Steinene i 
sekken skal symbolisere dine feil og dårlige samvittighet – Jo tyngre du synes sekken er, 
jo verre har plagene vært og jo mer må du se å kvitte deg med.
Da åpner landskapet seg – krattskogen er slutt, og fjellet stuper ganske bratt ned på den 
ene siden. Når jeg ser opp mot toppen er det akkurat som om den er lenger unna enn 
da jeg startet – er målet uoppnåelig?
I dette øyeblikk hører jeg stemmen tale til meg igjen:
Sekkens vekt skal fysisk symbolisere vekten av alt det som psykisk har tynget ditt liv. 
Ved å bære alt dette opp hit blir feilene virkeliggjort på en slik måte at du må forholde 
deg til dem. Sekkens vekt plaget deg mer og mer - til slutt klarte du kanskje ikke mer.
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Her på denne plass skal du kvitte deg med noen av de feil som plager deg psykisk og du 
skal på din videre vandring mot Kronen være et nytt ydmykt menneske. Du har nå 
vandret en hel time – du er nå ved dagens mål. For å komme videre, må du ta et 
oppgjør med deg selv. Åpne sekken. Tenk nå over hvert av de punktene du satte opp – 
velg ut tre og ta opp en stein for hvert punkt – kast dem utfor stupet samtidig som du 
sier hva du vil gjøre for å bli kvitt disse tunge feil.
Jeg svarer: 
Ja, jeg skal gå i meg selv, tenke over hvert punkt og hver kveld skal jeg spørre meg selv 
om hvordan jeg har klart å leve opp til mine lovnader om ikke igjen å ta opp i meg mine 
fjernede laster. Hvordan kan jeg bli et bedre ydmykt menneske for mine omgivelser og 
ikke bekymre meg så mye om morgendagen. Jeg må bli mer positiv og leve mer i nuet 
og glede meg til møtet med Kronen – det vil måtte bli noe stort.
Som tenkt så gjort. Jeg kaster stein for stein utfor stupet – 3 i alt og det merkelige skjer 
at jeg føler at jeg blir lettere til sinns – det er akkurat som om noe forlater mitt indre. 
Nedturen går lett, ikke bare fordi sekken er lettere, men fordi jeg føler det er en annen 
person som går ned i forhold til den som strevde i motbakke oppover. Jeg hadde klart å 
ta et oppgjør med meg selv. Ja, jeg nynner faktisk på en sang og gledet meg til 
fortsettelsen og morgendagen.
Hva var meningen med dette? Var det min første prøvelse på min lange vei mot 
Kronen?
Stemmen kom igjen til unnsetning:
Veien, kjære venn, er ditt eget liv – den finner du inne i deg selv og prøvelsene du må 
gjennomgå er hvorledes du takler og reagerer på dine daglige opplevelser. Du har nå 
gått første etappe – det blir mange flere - ja, de stopper ikke før myrtekvistene faller. 
Du når derfor ikke toppen i morgen eller i over i morgen – svaret ligger der fremme og 
derfor så det ut som du ikke kom nærmere Kronen selv om du gikk og slet aldri så mye. 
Veien skal derfor være det verktøy som skal forberede deg på det endelige møte slik at 
Skalds ord ved alteret ved minnelosjer forhåpentligvis er blitt oppfylt.
Kronen er også derfor i deg selv – i hodet – og sender stadig ut signaler som du må 
prøve å forstå og som viser deg veien til målet. Ritualtekstene og symbolene skal hjelpe 
deg til å forstå signalene. Kan du sette likhetstegn mellom Kronen og Den Høyere 
Styrelse, så vil du kunne forstå at også Den Høyere Styrelse eller Gud også bor i deg 
selv – ja, du er selv en Gud.
Ha en god dag – vi treffes igjen på nye vandringer hvor nye steiner skal kastes – og for 
hver gang skal vi komme nærmere målet, selv om det ikke føles slik.
Her ble stemmen borte.
Gode Ordensbrødre, dette er Losjearbeide vi alle bør tenke grundig igjennom.
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«PÅ LETING ETTER DET EVIGE MOTIV»
Tekst og bilde: Morten Strømsodd, Skald i Losje St. Olav XIII Hønefoss

Et klokt sted står følgende devise skrevet: «Et bilde kan lære oss mer om livet enn det 
sagte ord». Lar dette således være åpningen på innlegget tilskyndet av St. Olavpostens 
redaksjon.
«På Leting etter det Evige Motiv»
Gode Ordensbrødre og Søstre! Tidlig oppfordres vi til å være forsiktig med å hevde 
saker og ting altfor sikkert. Nemlig før vi kjenner sakens ulike sider og ikke minst, alltid 
vokte Ordet vel. Det slik at begge sider blir betraktet og minst mulig utelatt.
Men hva er vel mer naturlig enn å komme til nye innsikter, så snart delene møtes? En 
modning der symbolene gradvis viser vei og med høynet Bevissthet, gir økt mening på 
vår vandring. Det hele bildet. Ved refleksjon kommer to ulike deler sammen og danner 
et tredje forhold, bunnet i et bakenforliggende ene.
Helt Bevisst, ta for eksempel utgangspunkt i farven blått og sett denne opp mot 
oransje. Om de har Samsvar, blir disse farvene grått i blandet tilstand. Helt nærme 
hverandre oppstår Vibrasjon akkurat der det blåe og oransje farvefeltet møtes. Vi sier 
de står ovenfor hverandre i farvesirkelen og danner Polaritet, såkalte komplementære 
kontraster. Rytmisk kan de enkle farver som utgjør gult, rødt og blått og de 
sammensatte farver oransje, grønt og fiolett blandes seg imellom, for så å ordnes i en 
fullkommen sirkel. Deres harmoni kan stadig undersøkes, og slik at grenseløst mange 
Årsaker og Virkninger oppstår – og for endelig å være til glede for enhver Søster og 
Broder!
Ut fra bakgrunn som billedkunstner, vet jeg at en skal være varsom med å tolke sine 
egne arbeider. Det sagt, er det samtidig viktig å fremheve et utvalg bestanddeler som 
benyttes og deres nødvendige vekt for dermed komme innholdet nærmere. Et sett 
tolkningsnøkler og som der-med muliggjør at hensikten trer frem i et klarere lys, i 
mylderet av stort og smått etter de valg kunstneren har tatt.
Nå vil jeg at dere skal se for dere et oljemaleri nylig avsluttet, malt på stedet i mine 
hjemtrakter inn mot sommerkvelden tidligere i år. Motivet viser et utsnitt av elva som 
renner gjennom en frodig dal, omkranset av fyldige løv og nåletrær på begge sider. 
Mye av det fra oven speiler seg i vannet under, danner samsvar ved at kveldslyset 
opptar slørets mange gyldne farvetoner. Avglansen hviler spredt utover formene, 
ettersom solen er i ferd med å gå ned. Vi kan bare se virkningene av sollyset utover 
dette høystilte sommerlandskapet, mens rett imot ses fullmånen disig og rund 
gjennom et slør av skyer.
Langs med elvebredden står rekken med trær i ulike størrelser og former, endog flere 
blomster av ulike slag og helt opp til forgrunnen står en kroket busk med lange, 
strebende grener som strekker seg ut utover vannspeilet. Heller ikke et velskapt 
landområde står evig, men er også i endring. Inne mellom grenene sitter en enkelt fugl 
i gjenskinnet, den bærer på noe i sitt nebb, med lett senket hode under den veldige 
himmelens glød.
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Kun mindre brytninger er det å se i vannspeilet, men enn så lenge holder alt seg samlet 
mellom de fjerntliggende, lett disige åser og de farvemettede trær på hver side. Lyset 
og skyggenes kast, til gløden opp mot månen midt på, blant varme og kalde farver, alt 
dette som knytter detaljene samlet. Mellom det lille og det store. Slik vannet og luften 
øyensynlig er forent, med jordisk fasthet og det ildspredte lyset ovenfra.
Ingenting er tilfeldig når vi betrakter Naturen under en slik organisk helhet, blant 
mineraler og planteliv, ei heller for Mennesker eller i det grenseløse Universet. Samme 
gjelder for hver enkelt del i sammenheng og som Kunnskap skal kunne lede vår 
oppmerksomhet, dette som gir Kraft og som løfter vårt blikk. Slik som linjene kan ses i 
bildets ytterkant og utover vannet, til de delvis gjentakende landpartier på hver kant, 
samt speilingens fordoblede Skjønnhet der vi trygt kan speide etter vår tvilling, med 
farvene stemt harmonisk sammen. 
På Leting etter det Evige Motiv.
Finnes noe slikt, et motiv som har evigvarende fornyelse ved seg? Her er det viktig å trå 
varsomt. Alt dette sagt, står det alltids mer å oppdage. Vi kan dele ett øyeblikks 
skjønnhetserfaring, mens motivet – er det som settes i bevegelse! Den enkelte og 
dennes særegne tid, bakgrunn og smak etterlater deriblant sine merker. Vårt indre i 
møte med det ytre, alle de fine nyansene, dette som med tålmodighet til livets ulike 
faser åpner opp og forløser ved personlig utvikling.
Ved indre betraktning fremstår med tiden ett sett underliggende motiv som ved 
selvstendig foredling, fornyer bildets flytende betydning mot dets faste verdi og formål. 
Lar håpefullt livets store spørsmål gå opp i det ene og vi lærer snart å lytte og betrakte, 
klokelig tie om så mye det heller ikke finnes ett endelig uttalt språk for. Om vi skal 
erkjenne, har forvandlingen først å skje innad. Rettferdig som ved egen erfaring fornyer 
og gir økt visdom, viet til fullkommenhet og lar deg frigjort synge med!
Slik vi i vår Orden holder Ordet hellig, er det også for billedkunsten helt nødvendig å 
verne om symbolenes mektige betydning. Når tanken om den enkelte fødes på nytt og 
Bevisstheten virker fornyende inn mot dagens slutt. Mens det uttalte ordet er 
begrenset til virksomme øyeblikk, har bildet nettopp som symbol – mulighet til 
refleksjon.
På den store livsreisen, er det for denne gang mitt svar på den innledende devisen. Alt 
som er med og modner vårt sinn, dette som ved selverkjennelse gir oss delaktighet i 
Mysteriet og fylden dets kronende verdi: For den som er tro, vinner kjærligheten over 
alt.
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Gjengivelse av «Sommerkveld» - olje på lerret 72 x 60 cm. - 2021. Malt og forklart av Morten Strømsodd, 
Skald i St. Olav XIII, Hønefoss.
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Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden
Losje St. Olav XVI Hamar

Invitasjon til 50-års jubileum
Lørdag 27. november 2021

Alle Brødrene i Ordenen RHK i Norden inviteres til vår feiring:

1. Kl. 16.00 Losjemøte i 1. Grad på Losjehuset Ajertun.
Adr.: Aluvegen 72, Hamar

2. Kl. 19.00 Jubileumsmiddag i Restaurant Kjøkkenet AS
Aperitif, tre retters middag m drikke, kaffe avec, kake.

Adr.: Stortorget, Hamar
For begge steder er antrekket smoking.

Kuvertpris for jubileumsmiddag Kr. 650,-
På grunn av en noe usikker «corona-tid» med ev smitteverntiltak, legger vi opp

til en noe ned-skalert feiring. Jubiléet foregår uten partnere og med begrenset antall 
deltakere. Vi har satt et øvre tak på 70 gjester etter prinsippet «først til mølla». Vi 

har forhandlet frem en god avtale for 26. - 28. november med Victoria Hotell, 
Strandgaten 121, Hamar, Tlf. 62 02 55 00. Bestill rom direkte til hotellet!! Pris pr. 

natt: Enkeltrom Kr. 890,- Dbl.rom Kr. 1090,- Best.kode: «Losje St. Olav».

Bindende påmelding innen 06.11.2021 til  hamar@losje.org  / Tore 
Stubberud, SMS/Mobil 414 54 534, oppgi navn, Losje og ev. Embede.

Jubileumsmiddagen betales til kto. Losje St. Olav 1813.11.60328.
Brødrene i Losje St. Olav XVI, Hamar ønsker alle Brødrene i vår Orden

hjertelig velkommen til Jubileum på Hamar.
For jubileumskomitéen

Lars Gudmundsen Tore Asmund Stubberud
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PORTRETTER AV VÅRE RIKSTINGSVALGTE EMBETSMENN
Redaksjonen i St. Olavposten ønsker å fortsette med en presentasjon av våre øverste 
Rikstingsvalgte Embedsmenn og ledere for Rikstingsvalgte komiteer. Dette gjøres 
gjennom portrettintervjuer, med 10 utvalgte spørsmål, som kan fortelle oss litt om 
hvem disse er, og hva slags bakgrunn de har innenfor vår Orden. I dette nummeret 
presenterer vi Storvokter Gunnar Torp, Overårmann Tor Gustavsen, Overprelat Rolf 
Solheim, Overstattholder Olav By, og 1. Overmarskalk/Leder av Valgkomiteen Knut 
Aasland.

Gunnar Torp, Storvokter
Gode Ordensbroder Gunnar, som valgt Storvokter, så ønsker
redaksjonen i St. Olavposten å presentere deg for Ordenens 
medlemmer. 
Hva er din oppgave i Ordenen?
Min oppgave i vår Orden er Storvokter. Storvokters arbeids-
oppgaver består av: 
Under møter skal Storvokter være vokter av Ridderhallen og
påse at Ordensbrødrene har nødvendig Grad, og at Brødrene
avgir korrekt Passord ved inngangen I tillegg skal Storvokter
påse at Losjens arbeid ikke blir forstyrret.
Storvokter skal også være vokter av det åndelige arbeidet og hva som er rett og galt i 
henhold til Ritualer og Konstitusjonen. Storvokter skal også i en Broderlig tone påtale 
hva som er rett og galt i henhold til disse. Storvokter skal også kunne forestå 
Installasjoner, og ellers hva som Ritualer, Konstitusjonen og Storkommandør pålegger 
ham. Storvokter er også vår Ordens 5. åndelige veileder.
Hvor er du fra og hvilken Losje hører du til i?
Jeg er født og oppvokst i Larvik og tilhører Losje VIII Larvik, samt PLO Kaupang.
Hva slags Embetsoppgave likte du best i din hjemlosje/Provinsiallosje?
Å skulle peke på en Embetsoppgave som jeg liker best er vanskelig. Den oppgaven jeg 
føler var viktig tidlig i min tid i Ordenen, er 1.ste Skutilsvein. En Embetsoppgave som var 
veldig lærerik. I tillegg kommer man tett på hele møtet vi har i Ridderhallen, samt at 
man får innblikk i hele Ridderhallen når man rigger. På samme måte er Marskalk et fint 
og lærerikt Embete i Provinsiallosjen. Ellers så må jeg også si at også jobben som Drott 
er et Embete jeg liker. Et krevende Embete, men samtidig kommer man mer med i hele 
Ordensarbeidet.
Hva er din Sivilstand?
Jeg er gift og har en datter. (Har 40 års bryllupsdag i år).
Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid?
Av spesielle interesser, så er studiene vi har fått mulighet til viktig for meg. Dette har 
også trigget meg til å fordype meg på flere felt. 



Side 24 St. Olavposten 3/2021

Hva betyr Ordenen/Losjen for deg?
Vår Orden og Losje VIII er meget viktig for meg. Ikke minst Broderånden og vennskapet. I 
tillegg har jeg vært heldig å kunne reise mye rundt til andre Losjer og på Drott/
Hærmester møter. Først som Drott, og siden som medlem av Storkollegiet. Noe som har 
ført til mange gode venner blant Brødrene rundt om i Losje landet. Jeg må si at nå i disse 
korona tider så er savnet stort. 
Hvorfor begynte du og hvordan ble du vervet?
Jeg er vokst opp med en far som var med i Ordenen. Klart at jeg lurte på hvorfor han 
kledde seg hver 14 dag for å gå på møte pirret min nysgjerrighet som ung. Når jeg 
flyttet tilbake til Larvik og slo meg til ro der, ble jeg vervet av min far.
Hvilke tanker har du for framtiden til Ordenen?
Hvordan ser så framtiden for vår Orden ut fra mitt synspunkt. Vi har vel sett i flere år, at 
Ordens arbeide ikke har hatt den appell det burde ha blant yngre. Dette gjelder ikke 
bare RHK, men jevnt over i alle Ordener. Får vi fram hva vi står for, og ikke minst det vi 
sitter på av opplæringsmateriale, er jeg trygg på at vi bør kunne snu denne trenden. Jeg 
har stor tro på at mange er på søken etter noe som stikker dypere enn bare noe 
overfladisk lesing på internett.
Hva gleder du deg mest over i Ordensarbeidet?
Det som gleder meg mest i Ordensarbeidet, er det samholdet og vennskapet som 
Broderskapet fører med seg på tvers av Losjene.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk anledning til å stille deg disse spørsmålene. På vegne 
av redaksjonen vil jeg få ønske deg og familien en fin høst!
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Tor Gustavsen, Overårmann
Gode Ordensbroder Tor, som valgt Overårmann, så
ønsker redaksjonen i St. Olavposten å presentere deg 
for Ordenens medlemmer. 
Hva er din oppgave i Ordenen? 
Jeg er medlem av Kollegiet i 31. Grad og Overårmann, 
noen av mine arbeidsoppgaver vil være knyttet spesielt 
til Filosofigradene. Overårmann er Kollegiets nestleder. 
Hvor er du fra og hvilken Losje hører du til i? 
Jeg er en ekte Ringeriking som bor på Tyristrand og 
hører til i Losje St. Olav XIII Hønefoss og PLO Viken.
Hva slags Embedsoppgave likte du best i din 
hjemlosje/Provinsiallosje? 

Jeg husker best tiden som 1. Skutilsvein og Vokter i PLO Viken, oppgaver knyttet til disse 
arbeidsoppgaver har jeg hatt god nytte av og som har gitt meg god erfaring. 
Nøyaktighet i vårt arbeid vil alltid være viktig.
Hva er din sivilstand? 
Jeg er gift og har to voksne døtre. 
Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid? 
Opplæring i symbolgradene, studiekvelder i Høygradene er noe jeg har fått anledning til 
å arbeide med og bidra med mine egne erfaringer fra mange år i Losjen. Opplæringen er 
særdeles viktig for vår Orden.
Hva mener du at Ordenen/Losjen betyr for deg? 
Losjearbeidet gir meg refleksjoner om livet generelt, samt å verdsette hverdagens gode 
opplevelser sammen med min familie, samt ta meg tid til å lytte og se det som er rundt 
meg.
Hvorfor begynte du, hvordan ble du vervet? 
Mine Faddere var i omgangskretsen som oppsto når jentene begynte i barnehage og 
skole.
Som medlem i snart 30 år, hvilke tanker har du for framtiden til Ordenen? 
Mitt håp for Ordenen er at vi stabilt kan vokse i antall Brødre, som igjen vil sikre arven 
for fremtiden. 
Til slutt, hva gleder du deg mest over i Ordensarbeidet? 
Gå på Losjemøter og treffe mine Brødre til et innholdsrikt og ikke minst hyggelig møte 
med gode innlegg og gode opplevelser.

Tusen hjertelig takk for at jeg fikk anledning til å stille deg disse spørsmålene. På vegne 
av redaksjonen vil jeg få ønske deg og familien en fin høst!
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Rolf Solheim, Overprelat
Gode Ordensbroder Rolf, som valgt Overprelat, så ønsker 
redaksjonen i St. Olavposten å presentere deg for 
Ordenens medlemmer. 
Hva er din oppgave i Ordenen?
Min oppgave er å være Overprelat, hvilket vil si at det er 
et Åndelig Embete.  Jeg er i tillegg medlem av Ordenens 
Valgkomite, samt at jeg er med i Lærerkollegiet, som for 
tiden utvikler og løpende fremlegger for godkjenning 
ritualer og veiledningsmateriale for gradene 19. til 30. 
Hvor er du fra og hvilken Losje hører du til i?
Jeg bor på Ask, et hyggelig tettsted 6 km utenfor Hønefoss ved Tyrifjorden. Jeg tilhører 
Losje St. Olav XIII Hønefoss og PLO Viken.
Hva slags Embedsoppgave likte du best i din hjemlosje/Provinsiallosje?
I hjemlosjen - Drott og i Provinsiallosjen – Hærmester, fordi jeg følte jeg hadde noe å 
videreføre til Brødrene gjennom disse Embetsplassene.
Hva er din Sivilstand?
Pensjonist.
Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid?
Utvikling av vår Orden gjennom fordypning av hva Ordensarbeidet egentlig er.
Hva betyr Ordenen/Losjen for deg?
Personlig utvikling - et fellesskap i Broderlig samhold.
Hvorfor begynte du og hvordan ble du vervet?
Jeg ble vervet gjennom en venn. Spenning ved å gå inn i noe helt nytt og ukjent. 
Hvilke tanker har du for framtiden til Ordenen?
Jeg har vært medlem i 33 år og i denne tiden har medlemstallet på landsbasis gått sakte 
nedover. Rekruttering er derfor den viktigste jobben vår Orden har i tiden fremover. Men 
like viktig er det å få nye Brødre til å trives og bli. Jeg tror derfor det sosiale aspektet bør 
fokuseres sterkere på i Symbolgradene. Gradene 4 - 14 skal jo være en fordypning i 
symbolgradene slik at de som velger å gå denne veien vil få inn den åndelige delen av 
vårt arbeide her og at trivselen som er oppnådd i symbolgradene vil få brødrene til å gå 
videre for nettopp å utvikle sin åndelige forståelse av hva Ordensarbeidet egentlig er. 
Det må fokuseres på nysgjerrigheten fra første møte da dette er drivkraften for et 
skapende og positivt Ordensliv.
Hva gleder du deg mest over i Ordensarbeidet?
Få tilgang til mye ukjent kunnskap gjennom givende studiemøter, Brødrenes samhold 
samt etablere nye bekjentskaper gjennom besøk i andre Losjer. Dette har gitt meg mye 
og uten å fornærme noen vil jeg få fremheve Losje XX Haugesund i denne sammenheng.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk anledning til å stille deg disse spørsmålene. På vegne 
av redaksjonen vil jeg få ønske deg og familien en fin høst!
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Olav By, Overstattholder
Gode Ordensbroder Olav, som valgt Overstattholder, så 
ønsker redaksjonen i St. Olavposten å presentere deg for 
Ordenens medlemmer. 
Hva er din oppgave i Ordenen?
Som Overstattholder skal jeg være vikar/stedfortreder for 
Storstattholder og ellers være hans hjelper og rådgiver.
Hvor er du fra og hvilken Losje hører du til i?
Jeg er født i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag (nå Indre 
Fosen kommune i Trøndelag). Jeg ble tatt opp i Losje 16

Hamar og flyttet over til Losje 26 Eidsvoll da denne ble stiftet i 2014.
Hva slags Embetsoppgave likte du best i din hjemlosje/Provinsiallosje?
Jeg er nok mest bekvem i posisjon nr 2. Det vil si Jarl i St. Olav og Årmann i PLO og 
begge disse plassene har jeg vært heldig å få bekle.
Hva er din Sivilstand?
Jeg er gift med Alice.
Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid?
Jeg tiltrekkes av den litterære rikdom som er tilgjengelig for meg gjennom ritualene. I 
tillegg er jeg begeistret for den kunnskap jeg får om meg selv gjennom losje- og studie-
aktiviteten.
Hva betyr Ordenen/Losjen for deg?
RHK betyr svært mye for meg og jeg tør ikke tenke på hvor jeg ville vært om jeg ikke 
hadde Losjen og Ordenen som et ankerfeste i livet.
Hvorfor begynte du og hvordan ble du vervet?
Jeg søkte til Losjemiljøene fra slutten av 30-årene og utover i 40-årene. Så ville skjebnen 
det slik at jeg ble omgangsvenn med Jon Frank, som viste seg å være medlem i Ordenen. 
Når jeg ble klar over det ba jeg ham øyeblikkelig om å bli rekruttert.
Hvilke tanker har du for framtiden til Ordenen?
Jeg har tro på at Ordenen vil bestå så lenge det finnes menn på planeten. At jeg lever, 
og er en Broder i fellesskapet, akkurat nå ser jeg som et privilegium pga. at 
Ordensarbeidet er i en omveltende fase og jeg får være med å finne stødig grunn for 
den “nye” Ordenen.
Hva gleder du deg mest over i Ordensarbeidet?
Jeg gleder meg over at jeg får lært meg å samarbeide med Brødre som jeg ideelt sett 
ikke ville velge å samarbeide med, men som jeg skal samarbeide Broderlig sammen med 
for Ordenens Vel og Beste.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk anledning til å stille deg disse spørsmålene. På vegne 
av redaksjonen vil jeg få ønske deg og familien en fin høst!
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Knut Asbjørn Aasland, 1. Overmarskalk
Gode Ordensbroder Knut, som valgt 1. Overmarskalk, så ønsker 
redaksjonen i St. Olavposten å presentere deg for Ordenens 
medlemmer. 
Hva er din oppgave i Ordenen?
For tiden har jeg følgende oppgaver i Ordenen: 1. Overmarskalk, 
Årmann i PLO-Trøndelagen og Leder av Valgkomiteen i RHK.

Hvor er du fra og hvilken Losje hører du til i?
Jeg bor på Mære i Steinkjer kommune og tilhører Losje XXV 
Steinkjer, samt PLO Trøndelagen.
Hva slags Embedsoppgave likte du best i din hjemlosje/Provinsiallosje?
Jeg trives godt i Årmannsjobben i PLO Trøndelagen. Ellers ser jeg frem til å være en 
Embetsmann i Kollegiet som fremover skal ha ansvaret for gjennomføring av 
Rikslosjemøtene i 19. til 27. Grad i vår Orden. 
Hva er din Sivilstand?
Gift med Anne Britt i 53 år. Vi har fått 3 sønner, men der vi dessverre har mistet en sønn 
i 1975.
Har du noen spesielle interesser innenfor Ordenens arbeid?
Opplæring er nok det jeg har vært mest opptatt av. På vei til 6. Grad som jeg har stått 
ansvarlig for i mange år. Brødres første opplæring i de høyere gradsavsnitt har vært en 
flott oppgave å stå ansvarlig for. Nå har jeg også ansvar opplæringen for 15. Grad, 
første del inn i St. Andreas Kapitelet er også en ære for meg å lede.
Hva betyr Ordenen/Losjen for deg?
Ett flott sted å være en del av. Ordenen gir masse Broderlig og menneskelig atmosfære 
å delta i. Etter snart 30 år som Ordensbroder, har det gitt og gir meg fortsatt som 
menneske utfordringer og utvikling som person.
Min Devise sier vel litt om meg; " Mennesket hyller morgenrødens Fjell! Isskuret Grå 
Granitt.»
Hvorfor begynte du og hvordan ble du vervet?
Tilfeldigheter, samkjøring i bil fra fotballdommeroppdrag, der en av mine Linjedommere 
gjorde meg nyfiken på Losjearbeid på hjemtur fra kamp høsten 1990.
Hvilke tanker har du for framtiden til Ordenen?
Vår Orden har jeg tro på har "landa" no. Så fremt vi alle Losjebrødre i RHK setter 
Ordenen først og ikke meg/vi, har jeg tro på framtiden.
Hva gleder du deg mest over i Ordensarbeidet?
Hvert møte, sammen med Gode Ordensbrødre, både i egen Losje og PLO'n.  Samtidig 
har det vært en stor glede å være en del av Kollegiet som nå nettopp har gjennomført 
sine første Rikslosjemøter i Hønefoss med mange forfremmelser i gradene 19. til 24.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk anledning til å stille deg disse spørsmålene. På vegne 
av redaksjonen vil jeg få ønske deg og familien en fin høst!
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Nye Brødre

Nye Brødre fra 30. november 2020 fram til 30. september 2021 
E�ernavn Fornavn Startdato 

Bræck Thomas 30.09.2021 
Aaboen Kim Andreas 30.09.2021 
Bergquist Paul Birger 21.09.2021 
Aga Paul Einar 16.09.2021 
Iversen Jan Erik 14.09.2021 
Bodnar              Zoltan Julius Isene 06.09.2021 

06.09.2021 
06.09.2021 
02.09.2021 
25.08.2021 
25.08.2021 

Ormstad 
Rafnung 
Skogum 
Hovet 
Irslinger 

Frank Martin 
Geir
 Ivar
Lars Olav 
Domenic  

Losje 

Losje St. Olav VII Moss
Losje St. Olav XVIII Lillehammer 
Losje St. Olav XVII Stavanger     
Losje St. Olav XX Haugesund      
Losje St. Olav XXII Stiklestad      
Losje St. Olav I Drammen       
Losje St. Olav I Drammen      
Losje St. Olav I Drammen 
Losje St. Olav XVIII Lillehammer 
Losje St. Olav XIV Kristiansand 
Losje St. Olav XIV Kristiansand
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Siden forrige utgave av St. Olavposten har Losjene nå kommet godt i 
gang med fysiske Losjemøter. Det er helt avgjørende for at vi nå skal 
kunne rekruttere nye medlemmer. Vi vet mange Losjer har hatt 
Kandidater på vent en stund, og at noen nå er tatt opp i august og 
september, gratulerer så mye til disse, både Brødrene og Losjene. 
Samtidig er det gledelig å registrere også noen gjeninntredelser av 
Brødre. Vi ser også at det leses Andragender for en del Kandidater, slik 
at vi regner med en god del påfyll av nye medlemmer denne høsten. 
Det stilles samtidig ekstra store forventninger til alle Losjene om at en 
nå virkelig kan innby interesserte menn til informasjonskvelder og til 
aktive og frimodige samtaler som kan resultere i interesse for vår 
Orden. Rekrutteringsarbeidet må i hovedsak skje lokalt, men 
samarbeid gjerne med Ordenens aktive og dyktige Rekrutteringskomite 
om målsettinger og virkemidler.

Lykke til!
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FRA REDAKSJONEN, noe å glede seg til også i kommende utgaver. 

Med dette høstnummeret og den kommende utgave før jul er vi igjen «i rute» med 4 årlige 
utgaver av St. Olavposten. 
Redaksjonen takker igjen for positiv velvilje hos de vi særskilt har kontaktet om å bidra til 
denne og kommende utgaver. Vi har bl.a. samlet en del stoff for utgivelse til Julenummeret, 
hvor vi vil komme med fyldige innslag fra Rikslosjemøtene som er avholdt denne høsten. Vi har 
også fått inn en rikholdig historisk «meny» fra to av våre eldste medlemmer i vår Orden, 
Brødrene Knut A. Olsen og Knut Leira, begge fra Lose V Fredrikstad. Etter avtale med 
redaksjonen har Broder Terje Berger, fra den samme Losje, intervjuet de nevnte Brødrene om 
et langt og innholdsrikt Ordensliv. Intervjuene foreligger nå kun som lydfiler, men etter en 
gjennomgang og utdrag gleder vi oss til å presentere dette for våre lesere i neste utgave.
Redaksjonen ønsker å oppfordre flere Losjer, som har eldre medlemmer, om å prøve å få tatt 
vare på Losjenes historie ved å gjøre som Losje V Fredrikstad har gjort. Dette er av historisk 
verdi for egen Losje, men også for hele vår Orden. Send gjerne slike opptak inn til 
Sekretariatet, slik at disse kan arkiveres, for senere bruk.
Med «gjenåpningen» av Norge denne høsten og frihet fra pandemien, håper vi på gode 
tilbakemeldinger fra en økt aktivitet rundt omkring i Losjene. Husk å ta bilder fra de forskjellige 
aktivitetene!
Redaksjonen ønsker alle våre Brødre og lesere god lesing og en fin og aktiv høst!
Med Broderlig Hilsen
Redaksjonen



nummer: 15. 
november 2021

Neste nummer 
kommer ut 17. 
desember 2021

Brødre som har gått bort
Avdøde Brødre fra forrige nr.  fram til 2. oktober 2021

Etternavn  Fornavn  Losje Død dato

Hammer Anders Jørgen 29.06.2021

Skullestad Harry 09.07.2021

Rosmæl Terje

 IX Sandefjord 

III Kongsberg

09.07.2021

Ingvaldsen 01.08.2021

Kristiansen Per Arne 28.08.2021

Gigstad Odd Asbjørn 14.09.2021

Jørgensen Finn Arne 02.10.2021

VIII Larvik       

XXV Steinkjer 

XV Gjøvik   

XIII Hønefoss  

X Skien 
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Vi lyser fred over deres minne!
Ordenen Riddere av

det Hvite Kors i Norden

09.07.202109.07.2021

Åge Torstein

Redaksjonen for ST. OLAVPOSTEN:  
rhkposten@losje.org Ansvarlig redaktør: Storkommandør 
Redaksjonsleder:  Ivar Sørensen, Storprelat
Lay-out/grafisk :       Roar Svendsen, Losje XXV Steinkjer
Redaksjonsmedl.:               Åge Brenna, Storseglbevarer

Arne Skive, Storstattholder  
Terje Orebråten, Losje St. Olav XIII Hønefoss Side 31 St. Olavposten 3/2021



Trosbekjennelse

Jeg tror ikke på kjødets oppstandelse, 
Men Det evige liv

Tror jeg på.

Vår kravlende jordiskhet
og døden og forråtnelsen:

Bare grobunn, råhumus
for høyere liv.

Lys-liljer
av aldri sett skjønnhet.

Ennå har brodden bare så vidt brutt 
jordskorpa. Engang skal blomsten 

briste ut
og blømme pinselys i rommet

der øy-universene hviler på evigheten 
lik nøkkeroser på svartstille vann.

Hans Børli
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