
Leir nr. 13 Nordlands historikk. 
 

Allerede i november 1966 ble det søkt Storlogen om dannelse av leirforening i Bodø, 

men i henhold til "Statutter for leirforeninger" ' 2 som sier at "en leirforening skal 

ledes av et styre på 4 medlemmer, som skal ha leirens DKP-grad: Høvedsmann, 

Nest-Høvedsmann, Sekretær og Kasserer, kunne ikke Storlogen gi samtykke til 

dannelsen av leirforeningen. 

 

På det daværende tidspunkt var det bare 2 patriarker med DKP-grad. 

 

Isteden for leirforening ble det dannet sammenkomster uten lovmessig 

arbeidsrutine. Disse sammenkomstene hadde som oppgave å gi stimulans i streben 

etter å foregå brødrene i logen med et godt eksempel. Det ble ikke foretatt rituelle 

handlinger eller valg. 

 

Den endelige stadfestelse om dannelse av leirforening ble tatt den 10.oktober 1970. 

Bodø Leirforening under Leir nr. 6 TRØNDELAG valgte følgende embetsmenn: 

Høvedsmann: Johs. Frantsen 

Nest-Høvedsmann: Tore Karlsen 

Sekretær: Odd Henriksen 

Kasserer: Olvar Skyrud  

 

Det første ordinære møtet i leirforeningen ble avholdt onsdag 25.november 1970. 

Det ble da meddelt at de valgte embetsmenn skulle fungere i valgperioden 

1970/1971. 

 

Ved leirslagning i Bodø den 13. november 1971 ble foreningen anmodet om å stille 

patriarker som vakter til Patriark-graden og Den Gylne Leveregels grad. 

 

Det ble gjenvalg av embetsmenn for terminen 1972/74. 

 

Leirforeningen har fra nå av stadig kontakt med Storlogen med henblikk på 

opprettelse av eget leirdistrikt, som da vil omfatte logene: 

Nr. 68 Landego, Bodø 

Nr. 71 Øyfjell, Mosjøen 

Nr. 78 Svartisen, Glomfjord 

Nr. 81 Morild, Bodø 

Nr. 83 Orion, Mo i Rana  

 

I det 27. leirforeningsmøtet den 6. juni 1973 ble det orientert om de fakta som 

forelå angående stiftelse av ny leir i Bodø. Fra Storlogen ble Bodø Leirforening 

anmodet om å sende formell søknad med angivelse av tidspunkt for stiftelse. Det 

ble framlagt flere meninger om når dette skulle foregå. Av måneder som ble antydet, 

kom en fram til at september-oktober kunne være passende. Men som følge av den 

knappe tiden fram, ble det endelige vedtak at en skulle vente til våren 1974. 

 



Det ble også fremsatt forslag om at navnet på den nye leiren skulle være 

"NORDLAND".  Andre forslag var "HELGELAND-SALTEN",  "SØRHÅLOGALAND" og 

"POLARSIRKELEN". 

 

Det endelige navnet ble som vi vet "NORDLAND" og nummeret ble 13. 

 

Patriark Olav Bjelvin fikk i oppdrag å utarbeide leirens emblem. På møtet den 9. 

januar 1974 ble patriark Helmer Henriksen enstemmig valgt til NHM etter avdøde 

patriark Tore Karlsen. 

 

Storlogen godkjente leirens segl den 3. januar 1974. 

 

I det 36. møte, onsdag den 3. april, ble valg av embetsmenn foretatt med følgende 

resultat: 

 

HP:    Johs. Frantsen 

YP:    Ekroll Nilsen 

1. HM: Jarle Jenssen 

2. HM: Norman Vikene Johnsen 

Sekr:   Odd Henriksen 

Kass:  Olvar Skyrud 

SkM:   Roald Hernes 

Eks HP: Edvind Jentoftsen 

 

Det siste møtet i Bodø Leirforening ble avholdt den 8. mai 1974. 

 

Den 10.mai 1974 kl. 1900 ble Leir nr. 13 NORDLAND stiftet i Bodø med patriarkene 

Oskar Antonsen, 68 Landego 

Johs. Frantsen, 68 Landego 

Per A. Hagen, 78 Svartisen 

Helmer Henriksen, 68 Landego 

Ekroll Nilsen, 81 Morild 

som chartermedlemmer. 

 

Leirens embetsmenn ble installert av Stor Sire Arne Espelund. Fra Storlogen møtte 

også Stor Sekretær og Stor Marsjall, samt DDSS Odd Landmark, Trondheim. 

Utenom disse møtte også gjester fra Representerende Leir nr. 8 Vestfold og fra Leir 

nr. 9 Hålogaland. Fra moderleiren møtte HP Kåre Ditlev Hansen. Samtlige loger i 

Leirdistrikt nr. 13 var representert. 

 

2. HM Norman Vikene Johnsen ble av Stor Sire i Storlogemøtet i juni utnevnt til 

DDSS, og til ny 2. HM ble patriark Olav Bjelvin nominert og senere valgt. 

 

Da det ble foretatt nominasjon av embetsmenn for perioden 1975/77, ble det i 

nominasjonsnemnda fattet vedtak om at siden Leiren hadde hatt så kort 

funksjonstid, ville nemnda foreslå gjenvalg. Alle sa seg villige til å fortsette, og valget 

fikk følgende utfall: 



 

 

 

Eks HP  Edvind Jentoftsen 

HP    Johs. Frantsen 

YP    Ekroll Nilsen 

1. HM  Jarle Jenssen 

2. HM  Olav Bjelvin 

Sekr.   Odd Henriksen 

Kass.  Olvar Skyrud 

Skm.   Roald Hernes 

 

Disse ble installert den 3. september 1975 av 1. Dep. Stor Sire Leif Tuman. 

 

Fra 7. januar 1976 fungerte patriark John Hunstad som Eks HP etter br. Stor Sires 

dispensasjon. 

 

8. mai 1976 avholdt Leiren sitt 34. møte med leirslagning i Mosjøen. Dette var første 

leirslagning utenfor leirens hovedsete. Siden da har leiren hatt møter i Glomfjord, 

Mo i Rana og Mosjøen hvert år. 2. mars 1977 meddelte Stor Sire at han godkjente 

Storrepresentant Edvind Jentoftsen til å fungere som YP etter Ekroll Nilsen, som 

døde 12. februar d.å. 

 

Da Leir nr. 13 Nordland ble stiftet i mai 1974, hadde den allerede 77 patriarker som 

medlemmer. Alle disse var tidligere blitt opptatt i Leir nr. 6 Trøndelag og ble nå 

overført til Leir nr. 13 Nordland. Disse fordelte seg på følgende loger i Distrikt 13 

Nordland: 

 

Loge nr. 68 Landego, Bodø: 37 patriarker 

Loge nr. 71 Øyfjell, Mosjøen: 19 patriarker 

Loge nr. 78 Svartisen, Glomfjord: 9 patriarker 

Loge nr. 81 Morild, Bodø: 9 patriarker 

Loge nr. 83 Orion, Mo: 3 patriarker 

 

Leirens hovedsete var i Bodø. og her var det 2 loger, Loge nr. 68 Landego (stiftet 

13.10.1962) og Loge nr. 81 Morild (stiftet 22.04.1972). 

 

For å nevne litt om forholdene i Bodø for de eksisterende ordensenhetene før leiren 

ble stiftet, kan det tas med at ordenslokalene fra 1962 - 1966 var i Håndverkerens 

klubblokaler. Alle stolene ble laget av snekkermester Sigurd Soløy. Draperiene og 

utstyret forøvrig ble laget av bror Olav Bjelvin. Alt utstyr ble lagret på kvisten og 

måtte bæres ned en bratt trapp og monteres i Håndverker-foreningens klubblokaler 

i 3. etg. før hvert møte. 12. februar 1966 ble Ordenslokalene flyttet til 3. etg. i Fram 

Kinos gård, over Restaurant Phønix. Embetsstolene ble medbragt fra Håndverkeren, 

og brr. Olav Bjelvin og Roald Bing Jensen laget nye draperier. Her i Kinogårdens 

lokaler fant institueringen av leiren sted 10. mai 1974. 

 



 

 

 

Fra leirens protokoll henter vi frem en del detaljer: 

 

Lørdag 9. nov.1974 ble leirens første gradstildeling foretatt, og 22 patriarker ble 

befordret til DGL-grad, 10 patriarker fra Loge nr. 68 Landego, 4 patriarker fra Loge 

nr. 71 Øyfjell, 5 patriarker fra Loge nr. 78 Svartisen og 3 patriarker fra Loge nr. 81 

Morild. Brodermåltidet ble inntatt i Handelens Hus' lokaler i Kinogården og 

ettermøtet i Ordenens lokaler. 

 

På ettermøtet 8. januar 1975 bød patriark Odd Ellingsen på rakørret for første 

gang. Dette skulle vise seg å bli en tradisjon i leiren. Senere ble "rakørret-aften" 

flyttet til julemøtene i desember.  

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Eks HP Odd Ellingsen kan dette med rakfisk og har gitt leirens patriarker tallrike 

kulinariske opplevelser på julemøtene i desember. Her sammen med patriark Leif 

Evjen, som for anledningen er glass-sjonglør! 

  

 


