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torlogens valgte og utnevnte Storembedsmenn var
i oktober samlet for å  etablere en felles  plattform
for  arbeidet i Ordenen for den kommende fireårs-
perioden. Det er mange nye embedsmenn i
Storlogen og  dette møtet er ekstra viktig for at
Storlogen skal kunne utvikle felles mål og satsings-

områder slik at alle trekker i samme retning.  Storlogemøtet
vedtok Ordenens  langtidsplan med målsetninger og budsjett.
Storlogen arbeider nå med å utvikle konkrete tiltak og aktiviteter
for å nå målene. Distriktene, logene og leirene  skal lage sine til-
tak og handlingsplaner slik at hele Odd Fellow Ordenen sikres
en god utvikling. Storlogens nevnder og utvalg har også startet
sitt arbeid og jeg opplever at det er stor entusiasme og kraft hos
utrolig mange dedikerte søstre og brødre i dette arbeidet.

Styrkelse og ekspansjon er hovedsatsingsområdet i Storlogens
langtidsplan. Vi ser at det er nødvendig å  arbeide målbevist med
både å beholde og å ta vare på de medlemmer vi har, men og å
arbeide med rekruttering av nye medlemmer. Målet er å sikre en
jevn økning med nye søstre og brødre hvert år i alle loger. Nye
medlemmer medfører et systematisk gradarbeid og derved også
kvalitativt innholdsrike og gode logemøter. Kjernen i vårt rituelle
arbeid er gradarbeidet, det er der Ordenens  verdier og budskap
kommer frem. Jeg tror en god langsiktig utvikling  avhenger av
kvalitet blant annet i forståelsen av og fremførelsen av ritualer
og spill. Det seremonielle arbeidet må være preget av opplevd
kvalitet og høytidelighet som igjen betyr at vi må perfeksjonere
fremførelsen av ritualene.

Når man ønsker å rekruttere nye medlemmer, er det viktig å
understreke at det å være medlem av en loge, er noe unikt og
spesielt.  I Odd Fellow Ordenen vil et medlem få opplevelser
hvor det kreves egen vurderingsevne.  Ved å bruke tid på seg selv,
kan man utvikle seg både personlig og sosialt. Man får utvidet
sin nære bekjentskapskrets i et miljø som vil gi tillit og trygghet
gjennom hele livet. Gjennom deltagelse på logemøtene vil det
for mange være naturlig å reflektere over verdivalg for seg og
sitt liv. Gjennom gradspasseringer kan man tilegne seg kunnskap

i sitt eget, individuelle tempo.Til sist er logen et pusterom, et
sted hvor man kobler av, nullstiller og finner ro og harmoni i ens
indre. 

Min oppfordring til alle søstre og brødre er at  vi overfor
venner og bekjente omtaler vår Orden i positive ordelag.  Vi må
trekke frem at vi gjør som andre velgjørende foreninger gjør,
men at vi i tillegg har en helt unik del i vårt virke som vi samles
om og verner om, Ordenens indre verdi, den etiske og moralske
side av livet.  

Informasjon om Ordenen står sentralt i arbeidet med å øke re-
krutteringen. Samfunnet utvikler seg og holdninger og oppfat-
ninger endres. Odd Fellow Ordenens verdier er tidløse, men de
bør formidles i pakt med samtidens normer. Disse preges i stor
grad av åpenhet, inkludering og likeverd og det må også prege
vår omtale og informasjon om vår Orden. Storlogens utvalg for
Styrkelse og Ekspansjon har igangsatt et prosjekt for å få fornyet
kraft i Ordenens rekruttering av nye medlemmer. De fremhever
at skal vi lykkes i rekrutteringsarbeidet er vi avhengig av at an-
svaret gis til en dedikert person som vil og kan ta denne opp-
gaven i logen. Vedkommende må evne å skape forståelse og
entusiasme for prosjektet blant logens medlemmer. Erfaringene
viser at entusiasme og aktiv innsats gir store resultater mens mid-
delmådig innsats gir ingen resultater.  Det er viktig at verken ori-
enteringen i logesalen eller på ettermøtet oppleves som et
«vervepress». Det er vennlighet, inkludering og god, åpen infor-
masjon som gir  resultater. 

Vi nærmer oss jul og jeg vil minne om at i dissse tider er det
mange som føler seg ensomme og har behov for noen som bryr
seg. Så la oss alle etter beste evne søke å møte våre medmennes-
kers behov, ta en ekstra telefon til en som er ensom, gjør et besøk
ekstra til en du vet er ensom og bry deg om den som i ditt
nærmiljø trenger en hjelpende hånd. Gjør vi dette, kan vi feire
jul som Odd Fellows, vel vitende om at verden er blitt et bedre
sted å leve for et av våre medmennesker. En riktig god jul og et
godt fremgangsrikt nytt år ønskes alle søstre og brødre.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

STYRKELSE
OG 

EKSPANSJON
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INTERVJU MED STOR SIRE MORTEN BUANi

nå Arbeider vi 
sPesielt Med de
KoMMende Fire år

stor sire Morten Buan ble enstemmig valgt for en ny fire-
årsperiode på storlogemøtet på sundvollen i juni 2014. I
storlogens valgkollegium som består av syv medlemmer, er
det nå valgt fire nye. Blandt de utnevnte storembedsmenn
som stor sire utnevner etter storlogemøter, er det tre som
sitter fra forrige periode og åtte nyutnevnte, hvorav ett
embede er nytt. Vi har fått to nye odd Fellow distrikter.
også blant Distrikts stor sirene er det stor utskiftning.

– Det er en stor utskiftning av Storem-
bedsmenn etter Storlogemøtet i som -
mer. Hvordan oppleves dette for
fremdriften?
– Det skapes alltid et inntrykk av stor ut-
skiftning etter et Storlogemøte. Det er på
den måten fornyelsen skjer, og utskift-
ninger er en naturlig prosess. Prosentuelt
er vel for Distrikts Stor Sirenes vedkom-
mende en utskiftning på i forholdet 20/80.
Det har gitt seg som et mønster over lang
tid. Og så må man ta i betraktning at de
som blir Storembedsmenn ofte har meget
lang tjeneste bak seg i loge og leir. Em-
bedene som Storembedsmenn kan til dels

være ganske krevende både i tid og arbeid.
Derfor kan det være ganske naturlig at
man ikke tar mer enn én periode.

– Hva er de mest sentrale elementene i
den kommende fireårsplanen?
– Jeg tror det er nødvendig å understreke
at for en Orden som vår er det avgjørende
at arbeidet vi gjør er av høy kvalitet. Og
kvalitet er den direkte følge av at man vet
hva man driver med, altså har kunnskaper.
Kunnskaps- og kvalitetsarbeidet gjelder
like mye i det rituelle som i det or-
ganisatoriske. Derfor blir lære- og kunn-
skapsperspektivet en varig utfordring i all

vår virksomhet. Det er gjerne slik at vi
tenker at det er nye medlemmer som skal
lære, mens eldre medlemmer skal lære fra
seg. Det er en ganske foreldet tankegang.
Vi får stadig ny kunnskap tilført vår
Orden. Prosjektene med ledelse er et godt
eksempel på dette. Moderne og etisk
basert ledelseskunnskap kan gi ledere i
Ordenen verdifull ballast i lederstillinger
ellers i samfunnet. Ledelse er et levende
fag under stadig utvikling. På den rituelle
side er det stadig slik at våre ritualer skal
forstås opp mot den tiden vi lever i og mot
fremtiden. Å ha med ritualer å gjøre er all-
tid å være i dialog med samtiden.

Stor Sire Morten Buan. Foto: Arne Glomdal

Foto: Arne Glomdal

Over: Bildet viser kvinner i leiren som speider etter vandrere.
Under: Stor Sire og Stor Sekretær ser hvordan husene i Ngabu reiser seg.
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– Vi skal vel kommunisere med og gjøre
oss kjent i samfunnet utenfor også?
– Ja, derfor styrkes dette arbeidet med en
Spesial Deputert Store Sire. Vi har i
grunnen rekruttert etter de samme linjer i
de siste tiår. Det har vært effektivt og gitt
tilfredsstillende resultater. Nå skal vi gjen-
nomgå alle våre rekrutteringstiltak for å se
på dem med nytt blikk og friske øyne.
Samfunnet forandrer seg og kommunika-
sjonsformene forandrer seg stadig og i et
akselererende tempo. Det betyr at vi må
være tidsmessige i våre former. Ordenens
etiske budskap og verdimessige tyngde
må vel sies å være mer aktuell enn noen
gang tidligere. Da må også vårt kom-
munikasjonsverktøy henge med. Det er
ikke noen negativ kritikk av fortiden at vi
i dag må kommunisere på andre måter enn
tidligere. Men også her gjelder kvalitets-
kravet. Verdier og verdighet må hele tiden
være et kjennetegn også på denne del av
vår virksomhet. I denne sammenheng er
det også viktig å gjøre kjent at dette med
samfunnskommunikasjon opptar alle
jurisdiksjonene i Europa. Det er en gruppe
i Den Europeiske Storloge som arbeider
nettopp med dette for å komme frem til en
felles verdiplattform som Ordenen i hele
Europa kan enes om og samarbeide på.
Dette arbeidet ledes av den sveitsiske Eks
Stor Sire Jean Wenger. Dette arbeidet skal
behandles på Island våren 2015.

–Revitaliseringen av leiren ble jo så
godt som enstemmig vedtatt på
Storlogemøtet i sommer.
– Ja, i vårt rituelle arbeid er arbeidet med
å finne tilbake til leirens opprinnelse noe
av det meste spennende. Vårt leirarbeid
legges jo også merke til ellers i Odd
Fellow Europa. Vi har jo samlet alle ny-
valgte Hovedpatriarker og Hovedmatri -
arker både etter valgene i 2011 og i 2013.
Det skal vi også gjøre våren 2015. Dette
gir de påtroppende leirlederne både nye
kunnskaper, inspirasjon og et nettverk for
å utvikle den enkelte leir. Men det er
virkelig ikke bare leirens rammer som
skal tilbakeføres mot det opprinnelige.
Nettopp fordi vi har fått nye rammer –
eller skal vi heller si har fått de opp-
rinnelige rammene tilbake – kreves det
mye bevissthet om leirens etiske innhold.
Dette skal komme tydeligere frem både i
selve leirslagningene og i ettermøtene. 

– Hva skjer med resultatet av Lands-
saken da?
– Nå pågår byggearbeidet i Ngabu i
Malawi for full fres. Vi regner med at inn-
vielsen vil finne sted i 2016. Vi har en
gruppe som arbeider med å planlegge
reisen dit. Det vil bli anledning for brødre
og søstre å bli med dit, og muligens også-
kombinere det med en ferie i området.  Vi
opplevde jo at mange ville være med til

San Vicente i El Salvador. Nå legger vi
opp til at de som ønsker skal få være med
ved innvielsen av barnebyen i Ngabu. Og
da er det vel ikke uvanlig at man på en så
lang reise kombinerer selve innvielses-
seremonien med en utvidet reise i Afrika.

– Er det noe du vil si ut over tids-
horisonten på fire år?
– De fleste har jo merket seg at 26. april
2019 feirer vår Ordensgren sitt 200-års-
jubileum. Det er jo en verdensbegivenhet,
og vil bli feiret i de ni europeiske jurisdik-
sjonene og over hele landet på lokal-
planet. Ved forrige 100-årsfeiring i 1919
var bildet fullstendig annerledes enn i dag.
Den gang hadde USA nærmere to
millioner medlemmer mens Europa bare
hadde noen få tusen. Nå har vi nærmere
100.000 i Europa, mens USA har bare
halvparten av dette. Skal jubileet feires i
fremtidens tegn, er det i Europa dette må
skje. Selve feiringen i Norge er ikke
planlagt i detalj. Men vi ser for oss en
markering over hele landet.
Selv om vi konkret arbeider med et fire-
årsperspektiv frem til Storlogemøtet 2018,
legger vi grunnlaget for at Odd Fellow
Ordenen skal tilpasse seg og fortsatt være
en samfunnskraft i overskuelig fremtid.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

Storembedsmenn 2014. Foto: Arne Glomdal



odd Fellow muséet startet i det små
og gav vel i starten ikke de helt store
opplevelser. Men etter hvert har det
vokst, utstillingene er blitt flere og
bedre. Nå legger mange, ikke minst
distriktsråd på tur til oslo, veien om
muséet. Der får de beskue artefakter
og gjenstander som man brukte i tid-
ligere tider og i andre deler av
verden. Disse er røttene og forbildene
for det vi bruker i dag. De Tre
Kjedeledd har tatt en prat med stor
Arkivar Knut Aslak Wickmann.
– Mange mennesker er av den oppfat-
ning at muséer er støv og gammelt
skrot. Hva synes du om en slik beskriv-
else av Odd Fellow Ordenens museum,
Stor Arkivar?
– Jeg opplever det stikk motsatte av denne
beskrivelsen. Alle besøkende det siste året
- og her snakker vi om mange hundre - er
henrykte over Odd Fellow muséet. Jeg
opplever i sterkere og sterkere grad at de
besøkende kommer tilbake, og det jeg
merker er at de søker etter røttene våre og
historiene rundt våre artefakter. Et
muséum skal jo være levende og synlig-
gjøre vår historie.

– Når kom dette med et muséum egent-
lig opp og hvem var ildsjelene?
– Tanken om et Odd Fellow muséum kan
vel ha ligget der lenge. Men det praktiske
arbeidet startet i  slutten av forrige
århundre. Muséet hadde sin offisielle åp-
ning 6. desember 2002. Ildsjelen bak opp-
rettelsen av muséet er uten tvil Eks Stor
Arkivar Sverre Hjetland. Han sto både for
idéen og gjennomføringen.  Og han ble
sterkt støttet og oppmuntret av Eks Stor
Sire Harald Thoen som selv har anskaffet
mange av gjenstandene til museet fra
USA.

– Kommer det noe nytt til muséet etter
hvert, eller det det bare det samme
gamle?
– Muséet får stadig nye artefakter og gjen-
stander fra enkeltpersoner, og fra loger og
leire. Av dagens bidragsytere kan nevnes
Stor Kapellan Dag Virik som har handlet
på nettet bl.a. en Odd Fellow mynt fra
1795 og en rituell øks datert til 1829.
Øksen ble brukt av logens Inspektør for å
samle inn gaver og kontingent fra med -
lemmene. Det er viktig for muséet at vi
stadig utvider plassen og at nye gjen-
stander får en meningsfull og pedagogisk
plassering. Under Stor Sire Morten Buan
har vi utvidet muséet med ytterligere fire
nye rom. Dette er med på å styrke kvali -
teten av vår historiske bevissthet.

– Hvor henter dere det som er nytt i
museet fra?
– Mye handles via Internett. Det er

spesielt ebay i USA som er den store
kilden til denne anskaffelsen. Vi må ikke
glemme de gaver vi mottar fra en kelt -
personer, loge og leire. En svært viktig
kilde er gjenstander som er stuet vekk
over hele landet. Ikke minst ble mye
gjemt bort under siste krig. Og ettersom
man ikke har hatt noe muséum å sende det
til, har verdifulle, historiske gjenstander
bare blitt liggende. Vi har eksempler på at
rene klenodier er kommet til rette ved
tilfeldigheter. Dette bør alle loger og leire
landet rundt ta inn over seg. Det gjelder å
se på hva man har og innse de historiske
verdier i arkiver og skap.

– Hva er idéen bak den nyetablerte for-
eningen «Museets venner»?
– Idéen bak Venneforeningen kom fra
brødrene Randulf Meyer, Dag Virik og
Kjell-Henrik Hendrichs. Skal muséet

blomstre og skaffe seg nye gjenstander må
kjøpene finansieres. Ofte må pengene
være der på et øyeblikk for at viktige
gjenstander ikke skal skli ut av hendene
på oss. Venneforeningen vil være en viktig
faktor for å bygge opp en økonomi for
slike innkjøp. Foreningen ser det som en
av sine oppgaver å skaffe muséet verdi -
fulle supplementer som gjør at vi bedre
kan forstå våre historiske røtter. Som
muséumsleder håper jeg at mange melder
seg inn i «Museets venner». Det arbeides
i disse dager med å skaffe Vennefor-
eningen en egen Facebookside slik at
medlemmene kan holde kontakt med
hverandre og komme med tips om mulige
gjenstander og hvordan de kan skaffes til
veie. Søstre og brødre som ønsker å bli
medlem av Venneforeningen kan sende en
e-post til: storarkivar@oddfellow.no
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ODD FELLOW MUSEET I STORTINGSGATEN 28

– Du har jo ansvar både for Museet og
for biblioteket. Hvilke tanker har du
for biblioteket?
– Biblioteket i Stamhuset skal ta vare på
vår historie slik den er uttrykt i et om-
fattende skriftlig materiale. Biblioteket er
helt avgjørende for fremtiden, men dess-
verre er antall besøkende i Biblioteket
synkende. Det kan skyldes at det ikke er
godt nok på Ordenslitteratur, men her
søker vi hele tiden etter gammel litteratur.
Dette skal vi arbeide med slik at
biblioteket blir et spesialbibliotek for Odd
Fellow litteratur og annen relevant
Ordenslitteratur. 

– Du har kanskje noen drømmer og
fantasier?
– Min drøm er er at enkeltpersoner, loge
og leire donerer til Stamhusets Muséum
gjenstander som i dag bare stues vekk i

loft, kjeller og skap. Ta det frem og gi det
til muséet slik at alle besøkende kan ta del
i vår grunnleggende historie. Det er langt
bedre at vi får én gjenstand for mye enn
en for lite. Bare gjennom en slik handling
kan morgendagens søstre og brødre bedre
forstå vår historie.

– Du har nettopp mottatt Storlogens
Hederstegn.
– Ja, jeg ble meget overrasket over å få
denne tildelt under siste Storembeds-
mannsmøte. Når man til daglig arbeider

med å bevare Ordenens historie for
ettertiden er vel ikke et Hederstegn som
ligger lengst fremme i bevisstheten. Men
jeg ser dette som et uttrykk for at Ordenen
nå i enda større grad prioriterer kunnskap,
forståelse og innsikt, det som på alle gode
måter ligger i begrepet kunnskapsløftet.

Da stiller De Tre Kjedeledd seg i
rekken av gratulanter i anledning
tildelingen av Hederstegnet.

Tekst:  Kjell-Henrik Hendrichs
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«Aller Anfang ist schwer» sier tys-
kerne og viser til bred erfaring. Å
sette i gang noe nytt skaper forvent-
ninger, ofte urealistiske og en del
hoderysting fra forståsegpåere følger
gjerne med. Jeg husker fra den første
tiden med NoFA var det ganske van-
lig å høre: «Dette kommer aldri til å
bety noe for logene, men blir bare be-
skjeftigelse for de svært inter-
esserte». Allerede etter tre års
virksomhet synes det motsatte å
være bevist. Det er om lag førti pro-
sjekter i gang i NoFA. Nå begynner
noen allerede å bli ferdige. Virk-
ningene av prosjektene kommer
faktisk til å bli ganske store for loger
og leire.

Ny TREDJEgRAD 
FoR REBEKKAsøsTRE
Det mest iøynefallende prosjektet så langt
er den rituelle nyvinning som ligger i at
Rebekkalogene har fått en ny tredjegrad.
Søstrene Eks Dep Stor Sire, Tove Aalborg,
søster Eks Stor Skattmester Svanhild
Ljosland og søster Stor Sekretær Svanhild
Sandem hadde lenge analysert innholdet i
den tidligere tredjegrad og funnet ut at
man kanskje etisk sett kunne være mer
tjent med å hente stoff fra Sverige og ut-
arbeide en ny tredjegrad på det. Analysen
av den gamle grad og konstruksjon og
dramatisering av den nye er nå ferdig. Det
er også et helt nytt musikalsk uttrykk som
nå skal tas i bruk over hele landet etter
siste Storembedsmannsmøtet 2014.

LogEhIsToRIEN TIL 
oDD FELLoW LogE NR. 15 
KoNgshAUg, sANDEFJoRD
Storrepresentant Åge Bernhard Eriksen
fikk godkjent sitt prosjekt som gikk ut på
å skrive loge nr. 15 Kongshaugs historie.
Nå foreligger arbeidet og utgjør i alt 92
sider med systematisk og reflektert histo -
rieskrivning hvor man ser hvordan en loge
stiftet i 1923 har vokst frem, modnet seg
og tilpasset seg vår tid. Fra Institutt for
Ordenshistorisk og Rituell Forsknings
synsvinkel er det gledelig at vi har fått på
plass en så god skriftlig veileder i dette
arbeidet.

For loger som får slike gjennom-
arbeidede historier, er ikke historien bare
et nostalgisk dypdykk for logens eldre
medlemmer. Historier av denne kvalitet
blir viktige lærebøker og innsiktsbøker for
nye generasjoner av logemedlemmer.

LogEhIsToRIEN TIL 
oDD FELLoW LogE NR. 51 
FoLDEN, Moss
Eks DSS Gunnar Gjølstad fikk godkjent
sitt prosjekt mens han fortsatt var DSS
med å skrive logehistorien til Odd Fellow
loge nr. 51 Folden i Moss. Prosjektet ble
avsluttet med en bok på 113 sider. Denne
boken er også skrevet med utgangspunkt
i Instituttets veiledning for slik histo -
rieskrivning. Selv om Åge Bernhard Erik -
sen og Gunnar Gjøstad begge har hatt
samme veileder å gå etter, ser vi at deres
prosjekter er blitt noe forskjellige. Det er
både innlysende og forventet. Den enkelte
loge har sin særegne historie. Stoffet
preger form og innhold. Gunnar Gjølstad

kunne også under arbeidets gang fortelle
at å skrive historie kan være en ganske
ensom oppgave og at det å velge stoff, hva
som skulle tas med og hva som skulle ute-
lates, var en stadig tilbakevendende kval.

Loge nr. 15 Kongshaug og loge nr. 51
Folden kan ønske seg selv til lykke ved at
de nå har fått bearbeidet sin egen logehis-
torie på en forsvarlig, tillitsvekkende og
pedagogisk god måte. Det gir et godt
fundament for videre arbeid.

Tekst:  Kjell-Henrik Hendrichs

FERDIGE PROSJEKTER I
NORSK ODD FELLOW

AKADEMI

Søstrene Eks Dep Stor Sire, Tove Aalborg, Eks Stor Skattmester Svanhild Ljosland og Stor Sekretær Svanhild Sandem.

Eks DSS Gunnar Gjølstad.

Storrepresentant Åge Bernhard Eriksen.
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Logesalens form og innhold blir man i
grunnen aldri ferdig med å studere og
tenke over. Formen er eldgammel og
vi finner dens forbilder og paralleller
langt tilbake i tiden. Innholdet har
også eldgamle røtter. I enhver logesal
finnes en mengde utstyr som krever
oppmerksomhet og forklaring. Vi skal
ta for oss en del tanker omkring de
forskjellige stoler i logesalen.

MEDLEMMENEs sITTEpLAssER
Enhver logesal har sitteplasser for
medlemmene. I Odd Fellow Ordenens
logesaler kan medlemmene være plassert
på alle sider av logesalen. Er salen
kvadratisk, gir denne plasseringen lett seg
selv. Nå er de fleste norske logesaler van-
ligvis rektangulære slik at vi av praktiske
grunner ikke plasserer medlemmenes
sitteplasser på sidene til Overstolen og
Understolen. Men det er prinsipielt ikke
noe til hinder for å bruke alle fire sidene.
Alle medlemmene er plassert slik at de
sitter vendt mot salens midtpunkt hvor det
er plassert et alter. Plasseringen taler sitt
tause språk om at det er mot salens midte
at man skal rette sin oppmerksomhet. Der-
for finner man også ofte reposer innerst
ved veggen slike at den innerste stolraden
sitter høyere enn den som står foran.
Dermed får man en oppbygging som
ligner på et auditorium og i prinsippet
ganske likt det man finner i det britiske
parlament (se bilde fra Underhuset).

EMBEDsMENNs sITTEpLAssER
Plasser for Sekretær, Skattmester, Kas-
serer, Inspektør, Ceremonimester og
Ceremonimesters assistenter er vi vant
med har sine faste posisjoner i logesalen.
Men ingen av disse plasseringene er
rituelt begrunnet. Plasseringen av stolene
er gitt for å skape orden og symmetri.
Derimot er Overmesters og Undermesters
assistenter plasserte nødvendig og logisk
i forhold til den funksjon de skal ha. I
ulike tradisjoner i Odd Fellow verdenen
er det nok vanlig å ha Sekretær i nærheten
av Overmester. Men de øvrige embeder
kan plasseres ganske forskjellige steder.

LogEsALENs LæREsToLER
I samme åndedrett som vi omtaler alle
stolene i salen, omtaler vi stolene til Over-
mester, Eks Overmester, Undermester og
Kapellan som «logesalens fire embeds -
stoler». Vi bør behandle disse fire spesi -
elle embedsstolene særskilt. Disse fire
stolene har helt bestemte oppgaver av
rituell betydning. De er en del av logesa-
lens helt spesielle univers og representerer
de fire verdenshjørner og himmelretning.
Overmester sitter sym bolsk i øst, Under-
mester i vest, Eks Overmester i nord og

Kapel lanen i sør. Stolenes plassering er
viktige elementer for å gi logesalen dens
helt bestemte rituelle mening. Disse fire
stolene som står på hver sin side i salen er
lærestoler hvor Ordenens lære blir over-
ført til medlemmene gjennom Ordenens
ritualer og seremonier. Stolene kan ut-
merket betegnes som lærestol og kateter.
Et kateter er et ord som kommer fra latin
og opprinnelig betyr lærestol eller
læresete. Derfor skiller disse stolene seg

ut fra absolutt alle andre stoler i salen,
nettopp fordi de har en rituell betydning
og har en lærefunksjon.

Når man er på reise i andre land og be-
søker Odd Fellow Ordenens loger, bør
man orientere seg om hvordan logesalen
er utstyrt og ikke minst hvordan de plas-
serer sine mange typer stoler. Det kan gi
en ny type innsikt og refleksjon. Det er jo
kontraster og forskjeller man lærer av.

Tekst: Kjell-Henrik  Hendrichs

eMbedstoler 
og Andre stoler

Noen logesaler har Stor Sire stol.
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stor Kapellan Dag Virik holdt denne
talen under middagen på storembeds-
mannsmøtet i oktober 2014. han
retter oppmerksomheten mot det
latinske begrepet caritas som vi best
oversetter med barmhjertighet på
norsk. ordet brukes gjerne i høy -
stemte sammenhenger, men Dag Virik
viser oss at alt har sin dype forank-
ring og berettigelse blant mennesker
som ofte er falt utenom «det gode
borgerskaps» rammer. DTK har il-
lustrert foredraget med bilder som
Dag Virik selv trekker opp.

D
a Den amerikanske
Storlogen skulle hedre
Thomas Wildey med et
monument i Baltimore,
valgte man en ruvende
søyle - og på toppen av

den står Caritas, omgitt av to barn. Dels
symboliserer den Ordenens grunn-
leggende verdi: Kjærlighet, nestekjær-
lighet, den oppofrende barmhjertighet, og
at Thomas Wildey selv personifiserer
denne livskvaliteten. Den kloke svenske
Eks Stor Kapellanen Rolf Nordenstam
kom med følgende postulat under en gjen-
nomgang av Visdommens grad: «Det fins
ingen barmhjertighet. Det fins bare
barmhjertige handlinger». Utsagnet ut-
løste mange tanker og refleksjoner: Hva
er barmhjertighet? Hva er barmhjertige
handlinger?

For meg innebærer barmhjertighet at
man våger å la seg følelsesmessig berøre
av et annet menneskes vanskelige
situasjon. At man betingelsesløst stiller
spørsmålet: «Har du det vondt? What can
I do for you?» En medfølelse som utløser
handling, som trigger ditt eget moralske
imperativ.

Jeg husker fra lang tid tilbake et Erik
Bye-program med Hortenskvinnen Annie
Schau Berntsen, hun som bygde et stort
hjelpearbeid i Kina. En kineser omtalte
henne på følgende måte: «Annie er to
meter høy og en meter bred og har et
hjerte større enn kroppen!»

Logene våre kan og skal være arenaer
som stimulerer bygging av egen
hjertekapasitet, til utvikling av empati og
gi øvelse i å ville det gode: å bli bedre og
mer menneskekjærlige.

Barmhjertighet handler om ikke å være
styrt av egne behov, men av omsorg og
innlevelse i andre menneskers liv.

Det kan være litt mindre emosjonelt
vanskelig og forpliktende å heller gi
penger i julegryta til Frelsesarmeen eller
å gi 200 kroner til SOS-barnebyer og TV-
aksjonen enn å involvere seg i sine nære
medmennesker .

Men mange av utfordringene ligger
foran oss i våre respektive loger.

Ordenen hadde i gamle dager varsels-
tegn og nødrop. Hvis et Ordensmedlem
hørte dette, var det hennes eller hans plikt
å hjelpe. I vår tid har dette liten praktisk
betydning. Vi har så mange sosiale innret-
ninger i dagens samfunn at vi har lett for
å slå oss til ro med at mennesker i nød
allikevel blir fanget opp. Av andre.

En brors rop om hjelp kan skrikes og
ropes ut på så mange måter og i flere
språk. Den som har behov for hjelp, kan
uttrykke behovet gjennom holdningsend-
ringer, gjennom kroppsspråk og i «mel-
lom linjene»-utsagn. Det er ikke lett å
tyde slike signaler, og den som har behov
for hjelp, har som oftest ikke lett for å gi
direkte uttrykk for det. Og som oftest
velger mitt kjønn å tie stille om det vi
sliter med, det som plager oss - i troen på
at det går over, at vi kommer oss gjennom
det uten andres hjelp. Ofte klarer vi det.
Likefullt er det også i vår midte brødre
som sliter. Lengre fravær fra logen kan
være ett tegn - uten at det må bli tolket slik
at et hvert fravær tyder på at vedkom-
mende strever.

Overmester spør på hvert møte: «Er
noen av logens brødre syke?» Kanskje
burde vi utvide dette spørsmålet til «Er
noen av logens brødre syke? Har noen av

logens brødre det vanskelig?» Ikke for at
noen skal reise seg i logesalen og vitne,
men mer som et «memento caritas» - en
slags nestekjærlighetens og
barmhjertighetens huskeregel - for å
minne hver og en av oss om vår plikt til å
hjelpe og stille opp for vår neste.

Hva bør vi ellers gjøre?
Hver og en av oss kan være lyttende og

oppmerksom overfor alle våre ordens-
søsken, oppmerksom på de signaler som
kommer. 

Der vi vet at det faktisk er vans-
keligheter, i familielivet og/eller i jobb-
sammenheng, er det viktig å stille
vedkommende spørsmålet: «Jeg vet at du
har det vanskelig for tiden – er det noe jeg
eller noen andre i logen kan gjøre for
deg?» For mange vil det å ha en
samtalepartner man har tillit til, være til
stor hjelp.

Vi skal møte våre søstre og brødre med
en holdning som bl a gjenspeiles i de tre
første strofene i Bjørn Eidsvåg vakre ord
i «Eg ser»: 
Eg ser at du e trøtt, 
men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg, 
du må gå de sjøl, men eg vil gå de med deg.
Eg ser du har det vondt, 
men eg kan ikkje grina alle tårene for deg, 

CARITASER ET 
HØYAKTUELT BEGREP

Her ser vi Caritas – som kvinne med to barn – midt i det travle folkemylder på
Strøget i København. Mange har sett henne uten å vite hvem hun er.

Her ser vi Caritas – som kvinne med to barn – på toppen av Wildeymonumentet
på Broadway i Baltimore, avduket i 1865. 
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du må grina dei sjøl, men eg vil grina med deg.
Eg ser du vil gi opp, 
men eg kan ikkje leva livet for deg, 
du må leva det sjøl, men eg vil leva med deg.

I andre tilfeller kan det være aktuelt å
bygge et nettverk av brødre rundt en bror
som sliter, og jeg tror hver enkelt loge kan
gjøre mye og bety enda mer for en som
strever i en livskrise. Nettopp gjennom å ta
kontakt - med forståelse - og ikke bare én
gang. Personlig kjenner jeg tilfeller av
brødre som føler motgangen som gedigne
nederlag og ikke orker å vise seg i logen
lenger. For disse var kanskje logen nettopp
det fristedet i tilværelsen som ga dem over-
skudd og impulser til komme seg gjennom
ukene på jobben, i familien. Ved å føle
seg – og det med urette – på sett og vis
uverdig i forhold til brødrene, uteblir han
og mister dermed mange av de impulsene
som kunne tent livsgnisten i ham igjen.

Derfor bør vi ha et system i våre loger
der vi alle vet og er trygge på at ved å
henvende seg til Overmester, vil OM sørge
for at det gjennom en av de eksisterende
og dertil egnede nevnder, gis tilbud, f eks
fra kompetent hold utenfor logen, eller at
det bygges et sosialt nettverk rundt dette
Ordensmedlem.

La oss minne hverandre om hva vi også
har lovet: «å være taus med alt hva et
Ordensmedlem har betrodd meg».

Disse refleksjoner er slettes ikke ut-
tømmende – og det er til dels selvsagt.
Dessuten er det en rekke forutsetninger
som må ligge til grunn – som at vedkom-
mende selv må ønske vår bistand.
Samtidig må det utvikles en grunn-
leggende trygghet og tillit gjennom det
vennskapet vi utvikler oss-i-mellom i våre
kjære loger i ethvert møte. Det er et ansvar
for og et krav til oss alle å støtte og være
en forventning i andre menneskers liv. 

Gjennom våre vakre ritualer, symboler
og seremonier får vi del i vesentlige ver-
dier og livsvisdom. Men lærdom blir dette

ikke før disse verdier anvendes utenfor
dette rommet, utenfor logesalen. Husk
broder Nordenstams ord: «Det fins ingen
barmhjertighet, bare barmhjertige hand-
ling». Så mitt ønske er at hver gang du
som logesøster eller logebror hører spørs-
målet: «Er noen av logens brødre syke»,
så skal du tilføye i ditt indre dette
Memento Caritas:

«Har noen av mine mine brødre det
vanskelig? Hva kan jeg gjøre for dem?»

Slik skal vi møte vår medmennesker,
også – det er i sannhet den flotteste måten
å synliggjøre vår Orden på i en stadig
kaldere verden

CARITASER ET 
HØYAKTUELT BEGREP

Her ser vi Caritas – som kvinne med to barn – på toppen av Wildeymonumentet
på Broadway i Baltimore, avduket i 1865. 

Stor Kapellan Dag Virik. Foto: Arne Glomdal
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Til alle ting knyttes det verdier. Vi
legger våre ønsker og drømmer i ver-
dier. Mange ser på de verdiene de
forfekter som evige og uforanderlige.
Det er de neppe. samfunnets verdier
er som aksjer på en børs. Noen går
opp og andre går ned. NRK har en in-
teressant programpost som heter
nettopp «Verdibørsen» hvor et panel
presumptivt fornuftige mennesker
analyserer og drøfter aktuelle livs-
situasjoner ut fra samfunnsbørsens
mange svingninger.

gUTToRM FLøIsTADs ANALysE
Professor emeritus Guttorm Fløistad har
skrevet en liten bok. Men innholdet er
både lødig og vektig. Fløistads innfalls-
vinkel er ikke det gammelmodige at «alt
var så bra før i tiden». Saken er innlysende
at ikke alt var bra før og dårlig i dag. Det
som bekymrer Fløistad er at en del verdier
som kjennetegner demokratiske og li-
berale samfunn, svekkes på en rekke om-
råder.  Når han skriver denne boken er det
for å bevisstgjøre leseren at verdier må be-
visstgjøres. Tar vi verdiene for gitt, er vi
ikke lengre i stand til å se når de blir truet.
Dette er velkjent stoff for  Odd Fellows.
Når vi driver vårt rituelle arbeid i logene
er det for å bevisstgjøre oss verdiene
knyttet opp til Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet. Og i leiren går vi videre med
Tro, Håp og Barmhjertighet.

hVoRDAN 
BEVIssTgJøREs VERDIER?
«Det er ordene som skiller oss fra
dyrene!» Dette er et fyndord fra forlags-
direktør Henrik Groth. Det er med ord vi
bevisstgjør oss verdiene. Hva skjer da hvis
vi mister ordene, ordenes nyanser og
ordenes mening? Fløistad viser til en
undersøkelse om språkutviklingen blant
ungdom i USA. For om lag 50 år siden be-
hersket en amerikansk ungdom om lag

24.000 ord i snitt. I dag er tallet nede i
10.000. Fløystad kaller dette for «språk-
selvmordet». I vår norske situasjon har vi
vel merket en viss aversjon mot såkalte
«fine ord». Dermed ble det en form for
status hverken å bruke eller kunne disse
«fine ordene». Hvem som skulle være
smaksdommer over graden av finhet er vel
aldri blitt definert. Men de ordene som
ofte blir karakterisert som fine, er de
ordene som hører hjemme i det mer
internasjonale vokabular. Hvis vi derimot
ser på ord som verktøy for kommunika-
sjon, kan vi heller karakterisere ord som
nyttige eller unyttige. I det etiske språk er
det en rekke nødvendige ord som ikke
finnes i dagligtalen. Men disse ordene er
helt nødvendig redskaper for å kunne
snakke meningsfullt om verdier. Derfor er
blant annet en verdibærer som Odd

Fellow Ordenen avhengig av et verdibær-
ende språk for å kunne snakke menings-
fullt og nyansert om verdier.

FLøIsTADs FEM sENTRALE VERDIER
Guttorm Fløistad sier at verdiene våre
kommer lettest til uttrykk i den mellom -
men neskelig atferd, i hvordan vi omgås
hverandre. Alt for mange tenker for ab-
strakt om verdier. Verdier blir mer
synonymt med teorier. Ser vi på en verdi
som ærlighet, vet vi raskt at det har liten
interesse å være teoretisk ærlig hvis du
ikke er det i praksis. Verdier i Fløistads
drøftelser er handlingsrelaterte mer enn
teoretiske. Det betyr jo ikke at verdier
ikke skal kommuniseres og drøftes. De
må de hvis vi skal bevisstgjøre oss dem.
Men anvendelsen av denne type verdier

VERDIER I VERDITAPETS TID
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skjer i dagliglivet. Setter vi dette inn i
Ordenssam menheng, vet vi alle at venn-
skap må forstås og praktiseres. Det
samme gjelder den altruistiske kjærlighet.
Den er død og uvirksom hvis den over-
lates til teoretiske spekulasjoner. Det
samme gjelder spørsmålet om sannhet.
Du kan ikke være prinsipielt sannferdig,
men løgnaktig i praksis.

Vi skal raskt ta for oss de fem verdier
som Fløistad drøfter.

REspEKT
Å behandle andre med respekt er en for-
utsetning for selv å bli behandlet med re-
spekt. Vi kjenner alle til hvordan
respektløsheten viser seg i mobbing, tra-
kassering, baktalelse, sladder og rykte-
spredning.  Respekt betyr ikke at man er

enige med andre om alt, at man har de
samme oppfatninger om religion, politikk
og samfunnsspørsmål.

I begrepet respekt ligger det en be-
tydelig grad av toleranse. Toleranse betyr
jo nettopp erkjennelsen av at vi mener,
tror og oppfatter forskjellige. Det betyr at
vi erkjenner ulike verdivalg. 

LIKEVERD
For en del år siden kom det en lærerik bok
av Thomas A. Harris som satte nettopp
dette med likeverd på dagsordenen. Bo-
kens tittel er «Jeg er OK, du er OK.» I
kjølvannet av denne boken om trans-
aksjoner – hvordan vi omgås hverandre –
dukket det opp begreper som «mindrever -
dighet» og «merverdighet», gjerne knyttet
til ordet kompleks. De fleste kjenner og

vet at det er problematisk for folk som
opplever seg mindreverdige. Mindrever -
dig hetsopplevelsen vokser gjerne frem i
samvær med andre. Merverdighetsopplev-
elsen vokser også opp i samvær med
andre og den skaper like stor problemer i
samvær med andre. Det er klart en etisk
utfordring å fastholde likeverdighet i et
samfunn som åpenbart har så mange
signaler om verdighetsmessig seleksjon.

TILgIVELsE
«Hvem er uten feil og mangler?» Svaret
er innlysende: Ingen! Derfor trenger vi i
betydelig grad å tilgi hverandre når vi
feiler, og innse at vi er felles om våre
mangler. Professor Gudmund Hernes for-
mulerte i sin tid noe i retning av at et feil-
fritt menneske bare er en som ikke har
holdt på lenge nok. Perspektivene på feil-
frihet finner vi også i den berømte
formule ringen i Matteusevangeliets kapit -
tel 7, vers tre, som i moderne oversettelse
lyder: «Hvorfor ser du flisen i din brors
øye, men bjelken i ditt eget øye legger du
ikke merke til?» Tilgivelse er vel knyttet
til egenskaper som empati og selvinnsikt.

RETTFERDIghET
Et samfunn hvor den sterkestes rett råder,
er et samfunn uten rettferdighet. Derfor er
det å bevare rettssikkerheten noe av det
mest grunnleggende for å opprettholde vår
samfunnsform og de liberale demokratier.
Rettferdigheten knyttes opp til vedtatte
rettsprinsipper. Der har ikke kameraderi
og posisjoner noen plass. Heller ikke
vennskap og kjennskap.

yDMyKhET
Ydmykhet kan være et vanskelig ord. Det
er et ord vi har fra den jødiske og kristne
kultur. Den står i kontrast til det grekerne
mente man ikke skulle være. Grekerne så
heller på stolthet og selvhevdelse som en
dyd.  Ydmykhet betyr ikke selvutslettelse,
men at man innser både sine sterke og
svake sider.

Så langt jeg kan se, går det en rød tråd
gjennom disse verdiene hos Guttorm
Fløistad. Det er et knippe verdier som har
en indre sammenheng knyttet til be-
grepene dyd og dannelse. Sannsynligvis
har ingen av oss disse verdiene for atferd
med oss fra fødselen. Når vi besitter dem,
er det et resultat av langvarig refleksjon
over alternativer og bevisste valg om
hvordan og hvem vil jeg være?

Den som vil tenke mer igjennom
Guttorm Fløistads essay om «Verdier i
verditapets tid», kan kjøpe den i enhver
bokhandel. Den vil være nyttig lesning for
alle som er opptatt av verdiene vi omgir
oss med.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

VERDIER I VERDITAPETS TID
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– Hva er bakgrunnen for å starte en ny
Rebekkaloge i en by hvor det er ganske
mange Rebekkaloger fra før av?
– Vi stilte oss også spørsmålet om det
virkelig var behov for en ny loge i Oslo.
Flere loger sliter med høy gjennomsnitts-
alder, lavt oppmøte og liten rekruttering.
Vi kom allikevel fram til den konklu-
sjonen at vi ville starte opp. Det heter jo
at når man starter opp noe nytt, vitaliseres
det eksisterende.

Vi er klar over at noen mente og mener
at vi burde blitt i våre egne loger og jobbet
der. Men initiativtager og påtroppende
OM Kirsti Uhlmann mente og mener fort -
satt at enhver loge som nærmer seg
hundre medlemmer lett vil stagnere.

Vi hadde en visjon om å skape en loge

med medlemmer fra 20-årene og oppover.
Vi hadde mye å bevise, og vi mente at vår
Orden trenger fornyelse. 

Det er viktig at møtene får et større inn-
hold slik at vi møter de forventninger og
krav nye yngre medlemmer stiller. Vi
ønsker utfordringer, spennende prosjekter,
innovative forslag og kreativitet. Dette har
selvfølgelig satt krav til oss når det gjelder
rekruttering og opplæring. Vi er også av
den mening at logemøtene må ha et godt
innhold. Etiske poster og foredrag er
viktig for å gi medlemmene et godt møte.
Den gyldne leveregel og budordene våre
vil aldri gå av mote, snarere tvert om. Men
de må tilpasses vår tid.  Vi må være syn-
lige i samfunnet, vi må by på oss selv og
stå opp for de verdier vi står for.

– Hva ligger bak valget av «Dråpen»
som navn på denne logen?
– Navnet Dråpen ble til ved valg. Vi hadde
flere navn å velge mellom, men vi ønsket
ikke navnet etter en død person. 

Ønsket var å få et litt utradisjonelt navn
– et vi kunne stå for og være stolte av. Et
sterkt navn som ga mening, og som skulle
være et symbol for fremtiden vår. Alle
dråper henger sammen som et stort vann-
kjede. En dråpe lager ringvirkninger og
etter hvert ble vi trettito søstre, og tjuetre
av disse hadde aldri vært i Ordenen før.

Dråpen kan jo tolkes på mange måter.
Hvis vi ser på hvert medlem i Odd Fellow
som dråper – kan vi jo forestille oss hvor
sterke vi er som en samlet Orden..

gNY
REBEKKALOGE
INSTITUERT I OSLO
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REBEKKALOGE NR. 130 DRÅPENj

– Hva slags erfaringer har dere i og
med Rebekkaforeningen som førte
frem til denne logedannelsen?
– Vi var åtte søstre fra Rebekkaloge nr. 2
Urania og to søstre fra nr. 18 Ragnhild
som startet opp Oslo Rebekkaforening. Vi
var veldig bevisst på at vi ikke skulle
tappe eksisterende loger for medlemmer,
men hente nye medlemmer utenfra.

Vi tok fatt med iver og store forvent-
ninger. Det har vært en spennende tid. Det
koster å starte ny loge. Vi hadde loddsalg
på hvert møte, salgsbod på Vestkanttorget
og kunstlotteri som vi fikk inn flere tusen
kroner på. Vi hadde Venneaften omtrent
på annet hvert møte. Flere av oss har
menn som er medlemmer i loge 132 Al-
bert Schweitzer. Fra den logen fikk vi god
hjelp når vi trengte det.

Det føles godt når vi kan vie all vår tid
til kun én loge. Det ble mye stress når man
både skulle være aktiv både i foreningen
og i moderlogen. Det krever arbeid og ini-
tiativ å skulle bli over tretti søstre. Mange
trodde ikke vi ville klare det. Det kunne
virke som om det at vi virkelig klarte det
kom noe overraskende på enkelte. I mai
tok vi opp åtte flotte søstre, og vi var blitt
trettito. Det er to mer enn det som trengtes
for å kunne bli en Rebekkaloge. 

Det kreves litt for å være sikre på om
mennesker faktisk passer til å være med i
en loge.  Men så langt vi har erfart, har vi
vært veldig heldige med våre søkere.

– Har Rebekkaloge nr. 130 Dråpen
spesielle programmer og visjoner?
– Med så mange nye medlemmer blir det

selvfølgelig mange gradspasseringer.
Men vi legger også vekt på at det er viktig
at sosiale nettverk blir bygd. Vi har derfor
brukt tid på at medlemmene skal bli kjent
med hverandre. Dette skjer imidlertid
mest utenfor logemøtene, også med
ledsagere. Vi har også hatt en venneaften
nå i oktober med ni gjester.  Det ser ut til
at de fleste av disse vil søke medlemskap.
Nå bruker vi tid på hverandre slik at vi blir
godt kjent og trygge på hverandre. Vi har
bestemt at vi skal jobbe for ungdom i
nærmiljøet, men vi vil bruke litt tid på å
finne gode prosjekter. Vi satser også på å
aktivisere den enkelte søster gjennom en
ny nevnd som vi kaller Nevnd for en-
gasjement og trivsel. Her kan den enkelte
søster bidra med sine evner og interesser.

– Hva er logens første erfaringer gjen-
nom de første månedene?
– Det er klart vi må fokusere på utdanning
og opplæring. Vi ønsker å sette krav til
gjennomføring av våre ritualer og gjøre
disse best mulig. Men vi har også en vei å
gå når det gjelder opplæring om vår Orden
og vår logesal. Dette har vi nå startet
arbeidet med. Hos oss skal det være
takhøyde, vi ønsker at alle skal komme
frem med sine spørsmål og synspunkter.
Vi ønsker å bli en levende loge og vi
ønsker å plassere Ordenen inn i dagens
samfunn. Vi ønsker også å være synlige i
samfunnet. Vi tror mange gjerne vil være
med i Odd Fellow Ordenen om de bare
hadde visst om oss.

Det har blitt mange venneaftener. Etter
hvert som nye medlemmer kom inn, blir
nytt kontaktnett åpnet. Ved siste venne-
aften kom det interesserte fra tjuetre år og
oppover. Vi regner med at vi, ut på våren,
blir over førti medlemmer.

Vi får mye hjelp av loge Ragnhild når
vi trenger skuespillere, men vi forsøker å
gjøre det beste ut av det vi har, og de vi er.
Det gjør det litt ekstra spennende.  Ellers
kan de som er interesserte i å følge oss,
gjøre det på logens hjemmesider.

– Hvem er logens chartermedlemmer
og hvordan er det nye kollegiet?
– Chartermedlemmene er:
• Kirsti Uhlmann
• Kari Ulrichsen
• Brit Iser
• Guri Bremerthun
• Karin Ø. Bjerkerud
De nye Embedsmenn er:
• Storrepresentant Sonja E.Ytterstad
• Eks Overmester Kari Ulrichsen
• Overmester Kirsti Uhlmann
• Undermester Hege Sølvesen
• Sekretær Anne-Karin Bengtsson
• Skattmester Jane Dahl Kvist
• Webansvarlig/Arkivar Cathrine Iser

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs



Det første storlogemøtet i Norge ble
holdt i Kristiania 7. august 1920. Da
fantes ti odd Fellow loger, to Re-
bekkaloger og en leir. Den gang var
det neppe behov for noe formelt
storembedsmannsmøte mellom
storlogemøtene. 

I1955 ble Ordenslandskapet and -
erledes. Daværende Stor Sire Olaf
Hallan samlet sine tre valgte Storem-
bedsmenn og seks Distrikts Depu -

terte Stor Sirer til møte i oktober 1955 i
Oslo. De var altså til sammen ti menn som
samlet seg i to dager. Nå utgjør Storem-
bedsmannsmøtet om lag 70 personer. Det
starter fredag og avsluttes søndag.

hVEM sAMLEs?
De som samles er Storlogens valgte
Storembedsmenn. Kollegiet består av syv
personer. I tillegg møter de Storembeds-
menn som er utnevnt av Stor Sire. De ut-
gjør nå elleve personer og denne gruppen
er nå utvidet med ett embede siste forrige
periode. I landet er det nå 23 Rebekkadis-
trikter og 25 Odd Fellow distrikter, til
sammen med 48 Distrikts Stor Sirer.
Andre som skal bidra i møtet på ulike
måter, deltar også.

DEN RITUELLE ÅpNINg og LUKNINg
ER RAMMEN oM MøTET
For dem som har deltatt i Odd Fellow
Ordenens møter på Storlogenivå, er den
rituelle åpning en selvfølge. Selve formen
er ikke ulikt et arbeidsmøte i en Re-
bekkaloge og en Odd Fellow loge. Denne
rituelle del åpner og lukker både
Storlogemøter og Storembedsmanns-
møter.   Etter hvert har det utviklet seg en
sedvane at Stor Sire holder en ganske
bredt anlagt åpningstale. Denne inne -
holder gjerne to elementer. For det første
risses Storlogens program opp. Storloge -
møtene vedtar jo langtidsprogrammer
som både kan dekke inneværende Stor -
logeperiode, men også strekke seg ut over
den. Det andre elementet består gjerne av
en analyse av Ordenens stilling og utford-
ringer slik den vurderes på møtetids-
punktet.

Ved avslutningen av møtet holder Stor
Sire gjerne en tale med en oppsummering
av møtet og med en appell til handling.

pRogRAMMET og INNhoLDET
Det er fire Storembedsmannsmøter i en
fireårsperiode. Hvert møte har sin egen

karakter. Det første møtet i perioden er
sterkt preget av grunnleggende innføring
for alle Storembedsmenn. Denne inn-
føringen var denne gang delt i seks bolker.
Første bolk dreiet seg om datapro -
grammet Focus hvor stadig mer av
Ordenens forretningsmessige virksomhet
finner sted. I det hele blir stadig mer av
Ordenens dokumenter og dokumentasjon
å finne nettbasert. Den andre bolken
dreiet seg om Ordenens lover, forskrifter,
sirkulærer og instrukser. Ikke minst Dis-
trikts Stor Sirene må kjenne det meste av
dette regelverket for å kunne veilede loger
og leire om innholdet. Tredje bolk kon-
sentrerte seg om budsjetter, regnskaper og
driften av Ordenshus. Ordenen er jo etter
hvert blitt en stor virksomhet rent forret-
ningsmessig. Derfor må dette arbeidet
være skikkelig, korrekt og kontrollerbart.
Den fjerde bolken satte søkelyset på
Ordenens mange planer fra langtidsplan,
handlingsplaner, distriktenes planer og
hva som skal ha spesiell oppmerksomhet.
Etter at planer er satt opp og gjennomført,

skal det også tilbakerapporteres hva som
er gjort. Den femte bolken rettet blikket
mot Kunnskapsløftet, om all opplærings-
og utviklingsvirksomhet og om instruk-
sjoner i loge og leire. Den sjette og siste
bolken dreiet seg om Styrkelse og Eks-
pansjon, om hvordan Ordenen kan vokse
sunt og informere om sin virksomhet på
en meningsfull måte.

EN KANTATE MIDT I DET hELE
Det er blitt vanlig å få kulturelle innslag
både i Storloge- og Storembedsmanns-
møter. Denne gangen ble alle overrasket
over at Odd Fellow brødre fra Kongs-
vinger med Kansellimedarbeider Kjell
Bakken i spissen hadde funnet frem en
Odd Fellow kantate som ble funnet i en av
de eldre danske logers arkiv. Det er to
danske brødre som har laget den. Teksten
er skrevet av E. Markussen og musikken
er komponert av E. Egediussen. Ori-
ginalmanuskriptet er bearbeidet og til-
rettelagt til norsk av Eks Stor Sire Erik
Evjen i 1976. Musikken er bearbeidet og

de tre KJedeledd • odd FelloW ordenens MAgAsin

STOREMBEDSMANNSMØTET 2014i

16

48

R R

STOREMBEDSMANNSMØTET 2014

Bilde 1: Stor Arkivar Knut Aslak Wick-
mann tydelig rørt ved tildelingen av
Storlogens Hederstegn.

Bilde 2: Store Sekretær Steinar Jansen
gir forsamlingen sine informasjoner.

Bilde 3: Helle Aandahl orienterer en av
gruppene om Focusprogrammene.

Bilde 4: De Deputerte Stor Sirer in-
struerer en av gruppene. 

Bilde 5: Fremføringen av den danske
kantaten.

1

2

4
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delvis fornyet av organistene Odd Wettre,
E. Amundsen og Kjell Bakken.

Kantaten ble fremført med musikk,
resitasjon av brødre med innhold om de
forskjellige logegrader, og med mannskor.
Fremføringen fant sted i Thomas
Wildeysalen (tidligere A-salen) i Stor -
tings gaten 28.

Det er meget prisverdig at man tar vare
på slike historiske skatter. Enda mer pris-
verdig er det at noen tar initiativ til å
fremføre slike klenodier. Forsamlingen av
Storembedsmenn satte åpenbart stor pris
på det de så og hørte. Kjell Bakken og
hans brødre høstet stor applaus og an-
erkjennelse for fremføringen og tiltaket. 

DE sosIALE ARENAER
70 mennesker som kommer fra alle lands -
ender trenger å bli kjent. Et sosialt nett-
verk er aldri der på forhånd. Det skal
utvikles et fellesskap og kommunika-
sjonslinjer som skal være til glede og opp-
muntring og til problemløsning og
drøftelser. Dette kontaktnettet bygges opp

gjennom pauser og dagens bespisninger.
Storembedsmannsmøtet har en middag

på fredag og en på lørdag.
Fredagens middag er uformell med fri

bordplassering hvor det er et poeng at
ingen som kjenner hverandre fra før av
bør sitte ved siden av hverandre. Denne
gang hadde kjøkkensjefen lagt opp til en
middag á la en tysk oktoberfest med til -
svarende meny. 

Lørdagen er langt mer formell og
følger etiketten hvor Stor Sire og de valgte
Storembedsmenn har bordplasseringer og
søster Deputert Stor Sire er vert. Møtet
har meny, taler og sanger. Talene følger
gjerne et visst mønster.

Ordenstalen dette året var ved Stor
Kapellan Dag Virik. Talen er gjengitt
annet sted i bladet. DSS Asgerd Winge be-
rømmet og takket Stor Sire med 60-års-
dagen og overrakte ham en innsamlet
pengegave til et hus for hørselshemmende
i SOS-barebyen i Ngabu i Malawi. Det er
en av Stor Sires hjertesaker.

DSS Unni Beate Bergsland takket for
maten og ikke minst for bordet. Bordene
i Storembedsmannsmøtet er jo et estetisk
syn, komponert for hvert møte av Eks
Hovedmatriark Torill Evjen Solli som
også står for all servering profesjonelt bi-
stått av søstre fra Rekekkaloge nr. 2
Urania.

Et fast og etter hvert både etterlengtet
og etterspurt innslag er SDSS Randulf

Meyer som fremfører siste utgave av «So
Seier Soga» som i sagastil forteller om
livet i Odd Fellow Ordenen, til stor
munterhet og gjenkjennelse for alle.

Under dette taffelet ble det også to
overraskelser som vanligvis ikke fo-
rekommer. Stor Sire tildelte Stor Arkivar
Knut Aslak Wickmann og Stor Redaktør
Kjell-Henrik Hendrichs Storlogens
Hederstegn for deres innsats for Odd
Fellow Ordenen på hver deres områder.

DE RITUELLE INsTRUKsJoNER
Begge Stor Marsjaller har på søndag for-
middag henholdsvis brødre og søstre hver
for seg. Da foregår de rituelle instruk-
sjoner, spesielt de som er viktige for at
Storembedsmennene kan få inngående
kunnskaper og innsikter i Det Hemmelige
Verk. Dette er en bok som inneholder alle
Ordenens passord, tegn og forklaringer.
Denne finnes bare i ett eksemplar i hvert
land. Og til daglig ligger den i et hvelv i
Storlogen. I disse separate samlingene får
ikke minst nye Storembedsmenn anled-
ning til å stille spørsmål om Det
Hemmelige Verk, drøfte praksis, misfor-
ståelser og om hvordan denne meget
vesentlige del av vår Ordens arbeid skal
praktiseres.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
Foto: Arne Glomdal
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18. oktober 2014 ble det holdt et
seminar i odd Fellow ordenen som så
vidt vites aldri har sett sin make i vår
orden. seminaret dreiet seg om alle
sider av logesalen fra de mer idémes-
sige sider til de praktiske, fra de ar-
kitektoniske til de symbolske. En
logesal kan for utenforstående opp-
fattes som et uforståelig og aparte
rom, ulikt de fleste andre rom man
har sett. også for ordensmedlemmer
kan det mangle ganske mye på for-
ståelsen av hva denne salen re-
presenterer av symboler og
refleksjon. seminaret er en frukt av
arbeid i Norsk odd Fellow Akademi
og Institutt for ordenshistorisk og
Rituell forskning.

oRDENENs To RITUELLE UNIVERsER
Stor Sire Morten Buan åpnet seminaret i
den nyoppussede salen som tidligere gikk
under navnet «Den grønne Sal». Salen har
nå fått tilbake et historisk navn i byg-
ningen, nemlig «Scala», som var navnet
på bygningens meget kjente kino.

Stor Sire trakk frem at vi i Odd Fellow
Ordenen har to rituelle universer, nemlig
logeuniverset og leiruniverset. I dette
seminaret er det logesalens univers som
skal belyses. Logesalen er ikke noe nå -
tidig øyeblikkspåfunn. Den har idémes-
sige og symbolske røtter flere tusen år
tilbake i tiden. Over hele verden arbeider
Odd Fellow Ordenens brødre og søstre
med sitt rituelle arbeid i logesaler. Men
dette forhindrer ikke at logesalene er ulike
fra land til land, ja til og med ganske
ulike. I Norge vil vi at alle norske loge -
saler skal være mest mulig like når det
gjelder rituelle rammer og utstyr. Derfor
har Storlogen klare bestemmelser for
hvordan logesalen skal se ut, og hvordan
den skal utvikles.

LogEsALENs FoRBILDER og 
UTVIKLINg gJENNoM TIDENE
Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs tok
i sitt foredrag for seg logesalens forbilder
med antikke bygninger og den historiske
vandring gjennom  tidligere loger, laug og
gilder. Med bakgrunn i Ordenslitteraturen
streket han også opp hvordan Ordenen i
ulike land har konstruert logesalen som et
symbolsk univers. Videre tok han for seg
de ulike elementene i logesalens oppbyg-
ning og viste til deres historiske opprinn-
else og allmennmenneskelige forståelse.

LogEsALENs 
ARKITEKToNIsKE UTTRyKK
Arkitekt og Eks Overmester Tore Staver

ga i sitt foredrag forsamlingen en oversikt
over logesalens arkitektoniske utford-
ringer. Han pekte på at arkitekturen både
kan fremme, men også kan hemme
logesalens rituelle formål. Deretter gav
han forsamlingen en innføring i en rekke
arkitektoniske prinsipper om rom, form
og farge som de færreste har visst noe om,
og dermed heller ikke tenkt over.

Logesalene er i all hovedsak bygget
opp i bygninger hvor de bygningsmessige
rammer er gitt. Dette kan man vanskelig
gjøre noe med. Men med arkitektonisk
innsikt kan man utnytte rommet slik at
man hele tiden understøtter den rituelle
hensikt rommet skal ha.

REBEKKAsøsTRENEs 
BRUK AV LogEsALEN
Eks DSS Kari Ringstad tok for seg de
obligatoriske rituelle rom og så på
hvordan Rebekkasøstrene bruker loge -
salen og hva de har av rituelle gjenstander
og symboler.

Brødre og søstre bruker samme
logesaler, men de anvender salene noe
forskjellig. Ikke minst er det rituelle ut-

styret ganske forskjellig. Hun gikk igjen-
nom hva slags utstyr som brukes, og hva
deres symbolske mening er. Hun pekte
også på at en del av forskjellene i brød-
renes og søstrenes bruk og utstyr er svært
meningsfulle og godt begrunnede. Mens i
andre sammenhenger synes det mer å
være forskjeller for forskjellenes skyld,
noe som bare er fordyrende og forstyrr-
ende. Hun mente at dette er sider av vårt
arbeid som vi bør tenke bedre igjennom.

oDD FELLoW BRøDRENEs 
BRUK AV LogREsALEN
SDSS Randulf Meyer hadde samme inn-
fallsvinkel som Eks DSS Kari Ringstad,
men så på salen ut fra Odd Fellow brød-
renes bruk. Han pekte på at en bevisst-
gjøring av logesalens artefakter er en
berikelse for det rituelle arbeid og for
Ordenen. Det er brødrenes utstyr i loge -
salen som gjerne har de eldste røtter, men
da står de også i fare for å bli glemt og ikke
forstått. I tillegg til logesalens obligato -
riske rom, tok han også for seg rituelle rom
som bare finnes i noen få logesaler. Det
gjelder krypt og labyrint.
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HistorisK seMinAr oM LogEsALEN
i nye scALA

Eks DSS Kari Ringstad.



hVILKEN NyTTE hAR 
ET sLIKT sEMINAR?
Sytti søstre og brødre fra hele landet
hadde satt seg stevne i Stortingsgaten 28
denne lørdagen i oktober. I tillegg til fo-
relesningene, ble alle deltakerne tatt med
til de fire logesalene i bygningen hvor fire
omvisere tok for seg forskjeller og
likheter i den enkelte sal. 

En av deltakerne uttrykte at han etter
dette aldri kommer til å gå inn i en logesal
på samme måte etter dette seminaret som
før han var med på det. Det var bred
enighet om at seminaret burde være obli-
gatorisk for alle embedsmenn.

Allerede nå er seminaret bestilt til
Trondheim lørdag 31. januar 2015 og til
Bergen lørdag 25. april 2015. Også andre
distrikter er i planlegningsfasen.

Tekst:   Kjell-Henrik Hendrichs
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HistorisK seMinAr oM LogEsALEN
i nye scALAG SDSS Randulf Meyer.

Arkitekt og Eks OM Tore Staver.
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OM JULEN 

Julen er landets største folkefest.
som alle andre store begivenheter har
den sin rot i eldgamle tradisjoner. De
er så gamle at de forsvinner ut av
vårt historiske synsfelt. og når hele
folket feirer, har feiringen en mengde
uttrykk og et mylder av varianter.
Men på den annen side er det slik at
når vi hengir oss til tradisjonene,
glemmer vi gjerne tradisjonenes opp-
rinnelse og hvordan de har utviklet
seg. De er også stadig under forand-
ring. Vi skal se på noen av disse for-
mene, skikkene og tradisjonene.

hVoR KoMMER JULEN FRA?
Ordet jul har sannsynligvis gammel ger -
mansk rot uten at man helt vet hva det
betyr. Ordet ble brukt i tilknytning til midt-
vintersfeiringene og feiringen kan være
svært gammel. Da nordmenn begynte å
dyrke guder som Odin og Tor, var en del
av det kultiske uttrykk at man hadde blot
hvor man ofret dyr.

I alle kulturer hvor man har hatt så
tydelige årstidsskifter som vi har i vårt
land med vår, sommer, høst og vinter, har
man hatt ritualer ved årstidsskiftene. Julen
ble feiret når solen sto på sitt laveste eller
forsvant under horisonten. Sommeren ble
feiret når solen sto på sitt høyeste.

I det romerske riket feiret man også den
seirende sol omkring vintersolverv. Festen
ble kalt for Sol Invictus.

Noen har formulert seg slik at kristen-
dommen overtok de hedenske festene ved
vintersolverv. Dette høres ut som en be-
visst strategi. Det var det neppe. Den
kristne feiringen av Jesu fødsel startet
egentlig ikke opp før 300-tallet. Plasse -
ringen av fødselsdagen er også ganske
tilfeldig. Vår tidsregning ble ikke fastsatt
før på 800-tallet. Derfor er man ganske
sikker på at Jesus ikke ble født i slutten av
desember, og heller ikke ved starten av vår
tidsregning.

Navnet på høytiden – jul - er på norsk
knyttet til førkristen tid. Det samme finner
man i engelsk språk hvor man har det
gamle begrepet Yuletide. På engelsk er jo
Christmas det vanligste, og kan oversettes
med Kristmesse som er en gudstjeneste
som feires til minne om Jesu fødsel.
Samme kirkelige rot har det tyske
Weihnachten som på norsk kan oversettes
med vigselsnatten, eller gudstjenesten som
er viet Kristi fødsel. Det franske noel er
også knyttet opp til fødsel.

hVA ER DET MAN FEIRER?
Ved alle store folkefester er det mange
tråder i feiringen. At det er en årstidsfest
kan det ikke herske tvil om. Nordmenn
blir forvirret over feiringen når den ek-

sempelvis skjer på den sydlige halvkule
hvor desember er en av de heftigste
sommermåneder. Vi forbinder julen med
snø, is og mørke. «I am dreaming of a
white Christmas» er langt mer enn en
sangstrofe for de fleste. Julens rammer er
en årstidsfest hvor året er på sitt mørkeste.

For den langt overveiende del av be-
folkningen er det også en familiefest. Alle
offentlige kommunikasjonsmidler som tog
og fly strekker sin kapasitet til det ytterste.

«Hjem til jul!» er for svært mange et
imperativ, ikke av tvang, men heller av
dype behov for samhørighet.

De som ler av tradisjonenes betydning
har ikke tatt julefeiringen inn over seg.

Sjelden er det større demonstrasjon av
hvor riktig og viktig det er for mange at
man presiserer og insisterer på det det skal
være «same procedure as last year and
every year.»

Aldri ellers i året pyntes det tradisjonelt
i gater og streder, i hytter og hus, i byer og
på landsbygden. Og vi merker oss at det er
de tradisjonelle pynteelementene som går
igjen, år etter år, selv om det også kommer
ny vri på dem. I en julesang heter det
«med julelys og med norske flagg».
Norske flagg var en del av julepynten som
var sentral i perioder hvor vår nasjonalfø -
lelse var viktig. Sangen ble introdusert i
Nordahl Rolfsens lesebok fra 1892. Da var

O, JUL MED DIN GLEDE. . . 
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kampen om unionen med Sverige i full
gang, og norske flagg hadde en voldsom
symbolverdi. I dag ser vi sjelden norske
flagg på juletrærne.

Det dominerende element i dette kong-
lomeratet av tradisjonselementer er fei -
ringen av Jesu fødsel. Denne sammen  -
vevningen av tradisjoner med denne be-
givenhet har mer enn tusen års praksis i
vårt land.

JULEgAVER
Vi har ikke noe som indikerer at årstids-
festene her til lands var gavefester. Men i
den kristne julefeiring er det å gi gaver

blitt ganske sentralt. Den norske dikteren
Gustav Jensen formulerer gaveperspek -
tivet i strofen «Gud sin egen sønn oss gav
nu ved juletider». En av flere opprinnelser
til gaveskikken ved julefeiringen knyttes
til St. Nicolaus som var biskop i byen
Myra i området Lykia og dagens Tyrkia.
Han levde på 300-tallet. Sagnet forteller
at han var meget gavmild og hjalp de
fattige, gjerne anonymt. Å gi gaver er et
viktig trekk ved denne skikkelsen som vi
kjenner igjen som julenissen. Julenissen
kommer jo og gir gaver og forsvinner
igjen. Gavmildheten ved juletider skulle
ikke bare gjelde nær familie, men alt

levende. Det er en altruistisk skikk. Fug-
lene skulle ha fuglenek. Hestene skulle ha
havre. Til og med nissen skulle ha grøten
sin på låven. Rausheten hadde egentlig
ingen grenser.

Tidligere var det slik at julegavene
skulle være selvlaget. Man ga bort det
man hadde laget og som var nyttig. Med
kommersialiseringen av julegavene er det
stadig færre som lager julegaver selv. Alt
blir kjøpt. Det er også kommet inn et
«jevnbyrdig bytteperspektiv» som vi
kjenner fra andre kulturer. Det er et per-
spektiv som er helt fjernt ut fra å gi gaver
til den som trenger det, uten tanke på
gjengaver.

JULETREET
Juletreet dukket opp i blant annet Sveits
på 14-1500-tallet. Så spredte skikken seg
i det protestantiske Europa. Skriftlige
kilder om juletreet finner vi i Norge til-
bake til 1822. Noe omfattende bruk både
offentlig og i hjemmet kom først fra
midten av 1800-tallet. Juletreet har altså
ikke noen gammel tradisjon i Norge,
heller det motsatte sett i forhold til mye
annet i tilknytning til julen. Det opp-
rinnelige juletreet ble pyntet med ulike
former for gaver, og det ble «høstet» av
barn ved slutten av julefeiringen. Dagens
juletrær blir pyntet med ganske spesiell
pynt. Pynten er også kommersialisert i
motsetning til tidligere da den var hjem -
me laget.

JULEMAT
Den tradisjonelle norske julematen er ikke
landsomfattende, men ganske landsdels -
avhengig. Men har man først en tradisjon,
er den nesten ikke til å rikke.

Vi merker oss at vi også preges av
internasjonale matskikker og trender. En
av disse skikkene som også understøttes
av å velge fjærkre som mat, er bruken av
kalkun. Hvor få internasjonale matskikker
som gjør seg gjeldende i julen, merker
man fort ved bare å sammenlikne
julematen i Danmark, Sverige og Norge.

I gamle tider var det også en kristen-
plikt å brygge øl til jul.

Kakebakingen er derimot noe ganske
nytt, sett i det lange perspektiv. Opp-
rinnelig var det brød, flatbrød og lefser
som ble bakt. Julekakene som vi kjenner
dem, er i stor grad en 1800-tallstradisjon.
Hanna Winsnes ga i 1845 ut en lærebok
hvor også en rekke oppskrifter på
julekaker ble formidlet til landets hus-
mødre.

Da gjenstår det bare å ønske alle en
riktig velsignet julefeiring.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

O, JUL MED DIN GLEDE. . . 
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– Hvor lenge er det siden ditt dis-
trikt ble opprettet, og hvor lenge
har du vært Distrikts Stor Sire?
– Det er noe usikkerhet om opp-
rettelsen av distrikt nr 13, men kilder
opplyser at 10. mai 1974 ble dis-
triktet stiftet i Bodø. Vår første DSS
var Ann Evy Aurdal. Hun fungerte
som DSS i 13 år. Jeg ble innsatt i mitt
embede 15. september 2014.

– Hvor mange loger har du i ditt
distrikt, når ble den eldste stiftet
og når ble den yngste stiftet?
– I distrikt nr 13 har vi fem Re-
bekkaloger og en leir. I tillegg har vi
Bodø Rebekkaforening, med loge nr.
72 Konkylie som moderloge. Vår
eldste loge er nr. 40 Providentia, som
ble stiftet 2. november 1968. Moder -
loge var nr. 23 Laboremus i Harstad.
Loge nr. 40 Providentia har senere
blitt moderloge til fire andre loger i
distriktet. Den første var nr. 60 Fjell-
brud i Glomfjord, instituert 27. sep -
tem ber 1980. Deretter fulgte nr. 72
Konkylie, 24. oktober 1984, og nr.
109 Sildre, instituert 19. september
1999. 8. mars 2008 ble vår yngste
loge instituert, også denne med
moderloge nr. 40 Providentia.

Logens navn er nr. 125 Louise,
med domicil på Fauske. Leir nr. 13
Polarsirkelen ble instituert 30. april
1988. Det var gesjeftige damer som
var pådrivere i oppstarten av samtlige
loger. Det gikk med en god del
gardiner og portierer fra hjemmene
til søm av drakter. De sydde også
regaliene selv, et stort arbeide. Denne
entusiasmen er det vanskelig å
kopiere.

– Hvordan har medlemstilveksten
vært i de senere år, og ser du noen
spesielle utfordringer i denne for-
bindelse?

– Samtlige Rebekkaloger i distriktet
har hatt innvielser i hver termin, men
tilgangen har variert fra loge til loge.
Mens enkelte loger har hatt innvielse
av 4-6 resepiender, har andre hatt 1-
2 stykker. Vi har et arbeid å gjøre for
å nå Ordenens mål med 5% økning
pr år. Da tenker jeg i særdeleshet på
at det er viktig med gode Infor-
masjonsmøter. Søstrene bør møte
opp så fulltallig som mulig, og
bringe med seg gjester. Det er svært
viktig at gjestene ser hvem vi er og
hva vi står for.

Det er en utfordring at gjennom-
snittsalderen er noe høy. Det later til
at de som er yngre prioriterer andre
ting, men en del unge søker til vår
Orden. Arbeidet med styrkelse og
ekspansjon arbeides det kontinuerlig
med.

– Har ditt distrikt noen spesielle
utfordringer i forhold til andre dis-
trikt du kjenner til, og hvordan
løses eventuelt disse?
– Været kan ofte være lunefullt i vår
nordlige landsdel. Likevel møter søs-
t rene opp og deltar i våre loge møter.
Når det gjelder fremmøte i leiren, så
samordnes skyss fra Fauske til Bodø,
en avstand på omlag 6 mil. Fjellbrud
i Glomfjord samord ner også skyss,
selv om den lange veien vinterstid
kan være isete og ufremkommelig. 

Leirens nye utforming har blitt
godt mottatt av matriarkene. Leir nr.
13 Polarsirkelen har virkelig fått det
godt til med leirslagning på den nye
måten. I leiren møtes matriarker fra
samtlige loger i distriktet, og dermed
har vi fått en utvidet søsterkrets. Ar -
beidet i Distriktsrådet er i gang, og
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intervju med 
Distrikts Stor Sire

Anne-Harriet Kvalheim

DISTRIKT NR. 13:
SALTEN
INTERVJU MED:
DSS ANNE-HARRIET KVALHEIM

distriKt 
nr. 13:
sAlten

DSS Anne-Harriet Kvalheim. Foto: Arne Glomdal
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det er avviklet ett møte etter at jeg ble inn-
satt i mitt embede. Neste møte er under
planlegging, og da skal både OM og
Storrepresentan tene møte. Det blir spen -
nende.

– Hvordan trives du i ditt embede som
Distrikts Stor Sire og hvordan påvirker
dette din oppfatning av Odd Fellow
Ordenen?
– Jeg trives godt i mitt embede som Dis-
trikts Stor Sire, selv om jeg kan kjenne at
det er en ensom jobb. Jeg har så mange
flotte søstre rundt meg som støtter meg i
mitt arbeide, og det er meget verdifullt for
meg. Jeg får lære å kjenne samtlige loger
i distriktet, og det er svært interessant å
oppleve hvordan de arbeider.

Storlogen har også vært til stor hjelp
når jeg har henvendt meg til vår Dep Stor
Sire. Storembedsmannsmøtet i oktober
var meget inspirerende og spennende. Det
var godt å være sammen med de øvrige
Storembedsmenn. Jeg lærte så mye i løpet
av helgen, og Storlogens Embedsmenn
var engasjerte forelesere og veiledere.
Terskelen for å stille spørsmål, var lav. Vi
fikk gode svar på våre funderinger, og vi
ble nok bedre skikket til våre jobber etter
den helgen.

Ordenens budord og mål er noe jeg all-
tid vil arbeide for. Som et vanlig
menneske er dette ikke lett bestandig, men
vi må aldri gi opp kampen for å bli bedre
og mer menneskekjærlige.

– Er det noe du gjerne skulle ha gjort
for å få Odd Fellow Ordenens etiske
budskap mer og bedre ut i samfunnet?
– Som søstre må vi vise søsterånd ikke
bare overfor Ordenens medlemmer, men
egentlig overfor alle mennesker. Vårt
arbeid må strekke seg ut over vår krets.
Ved å støtte og møte mennesker som faller
utenfor i vårt samfunn, kan vi vise at
Ordenens budskap angår alle mennesker.
Odd Fellow Ordenen er jo «andreori-
entert». Vi lever sammen i en verden med
enorme forskjeller mellom fattig og rik.
Det er ikke alle mennesker som fikser
livet like godt. Da er det viktig ikke å for-
dømme, men heller vise omsorg og yte
hjelp. Hjelp er meningsfull, hovmod er
meningsløst. Dessuten er det mange krigs-
rammede områder med stor menneskelig

nød. Én person makter ikke å ta alt inn
over seg, men alle kan vi gjøre noe for
andre. Det er flere loger som deltar aktivt
i arbeidet for eldre og syke. Det blir gjort

en formidabel innsats på flere sykehjem.
Dette er med på å synliggjøre medlem -
mene i vår Orden, og våre budord blir
omsatt til handling.

REBEKKALogER og -LEIRE I DIsTRIKT 13:
40 PROVIDENTIA BODø 02.11.1968
60 FJELLBRUD GLOMFJORD 27.09.1980
72 KONKyLIE BODø 24.10.1984 
109 SILDRE BODø 11.09.1999
125 LOUISE FAUSKE 08.03.2008
LEIR 13 POLARSIRKELEN BODø 30.04.1988
BODø REBEKKAFORENING BODø  25.02.2014

BILLEDTEKSTER:
ØVERST: REBEKKA DISTRIKTSRÅD I DISTRIKT NR. 13: Fra venstre:  DSS Anne-
Harriet Kvalheim, Storrepresentant Reidun Hanssen, Storrepresentant Grethe F. Nilsen,
og Storrepresentant Vigdis Jentoft.
MIDTEN: Hovedmatriark Lillian Novik Nilsen. Bodø er en av landets sentrale flyplasser.
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DSS 2014

DSS Anne-Harriet Kvalheim
distrikt 13 salten

DSS Selle Marie Horntvedt
distrikt 14 vest-Agder

DSS Asgerd Winge
distrikt 15 buskerud og Asker

DSS Astri Kleven Sexe
distrikt 17 nord-trøndelag

DSS Karin Marie Midthaug
distrikt 18 nordmøre og romsdal

DSS Marit Grinde
distrikt 19 nord-rogaland

DSS Helga Vargdal
distrikt 20 Helgeland

DSS Hanne Marie Bukaasen 
distrikt 1 oslo, Akershus 
og Kongsvinger

DSS Bjørg Haar 
distrikt 2 sør-rogaland

DSS Grethe Evelyn Isdahl
distrikt 3 bergen og Hordaland

DSS Liv Tefre
distrikt 4 sunnmøre

DSS Britt Margrethe Lund
distrikt 5 telemark

DSS Randi Marie Muri
distrikt 6 trøndelag

DSS Astrid Westheim
distrikt 7 Østfold

DSS Ove Gloppen
distrikt 2 sør-rogaland

DSS Ove Kahrs Rasmussen
distrikt 3 bergen og Hordaland

DSS Kristian Haugan
distrikt 4 sunnmøre

DSS Helge Einar Djupvik
distrikt 5 telemark

DSS Terje Selbo 
distrikt 6 trøndelag

DSS Jon Erik Holm
distrikt 7 Østfold

DSS Bjørnar Andreassen
distrikt 8 vestfold

DSS Dag-Runar Pedersen
distrikt 14 vest-Agder

DSS Sverre A. Granheim
distrikt 15 buskerud og Asker

DSS Leif Arne Midtbø
distrikt 16 sogn og Fjordane

DSS Odd Gunnar Nygård
distrikt 17 nord-trøndelag

DSS Reidar Bjørn Halvorsen
distrikt 18 nordmøre og romsdal

DSS Arild Sirevaag
distrikt 19 nord-rogaland

DSS Jan Olav Mellingen
distrikt 20 Helgeland
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DSS 2014

DSS Helga Vargdal
distrikt 20 Helgeland

DSS Kari Belgum
distrikt 21 oslo og omegn

DSS Else Margareth Byholt
distrikt 22 Aust-Agder

DSS Unni Beate Bergsland
distrikt 23 smaalenene

DSS Lillian Kristensen
distrikt 24 lofoten og vesterålen

DSS Astrid Westheim
distrikt 7 Østfold

DSS Greta Gjerde Christiansen
distrikt 8 vestfold

DSS Rut-Guri Langseth Nilsen
distrikt 9 Haalogaland

DSS Bjørg Karin Hoel
distrikt 10 Hedmark og oppland 
(unntatt Kongsvinger)

DSS Kirsten Mari Melvik
distrikt 11 troms 
(unntatt Harstad)

DSS Agnes Margareth 
Henriksen
distrikt 12 Finnmark

DSS Espen Rud
distrikt 1 oslo

DSS Bjørnar Andreassen
distrikt 8 vestfold

DSS Reidar Henningsen
distrikt 9 Haalogaland

DSS Johnny Lund
distrikt 10 Hedmark og oppland 
(unntatt Kongsvinger)

DSS Leif Arne Larsen
distrikt 11 troms 
(unntatt Harstad)

DSS Jon Holien
distrikt 12 Finnmark

DSS Magne Henry Pettersen
distrikt 13 salten

DSS Jan Olav Mellingen
distrikt 20 Helgeland

DSS Snorre østlund
distrikt 21 oslo og omegn

DSS Åge Munch-Olsen
distrikt 22 Aust-Agder

DSS John Egil Haug
distrikt 23 smaalenene

DSS Torben Magne Knudsen
distrikt 24 lofoten og vesterålen

DSS Knut Andreas østbøll
distrikt 25 Kongsvinger 
og romerike 

Foto: Arne glomdal
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– Hvor lenge er det siden
ditt distrikt ble opprettet,
og hvor lenge har du vært
Distrikts Stor Sire?
– Distrikt nr 13 Nordland
ble stiftet i mai 1974 med

Normann Vikene Johnsen som første
DDSS. Distrikt 13 ble ledet av i alt
tre DDSSer frem til november 1992
hvor vi fikk vårt første distriktsråd.
Jeg er den syvende DDSS/DSS i
rekken siden opprettelsen av vårt dis-
trikt. I 1991 ble distriktet delt.
Logene sør for Saltfjellet gikk inn i
nystiftet distrikt 20 Helgeland.

– Hvor mange loger har du i ditt
distrikt, når ble den eldste stiftet
og når ble den yngste stiftet?
– Vi har ni loger, to leire og en
deputasjonsleir i distriktet. Den
eldste logen er 68 Landego som ble
stiftet 13. oktober 1962 med 14
Polarlys, Harstad som moderloge.
Det var således mange og lange
reiser for opptak og gradspas-
seringer. I alt ble 34 brødre innviet
og 30 forfremmet i de øvrige grader
i den tiden broderforeningen virket.
Logen holdt til i leide lokaler i Bodø
den første tiden. Disse lokalene ble
også benyttet av andre, noe som
innebar at de måtte ryddes og rigges
for hvert møte. Ved en av disse
anledningene uttalte en vittig bror at
brødrene som for anledningen var
kledd i galla, var verdens mest vel-
kledde sjauergjeng. Siden den gang
har loge 68 Landego vært moder loge
ved knoppskyting for i alt seks loger
i distriktet også for den yngste som
er loge 149 Børvasstind, stiftet 28.
mai 2005 hvor jeg er medlem.

– Hvordan har medlemstilveksten

vært i de senere år, og ser du noen
spesielle utfordringer i denne for-
bindelse?
– Tilveksten av nye brødre har vært
rimelig god de senere år. Dette har
gitt rom for knoppskyting og dann-
else av tre nye loger siden 2003 i vårt
distrikt. Tilgangen av patriarker til
leirarbeidet har også vært rimelig
god. Det har resultert i at vi har fått
en ny leir, nr 24 Salten, stiftet i 2005
også med sete i Bodø.  Sammen med
Rebekkasøstrene huser således vårt
Ordenshus på Snippen i Bodø  seks
Odd Fellow loger, tre Rebekkaloger
og tre leire, to Odd Fellow og en Re-
bekkaleir.  I vårt distrikt med en be-
folkning på omlag 70000 innbyggere
overstiger Odd Fellow Ordenen i
Norge sin visjon om at 1% av inn-
byggerne bør være medlemmer av

Ordenen idet 1,1% er medlemmer i
vårt distrikt. Da er Rebekkasøstrene
holdt utenfor. Det er vi fornøyd med.
Vi jobber stadig for å få nye Ordens-
medlemmer. Spesielt er det viktig at
vi har innvielser i alle loger i hver
termin. Det klarer vi stort sett. Ord-
ningen med å ha egne terminfestede
informasjonsmøter i den enkelte loge
ser ut til å gi resultater i form av flere
innvielser.

– Har ditt distrikt noen spesielle
utfordringer i forhold til andre
distrikt du kjenner til, og hvordan
løses eventuelt disse?
– Ikke direkte utfordringer, men
Nordland er et langstrakt fylke med
store geografiske avstander selv om
vi kun omfatter den midtre delen av
fylket. Lange reiseavstander medfø -
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Av Kjell-
Henrik
Hendrichs

intervju med 
Distrikts Stor Sire

Magne Henry Pettersen

DISTRIKT NR. 13:
SALTEN
INTERVJU MED:
DSS MAGNE HENRy PETTERSEN

distriKt 
nr. 13:
sAlten

DSS Magne Henry Pettersen. Foto: Arne Glomdal
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rer ekstra planlegging for møter i leir og
distriktsråd.  Utenom det fungerer både
leir- og logearbeidet godt i distriktet.
Logene gjennomfører opplæringsprogram
for sine nye medlemmer, det gjen-
nomføres jevnlig instruksjon i logene og
Distriktsrådet gjennomfører kurs  for nye
embedsmenn. Det rituelle arbeidet holder
etter min mening en høy standard som ser
ut til å gå i arv fra gamle til nye kollegier.

– Hvordan trives du i ditt embede som
Distrikts Stor Sire og hvordan påvirker
dette din oppfatning av Odd Fellow
Ordenen?
– Ettersom jeg nylig er utnevnt som DSS
for distrikt 13 har jeg ikke fått føle så mye
av den nye rollen. Det har imidlertid gått
med mye tid til å sette seg inn i embedet
og de gjøremål som jeg er pålagt som
DSS. Jeg har imidlertid rukket og besøke
en del av  logene og leirene i distriktet.
Ved å bivåne arbeidet i de forskjellige
loger og leire får jeg nye impulser som be-
nyttes i det videre arbeide som DSS. Jeg
får nye bekjentskaper og blir kjent med
mange positive Odd Fellows. Dette
arbeidet vil jeg prioritere i tiden som
kommer for å kunne inspirere og å være

til hjelp for de forskjellige embeds-
kollegier.

– Er det noe du gjerne skulle ha gjort
for å få Odd Fellow Ordenens etiske
budskap mer og bedre ut i samfunnet?
– Det viser seg vel at det er vanskelig å få
ut Ordenes etiske budskap i samfunnet.
Mange har dessverre inntrykk av
«hemmelighetskremmeri»  og lukkede
«hemmelige» møter som ingen skal ha
innsyn i utenom Ordensmedlemmene.
Heldigvis fikk vi mye positiv omtale i for-

bindelse med Landssaken og SOS-barne-
byen i Malawi. Viktigst er nok de
verdibærende holdninger hver enkelt
søster og bror viser i sitt daglige virke:
Det er disse holdningene som får
Ordenens etiske budskap ut i samfunnet.
Jeg har også tro på sosiale arrangementer
i Ordenslokalene for utenforstående.
Enten det er «Åpent hus» eller tilstel-
ninger for syke og gamle for å vise at våre
medlemmer er vanlige samfunnsborgere
med engasjement for våre medmennesker.

BILLEDTEKSTER:
OVER: ODD FELLOW DISTRIKTSRÅD I
DISTRIKT NR. 13: Fra venstre:  Ole Julius
Støver 106 Bodin, Edvard Jakobsen 81
Morild, Bjørnar Berg 147 Elias Blix, Olav
Martin Jentoft Leir 24 Salten, Magne
Pettersen DSS, Arnt Åge Albertsen 123
Stella Nova, Pål Erik Bjerke Leir 13 Nord-
land, Bjørnar Olsen 149 Børvasstind.
Følgende Storrepresentanter var ikke til
stede da bilde ble tatt:  Geir Vangen 68
Landego, Henning Røst 78 Svartisen,
Trond B Andreassen 126 Saltdal, Rune
Paul Berg 144 Marmor.

TIL HØYRE: Hovedpatriark i Leir nr. 13
Nordland, Kurt Eilertsen og Hoved-
patriark i Leir nr 24 Salten, Bjørnar Berg..

ODD FELLOWLOGER OG -LEIRE I DISTRIKT 13:
62 LANDEGO BODØ 13.10.1962
78 SVARTISEN GLOMFJORD 16.01.1971
81 MORILD BODØ 22.04.1972
106 BODIN BODØ 04.10.1983
126 SALTDAL ROGNAN 20.11.1993
144 MARMOR FAUSKE 25.10.2003
147 ELIAS BLIX BODØ 06.03.2004
149 BØRVASSTIND BODØ 28.05.2005
13 LEIR NORDLAND BODØ 10.05.1974

GLOMFJORD LEIRFORENING 10.10.1986
24 LEIR SALTEN BODØ 27.05.2005



odd Fellow ordenens røtter ligger
uten tvil dypt plantet i England og
absolutt ingen andre steder. Den som
skal forstå ordenes opprinnelse, må
orientere seg mot området hvor
ordenen oppsto, nemlig i England. De
andre områdene av de britiske øyer
ble selvfølgelig etter hver dratt med.
Men røttene ligger i England, og
verken i skottland, Wales eller Irland.
I tillegg til å søke etter stedet hvor
røttene finnes, må vi også søke den
tiden ordenen oppsto. Tre nøkkel-
begreper må man ha med seg på
reisen. Det er industrialismen,
urbaniseringen og opplysningstiden.
Fra 3. til 7. november 2014 dro
sytten nordmenn til England med den
hensikt å få større innsikt i odd
Fellow ordenens røtter og opprinn-
elsesmiljø.

Å sKILLE KLINTEN FRA hVETEN
Navnet «odd fellow» er åpenbart langt
eldre enn Ordenen. For mer enn tusen år
tilbake til sagatiden var begrepet «eds-
brødre» kjent over store deler av Nord-Eu-
ropa. Edsbrødre har vært et viktig og
gangbart begrep i datidens rettssystem. Vi
kjenner funksjonene helt opp til vår tid, og
gjennom jurysystemet. Filmen «Tolv ed -
svorne menn» fra 1957 aktualiserte inn-
holdet og svakhetene i dette systemet. 

De to gammelnorske ordene «odd» og
«felag» danner grunnlaget for Ordenens
navn. Det første ordet «odd» kjenner vi
igjen i knivsodd og odde, og i begrepet
oddetall. På engelsk har ordet odd et
tyvetalls betydninger. 

Ordet «felag» finner vi nå i moderne
norske ord som ektefelle og forbundsfelle.
Ordenes filologiske opprinnelse sier ikke
noe om Odd Fellow Ordenens opprinn-
else. At Odd Fellow Ordenen har ideo-
logiske røtter til middelalderens gilder og
laug er like innlysende som at
Frimurerordenen har sine første aner blant
murere og steinhuggere som dannet
murer- og steinhuggerlaugene i middel-
alderen. Men det moderne frimureri starter
ikke tidligere enn 1717 i England. 

Laug har vi hatt tilbake så lenge det har
eksistert yrker. De oppsto vanligvis i en
del klassiske yrkers foreningsliv og for å
overføre og bevare kunnskaper og yrkes-
hemmeligheter.

Men vår Orden sprang ut av de friendly
societies som formelig vokste opp som
paddehatter i industrialismens og urbani -
se  ringens kjølvann.

Noen eksakt dato og årstall har vi fo-
reløpig ikke for stiftelsen av vår Orden. En
slik eksakt dato vil vi muligens heller aldri
finne. Men omtrent på samme tid som den
moderne frimurerbevegelse så dagens lys,
starter de første spirene til Odd Fellow

Ordenen. Det kan ha eksistert sammen-
slutninger før 1700-tallet som har benyttet
seg av navnet Odd Fellow og liknende for-
muleringer. Men vi kan se bort fra at den
Ordensvirksomhet som vi kjenner til er
eldre enn fra 1700-tallet.

At det tidligere eksisterte et behov for
å plassere Ordeners røtter så langt tilbake
i tiden som overhodet mulig, finner vi
igjen i fortellingen om når Thomas Wildey
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i 1826 fikk med seg fra Manchester Unity
om Ordenens opprinnelse. I denne for-
klaringen het det at Ordenen var stiftet av
Adam i Paradiset. Det ble den gang tatt for
god fisk og kvalitetsmessig historiefor-
klaring. Slike forklaringer finner vi også i
Norge på den tid. Det gjaldt å ha så gamle
aner som mulig.

pEopLE´s hIsToRy 
MUsEUM I MANchEsTER
Du kan lese noen tusen sider med engelsk
sosialhistorie, industrihistorie og om den
samtidige opplysningstids utvikling uten å
få tak i viktige trekk. Da er det en god ting
å få hjelp fra dyktige kuratorer som har

satt opp gode historiske utstillinger i
hensiktsmessige museumslokaler. Et slikt
museum er People´s History Museum i
sentrum av Manchester. At man finner et
slikt museum nettopp her i Manchester,
henger sammen med at nettopp denne
byen vokste eksplosivt i industrialismens
barndom. Det er ikke for ingen ting at det
er i Manchester at samlingsbestrebelsene
ble gjort for å samle de mange og spredte
Odd Fellow loger. Det er også tegn som
tyder på at Thomas Wildey kan ha opp-
holdt seg i områdene rundt Manchester fra
han forlot London omkring 1810 til han
dro til USA i 1817. 

Det er i den store migrasjonen fra
landsbygdene til byene at de sosiale vilkår
for «friendly societies» oppsto. Da folk
flyttet fra gård og grunn og ble arbeidere i
byene, forsvant også familie- og slekts-
bånd. Derfor startet studiereisen til
gruppen fra Norge nettopp i dette museet.
Her finner vi systematiske utstillinger i
moderne museums- og pedagogisk til-
rettelagt form om:
• revolusjonen 1790-1840
• reformatorer 1786-1846
• arbeidere 1821-1930
• hemmelige samfunn
• stemmeretten 1880-1945

Femti til hundre år senere finner vi
paralleller til den engelske samfunns-
utvikling i Norge også, selv om den eng-
elske samfunnsutviklingen var mer brutal
og opprinnelig. Den industrielle revolu-
sjon kjennetegnes av voldsomme folkefor-
flytninger. Arbeidskraften må flyt tes til
fabrikker hvor mennesker bor tett, arbeider
tett og må skaffe seg helt nye og ukjente
sosiale nettverk. Den voldsomme folke-
flyttingen i Sør- og Midtengland skapte det
sosiologene kaller en underklasse uten ei-
endom, rettigheter og et  sosialt nettverk.
Det som ikke finnes og som det er behov
for, blir oppfunnet. I det engelske samfunn
var det «friendly societies» som ble den
nye, sosiale oppfinnelsen. Det ble den
sosiale redningsplanken, ja selve det so -
siale trygg hetsanker for millioner av eng-
elskmenn. Noen god statistikk for friendly
societies finnes ikke. Men man regner med
at et sted mellom en tredjedel og halv-
parten av alle engelskmenn var med -
lemmer av slike sammenslutninger om- 
kring år 1900. People´s History Muse um
viser oss at Odd Fellow Ordenen var én
blant svært mange andre sammenslut-
ninger. Hvor mange det har vært av disse,
er det ingen som har noe eksakt tall på.
Noen friendly societies har vært lands-
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Bildet på side 28 viser kartet over England og reiseruten fra Manchester via Sheffield til
London. Se den røde pil.
Bildet øverst: The Old Wellington Inn er et typisk vertshus hvor loger holdt til med sine møter
i annen og tredje etasje mens det sosiale foregikk i første etasje.
Bildet nederst: Her er studiegruppen samlet til «fish and chips» i tredje etasje i vertshuset.
Her trakk vi inn atmosfæren slik den kan ha vært for hundrevis av loger i England.



omfattende, mens andre har vært svært
lokale. Det har sikkert være flere hundre
slike sammenslutninger. Det var i det in-
dustrialiserte og urbani serte England at vår
Orden fant sin berettigelse og sine røtter.
Noen egentlig parallell til friendly
societies har vi ikke hatt i Norge.

FRIENDLy AND FRATERNAL socIETIEs
I Victoria Solt Dennis´ bok om emnet
«friendly and fraternal societies» definerer
hun begrepet slik: «The term «friendly
society» has been used since at least the
middle of the seventeenth century with
specific meaning of a mutual savings
society, all of whose members paid a sub-
scription into a common fund from which
they were entitled to claim for sickness,
burial costs and so on, and this is the
meaning it generally has today.» (Dis-
covering Friendly and Fraternal  Societies,
s 4)

I dette mylder av varianter innenfor
fenomenet av selvhjelpsorganisasjoner,
finner vi noen som utviklet seg til rene for-
sikringsordninger, mens andre fikk klare
etiske overbygninger. Det er den siste
gruppen som etter hvert kalte seg «frater -
nal societies» hvor begrepet «brorskap»
ble noe mer enn økonomisk å stå skulder
ved skulder.

Selv om vi ikke kjenner den eksakte
starten på de første Odd Fellow loger, er
det vanskelig å se for seg at den har noen
annen rot enn i det miljøet som fostret
friendly societies. Men den har også vært
noe mer eller noe annet enn de vanlige
friendly societies. Den gikk i retning av å
være en «fraternal society» og etter hvert
en loge, og til slutt en Orden. Det finnes
etter hvert ganske mye litteratur som tar

for seg begrepet friendly societies. Vi vil
gjerne at begrepet friendy societies skal
være enkelt og lett forståelig. Det er det
åpenbart ikke. Simon Cordery sier i sin
bok om emnet: «Classifying friendly
societies meant tackling a variety of bo-
dies differing greatly among themselves
in almost every detail of organisation,
condition, and, within the legal limits, of
purpose.» (British Friendly societies1750-
1914, s 66). Da skal vi ikke bli overrasket
over at vi på vei mot en bedre forståelse av
vår Ordens røtter både blir begeistret og
fortvilet over det vi finner av stoff.

MANchEsTER UNITy 
BLE sTIFTET I 1810
Det har åpenbart vært en rekke Odd
Fellow loger spredd over store deler av
England.

Thomas Wildey ble medlem av Lodge
no 17, London Union of Odd Fellow i
1804. I 1807 var han med og stiftet Lodge
no 38 Morningstar, London Union of Odd
Fellow.

Det er ting som tyder på at Thomas
Wildey kan ha flyttet fra London og ut til
andre steder lengre nord i England. I så
fall har han ganske sikkert vært medlem
av én eller flere Odd Fellow loger i Eng-
land frem til 1817. Han fremviste store
kunnskaper da han stiftet Lodge Wash-
ington i 1819. Det samme gjorde han da
han stiftet Storlogen i Maryland og USA.
Det er ting som tyder på at han var godt
kjent av medlemmene av Manchester
Unity da han kom tilbake til England i
1826, altså ni år etter at han dro til USA.
Vi kan da spørre retorisk: Hvorfor skulle
medlemmene av Manchester Unity kjenne
igjen Thomas Wildey hvis han bare hadde

vært hadde medlem av et par loger i Lon -
don nesten tyve år tilbake? Da er det langt
mer sannsynlig at de kjente ham fra hans
logeliv i området rundt Manchester i tiden
frem til 1817.

MANchEsTER UNITy
Manchester Unity som er en sammenslut-
ning av Odd Fellow loger, startet sin virk-
somhet i 1810. Slike samlingsbestre- 
belser skjedde flere steder, blant annet i
Sheffield hvor vi finner en parallell i en
samling loger under navnet Sheffield
Unity. I 1825 og 1826 tok ledelsen i Man-
chester Unity initiativ til å samle flere,
eller kanskje alle Odd Fellow loger og
Odd Fellow sammenslutninger i England
til en stor enhet. Men så vidt vites kalte
aldri Manchester Unity seg for Storloge,
men klarte seg med navnet Unity. At man
ikke valgte å kalle seg Storloge, kan henge
sammen med at ikke alle logene i sam-
lingen følte seg bekvemme med dette
Ordensstempelet. Vi vet jo ikke hvor
ensartet virksomheten i disse mange loger
var. Derfor er det symptomatisk at Man-
chester Unity i perioden 1813 til 1816 ut-
arbeider helt nye ritualer for en Innvielse
og tre logegrader. Det har høyst sannsynlig
vært noe revolusjonerende nytt for mange
loger som holdt til på vertshus og som tid-
ligere bare hadde hatt et enkelt Innvielses-
ritual.

Det var til Manchester Unity Thomas
Wildey på eget initiativ reiste tilbake til i
1826. Det var ikke en ukjent mann som
kom til Manchester Unity, men en person
sammenslutningen kjente godt fra før av.
Det er meget vel mulig, ja høyst sannsyn-
lig, at Thomas Wildey har vært medlem av
en eller flere loger under Manchester
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Bildet over viser The People´s Museum, en meget moderne bygning
med solid historisk innhold. Museets utstillinger er meget pedagogisk
tilrettelagt.
Bildet ved siden av viser en av museets svært mange plakater. Denne
plakaten er laget av Manchester Unity og er full av Odd Fellow
symboler.
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Unity før han reiste til USA. Dette er vel
en vesentlig årsak til at det var så viktig for
ham å få et nytt Charterbrev med seg til-
bake til USA nettopp fra Manchester
Unity. Det fikk han da også, selv om det
satt langt inne.

I 1813 igangsatte Manchester Unity et
arbeid med å oppgradere sine ritualer.
Dette arbeidet ble avsluttet i 1816. Den
videre historie i USA viser at hva som
kom ut av dette ritualarbeidet, kjente ikke
Thomas Wildey til da han reiste til USA
30. juli 1817. Derfor ble han vel ganske
overrumplet da Henry Jackson dukket opp
i Lodge Washington på vårparten i 1819
og hadde de nye ritualene fra Manchester
Unity med seg.

Manchester Unity er i dag i hovedsak et
forsikringsselskap. Noen av forsikrings-
takerne er også Ordensmedlemmer. De
fleste er bare forsikringsmedlemmer. An-
tallet forsikringsmedlemmer ligger på om
lag 300.000. Mottoet er i dag uttrykt på
denne måte: «Making friends. Helping
people.»

Manchester Unity har vært igjennom en
lang og kronglete historie. På 1800-tallet
hvor kvinnemansipasjonen sto meget
sterkt og kampen var kvass i England,
dannet Manchester Unity egne
kvinneloger. Nå er logevirksomheten i
Manchester Unity det vi kaller «mixed»,

altså åpen for både kvinner og menn.
Logesalene i Manchester Unity er lett
gjenkjennelige for norske Odd Fellows.

Å sammenligne to land er alltid vanske -
lig. Sosialsystemet og velferdsstaten har
utviklet seg helt forskjellig i Storbritannia
og Norge. Omkring 1925 foregikk det i
Norge også en debatt om hva Odd Fellow
Ordenen skulle være. Uten at det ble
referert – i alle fall ikke i Norsk Odd
Fellow Blad – til England og Manchester
Unity, var det norske brødre som gjerne så
en utvikling i retning av det vi kan kalle
«det engelske system». Stor Sire Samuel
Johnson satte saken på spissen i en artikkel
som het «Forsikring eller foredling». Den
gang valgte vår Orden «den etiske vei».
Dette spørsmålet er senere aldri kommet
opp. Nærmere om denne saken kan leses i
DTK 3/2014, side 16-17.

DET RøDE oMRÅDET 
RUNDT shEFFIELD
Yorkshire er området hvor byen Sheffield
ligger. Yorkshire er et av de tidligste og
tyngste industrialiserte områder i England
med alle typer industri, ikke minst stål og
tekstil. Dermed ble det også et arnested for
radikale samfunnsmessige strømninger.
Denne radikalismen var ikke partipolitisk
eller dannet politiske partier. Labour Party

ble stiftet først i 1900, altså tretten år etter
det norske Arbeiderparti. Men spørs-
målene om «et verdig liv» ble livlig drøftet
både blant whigene og toryene, på verts-
hus og «in inns and pubs». Denne debatten
skulle selvfølgelig skape splittelse. Simon
Cordery sier i boken «British friendly
societies, 1750-1914» følgende: «Rule
books did contain clauses banning discus-
sions of political (and other controversial)
topics from their meetings in order to
retain a peaceable and sociable climate,
but friendly societies were politically
active.» En opphetet politisk – om enn
ikke partipolitisk – debatt fant sted utenfor
logemø tene. Da må det ha vært maktpålig -
gende å utelukke kontroversielle emner fra
logemøtet.

At man i Yorkshire og byen Sheffield
fikk Sheffield Unity – altså en samling
Odd Fellow loger – indikerer at her har
det vært en rekke Odd Fellow loger. Den
eldste skal være fra 1730. Sheffield gikk
for å være den skitneste byen i England,
neddynget med sot og smog. I dag regnes
den heller som en av Englands grønneste
byer. Tidene forandrer seg.

JAMEs MoNTgoMERy – EN
VERDIMARKøR I VÅR oRDEN
Etter legenden dukket i 1788 unggutten

R R

Bildet til venstre viser Lars Erik Hermansen og Håkon Østby (med ryggen til) på vei inn i Headquarters for Manchester Unity. Legg merke til
skrivemåten på Ordensnavnet. Hovedkvarteret er å finne i en gammel bygning, selv om det er nyinnkjøpt av Manchester Unity.
Bildet til høyre viser statuen av den første Odd Fellow vi kjenner navnet på, nemlig James Montgomery. Støtten står ved siden av Sheffield
Cathedral og er reist i takknemlighet over hva Montgomery betydde for Sheffield i de mer enn 60 årene han bodde i byen.
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James Montgomery opp i London, 17 år
gammel. Han dukket opp i London, selv
om han var født i Skottland og skulle opp-
holde seg mye av sitt liv i Yorkshire. Han
var født av hugenottiske foreldre som
senere reiste fra ham for å drive misjons-
virksomhet i India. Det er vel et av til -
feldig hetens luner at ordet hugenott
egentlig avledet fra det tyske Eids-
genossen som betyr forbundsfelle og i
gammel språkdrakt edsvorne brødre. I
1794 – 23 år gammel – ble han redaktør
for avisen Sheffield Register som han gav
navnet Sheffield Iris. Han tok bladet fra
munnen og skrev uhildet om et arbeider-
opprør i byen. For dette måtte han i
fengsel i seks måneder. Etter at han kom
ut av fengsel, publiserte han et dikt om
stormen på Bastillen. Stormingen fant sted
14. juli 1789. Dette var ytterst kon -
troversielt og han ble igjen fengslet, denne
gang for tre måneder. Begge fengslingene
sier noe om den politiske situasjon og
rettssikkerheten i England på overgangen
mellom 1700- og 1800-tallet.

James Montgomery ble sannsynligvis
en Odd Fellow i 1788, altså 17 år gammel.
Det kan ha skjedd i en loge i London.
Både tidspunktet for at han skrev sangen
og at han var i London på denne tid, er
usikkert. Forfatteren Paul S. Taylor har
nylig utgitt en biografi om ham som gir
oss ny og overraskende kunnskap. Ut fra
dette stoffet er det mer sannsynlig at han
ble medlem av en Odd Fellow loge i
Sheffield, selv om han senere var i London
en rekke ganger.

Denne radikale redaktøren ble etter
hvert en meget kjent mann i byen. Vi over-
raskes over at en «ukjent Odd Fellow» er
å finne på sokkel foran Sheffield -
katedralen, og også på glassmaleriene i
høyalteret. Men det er ikke bare der vi
finner ham. Han har gaten Montgomery
Street oppkalt etter seg, og en aveny. Han
har også en Montgomery Hall og et
Montgomery Theatre. Det er altså en av de
virkelig stor navn i Sheffield vi har med å
gjøre. Men vi finner ikke lett i offisielle
dokumenter at han var Odd Fellow. For-
klaringen på dette kan være at han ikke re-
klamerte med dette, at folk vanligvis ikke
visste noe om det, at logene var ganske
usynlige for offentligheten og at ettertiden
ikke har funnet det interessant. Odd
Fellow logene var kanskje ikke særlig syn-
lige på den offentlige arena.Vi vet at han
ble Overmester og Eks Overmester i en
loge i Sheffield. Han er den første Odd
Fellow vi kjenner navnet på fra så langt til-
bake.

Men det er ikke som Odd Fellow han er
kjent. På den store statuen av ham foran
Sheffield Cathedral står det ikke ett eneste
ord om Odd Fellow Ordenen. Derimot
hylles han som salmedikter og for å ha
startet søndagsskole i Sheffield. Da bør vi
ha in mente at allmenn skolegang i Eng-
land startet først i 1870, i motsetning til
Norge hvor starten av denne form for ut-
dannelse skjedde i 1739. På Montgomerys
tid var det utbredte analfabetisme i Eng-
land, noe som søndagsskolen gjorde mye
for å bekjempe.

Men hans berømmelse er i første rekke
som dikter og salmedikter. Han skrev om
lag 400 salmer, og mer enn hundre av dem
er fortsatt i bruk over hele den engelsk-
talende verden.

Og vi synger fortsatt hans flotte Odd
Fellow sang i Eks DDSS Oddmund
Reppes gjendiktning.

LoNDINIUM & ThoMAs WILDEys
FøDEsTED
London eller Londinium ble grunnlagt i år
47 f.Kr. av romerne. Navnet er sannsyn-
ligvis av keltisk rot og kan bety «den brede
elven». I denne byen ble Thomas Wildey
født 15. januar 1782 av foreldrene Sarah
og Thomas Wild. De hadde flere barn, og
var ikke spesielt fattige etter datidens for-
hold. De bodde i et boligområde ved navn
Sweedlane Court som ligger like ved det
berømte slottet, men også fengselsborgen
Tower of London. Der Sweedland Court
engang lå, er det nå bygget en gigantisk
trafikkmaskin som betjener trafikken i det
moderne London.

Stor Kapellan Dag Viriks nye grundige
studier sannsynliggjør at Thomas Wildey
ikke vokste opp i London, men hos en
onkel i Nord-England. Men yrkesutdann-
elsen sin fikk han hos faren i London. Og
yrkesmessig fikk han en topp utdannelse.
Antydningen om at han skulle ha en dårlig
utdannelse etter datidens normer, stemmer
ganske enkelt ikke. De opplysningene kan
ha vært en del med å skape et inntrykk av
at Thomas Wildey nesten steg opp fra en

Bildet til venstre viser Thomas Wildeys dåpskirke, St. Botolph´s without
Aldgate. Kobberstikket viser kirken i landlige omgivelser fra midten av
1700-tallet. I dag ligger den midt i den tyngste Londontrafikken.
Bildet over viser slottet og borgen Tower of London i all sin prakt.
Slottet var nærmeste nabo til familien Wildey som bodde like ved Little
Tower Hill. 
Bildet til høyre viser et kart fra den tid Thomas Wildey vokste opp. Den
røde sirkelen markerer området hvor han og familien bodde. Kirken
hvor han ble døpt ligger bare et par stenkast unna.
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sump og slum, ja nærmest fra ingen ting.
Han var i virkeligheten en meget dyktig
håndverker og en flittig forretningsmann
og det vi i dag vil kalle en stor sosial en-
treprenør med mange jern i ilden. Det som
er korrekt er at han ikke fikk noen aka-
demisk utdannelse. Men da må man spørre
retorisk tilbake: «Hvor mange fikk det, og
hva skulle han med det?»

Thomas Wildey ble døpt i Church of
England, og konkret i kirken St Botholph
without Aldgate få dager etter sin fødsel.
En barnedødelighet på 80% i løpet av
første leveår gir en god forklaring på en så
rask dåp.

Det gjør unektelig inntrykk å gå inn i
denne kirken hvor foreldrene til Thomas
Wildey og også andre familiemedlemmer
en sannsynligvis kald og sur dag i slutten
av januar 1782 bar den nyfødte Thomas til
dåpen. Soknepresten i kirken, Laura
Jørgensen, forteller at nettopp denne
kirken profilerer seg med å ta imot alle ut-
støtte, fattige, hjemløse, og avvikere. Det
er vel grunn til å tro at Thomas Wildey
ville ha sett med blide øyne på sin dåps-
menighets holdning til medmennesker.
Menighetens profil stemmer jo godt over-
ens med de budordene han etterlot seg i
Odd Fellow Ordenen.

ThoMAs WILDEys LogERøTTER
Både i sin barndom, ungdom og sine
øvrige år i England frem til 1817 må
Thomas Wildey ha truffet på et betydelig
antall friendly societies. De var over alt,
og de holdt til i vertshus, taverns og inns.
Thomas Wildey har neppe satt sin fot i det
vi mener med en logesal før den første ble
åpnet i Baltimore i 1831. Da var han 50 år
gammel. For Wildey har logemøtene vært
knyttet til vertshusenes annen og tredje
etasje hvor man kunne holde mer private
sammenkomster som jo et logemøte nett-
opp er.

Vi må også regne med at mange i
Wildeys omgangskretser i England har

vært medlemmer av ulike friendly
societies eller loger. Så utbredt som disse
sammenslutningene var, er det grunn til å
tro at det neppe har vært et eneste vertshus
av en viss størrelse uten at det også har
huset en slik sammenslutning.

Thomas Wildeys forståelse av et logeliv
kan ikke ha vært sterkt preget av det
rituelle arbeid. Vi må anta at han i sin Eng-
landstid egentlig ikke har kjent til mer enn
en Innvielse. At det forholder seg slik, vet
vi med stor sikkerhet. Han ble jo ganske
«tatt på sengen» da Henry Jackson
presenterte de nye ritualene i et logemøtet
våren 1819 i Lodge Washington. Hadde
Thomas Wildey kjent til disse ritualene fra
før av, var det jo ingen grunn til at han
skulle bli overrasket.

Derfor må vi anta at det var det sosiale
og sikkerhetsmessige nettverk Wildey
hadde til hensikt å opprette da han startet
Ordenvirksomheten i Baltimore.

ThE FREE MAsoN hALL
24. juni 1717 startet det moderne frimureri
i vertshuset «At the Goose and Griderion»
i London. Da ble de fire viktigste
frimurerloger i London samlet i en
Storloge. Alle disse logene holdt til i verts-
hus. I dag besøker man gjerne frimurernes
store Ordenshus i London. Det står i en
skarp kontrast til de beskjedne vertshus
hvor de første frimurerloger holdt sine
møter.

På 1700-tallet ble frimureriet ganske
raskt en overklassebevegelse som re-
krutterte mange av Englands kongelige til
sine rekker. Det gjorde også det svenske
frimureriet som er det dominerende i
Norden. I dag ønsker frimurerne å kvitte
seg med dette stempelet, selv om de ytre
former og rammer fortsatt bærer med seg
remini senser fra et tid med stor klassefor-
skjell og høyst ulike økonomiske platt-
former.

I dag er det vi kan kalle klassefor-
skjellene mellom frimurer og Odd Fellows

ganske utvisket. Men historisk kan vi ta
med oss noen linjer fra Simon Cordery
som sier det slik: «The Oddfellows seem
to have originated as an alternative to the
Freemasons, perhaps taking their name
from the Latin omnium gathorum to
indicate deliberate opposition to the
exclusive masons.»

En klar forskjell i tidligere tider var at
der Odd Fellow Ordenens bærende idé var
selvhjelp, var dette en helt unødvendig del
av frimureriet, nettopp på grunn av
datidens klasseforskjeller. Derfor er det
noe paradoksalt at frimurerne ofte blir be-
skyldt for gjensidig hjelp, mens Odd
Fellow Ordenen som hadde dette som en
av sine grunnleggende verdier, aldri har
blitt klandret for dette.

I tillegg til den store logesalen i Free
Mason Hall, er det spesielt det store
museet med frimurerartefakter som er av
stor interesse. 

I tillegg er dette jo et levende Ordens-
hus med mange Ordenssaler av høyst ulik
størrelse fra den store og gigantiske til små
og ganske intime.

hVA sKAL VI hoLDE FAsT VED?
Når man gjør slike historiske dykk som å
dra til Ordenens røtter i England, bør man
tenke nøye over hva man ser, og hva det
man ser betydde i tidligere tider. Spørs-
målet reiser seg også om hvilke verdier
som kan og bør overføres til dagens
samfunn. Så langt vi kan se var Odd
Fellow Ordenens opprinnelige hensikt å
skape et menneskeverdig samfunn. Ut-
bytting og ufrihet, sosial dumping og
menneskeforakt er ikke en del av et slikt
samfunn. Men hva som legges i begrepene
utbytting og ufrihet varierer fra samfunn
til samfunn. Det samme gjelder for hva
sosial dumping og menneskeforakt er. Hva
som skal til for å skape et menneskeverdig
samfunn må alltid forstås i nåtid og
fremtid. Den som har tilegnet seg Odd
Fellow Ordenens verdier vil alltid ha med
seg en ballast for å tolke hva som bygger
opp og hva som bryter ned. Ordenen skal
være som en levende verdikommisjon.  En
verdikommisjon må hele tiden leve med i
og kommunisere med det aktuelle
samfunn. Tradisjoner inneholder alltid
verdier, men verdier er også ferskvare.
Hvis den bare er tradisjon, mister den sin
aktualitet og troverdighet. Er den bare
ferskvare, blir den  innholdsmessige uten
forankring. Det var vel det den danske Stor
Mester Andreas Holch mente da han for
mer enn hundre år siden omtale Odd
Fellow Ordenen som «Dette dejlige Nu-
tidsbarn». Og det traff Eks Stor Sire
Oddvar Granlund på kornet da han i 1998
sa at «Odd Fellow Ordenen har allerede
vært en verdikommisjon i hundre år». Vi
satser på å bære disse verdiene videre.

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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A
kademirådsmedlem Turid
Tuft var den drivende kraft
bak planlegning og gjen-
nomføring av et Thomas
Wildey seminar i Tønsberg

1. november 2014. Serminarformen har
ikke lange tradisjoner i vår Orden. Med
begrepet arbeid mener Odd Fellow
Ordenen vanligvis det som foregår av
rituelt arbeid slik det skjer i logemøter
over hele landet. Fra etableringen av
Norsk Odd Fellow Akademi i 2011 har
symposie- og seminarformen blitt meget
aktuelle arbeidsmåter. De har den fordel
at du kan fordype deg i et emne over en
eller to dager. I dagsseminarene er blitt
vanlig å fordype seg i ett emne, mens
tredagerssymposiene tar opp et hoved-
emne og belyser det fra flere synsvinkler.

DELTAKERNE
Deltakerne i Tønsbergseminaret kom
hovedsaklig fra Vestfold, men også fra
Telemark og Østfold. Med sytti påmeldte,
var forelesningslokalene i Tønsberg

ganske fullsatt. Seminaret startet kl 10 og
var ferdig om lag kl. 1530. Seminaret ble
delt i to. Først ble det holdt to foredrag,
som så ble avbrutt med varm lunsj og
kaffe. Deretter fortsatte foredragene frem
til det hele var slutt. Turid Tuft kunne
ønske alle velkommen, og fikk god ar-
rangementshjelp fra villige og flittige
søstre i Rebekkaloge 95 Kristin.

oRDENsMENNEsKET 
ThoMAs WILDEy
Dette var temaet for Stor Redaktør Kjell-
Henrik Hendrichs´ forelesning.

Han tok for seg vilkårene for dannelser
av loger i England på begynnelsen av
1800-tallet hvor industrialismen var med
på å omdanne hele det engelske
samfunnet. Logevirksomheten la sin
hoved vekt i det å danne et selshjelpsnett-
verk. At det i dette jordsmonnet vokste
frem altruistiske refleksjoner, er mer be-
merkelsesverdig enn naturlig.

Da Thomas Wildey kom til USA,
startet han med en fremtidsrettet logevirk-
somhet som skulle vise seg å vokste til
mer enn to millioner medlemmer mindre
enn hundre år etter at han startet sin
Ordenskarriere i et vertshus i London i
1804.

DET ENgELsKE sAMFUNN 
I oMVELTNINg
Historiograf Tore Besse Lund Andersen
tok for seg de samfunnsmessige omvelt-
ningen i England fra starten på 1600-tallet
og frem til midten av 1800-tallet. I et spill
av tilfeldigheter knyttet opp til personer

og historiske episoder, fikk vi malt et bilde
av et samfunn som virket som et stor
smeltedigel. I denne smeltedigelen var det
etter hvert sterke behov for sammenslut-
ninger som kunne ivareta enkeltmennes-
kers interesser mot enda sterkere
motkrefter. Det var i dette samfunn
Thomas Wildey i 1804 første ble medlem
i Lodge no. 17 London Union Order of
Odd Fellow. I 1807 ble han med og stiftet
Lodge Morningstar no. 38 i London.
Kanskje har han lært om verdien av
logemedlemsskap av sine omgivelser og
sin familie?

ET MANgFoLDIg LIV
Stor Kapellan Dag Virik har drevet et om-
fattende og nitidig forskningsarbeid og
gått de gamle mytene omkring Thomas
Wildey etter i sømmene. Mesteparten av
det som er skrevet i nekrologene om
Wildey fra før av, viser seg å være feil-
aktig og direkte misvisende, Gjennom his-
toriske fakta og funn ser vi nå for oss et
levende og kjempende menneske med en
voldsom energi og et stort spillerom. I det
sivile liv drev han med en rekke virk-
somheter. Men det imponerende trekk i all
denne aktiviteten er den enorme innsats
han gjorde for Odd Fellow Ordenen i
USA. Dag Virik har et prosjekt i Norsk
Odd Fellow Akademi. Når dette er ferdig,
vil hele Odd Fellow verdenen få en
ganske annet og detaljert historie om
Thomas Wildey enn den tidligere har hatt.

De sytti deltakerne fikk med seg en
menge inntrykk og ny innsikt om
Ordenens grunnlegger, til glede både for
den selv og de mange loger. KHH

Noen av foredragsholderne på seminaret i Tønsberg; Stor Kapellan Dag Virik, Historiograf Tore Besse Lund Andersen og Stor Redaktør Kjell-
Henrik Hendrichs.

TEKST: 
KJELL-HENRIK
HENDRICHSTHOMAS WILDEYSEMINAR I

TØNSBERG 1. NOVEMBER 2014

Akademimedlem Turid Tuft.
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23. oktober 2014 ble en historisk
dag for Norsk odd Fellow Akademi,
da det første regionale akademi ble
instituert i Agder.

DE MANgE FoRBEREDELsER
Akademiets preses hadde gitt rådsmedlem
i Akademiet, DSS Selle Marie Horntvedt,
oppdraget å instituere det første regionale
Akademiet i historien. Takket være godt
arbeid er vi i dag 28 medlemmer her i
Agder som alle har bidratt på sin måte til
å gjøre NOFA kjent blant matriarker og
patriarker i distrikt nr. 14 Vest-Agder og i
distrikt nr. 22 Aust-Agder.

På vårt møte 9. april besluttet Aka-
demimedlemmene i Agder å søke om å
etablere et regionalt Akademi. Statuttene
ble laget og samtlige fire distriktsråd
støttet idéen om å etablere et regionalt
akademi. 20.mai 2014 ble statuttene og
søknaden om etablering godkjent av
Norsk Odd Fellow Akademi. Agderaka-
demiet blir det første regionale akademi i

Norge.  Etableringsdatoen 23. oktober
2014 er en merkedag i Norsk Odd Fellow
Akademis historie.

Agderakademiet er organisatorisk
underlagt Norsk Odd Fellow Akademi  og
Stor Sire er Akademiets Preses. Agderaka-
demiet ledes av et råd som består av fem
medlemmer. Sammensetningen er slik at
Akademiet har én leder og to medlemmer
fra hvert av distriktene. Rådet velges for
fire år blant kvalifiserte medlemmer av
NOFA. Alle som skal bli medlemmer av
akademiet må ha alle loge- og leirgrader.
Leder skal i tillegg ha mottatt Storloge-
graden.

og DEN spENNENDE INsTITUERINg
På institueringsdagen ble rådet for NOFA
Agder valgt.  Resultatet av valget ble:
• leder: dss selle MArie Horntvedt 
Medlemmer er:
• eKs dss toM scHulz Aust-Agder 
• eKs stor KAPellAn ole JoHAn bAy gundersen vest-Agder
• MAtriArK seKretær MArit olsen vest-Agder 
• storrePresentAnt leiF P olsen Aust-Agder

og hVA ER oppgAVENE FREMoVER?
Når vi skal arbeide er det i erkjennelsen
og overbevisningen om at: «Å styrke
Norsk Odd Fellow Akademi er å styrke
vår Ordens kompetanse.» Vi må hele tiden
søke å øke de lokale aktivitetene i Aka-
demiet slik at nybrottsarbeidet holdes
levende på alle Akademiets innsats-
områder.  Hensikten er at vi skal se dypere
og lengre og være med i vår tid og i vår
framtid, understreket leder Selle Marie
Horntvedt.

Etter institueringen av NOFA Agder,
hadde Akademiet invitert søstre og brødre
i Aust og Vest-Agder til foredrag.  Tittelen
på foredraget var « Den gyldne leveregel
i vår tid». Sogneprest Åsta Ledaal i
Trefoldighetskirken i Arendal ga 80
Ordenssøsken en innsiktsfull og tanke -
vekkende betraktning om hvordan vi
tilnærmer oss mening og handling av
«Den gyldne leveregel» i vårt eget liv. 

Tekst: DSS Dag Runar Pedersen

Initiativtakere til Regionalt Odd Fellow Akademi i Agder, fra venstre: Tom Schulz, Marit Olsen, Selle Marie Horntvedt, Leif P. Olsen og Ole-
Johan Bay Gundersen.

TEKST: 
KJELL-HENRIK
HENDRICHSREGIONALT ODD FELLOW

AKADEMI I AGDER
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M
ed det samme
virket det som om
dette ikke var noen
lykkedag. Første
helgen var det opp-
kast og diaré. Men

du verden så god Wita var. – Og så mye
hun hadde lært. Hun  var kjempeflink til
å ta kommandoer, forteller Stig Aasen.

Stig Aasen bor i Ås og underviser ved
Nydalen videregående skole i Oslo, hvor
han arbeider med hørselshemmende- og
svaksynte elever. I så måte ser han daglig
hvilke utfordringer svaksynte, og blinde,
har. Dagen begynner klokken 05:30. Da
vil Wita ut en nødvendig tur. Så er det
mat til Wita og kaffe til pappa. Deretter
blir det en lengre tur. -Kall det gjerne
kosetur, sier Stig. - Det blir ikke noen
direkte kommandoer på denne turen.
Hun trenger litt «frihet» før hun skal

være hjemme alene noen timer. Da ligger
hun rolig i buret sitt. Og jeg må si at hun
er veldig flink til å være hjemme alene.
Når Stig kommer hjem blir det først en
kort nødvendig tur, så hun kan gjøre seg
ren. Etter middag er det tid for den lange
turen med innlagte kommandotren-
inger. – Det er en glede å se at hun stadig
blir flinkere til å ta kommandoer. I
nærheten er det et inngjerdet område
som hun kan løpe fritt. Da koser hun seg
veldig. Hyggelig har vi det begge to på
kveldene også om «vi» leser, ser på TV
eller hører på radio.  Den lille familien
består nemlig bare av Wita og Stig.

Datteren studerer i Bergen. Men i
sommer var hun hjemme. Og da var det
feriedager og tid til mye trening og mye
kos. Wita var med over alt. På tog, i bil,
i skogen, i byen og ikke minst på
stranden. 

Sammen med de andre forvertene har
Stig vært på samlingene. – Det har vært
veldig nyttig. Jeg er helt overbevist om
at hundene har nytte av hverandre, for-
teller Stig. – På siste treff var vi på Oslo
S med mange mennesker. Vi gikk i rulle-
trapper, på rullebånd og så tok vi T-
banen. Det gikk veldig fint, enda det var
nesten trengsel nede under jorden. Stig
forteller stolt at Wita nå går til høyre når
han sier det, og til venstre når han ber om
det. 

Folk er flinke til å ta hensyn. Det er
viktig å bruke vesten som forteller at det
er en førerhund under opplæring. Men
det er tungt å si nei, når barn vil klappe
hunden. Det meste av treningen finner
sted i Ås, og spesielt på Ås jernbane-
stasjon. Der er det ofte mange
mennesker. – Vi sitter rolig og lar men -
nesker passere, vi tar toget en stasjon

Wita og forvert Stig Aasen trener mye på Ås jernbanestasjon.

GODE VENNER – FOR SYV MÅNEDER
4. ARTIKKEL OM

FØRERHUNDOPPLÆRING
SOM ODD FELLOW STØTTER

TEKST OG FOTO: 
ARNE GLOMDAL

FAKTA:
Det koster cirka 325.000 kroner å utdanne en

førerhund. 275.000 betaler det offentlige (NAV).

De resterende 50.000 kommer fra frivillige or-

ganisasjoner og private givere. Odd Fellow Ordenen

setter seg som mål å bidra med til sammen

300.000 kroner, 50.000 til hver av de seks

valpene.

Hundeskolen Veiviseren vant NAVs anbud for pe-

rioden 2012- 2016 og fått største kvote for trening

og levering av førerhunder. 

Hundeskolen Veiviseren uteksaminerer mellom 40

og 50 førerhunder i året.

I januar eller februar må de ta farvel med hverandre. siden juni har de vært perlevenner. stig Aasen har hund for første
gang. Det  var hans datter som mente at pappa måtte ha en hund. Da en av forvertene til vårt kull måtte trekke seg
fra oppgaven, fikk stig muligheten. han grep den begjærlig, og fredag den 13. juni traff de hverandre første gang.
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eller to og så tilbake. Da ligger hun ved
siden av meg, helt rolig. – Igjen må jeg
skryte av folk, selv om det er enkelte
unntak. 

Om noen måneder må de antakelig si
farvel. – Det kan bli tungt, medgir Stig.
Men denne tyngden veies opp av viten at
Wita vil skape glede og nytte for et
menneske som trenger henne. – Så får
jeg ta en beslutning om jeg ønsker å være
forvert igjen, eller om jeg skal kjøpe meg
en egen hund, smiler Stig. 

Over nyttår vil hele kullet ta røntgen
og deretter en test. Hvor lenge de skal
være hos forvertene, og når de tester,
avhenger av trenernes kapasitet 

Dersom hunden tas inn i trening etter
ca 1 mnd i test, settes den i trening. Da
må hunden gjennom 6-8 mnd trening før
eksamen sammen med trener. Deretter
finner man en bruker som passer hunden,
de skal på samtrening i tre uker og gå
opp til eksamen som ekvipasje.

Gode venner.

Wita og forvert Stig Aasen trener mye på Ås jernbanestasjon.

GODE VENNER – FOR SYV MÅNEDER

Å entre tog kan være skummelt.

Wita i vannet med datteren Hilde og kjæresten Nils på
stranden i Drøbak, i sommer. Foto: Stig Aasen.
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SEMINARER

FREDAg 5. JUNI
KL 13:00:

• ÅpNINg AV syMposIET
• VELKoMsThILsEN VED pREsEs

FøRsTE FoREDRAg:
pRoFEssoR, DR. ThEoL. JoNE sALoMoNsEN

oM RITUALER

ANDRE FoREDRAg:
EKs sToR KApELLAN RoLF NoRDENsTAM

oM MyTER og RAsJoNALITET

LøRDAg 6. JUNI
AKADEMIETs TALE V/pREsEs sToR sIRE MoRTEN BUAN

To FoREDRAg AV INTERNE FoREDRAgshoLDERE

ETTER BEggE FoREDRAgENE VIL DET BLI 
UTDypENDE gRUppEsAMTALER

søNDAg 7. JUNI
09:30:
• sEREMoNIELL sAMLINg FoR oRDENsMEDLEMMER
MED oppTAKELsE AV NyE AKADEMIMEDLEMMER 
og pREsENTAsJoN AV AKADEMIpRosJEKTER

syMposIET VIL BLI hoLDT pÅ TRoMsøs NyE hoTELL cLARIoN ThE EDgE.

DET TREDJE SYMPOSIUM 
I NORSK ODD FELLOW AKADEMI
VIL FINNE STED I TROMSØ FRA 5. TIL 7. JUNI 2015. 

De som skal delta vil kunne velge flere reisemåter og kombinere reisen med en flott ferietur i Nord-Norge. Hurtigruten kan sterkt
anbefales. Program og vilkår kan bli justert ut fra praktiske hensyn.

F O R E L Ø P I G    P R O G R A M
• AKADEMIETs TIME MED BL. A. oRIENTERINgER 

oM AKADEMIpRosJEKTER
• KÅsERI oM ET LoKALT EMNE
• FEsTMIDDAg
• LEDsAgERpRogRAM FoR LøRDAgEN 

pÅMELDINg, pRIsER og REIsER:
pÅMELDINgssKJEMA FINNER DU pÅ oDDFELLoW.No UNDER AKADEMIET.
syMposIUMAVgIFT KR 2 400,-. 

hoTELLpRIsER pÅ EDgE hoTELL: 
ENKELTRoM pR. NATT:    KR 1090,-
DoBBELTRoM pER NATT: KR 1290,-

DET LøNNER sEg Å VæRE TIDLIg UTE MED REIsEBEsTILLINgER. DET ER FoRTsATT goD pLAss pÅ hURTIgRUTEN, MEN
DETTE KAN RAsKT FoRANDRE sEg. 
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N
ovembermørket ligger
tungt over landet. At
det ikke snør, gjør
omgivelsene ekstra
mør ke. Det er virkelig
som om naturen hutrer

og skal dø i det evige kretsløp. Det er
definitivt slutt på høsten, men egentlig
ikke vinter. Det øyeblikket snøen
kommer med sitt lyse, myke teppe, er
det som alt får et mer mildt, ja nesten
barmhjertig preg.

Nå lever vi alle i novembermørket
som med sin dysterhet også har et bud-
skap til oss mennesker. Det er som om
naturen visker til oss: Husk at du skal
dø! 

Det er i denne tiden den årlige
Allehelgensdag faller. Folk går fra gård
og grend til gravplassene for å sette ned
lys. Jeg vil også tro at alle som setter ned
lys og blomster, minnes de avdøde.
Minnene strømmer på, både vonde og
gode, søte og bitre. For oss alle er livet
fullt av både varme og godhet, men også
slit, strev og skuffelser. Livet har aldri
for noen bare vært en dans på roser. 

Det er på denne tiden i november Odd
Fellow Ordenen holder sin Minneloge.
Det er et møte som alle medlemmer
burde få oppleve. Det er et gammelt og
innholdsmettet rituale som har sin rot i
det som en gang var en egen grad blant
logegradene, The Rememberance De-
gree.

Jeg synes en av Stor Sire Samuel
Johnsons slektninger, Johannes Johnson,
har summert livets realitet slik vi i våre
reflekterte stunder alle kjenner det, og
slik det uttrykkes i vår Minneloge:

«En dalene dag, en stakket stund,
har legemets liv vi til gave.
Og slektene skifter som løv i lund
i jordens frodige have.
Så synker vi stilt,  så har vi vårt sted
blant tusene glemte grave.»

Jeg har for kort tid siden stått ved en
Odd Fellow brors dødsleie og snakket
fortrolig med ham bare timer før han la
vandringsstaven ned. Slike samtaler gjør
sterkt inntrykk og blir varige minner.
Det som gjorde sterkest inntrykk fra
denne samtalen var at han var svært lite
opptatt av hva han hadde betydd for
Ordenen. Det han ville formidle til meg
var hvor stor betydning Odd Fellow
Ordenen hadde hatt for ham, og hvor be-
rikende han hadde opplevd å få utføre de
oppgaver han hadde fått tildelt.

I ettertid har jeg tenkt at av de mange
Odd Fellows jeg kjenner, er han en av
dem som gjennom førti år med usvikelig
trofasthet arbeidet «til beste for
Ordenen» og da spesielt med å til-
rettelegge de rituelle verdier og perler.

For meg ble dette et farvel med en
uhyre sterk opplevelse av sannheten i
formuleringen: «Det gror etter venner
som døde». Til dette har jeg ved denne
brors bortgang lyst til å rope ut: «Ja, det
er virkelig sant!»

Så kommer de store spørsmål: Hva
så? 

Skal vi glemme ham eller lever han
med oss videre?

Ja, han lever i form av det han har
sådd. I vårt Ordensvirke vil hans innsats
være der som noe av den grunnen vi
bygger på. Og i mitt minne vil han alltid
leve som en inspirasjon og et forbilde.
Hvordan dette forholder seg, synes jeg
Stor Sire Samuel Johnson formuler slik
at det synger i meg når han sier:

«Så løfter vi trøstig vår panne
på vandring i dødsskyggens lande.
Vår pakt med de kjære, som vandret
er flyttet, men ikke forandret.»
Slike Ordensmedlemmer vil bli

husket mens vi lever, selv om vi hele
tiden må være bevisst at vi skal dø.

Tekst: Geir Småvik

DEP. STOR SIRE GEIR SMÅVIKj

DSS Geir Småvik.

MEMENTO
MORI

VAR JEG BLOTT EN
GRAN I SKOGEN
Det er alt blitt sent på høsten
luften dirrer ikke mer
isblå står den nå og ser
på de søileslanke birke
der, lik gule alterbluss
lyser opp i skogens kirke

Når så vinterstormen kommer
- hele skogen farer sammen
og de gule alterlys
slukkes ut ved første gys.
blade fyker om som gnister,
luften blekner, sneen faller-
er det kun de høie graner,
der lik store, sorte faner
suser gjennom skogens haller.

Og da driver jeg i skogen,
og jeg hører vinden sukke,
slite i de gamle toppe
tute om de gamle fjell
som står like steilt der oppe,
og jeg sier ved meg selv;
Du er intet skillingslys
som ved første gufs skal slukke!

Var jeg blott en gran i skogen,
som, når vinterstormen kommer
- luften blekner, sneen faller -
suser gjennom skogens haller
lik en vidtutslagen fane,
til det grønnes neste sommer!

Nils Collett Vogt (1864 - 1937)
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iBOKANMELDELSE

La oss være din totalleverandør  
innen brannsikring
Vi er spesialister på å sikre nybygg og  
eksisterende bygg mot brann.
 / Brannrådgivere
 / Entreprenør
 / Slokkeutstyr, alarm og deteksjon

Kontakt oss på tlf 09 110 / Firesafe.no 

Jeg sto i venteværelset
hvor alt var tomt og stille,
og stirret inn i speilet
mot en annen mann enn meg.
Jeg spurte full av redsel
hvem han var og hva han ville.
Vi pekte på hverandre,
og han hvisket sakte: “Deg!

Jeg kommer i fra stedene
i stjernelys der ute.
Og jeg er den du var
og kanskje kunne blitt."
Han sa han var en reisende
et tog som var i rute.
I speilet så jeg ansiktet
han hadde sagt var mitt.

Så gikk jeg inn i speilet der,
og han kom taust imot meg.
Som lys og skygge krysset vi
hverandre uten spor.
Han strøk bort venteværelset
med hånden - og forlot meg.
Og jeg, - han eller jeg? - gikk dit
hvor stjernelyset bor.

Kolbein Falkeid, fra samlingen
Vind, Eple, 2003

Venteværelset
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Fakta om ordenen
• Den første Odd Fellow loge i vår

Ordensgren ble instituert 26. april
1819 i Baltimore i staten Maryland
i USA. Den fikk navnet Lodge No: 1
Washington

• Den første Odd Fellow leir ble in-
stituert 6. juli 1827 i Baltimore,
USA. Den fikk navnet Encampment
No: 1 Jerusalem

• Vår Ordensgren kom først til Tysk -
land i 1870

• Vår Ordensgren kom til Danmark  i
1878

• Den første norske Odd Fellow loge,
nr. 1 Noreg, ble instituert i Sta van -
ger 26. april 1898

• Den første norske Rebekkaloge, nr.
1 Sct.a Sunniva ble instituert i Kris-
tiania 28. mai 1909

• Den første norske Odd Fellow leir,
nr. 1 Norge, ble instituert i Kristiania
3. november 1919

• Den Norske Storloge ble instituert i
Kristiania 7. august 1920

• Det Norske Rebekkaråd ble in-
stituert i 1933 og fungerte frem til
2001

• Den første norske Rebekkaleir, nr. 1
Oslo, ble instituert i Oslo 26. april
1980

1. Hva heter Odd Fellow leiren med domicil i Stavanger og
hvilket nummer har den?

2. Når ble den første Rebekkaleir instituert i Sverige og hva
heter den?

3. Hva heter den svenske Stor Sire?
4. Hvem er Storlogens to Stor Vakter?
5. Hvor holder Rebekkaloge nr. 130 til og hva heter den?
6. Hvilken er den antallsmessige største Odd Fellow jurisdik-

sjon i  i Europa?
7. Hvilken er den relativt største Odd Fellow jurisdiksjon i

Europa?
8. Hvem ble Stor Sire i Norge etter Johan Middelthons død i

1949?
9. Hva heter Odd Fellow logen i Hammerfest?

10. Hva heter Rebekkalogen i Hammerfest?
11. Hvem er søster Stor Marsjall i Ordenen nå?
12. Hvor skal symposiet i Norsk Odd Fellow Akademi ar-

rangeres i 2015?
13. Finnes det noe regionalt Odd Fellow Akademi i Norge?
14. Hva er forskjellen på en prosesjon og en resesjon i

ceremonielt språk?
15. Hvilke embeder i logen skal henholdsvis velges og utgå

fra valgene i 2015?

Ordensquiz
15 spørsmål

SVAR:
1.Leir nr 2 Varde, instituert 26. oktober 1952

2.Rebekkaleir nr. 1 , Mälardrottningen, instituert september 1987
3.Carl-Johan Sjøblom
4.Åse Randi Bakken og Bjørn Arve Sømhovd
5.Rebekkaloge nr. 130 Dråpen har sitt domicil i Oslo
6.Sverige med om lag 40.000 medlemmer
7.Island hvor mer enn én prosent av befolkningen er Odd Fellows.
8.Ingvald Haaland som satt frem til Storlogemøtet i 1950
9.Odd Fellow loge nr. 70 Kvitbjørn, institutert 22. mai 1963

10.Rebekkaloge nr. 79 Meridian, instituert 8. Februar 1986
11.Stor Marsjall Lill Kraft Johnsen.
12.Symposiet skal arrangeres i Tromsø fra 5. til 7. juni 2015.
13.Ja, Agderakademiet ble institutert 23. Oktober 2014.
14.En prosesjon går fremover fra et oppstartingssted til et bestemmelsessted. En

resesjon går samme vei tilbake.
15.Ceremonimester skal velges og Kassererembedet faller bort.

Status
Odd Fellow Ordenen i
Norge har pr. 10. okt 2014

• 154 Odd Fellow loger

• 130 Rebekkaloger

• 27 Odd Fellow leire

• 26 Rebekkaleire

• 12 004 Odd Fellow brødre

• 10 765 Rebekkasøstre

• Totalt 22 769 
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oDD FELLoW ToRgET
BRANSJE/FIRMA                 KONTAKTPERSON     TELEFON     E-POST                     POSTNUMMER
ADVOKATER                                                                                                                                    
Bull & Co Advokatfirma AS                             Jan-Erik Grundtvig Sverre                23 01 01 01                 www.bullco.no                               0203 OSLO
ANLEGGSGARTNERMESTER                                                                                                               
Håkon Bjørndal                                              Håkon Bjørndal                               977 92 177                  haakon@bjorndal.com                  5525 HAUGESUND
BEGRAVELSESBYRÅ                                                                                                                          
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå                     Odd Abbedissen                               55 15 40 90                                                               5147 FyLLINGSDALEN
Berg Begravelsesbyrå Ringerike DA                 Jan Arvid Dolve                               32 17 08 90          berg@ringnett.no                         3515 HøNEFOSS
BILGUMMI                                                                                                                                       
Western Bilgummi AS                                      Kjell Western                                   32 22 74 00                                                               3400 LIER
BIL – NY – BRUKT – VERKSTED                                                                                                           
Varden Bil a/s                                                Jens Erik Jensen                              52 81 45 00          post@vardenbil.no                        5542 KARMSUND
Toyota Haugesund AS                                      Leif Gunnar Rørvik                          52 70 44 00          post.haugesund@toyota.no           5538 HAUGESUND
BILLAKKERING                                                                                                                                 
Lakk Service AS                                              Bjørn Martin Nernes                         52 77 39 00          martin@lakk-service.no                5563 FøRRESFJORDEN
BILSALG                                                                                                                                           
Nymo Bil AS                                                   Kjell Nymo                                      75 50 79 00          post@nymobil.no                          8041 BODø
BRANNSIKRING                                                                                                                               
N.R. Brannsikring A/S                                     Steinar Jansen                                 52 71 73 44                                                               5501 HAUGESUND
BRANNUTSTYR                                                                                                                                
Braco AS                                                         Einar Glenthøj                                  32 22 66 70                                                               3420  LIERSKOGEN
BUSSTRANSPORT/REISEARRANGØR                                                                                                 
Turistbussen Ålesund                                       Geir Gjerde                                      70 14 33 16          geir@turistbussen.no                     www.turistbussen.no
CATERING                                                                                                                                        
Kepa a.s.                                                        Kjell Rune Grunnevåg                      988 57 889           post@kepa.no                              5501 HAUGESUND
DAMEKLÆR                                                                                                                                     
Womens Wear/Elinette                                                                                          73 10 72 83                                                               7327 SVORKMO
Zig Zag                                                           Reidun Persson                                22 43 06 90                                                               0257 OSLO
EIENDOMSMEGLING                                                                                                                        
Boli a/s                                                          Odd Bjørn Hofstad                           928 06 490           obh@boli.no                                 7715 STEINKJER
FERIE OG FRITID                                                                                                                               
Drømmeboliger i Spania til leie                       Terje Olsen                                      911 08 100           www.casa-as.no                             1617 FREDRIKSTAD
FLIS/MUR/GRAVING/TØMMER/NATURSTEIN/BETONGARBEID                                                           
A. Helgeland Betong AS                                   Audun Helgeland                             907 87 001           post@ahelgeland.no                     5525 HAUGESUND
FRISØRER                                                                                                                                         
Lille Salong                                                     Lill Kraft Johnsen                             22 35 65 13                                                               0173 OSLO
GLASSMESTERE                                                                                                                                
SNE Glasservice A/S                                       Einar Rafoshei-Klev                          38 26 16 21                                                                 4517 MANDAL
GRAFISK ARBEID                                                                                                                              
Njord Kompetanse                                          Jon Esben Johnsen                           948 71 810                                                                  1344 HASLUM
GULLSMED                                                                                                                                       
Opro Produkter AS emaljeverksted                     Ole Petter/June Rasch-Olsen            22 17 50 50                                                               0184 OSLO
HOTELL                                                                                                                                            
Bardu Hotell                                                   Patricia Sørensen                             77 18 59 40                                                                 9365 BARDU
Mosjøen Hotell AS                                           Bård Bergrem                                  75 17 11 55                                                               8651 MOSJøEN
HYBLER/LEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28                                          Ole Fjelldal                                      22 01 20 40                                                               0161 OSLO
KJØKKEN/INTERIØR
E Import a/s                                                 Tom Johansen                                  35 55 52 22          www.eimport.no                            3915 PORSGRUNN
KRANER OG LØFTEUTSTYR                                                    
Munck Cranes A/S                                          Ola Skrondal                                   915 99 605           ola.skrondal@munck-cranes.no
MALERMESTER
Velde´s Malerservice og Fargehandel               Jan Erik Lima Velde                         909 67 115           janerik@veldes.no                        4276 VEDAVÅGEN
MURMESTER
Hedmark Murmester forretning A/S                 Einar H. Hernes                               62 81 49 23                                                               2212 KONGSVINGER
REGNSKAP
Administrasjon og Datatjenester AS                  Tor-Petter Stensland                         53 65 19 20                                                              5750 ODDA
Advis AS                                                         Viggo Bjørk                                     52 80 88 80          viggo.bjork@advis.no                   5501 HAUGESUND
Dønland Regn skapsservice A/S                       Arne-Kristian Dønland                      77 60 69 30          akd@donland.no                          9002 TROMSø
REISEBYRÅ
Oppland Arrangement AS                                Anders Lunde                                  61 12 06 00          post@opplarr.no                           2890 ETNEDAL
REKLAME
Medieverket Haugesund Reklamebyrå             Trond Birk                                       52 70 93 40          trond@medieverket.no                       5536 HAUGESUND
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ANNONSERING • ADRESSEFORANDRINGER •
OPP SI G EL  SER • ENDREDE PERSONDATA OSV. •

HENVENDELSE TORILL.SOLLI@ODDFELLOW.NOoDD FELLoW ToRgET
BRANSJE/FIRMA                 KONTAKTPERSON     TELEFON    E-POST                  POSTNUMMER
RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri Trøndelag                              Sivert Lian Opdahl                           406 01 020           www.marthes.no                        7000 TRONDHEIM/7500 STJøRDAL
RØRLEGGER/VARMEPUMPER
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S                 Jens-Petter Engh                              35 93 09 00                                                           3917 PORSGRUNN
Tindeland Rør – Aut. Rørlegger                       Arne W. Tindeland                            971 81 350                                                            5500 HAUGESUND
Rørlegger Geir Sirnes AS                                  Christian Sirnes                                52 80 60 70          firmapost@geir-sirnes.no          5525 HAUGESUND
SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S                                           Jan Jøndal                                       67 98 05 20                                                           1472 FJELLHAMAR
STORKJØKKEN
Klovning Storkjøkken a/s                                Jan Klovning                                   52 70 04 50          postl@storkjokken.net                   5519 HAUGESUND
STORKJØKKENUTSTYR
Storkjøkkenservice a/s                                    Kjell Bjørnar Wennevik                     934 62 550           kjell@storkjokken-service.no           7725 STEINKJER
TANNLEGE
Tannlege MNTF Kristian Lunde                         Kristian Lunde                                 22 83 05 10                                                           0161 OSLO
TEKNISK GUMMI OG TRANSPORTBÅND
Industrigummi                                                Kristian Hausken                             52 83 80 95          gummihausken@gmail.no         4260 TORVASTAD
TRAFIKKSKOLE
Gerds Trafikkskole a/s                                    Gerd Johnsen                                  51 89 31 90          gerd@gerds.no                         4013 STAVANGER
Andersen Trafikkskole                                     Freddy Andersen                              901 01 645                                                            5516 HAUGESUND
TRYKKERI
Nils Sund Boktrykkeri A/S                               Kjell Selvaag                                    52 70 33 70                                                           5500 HAUGESUND
UR/KLOKKER
Lervik Ur AS                                                   Knut J. Lervik                                  52 70 03 50          post@lervikur.no                      5528 HAUGESUND

TRENGER DU NY LIVKJOLE? 
ELLER NYTT LOGEANTREKK?
Gjennom en av Europas ledende produsenter av livkjoler tilbyr vi et kvalitetsprodukt basert   
           på de beste tilgjengelige materialer i 50 % ull og 50 % polyester. Vi leverer størrelsene 
                        46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58. Livkjolen kommer med sort vest og benklær direkte fra   
          importør til kun kr 2.490, + porto og oppkravsgebyr. Full bytte og returrett.

Bestill på: 24 timers ordretelefon: 62 52 86 66 
 Faks: 62 52 86 61        E-post: post@livkjole.no
   Adresse: Livkjole.no, Postboks 6, 2301 HAMAR 
     www.livkjole.no

TRENGER DU NY LIVKJOLE
ELLER NYTT LOGEANTREKK
Gjennom en av Europas ledende produsenter av livkjoler tilbyr vi et kvalitetsprodukt basert   
           på de beste tilgjengelige materialer i 50 % ull og 50 % polyester. Vi leverer størrelsene 
                        46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58.
          importør til kun kr 

Bestill på: 24 timers ordretelefon: 62 52 86 66 
 Faks: 62 52 86 61        E-post: post@livkjole.no
   Adresse: Livkjole.no, Postboks 6, 2301 HAMAR 

Livkjole.no drives og eies av TLC.© 2008-2013.  TLC All rights reserved. TLC, Postboks 6, 2301 HAMAR

Opro Produkter AS kan lage merker av det meste: en skisse,

en loge eller et bilde. Vi hjelper firmaer og andre aktører frem

til en tilfredsstillende løsning. Så snart en stanse har blitt laget,

står kunden fritt til å lage hva de vil: pins, mansjettknapper,

anheng, skjorteknapper og så videre. Vi produserer det meste

av Insignier til Odd Fellow Ordenen, og pleier et nært sam-

arbeid med Odd Fellow Utstyr.

Ta kontakt for mer informasjon!

opro@opro.no
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Artikler fra 

oDD FELLoW UTsTyR
Art. nr. 11088
Gilde kuvertkaraffel
(4 stk. i pakken)
Kr. 720,-

Art. nr. 11089
Kjedeleddnål m/stener
Kr. 150,-

Art. nr. 11032 
Mansjettknapper
Kr. 850,-

Art. nr. 11033 
Skjorteknapper
Kr. 825,-

de tre KJedeledd • odd FelloW ordenens MAgAsinR R
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Art. nr. 11085
Pashmina-sjal i ull/silke
m/kjedeledd
Kr 410,-

Art. nr.11081
Handlenettsort m/logoKr 100,-
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BEsTILLINgsLIsTE FoR oDD FELLoW UTsTyR:
Det tas forbehold om prisendringer. Ved bestillinger under kr 100,- tillegges et gebyr på kr 30,-. porto tillegges.

Art. nr. Betegnelse Antall Pris
10173 Flaggstang for bordflagg/vimpel ............ 155,-
10176 båtflagg/gjesteflagg ............ 90,-
10177 båtvimpel ............ 90,-
11002 regalieveske i kunstskinn ............ 475,- 
11010 odd Fellow Historie bind i ............ 315,-
11020 slipsnål sølv m/kjedeledd rød emalje ............ 530,-
11025 rødt slips i silke m/kjedeledd ............ 135,-
11026 sort slips i silke m/kjedeledd ............ 150,-
11027 Hvit sløyfe for livkjole ............ 155,-
11030 slipslenke m/gull kjedeledd ............ 1 385,-
11032 Mansjettknapper forgylt, hvit emalje m/kjedeledd ............ 850,-
11033 skjorteknapper for livkjole forgylt, hvit emalje m/kjedeledd ............ 825,-
11035 Jakkemerke i gull, liten størrelse ............ 515,-
11036 Jakkemerke sølv/forgylt ............ 185,-
11037 belte i skinn m/kjedeledd på spennen ............ 435,-
11038 slipsklype ............ 200,-
11039 slipsnål sølv/emalje ............ 530,-
11041 rebekkafigur i glass ............ 505,-
11042 tresokkel til rebekkafigur ............ 50,-
11050 rebekkaring gull m/emalje ............ 2 325-
11051 lenkering for brødre (oppgi ringmål: ..............) ............ 2 415,-
11052 lenkering for søstre (oppgi ringmål: ..............) ............ 1 700,-

For ringer er det ca. 4 ukers leveringstid
11058 Hansker i skinn, hvite, str. 61/2, 7, 7 1/2, 8, 9, 9 1/2, 10 (str. ..........) ............ 225,-
11062 Hvite vanter one size ............ 98,-
11063 vanter crepé, hvite, herre ............ 158,-
11065 Julekort m/konvolutter, pakke á 15 stk. ............ 88,-
11066 livkjoleskjorte, (str. ..............) ............ 675,-
11067 Hvit skjorte, (str. ..............) ............ 360,-

For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
11068 Paraply herre, sort m/kjedeledd ............ 100,-
11069 Paraply dame, sort m/kjedeledd ............ 100,-
11071 oval hvit bildecal, m/lim bak, min. 10 stk. ............ 10,-
11072 oval hvit bildecal til bruk på innsiden av bilrute, min. 10 stk. ............ 10,-
11074 Kalosjer for herrer, Moccasin, s ......., M ......., l ......., Xl ....... ............ 286,-
11075 Kalosjer for herrer, commuter, s ......., M ......., l ..... ., Xl .......... ............ 286,-
11081 Handlenett m/kjedeledd ............ 100,-
11082 Pc skulderveske m/kjedeledd i rødt ............ 390,-
11083 Krus m/kjedeledd i rødt ............ 69,-
11084 veskeholder m/kjedeledd ............ 50,-
11085 Pashmina-sjal i ull/silke ............ 410,-
11086 Piquet skjorte hvit m/kjedeledd i rødt, str. l, Xl, XXl ............ 190,-
11087 Piquet skjorte sort m/kjedeledd i gull, str. M, l, Xl ............ 190,-
11088 gilde kuvertkaraffel 4-pk m/kjedeledd inngravert ............ 720,-
11089 Kjedeleddnål m/stener ............ 150,-
11092 utredning om logesalen ............ 25,-
11093 utredning om leiren ............ 25,-
11094 odd Fellow Akademiets årbok 2013 ............ 50,-

Navn: ..........................................................................
Adresse: ..........................................................................
Postnr.: ..........................................................................
Telefon dagtid.: ................................................................

ODD FELLOW UTSTYR
stortingsgaten 28
0161 oslo
tlf.: 22 83 92 50
e-post: of.utstyr@oddfellow.no

dt
K 4

/1
4
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eg leser ikke ofte stoff om sport. Men det hender jeg
også leser noe om dette. For ikke mange dagene
siden fanget en reportasje om en ung fotballspiller
min interesse. Her ble det fortalt om en meget
talentfull ung mann som kom inn i en stor og
fremgangsrik fotballklubb. Men i stedet for å bli

ønsket velkommen, måtte han kjempe som en besatt for å bli
sett, for å komme til orde og i det hele tatt å bli tatt med i
laget. Det minner meg om tidligere tiders tanker om tukt og
disiplin. Noen bilder flimret opp foran meg. Det ene var
romanen Offisersfabrikken av Hans Hellmut Kirst. Sammen
med andre tyske etterkrigsforfattere tok han et kraftig oppgjør
med den kadaverdisiplin som preget mange europeiske
samfunn. Og jeg kom til å tenke på reformatoren Martin
Luther som fortalte at han som unggutt rømte hjemmefra
fordi faren hans oppdro ham for strengt, ja bokstavelig banket
ham nesten helseløs.

Det ligger en tung og vond tradisjon i vår kultur at vi skulle
oppdra med negative virkemidler. Det negative ble satt opp i
et logisk og pedagogisk system og med en vanntett etisk be-
grunnelse. Tukt, disiplin og orden skulle bokstavelig talt
bankes inn i den oppvoksende slekt og i alle som skulle lære
noe. Skammekroker, spanskrør og innesperring var daglig-
dagse virkemidler. Du skulle tuktes til lydighet. 

Det store spørsmål blir da om tvang og fornedrelse virkelig
er effektive og produktive pedagogiske virkemidler? Hvis
hensikten er å forme, danne, utvikle og finne frem til skjulte
talenter, må man bruke de virkemidlene som gir best mulig
resultater.

I dag er det vel en overveldende enighet om at skal du
fremme noe positivt, nytter det lite med slag, straff og trusler.
I tillegg er resultatene av gammeldags kadaverdisiplin at den
skaper samfunn med løgnaktighet, sabotasjer og passivitet.
George Orwells berømte romaner som «1984» og «The
Animal Farm» er grøssende eksempler på dette.

Hva kan det da komme av at en av de store fotballklubber i
Europa fortsatt behandler en nyankommet utlending etter det
verste i fortidens oppdragelsesregimer?

Svaret er vel egentlig innlysende, at noen i denne klubben
tror på negative virkemidler og at den nye «skal lære seg å
lystre», han skal «finne sin plass» og han «må ikke tro at han

er noe.» Selvfølgelig er det viktig at man lærer både å lystre
og å samle seg i felles tiltak. Selvfølgelig skal man vite hvor
man hører hjemme i et lag og i et sosialt system. Men hvordan
skal man lære å tro på sine egne evner og krefter når man først
blir fortalt at du er ikke verd noen ting?

En gang i mellom hører jeg at medlemmer av vår Orden kan
ha opplevd en snev av dette når de kommer ny i en loge. Det
skulle jo mye gjøres om ikke vi i vår Orden også har tatt med
oss negativ pedagogikk inn i våre rekker. Men skulle det
finnes noe slikt i dag, må vi snarest kvitte oss med det.

Vårt dannelsesbilde må være knyttet til gartnerperspektivet.
For det første er det svært mange forskjellige planter i vår
Herres have. Det er et mylder av evner og talenter. Og som
den gode gartner skal vi dyrke frem de mange og verdifulle
planter. Vi skal virkelig la de hundre blomster blomstre. Og
når vi har fått en ny plante, skal vi søke etter dens genuine
egenskaper. Og vi skal huske pedagogen Frøbels vidomsord
(1782-1852): 

«Har du fått en tulipanløk, skal du sette den i
den beste jord, gi den beste næring og riktig
med vann. Da vi du få en flott tulipan. Men du
må aldri forsøke å gjøre den til en rose».

KJæRE 
LESER. . .

Foto:Arne Glomdal
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oDD FELLoW oRDENEN I NoRgE:
DEN NORSKE STORLOGE:
Stor Sire Morten Buan
storsire@oddfellow.no 
Søster Deputert Stor Sire Toril Grundtvig Skaugaard
strdepss@oddfellow.no 
Bror Deputert Stor Sire Geir Småvik
brdepss@oddfellow.no 
Søster Stor Sekretær Svanhild Sandem
strstorsekr@oddfellow.no 
Bror Stor Sekretær Steinar Jansen
brstorsekr@oddfellow.no 
Søster Stor Skattmester Vivi S. Uhre
strstorskm@oddfellow.no 
Bror Stor Skattmester Paal Østmoe
brstorskm@oddfellow.no

KANSELLIET:
Kansellisekretær Helle Aandahl
Sekretær Torill Evjen Solli
Kansellimedarbeider Kjell Bakken
Sentralbord: 22 83 92 40
Odd Fellow Utstyr: 22 83 92 50
Epost: odd.fellow@oddfellow.no

DISTRIKTSLEDELSE REBEKKA DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger
DSS Hanne Marie Bukaasen 
Mobil tlf 905 70 887
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Bjørg Haarr
Mobil tlf 913 22 503
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Grethe Evelyn Isdahl
Mobil tlf 18 95 605
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Liv Tefre
Mobil tlf 913 50 997
Distrikt 5 Telemark
DSS Britt Margrethe Lund
Mobil tlf 995 67 847
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Randi Marie Muri
Mobil tlf 930 51 070
Distrikt 7 Østfold
DSS Astrid Westheim
Mobil tlf 901 76 370
Distrikt 8 Vestfold
DSS Greta Gjerde Christiansen
Mobil tlf 986 95 969
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Rut-Guri Langseth Nilsen
Mobil tlf 991 52 830
Distrikt 10 Hedmark og Oppland 
(unntatt Kongsvinger)
DSS Bjørg Karin Hoel
Mobil tlf 412 33 369
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Kirsten Kari Melvik
Mobil tlf 901 60 908
Distrikt 12 Finnmark
DSS Agnes Margareth Henriksen
Mobil tlf 932 48 609
Distrikt 13 Salten
DSS Anne-Harriet Kvalheim
Mobil tlf 952 06 766
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Selle Marie Horntvedt
Mobil tlf 915 52 780
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Asgerd Winge
Mobil tlf 975 26 995
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Astri Kleven Sexe
Mobil tlf 977 17 390
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Karin Marie Midthaug
Mobil tlf 913 79 313
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Marit Grinde
Mobil tlf 959 21 669

Distrikt 20 Helgeland

DSS Helga Vargdal
Mobil tlf 415 52 710

Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Kari Belgum
Mobil tlf 926 30 126

Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Else Margareth Byholt
Mobil tlf 917 08 896

Distrikt 23 Smaalenene
DSS Unni Beate Bergsland
Mobil tlf 995 76 078

Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Lillian Kristensen
Mobil tlf 951 42 698

DISTRIKTSLEDELSE ODD FELLOW DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo
DSS Espen Rud
Mobil tlf 924 05 020

Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Ove Gloppen
Mobil tlf 917 32 690

Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Ove Kahrs Rasmussen
Mobil tlf 909 27 392

Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Kristian Haugan
Mobil tlf 996 99 715

Distrikt 5 Telemark
DSS Helge Einar Djupvik
Mobil tlf 957 92 063

Distrikt 6 Trøndelag
DSS Terje Selbo 
Mobil tlf 924 03 361

Distrikt 7 Østfold
DSS Jon Erik Holm
Mobil tlf 913 27 564

Distrikt 8 Vestfold
DSS Bjørnar Andreassen
Mobil tlf 932 44 440

Distrikt 9 Haalogaland
DSS Reidar Henningsen
Mobil tlf 958 18 023

Distrikt 10 Hedmark og Oppland 
(unntatt Kongsvinger)
DSS Johnny Lund
Mobil tlf 906 34 252

Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Leif Arne Larsen
Mobil tlf 900 66 262

Distrikt 12 Finnmark
DSS Jon Holien
Mobil tlf 415 50 266

Distrikt 13 Salten
DSS Magne Henry Pettersen
Mobil tlf 456 17 808

Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Dag-Runar Pedersen
Mobil tlf 950 77 110

Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Sverre A. Granheim
Mobil tlf 907 66 537

Distrikt 16 Sogn og Fjordane
DSS Leif Arne Midtbø
Mobil tlf 412 65 449

Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Odd Gunnar Nygård
Mobil tlf 909 17 887

Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Reidar Bjørn Halvorsen
Mobil tlf 911 66 106

Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Arild Sirevaag
Mobil tlf 977 22 254
Distrikt 20 Helgeland
DSS Jan Olav Mellingen

Mobil tlf 996 96 851

Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Snorre Østlund
Mobil tlf 905 43973

Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Åge Munch-Olsen
Mobil tlf 976 97 391

Distrikt 23 Smaalenene
DSS John Egil Haug
Mobil tlf 918 10 186

Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Torben Magne Knudsen
Mobil tlf 958 52 712

Distrikt 25 Kongsvinger og Romerike 
DSS Knut Andreas Østbøll
Mobil tlf 911 76 351

INTERNETT: 
www.oddfellow.no

WEBMASTER: 
Kjell Bakken Mob.: 905 88 196 
webmaster@oddfellow.no

Odd Fellow Museum og Bibliotek: 
Omvisning i Museet eller et besøk i Biblioteket av-
tales med Stor Ar kivar Knut Aslak Wickmann. Mobil:
911 53 714 eller storarkivar@oddfellow.no

NETTAVISEN:
Redaktør: 
Erling Nordsjø Mob: 902 05 998
nettavisredaksjonen@oddfellow.no

UTENLANDSKE ODD FELLOW ADRESSER:
Odd Fellow Gruppen på Costa Blanca
Telefon: 00 34 96 68 64 782

Odd Fellow Gruppen på Torreviaja
Telefon: 00 34 96 57 10 125

Odd Fellow Gruppen på Gran Canaria
Telefon: 00 34 92 87 25 008

Broderloge Costa del Sol nr. 1
Telefon: 00 34 95 23 81 718

R E D A K s J o N E N
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Kjell-henrik hendrichs
hendrichs@asker.online.no
Mob.: 900 34 882
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Jon Esben Johnsen
j-esjohn@online.no
Mob.: 948 71 810
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Knut Aslak Wickmann
wickmann@getmail.no
Mob.: 911 53 714

Annonser og andre henvendelser:
Torill Evjen solli
torill.solli@oddfellow.no
Tlf.: 22 83 92 40

opplag:
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E
n av de merkeligste skik -
kelsene i filosofihistorien
er Hildegard fra Bingen.
For det første slapp så
godt som ingen kvinner
frem i det mannsdominer-

ende sam funnet den gang. De som slapp
frem, gjorde det gjerne i kirkelige
sammen henger, og da som særegne be-
gavelser. Hildegard slapp frem i
kirkelige sammen henger, men hun var i
tillegg et multigeni.

Hildegrad ble tidlig sendt i kloster.
Hun var sykelig og nær døden i en rekke
tilfeller. I klosteret ble hun tatt spesielt

hånd om av abbedissen som hun senere
omtaler i vakre vendinger. Da ab-
bedissen dør, vil de øvrige nonnene
velge Hildegard til ny abbedisse, noe hun
motsetter seg med nebb og klør. Til slutt
gir hun etter, og da begynner et liv i of-
fentligheten. Hun blir en sentral teolo -
gisk forfatter som blir så anerkjent at hun
nærmest pålegges å skrive. Det er rent ut
sagt sjeldent for en forfatter. Og for en
kvinne den gang ganske enestående.
Kirkelige og verdslige myndighetsperso -
ner begynner å oppsøke henne for å få
råd og veiledning. Da klosteret skulle ut-
vides, brøt hun datidens byggeskikker og

fikk bygget et uhørt moderne kloster
med innlagt vann og sanitæranlegg. Hun
skrev etiske og estetiske verker hvor hun
pekte på at alle våre handlinger har kon-
sekvenser. Dermed har hun blitt in-
spirator til moderne økosofi. Hennes
første store skrift var «Scivias – Kjenn
veien – Guds og din egen» hvor hun be-
skriver sine mange visjoner. I tillegg
kom det etter hvert en rekke skrifter om
en mengde emner. Hennes medisinske
skrifter har levd i beste velgående opp
igjennom tidene.

Det som kanskje har nådd mest ut til
de mange er hennes komposisjoner og
tekster til musikalske verker. Hennes
musikalske stil er fra hennes egen tid.
Men som komponist i tiden, regnes hun
kanskje som den førende og største. I
dag fremføres hennes musikk stadig
oftere, og det finnes en mengde innspil-
linger.

Hennes estetikk er også bemerkelses-
verdig. Hun hevdet at det var viktig at
mennesker omgav seg med vakre ting. Å
skape det vakre og det som er av god
kvalitet er å realisere kreativiteten vi
mennesker har fått som gave. Gud er den
store skaper «maxi-kreator» og mennes-
kene er da «mini-kreator», skaper i det
små.  Dette å skape vakre ting er å leve i
pakt med Skaperen. Sagt på en moderne
måte må hun være den fødte skytshelgen
for all god brukskunst. Det var nettopp i
de daglige gjenstander hun ville skape
det vakre, men også i kirker, katedraler
og klostre.

Denne svakelige og sykelige nonnen
ble meget gammel. I dag studeres hun
flittig av fagfilosofer, teologer, musikk-
teoretikere, kulturhistorikere og fortsatt
av medisinalhistorikerne. Og det var
virkelig på tide, for hun er helt klart et av
middelalderens multigenier.

Tekst:  Kjell-Henrik Hendrichs
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