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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



Overmester har ordet 
 

Kjære alle Brødre 

 

Vi har alle hatt en hektisk vinter, og våren 

banker på døren. I logen har vi hatt stor 

aktivitet med nyttårsloge, samt nyttårsfest 

med ledsagere i januar, Dette ble en flott 

fest med 44 deltagere og hvor vi alle koste 

oss. Vi har i løpet av vårsesjonen hatt både 

innvielse av ny bror Kent Rune Nybråten, 

samt gradspassering til den gode 

vennskapsgrad. 

 

Vi ble også invitert til vår venneloge i Mariestad i forbindelse med 

deres embedsmannsinstallasjon. Hit reiste fra vår loge, Svein 

Hanssen, Erik Haug, Roar Gusterudmoen og undertegnede. Dette 

ble et veldig hyggelig gjensyn med våre brødre i Loge 70, Tyrgils 

Knutsson. Embedsmannsinstallasjonen ble gjennomført den 13. 

februar av den Svenske Stor Sire. Før vi returnerte dagen efter 

hadde vi et godt møte, der vi diskuterte felles utfordringer. Det som 

ble viet spesiell oppmerksomhet, var medlems rekruttering. Videre 

ble vi enige om at de skal besøke oss den 23. august i år. Dette blir 

en spennende sammenkomst, hvor også våre ledsagere blir invitert. 

Jeg vil gi all honnør til vår vennelogekomite med vår fungerende 

Eks. OM Svein Hanssen i spissen, for det arbeide de allerede har 

nedlagt i forbindelse med planleggingen av denne sammenkomsten. 

  

I våre kollegiemøter denne våren har vi spesielt hatt fokus på å 

skaffe interessante foredragsholdere til eftermøtene. Her vil jeg 

takke vår ettermøtenevnd for det arbeide de har nedlagt. Vi har hatt 

en rekke gode foredragsholdere, og siste møte nå den 7. april hadde 

vi et interessant foredrag med vår Rådmann Thorleif Lindahl. 

Videre må jeg også takke alle de brødrene som har deltatt i 

privatnemnda i hele terminen. Det har gjort at vi har hatt 

stemningsfulle og gode måltider med fin pynting av bordene, og 

ikke minst meget god servering og mat. 

 

Vi nærmer oss nå slutten på vårterminen og i den forbindelse ber jeg 

alle våre brødre om å jobbe med å skaffe nye resipienter, for det er 

vår loge avhengig av. Jeg minner om informasjonsmøte den 12. mai, 

og håper at vi i fellesskap klarer å få til minst 3 nye resipienter 

denne gangen. 

 

Til slutt vil jeg takke dere alle for den innsatsen dere alle nedlegger 

for at vi sammen har en Loge som vi kan være stolte av. Vi gjør en 

god innsats ikke bare for logen, men også for lokalmiljøet. De 

pengene vi samlet inn før jul i forbindelse med loddsalget gikk i sin 

helhet til Frelsesarméen. 

 

Møt så ofte dere kan, det vil tjene oss alle. 

  

I vennskap, kjærlighet og sannhet 

Finn Nilsen 

OM 
 

 

 

Husk at på www.oddfellow.no vil du finne 

de siste numrene av Gyldenposten, 

møteprogram for alle loger og annet interessant 

stoff. 
 

 

http://www.oddfellow.no/


Leder Gyldenposten 
 

For første gang i Gyldenpostens historie ser 

en lederartikkel dagens lys. Hvorvidt det blir 

en lederartikkel ved hver utgivelse er usikkert, 

det kommer an på aktuelle temaer. Litt av 

bakgrunnen for dette ”stuntet” er at vi i 

redaksjonen ønsker oss et større engasjement 

fra logens brødre i forhold til innholdet i 

Gyldenposten og i logens virksomhet.  

 

Er innholdet i Gyldenposten informativt nok, eller skal vi ”fylle” på 

med mer stoff og i så fall hva? Det hadde vært fint med innspill fra 

brødrene på hva som ønskes. Nå er Gyldenposten tilgjengelig på 

Gyldenborgs hjemmeside på Odd Fellow siden, har forresten vært 

det en stund. Vi har også en link til vår venneloge i Mariestad 

(Budkavlen) på vår hjemmeside, så det er bare å ta en titt. 

Redaksjonen har diskutert digital utgivelse kontra papir igjen og 

kommet fram til at vi fortsetter med utgivelsen som den er nå (per 

d.d. har vi ca. 13 papirutgaver). Ved papirutgivelse får vi trykkeri – 

og portoutgifter som fort kan bli kr 25,- – 30,- per blad. 

 

Gyldenposten kan/bør også være et talerør for meningsutvekslinger 

i logen på de områdene som kan reguleres/tilpasses. Har ved et par 

anledninger tatt til orde for dette verbalt uten å få noen respons, 

mulig ”ståa” er bra som den er. Men kanskje ikke, hvorfor går 

mange hjem etter seremonien oppe i salen, kan grunnen være at 

middag så sent på kvelden ikke passer alle? Svaret er vel helt klart 

nei, noe som også tidligere undersøkelser blant medlemmene har 

vist. Kunne vi ha for eksempel smørbrød på arbeidsmøter og 

kanskje også kombinert med foredrag i spisesalen, for å spare tid og 

kanskje få flere til å være med ved måltidet? 

 

Vi har sikker mange brødre som kunne ta korte foredrag om ulike 

områder innen etiske termer i logesalen, er vi utfordrende nok for å 

få et økt engasjement? Brødrene arbeider innen ulike yrker, kunne 

vi utnyttet dette i foredragssammenheng ved at vi fikk høre litt om 

innholdet og utfordringen/problemstillingene i yrket? Har brødrene 

ideer til rekruttering av nye brødre, det er sagt og skrevet mye om 

emnet, men allikevel er det viktig å ha fokus/engasjement på 

området. 

 

Av det som er skrevet ovenfor er vel det meste kjent for de som har 

vært med i logen en stund, men tror eller håper allikevel at 

oppfriskninger kan gi et løft og større engasjement. 

 

Kommentarer til lederartikkelen tas imot med takk. 

 

Redaktør 
 

 

Undermester har ordet 

Kjære Brødre! 

Snart er denne terminen over, det våres i 

luften, og vi går en forhåpentligvis en god 

sommer i møte. Jeg syns tiden har gått meget 

fort siden vi i høst hadde installasjon av nytt 

Embedskollegie. 

Det har vært mange fine møter i inneværende 

termin, og jeg syns alle har bidratt godt til 

dette.  

Både brødre med nye embeter og nye aktører i gradspasseringene 

har gitt våre møter nye impulser og positive vinklinger. Som 

medlem av nemnd for ettermøter syns jeg også at vi har hatt et bra 

program i inneværende termin. En miks av foredragsholdere både 

av eksterne og egne brødre gir en fin kombinasjon av påfyll av gode 

temaer. En oppfordring til dere alle er at vi ønsker innspill til nye 



foredrag eller temaer til ettermøtene våre. Hvis noen av dere også 

kunne tenke seg å holde et foredrag så gi oss beskjed. Det kan enten 

være en reiseskildring eller et presentasjon av en spennende hobby 

som kan være til glede eller gagn for oss andre. 

  

Som undermester får jeg også mange gode tilbakemeldinger 

angående brodermåltidene! Brødrene setter pris på maten som 

serveres på våre ettermøter. Spisesalen er alltid pent pyntet og flott 

oppdekket. Føler meg priviligert som har et så bra crew av 

pensjonister som har fri på dagtid og dekker opp for oss. 

Privatnevndens organisering fungerer også bra med dagens 

organisering. Vil bare påpeke at det er viktig å avtale med 

stedfortreder når man ikke kan stille selv. Alt i alt har vi det meste 

på stell, noe som igjen syns på vårt oppmøte den siste tiden. 

  

Tilslutt vil jeg rette en stor takk til alle som bidrar med at oppgaver 

blir løst og stiller velvillig opp i Logens gjøremål. Dere er til stor 

hjelp for det sittende kollegiet. 

  

Ønsker dere alle en riktig god sommer! 

  

I V, K & S 

  

Morten Sønsterudbråten 

UM 

 

Forfremmelse av bror Jan Bekkholt 

til Det Gode Vennskaps Grad. 
  

"Det Gode Vennskaps Grad ble tildelt bror Jan Bekkholt i en flott 

seremoni i loge 122 Gyldenborg den 3.2.2014.  Ca. 45 brødre var til 

stede og fikk se et  gradsspill, med aktører som gjennomførte sine 

oppgaver på en flott måte. Under brodermåltidet ble bror Jan 

Bekkholt behørig feiret. Bror OM, Finn Nilsen, kom i sin tale til 

bror Jan Bekkholt inn på hva vennskap betyr for den enkelte av oss. 

Derfor omgir vi oss gjerne med folk vi trives sammen med, og som 

har tilnærmet samme verdigrunnlag som oss selv. Han nevnte at vi 

som er her, er utrolig heldige, vi er alle Odd Fellows. OM la vekt på 

at han nå hadde fått logens første grad, og nå startet på sin egentlige 

logevandring. Han gjentok derfor viktigheten av å møte så ofte man 

kan. Til slutt ble det skålt for vår nye bror i Det Gode Vennskaps 

Grad. 

  

Bror Bo Lysen, som er fadder til Jan Bekkholt, sa noen velvalgte 

ord til bror Jan. Han begynte med å snakke om hvordan han ble 

kjent med bror Jan, og kom jo selvsagt inn på deres felles interesse 

som er skøyter. Det ble en del mimring rundt dette. Fadder Bo 

avsluttet også med en gratulasjon og en skål til vår nye bror av Det 

Gode Vennskaps Grad.  

Bror av Det Gode Vennskaps Grad, Jan Bekkholt, takket for en flott 

seremoni oppe i logesalen. Videre takket han for fine ord både fra 

bror OM og "fadder" bror Bo Lysen. Han var glad for at han var 



blitt en Odd Fellow.  Selv med sitt korte logeliv ga han uttrykk for 

at han trivdes veldig bra i logen og i samværet med brødrene. 

  

  

Med broderlig hilsen 

Svein Hanssen 

STORREPRESENTANTEN HAR ORDET 
 

Kjære brødre! 

Den 12.11.13 skrev samtidskomponisten 

Sofia Gubaidulina i Aftenpostens kulturside 

følgende: 

«Vi lever i en farlig verden hvor alt 

tenderer mot en skummel forflatning, hvor 

alt er konsentrert mot å tjene penger, spise 

og la seg underholde. Kunstens rolle er å 

bryte opp denne flatheten og sette oss i 

kontakt med det høye» 

Jeg tenkte på dette en stund og kom til at det er jo akkurat det 

samme vi også prater om i Odd Fellow.  Det er ikke bare i kunsten 

vi kan gjøre noe med dette, men også i vårt arbeid i Logen. Nettopp 

derfor er det så viktig at vi får med oss nye brødre hele tiden. Det er 

sammen med mange vi blir hørt og sett. 

Snart er det mange fridager. Benytt nå anledningen i disse fridagene 

til å tenke på hvem dere skal invitere med  til informasjonsmøter i 

Logen. Om det er slik at det kun er beste vennene du inviterer, så vil 

jo Logen til slutt dø ut. Tenk på alle du snakker med i hverdagen, på 

gaten, i jobb og kanskje også i turløypa. Det er da ikke så vanskelig 

å invitere mennesker du snakker med. Kan du snakke med dem, kan 

du også invitere dem. Våre etiske normer og moral vil ganske 

sikkert også passe for dem. 

 

Så til slutt et sitat:  Du kan lukke øynene til ting du ikke vil se, men 

du kan ikke lukke hjertet til ting du ikke vil føle. 

 

Einar H. Hernes 

Storrepresentant 

 

 

 



Vennelogesamarbeidet med loge 70 Tyrgils 

Knutsson i Mariestad. 
 

Den 13. februar 2014 var bror OM Finn Nilsen, bror Sekr. Erik 

Haug, bror Kass. Roar Gusterudmoen og bror Fung. Eks. OM Svein 

Hanssen på nytt besøk hos våre svenske venner i loge 70 Tyrgils 

Knutsson i Mariestad. Hovedmålet for besøket denne gang var å 

overvære innsetting av nye embetsmenn i vår venneloge. Men vi 

hadde forberedt oss på også å videreføre vår dialog omkring 

vennelogesamarbeidet framover. 

 

Vi ankom Mariestad i god tid før selve logemøte. Vi sjekket inn på 

Hotell Aqva. På rommet fant vi en flaske Mariestads øl og en 

velkomsthilsen fra loge 70 Tyrgils Knutsson ved OM Rune Kjernald. 

Dette var en overraskende og hyggelig velkomstgave, som ble 

inntatt på best mulig maner. 

 

              
 

Vi ankom logehuset i Østre Järnvägsgatan 23 i god tid før logemøtet 

skulle begynne. Her traff vi mange tidligere bekjente, som vi 

konverserte med på en fin måte. Dette er spesielt når vi møter våre 

kjære venner i loge 70 Tyrgils Knutsson. Det er alltid en fin tone oss 

brødre i mellom. 

Kl. 19.00 ble vi sammen med de andre gjestene ledsaget til våre 

plasser i logesalen. Etter en fin åpning var det tid for å motta 

Storembedsmennene med den Svenske StorSire Carl-Johan Sjöblom 

i spissen. Vi overvar en flott og stilfull seremoni. 

 

 
 

Embedsmennenes navn er sittende fra venstre: Henrik Roos 

Undermester,Börje Karlberg Overmester,Dagfinn Öiseth 

Skattmester. Stående fra venstre: Mats Blom Cermonimester,Jan 

Kempe Storlogerepresentant og instalator,Bengt Ryberg 

Kapelan,Peter Alsterberg Protokollsekretär og Rune Kjernald 

Exovermester. 

 

Etter logemøtet var det tid for brodermåltid. I festsalen var bord 

pyntet og klargjort for hver enkelt bror. Vi bestilte i forkant av 



logemøtet hva vi ville ha til drikke. På bordet lå det bordkort og 

hver kuvert var klargjort med de drikkevarene som en tidligere 

hadde bestilt. Som dere ser av bildet nedenfor var dette flott dandert. 

Vi fikk forrett, hovedrett og kake til kaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor er StorSire og loge 70 Tyrgils Knutssons nye OM, Börje 

Karlberg i fin dialog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før maten ble servert tok nå Tjenestegjørende Eks. OM Rune 

Kjernald ordet og sa at ved et brodermåltid skulle alle være korrekt i 

sitt antrekk. Han sa at den nye OM manglet en vesentlig ting i sin 

kledsel. Som vi ser av bildet er det logens OM-kjede som han da 

ønsket å bekle den nye OM med. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter en flott åpning av kveldens brodermåltid, med HM kongens 

skål og den Svenske nasjonalsangen avsunget ble maten inntatt. Når 

hovedretten var spist var det tid for Loge 70 Tyrgils Knutssons nye 

OM, Börje Karlberg sin tale. Han takket for det ærefulle oppdraget 

som nå var lagt på hans skuldre. Det er en stor utfordring, i en 

spennende tid, med store moderniseringstanker som bl.a. skal gjøre 

logen bedre i stand til en innsats for større tilvekst av nye og yngre 

brødre i logen. 

Vår egen OM, Finn Nilsen, takket for invitasjonen, og sa at det 

bestandig er veldig hyggelig å komme på besøk til loge 70 Tyrgils 

Knutsson. Han gratulerte bror OM med oppgaven, samtidig som 

han gratulerte resten av det nye kollegiet med utnevnelsene. 



 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Som en hilsen fra alle embedsmenn og brødre i loge 122 

Gyldenborg, overrakte han en blomsterhilsen til bror OM Börje 

Karlberg. 

        

        
 

 

 

Så var det StorSire Carl-Johan Sjöbloms tur til å tale til de 

tilstedeværende brødrene. Han nevnte at det hadde vært en hektisk 

periode i januar og februar, med mange installasjoner. Loge 70 

Tyrgils Knutsson var den siste logen som han skulle forestå 

installeringen i dette året. Han var innom forskjellige ting som det 

arbeides med i den Svenske storlogen. Viktigheten av 

vennelogesamarbeidet både på Storlogens nivå, men også på 

logenivå var han opptatt av. Gjennom å samarbeide kan vi sammen 

gjøre vår organisasjon og våre loger bedre. Til slutt takket han for 

maten. 



              
 

Fredag morgen, etter en god frokost, var vi igjen på plass i 

logehuset. Her møtte vi logens arbeidsgruppe som skal jobbe med 

vennelogesamarbeidet videre. Vi hadde to timers nyttige drøftinger. 

Her ble det orientert fra begge logenes sin side om spesielle 

tilstelninger i tiden framover. Fra loge 122 Gyldenborg ble det nevnt 

at vi arbeidet med en jubileumsloge (en egen jubileumskomite) den 

26.4.2016, da vi er 25 år. Loge 70 Tyrgils Knutsson skal i april 2019 

feire sitt 100 år. Her jobbes det også allerede med dette. Men 

hovedtemaet på møtet var vennelogetreffet hos oss på Kongsvinger 

lørdag den 23. august 2014. Mye av programmet er nå klart og blir 

som følger: Samling i logehuset, Festningsgt. 1, kl. 16.00. Det blir 

gjennomført en Festloge 2 oppe i logesalen fra kl. 17.00. Antrekk 

for brødrene blir logeantrekk (mørk dress), og for damene er det 

sagt pent antrekk. Kl. 18.00 blir det invitert til et vennelogemåltid i 

spisesalen. Kuvertprisen er satt til kr. 150,-, som inkluderer drikke 

til maten på vanlig måte. Fra ca. kl. 20.00 blir det hyggelig samvær 

i lobbyen fram til kl. 24.00. I denne perioden vil baren være åpen. 

Det arbeides fortsatt med et lite program på søndags formiddagen 

(den 24.8.2014), før våre svenske gjester begynner på hjemreisen. 

           
 

Svein Hanssen 

Fung. Eks. OM 

 

Turforslag fra Ingar Eidsmo 
 

Turforslag: Aronshule 

 

Kjør til krigsinvalidehjemmet på Bæreia . Gå veien opp mot Øvre 

Rålia. Det er merket sti med rødt til Arons hule ca. 5,5 km. Ved 

Arons hule er det en fin gapahuk hvor man kan hvile før hjemturen. 

 

Et par andre mulige turer til Arons hule kan være å kjøre til 

Galterud, opp til Heiberg og gå derifra mot Nordre Matbrunn, eller 

kjøre til Speismark mot Opptjennet å gå mot Stubbekjølen derfra.  

Dessverre er det bomveger på begge disse alternativene, men det vil 

ikke bli lengre å gå enn fra Bæreia. 

 

Les forøvrig sagnet om Aron på http://villmarksbloggen.blogg.no 

og studer kartet. 

Ingar Eidsmo utfordrer bror Roar Gusterudmoen. 

http://villmarksbloggen.blogg.no/


      

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønskediktet 
  
LEDERSTJERNA av Hans Børli 

  

 
 

 

 

Det er mørkt, sier du. 

Å ja – det er ofte mørkt 

på veiene, bror. Men mennesket 

må VILLE sin lederstjerne, ønske den 

så hett og innerlig 

av hele sitt vilskne hjerte 

at mørket plutselig slår ild 

og stjerna står der 

tindrenede stor og klar 

over de frosne veiene. 

 

Jeg utfordrer Espen Moe til å komme med et mye bedre dikt i neste 

Gyldenposten! 

  

Mvh 

Jon-Birger Hangaard 



Etisk post 
v/Per Olaf Nordli 

OVERVÅKNING 

 

Etiske grenser mellom myndighetenes mulighet til å beskytte 

borgerne mot kriminalitet og terror ved dets mulighet til å overvåke 

eller innhente lagrede data sett opp mot den enkelte borgers rett til 

ikke å bli ulovlig overvåket slik at det blir et angrep på den 

personlige friheten. 

 

I den siste tiden har spørsmålet aktualisert seg gjennom flere 

presseoppslag hvor det fremkommer påstander om ulovlig 

overvåkning og innhenting av lagrede data.  En kan nevne saker 

som Treholtsaken hvor det er påstander om forfalsking av bevis og 

ulovlig overvåkning.  Det siste er at advokat Harald Stabell påstår at 

han ble overvåket ved romavlytting i forbindelse med 

gjenopptagelse av nevnte sak.  USA skal ha lagret all sms/telefon 

trafikk i flere land og også overvåket Tysklands statsminister sin 

telefon.  Også norske telefoner skal være overvåket. I tillegg 

kommer det stadig påstander om ulovlig overvåkning fra personer i 

forskjellige miljøer. Det har også skapt mye debatt at det nye 

datalagringsdirektivet skal innføres. Det som har vært en utfordring 

at har overvåkningen vært lovlig, så kan ikke det bekreftes av 

politiet eller etterretningstjenesten. Dette er og vil forbli en 

hemmelighet. Det var en overraskelse at etterretningstjenesten 

bekreftet at det var de som sto bak en bestilling om registrering av 

telefontrafikk i forbindelse en sak. En annen ting er at ingen kan 

være overrasket over at det foregår en overvåkning mellom land, 

også mellom allierte land.  Hvis presseoppslagene om Tysklands 

statsminister er riktig, så sier jeg, hvor naiv (dobbelt så naiv) går det 

an å være.  Sikkerhetstjenesten skal ha rutiner for å sikre at 

statsledere kan kommunisere uten at andre får tilgang til dette.  Jeg 

skal i det følgende komme inn på bakgrunn og hvilke regler som  

 

gjelder for lovlig overvåkning og innhenting av informasjon. 

 

Historisk har overvåkning foregått siden tidenes morgen da 

menneskene begynte å samle seg i grupper og ha egne territorier. 

Fremgangsmåten var å ha informasjonsinnhentere (spioner) som 

brakte informasjon om hva de hørte/så eller fikk vite av andre, dvs. 

en måtte være veldig nær kildene.  Da skriftspråket kom, ble det 

viktig å kunne få innsyn i hva som ble skrevet. Til forskjell fra 

dagens samfunn, så var overvåkning styrt av den/de med makt.  

Kanskje ikke ulikt det som er i diktatoriske stater i dag. 

 

Denne fremgangsmåten ble benyttet helt frem til oppfinnelser som 

telefon, fotografi – og filmkameraer ble funnet opp.  Måten å 

overvåke ble mer sofistikert og en trengte ikke å være så nære 

kilden lenger, men målet var det samme.  I de senere år har måten å 

kommunisere på utviklet seg voldsomt og muligheten til å lagre 

store informasjonsmengder er blitt mulig.   

 

Overvåkning bedrives av flere aktører.  Den lovlige innenfor landets 

grenser er det politiet som har ansvaret for. Den militære 

etterretning har ansvaret for å avdekke mulige trusler utenfor 

landets grenser. Disse er pålagt å følge gjeldende lover som er 

vedtatt av de folkevalgte myndigheter.  Den ulovlige overvåkningen 

blir bedrevet av kriminelle grupperinger, andre lands etterretning 

eller personer og bedrifter som ønsker å skaffe seg ønskede 

opplysninger. 

 

Jeg skal her prøve å beskrive hva som kreves for at overvåking og 

informasjonsinnhenting skal være lovlig.  Straffeprosessloven gir 

retningslinjene for hvordan lagret informasjon kan sikres til bruk i 

straffesaker og hvordan lovlig overvåkningen av politiet skal utføres.  

En kan nevne følgende: 

 

- Hemmelig ransaking av rom. Dette kan gjennomføres i saker 



hvor en kan få strengere straff enn 10 års fengsel (grov 

narkotikakrim, drap) eller det som går på rikets sikkerhet. Det vil si 

at det gis lov til innbrudd for å kunne ransake uten at eier får vite 

det. 

- Skjult teknisk sporing.  Ved mistanke om straffbare 

handlinger med strengere straff enn 5 år eller rikets sikkerhet kan 

peileutstyr plasseres på kjøretøy eller gods.  Straffbare handlinger 

med strengere straff en 10 år eller rikets sikkerhet kan peileutstyr 

plasseres på person, vesker, håndbaggasje etc.   

- De aktørene som har lagret data om elektronisk 

kommunikasjon plikter å utlevere dette hvis det er mistanke om at 

det er begått en straffbar handling som vil medføre en straff på mer 

enn 6 mnd. 

- Avlytting og annen kontroll av kommunikasjon.  Ved 

mistanke om straffbare handlinger med strengere straff enn 10 år 

eller rikets sikkerhet kan en avlytte kommunikasjon mellom 

bestemte telefoner, datamaskiner eller annen elektronisk 

kommunikasjon. 

- Avlytting av samtale.  Ved mistanke om straffbare 

handlinger som kan skade riket eller annen alvorlig kriminalitet som 

drap, ran etc. kan romavlytting benyttes. 

 

Den militære etterretning har sine egne retningslinjer gitt i lov om 

etterretningstjenesten som gir rammene for deres virksomhet.  

Etterretningstjenesten skal innhente, bearbeide og analysere 

informasjon som angår norske interesser sett i forhold til fremmede 

stater, organisasjoner eller individer, og på denne bakgrunn 

utarbeide trusselanalyser og etterretningsvurderinger, i den 

utstrekning det kan bidra til å sikre viktige nasjonale interesser. 

Felles for den lovlige overvåkningen er at den skal kontrolleres av 

egne kontrollutvalg utnevnt av Stortinget. 

 

I dagens samfunn hvor tekniske dupeditter finnes i alles hjem og 

arbeidsplasser, lagres det mye informasjon.  Eksempler på en 

dupeditt er mobiltelefon, Ipad, Ipod og andre podder, pc, skrivere, 

kopimaskin, fotoapparat, osv. som alle lagrer det de blir brukt til.  I 

tillegg lagrer tilbydere av teletjenester, nettsider, betalingskort, 

rabattkort, bompasseringer med bil, billettkjøp etc. all informasjon 

om bruken. 

 

Spørsmålet er hvor lenge skal denne informasjonen lagres? Det som 

lagres i dupeditter er i teorien tilgjengelig helt til dupeditten 

ødelegges fysisk.  Datalagringsdirektivet tar for seg hva EU 

pålegger de land som er medlemmer eller har avtale med EU om 

lagring av informasjon som tilbyderne av tjenester gjennomfører.  I 

dag kan dette lagres i 3 måneder før det skal slettes.  Når direktivet 

trer i kraft vil informasjonen bli lagret i 6 måneder.  Mange har 

reagert og mener at dette er en grov inngripen overfor den enkeltes 

frihet. På den ene siden har vi den enkeltes integritet til å kunne 

gjøre det en vil innenfor lovens grenser. På den andre siden har vi 

hvordan samfunnet skal sikre at du og jeg ikke vil bli utsatt for 

terror, kriminalitet eller mulige angrep fra fiendtlige land. 

Spørsmålet er om hvor stort inngrep er det å lagre data i 3 måneder 

lenger enn i dag. 

 

Den lovlige delen av overvåkning og innhenting av lovlig 

informasjon er strengt regulert gjennom lovverket som nevnt 

tidligere.  Det er også andre aktører som benytter overvåkning som 

et middel til å skaffe seg makt, penger eller strategisk informasjon.  

Utstyr til informasjonsinnhenting og overvåkning kan enhver skaffe 

seg i forretninger eller på nettet.  Det er ikke bare kriminelle 

organisasjoner som skaffer seg slikt utstyr og bedriver ulovlig 

overvåkning, men også lovlig virksomheter som ledelse overfor 

ansatte i bedrifter, bedrifter overfor andre bedrifter og ektefeller 

imellom. 

  

Det er forskjellige motiver for å bruke overvåkning som et middel 

til å skaffe seg ulovlig tilegnet informasjon. Hovedmotivet er som 



regel av økonomisk vinning, men andre eksempler er f.eks. å 

avdekke utroskap, skaffe seg fordeler i barnefordeling, politisk makt, 

eller å skaffe seg informasjon om en kommende eksamen. 

 

Hva har lagring av informasjon å si for den enkelte borger, altså deg 

og meg? 

Hvorfor er det av interesse å lagre informasjon og å skaffe seg 

tilgang til denne lagrede informasjonen?  Det er av interesse for 

tilbyderne av tjenester å lagre data for å kunne analysere 

informasjonen til å bedre tjenestene og også for å kunne tjene mer 

penger. For kriminelle er det informasjon som for eksempel kan 

brukes til å skaffe seg et fortrinn overfor andre, utpressing og 

planlegging til å utføre alvorlig kriminalitet.  Et eksempel her er 

NOKAS-ranet. Hovedmotivet er økonomisk vinning, men andre 

motiver er å bruke det til å skaffe seg makt i politiske prosesser, 

hindre personer å få viktige posisjoner innen maktapparatet eller 

ansettelsesprosesser. 

 

Spørsmålet er om hvor vi skal ha grensen for hvor lenge 

informasjon skal kunne lagres i et demokrati og hva som skal til for 

at informasjonen skal kunne innhentes etter loven. Det samme 

gjelder hvor alvorlig skal forholdet være før det skal være mulig å 

overvåke. Vi har spennet mellom den enkeltes frihet og samfunnets 

behov for å beskytte seg mot terror og kriminell virksomhet. Det vil 

her være en kontinuerlig vurdering i et demokrati hvor denne 

grensen skal ligge.  Vi vil bli påvirket både av det som skjer av 

hendelser innenlands og utenlands. 

 

 

 

 

 

Det virker som at de fleste i dag godtar slik loven er utformet for 

 overvåkning og informasjonsinnhenting for å kunne avdekke det  

over nevnte.  Norge har stort sett vært skånet for ekstremisme og  

terror, men vi har sett at dette også har skjedd her i landet.  Et 

 demokrati kan være sårbart hvis myndighetenes mulighet til å  

oppdage slik skadelig virksomhet blir begrenset.  Frykten for  

at informasjon og overvåkning skal brukes til å sette  

enkeltpersoner/organisasjoner som er motstandere av de styrende  

ut av spill, kan være en berettiget frykt.  Dette har historien vist oss.   

En må stille seg spørsmålet om på hvilket nivå må overvåkning og  

innhenting av informasjon ligge på i et åpent demokrati for at det  

skal være mulig å beskytte borgerne mot at kriminelle nettverk  

 

 

 

 

 

utvikler seg til å bli et alvorlig samfunnsproblem.  Videre å kunne  

hindre at terrororganisasjoner og andre lands etterretning kan 

operere  

fritt i landet. Det vi vet er at jo større oppdagelsesrisikoen er, jo  

vanskeligere vil det være å gjennomføre planlagt kriminell aktivitet.   

I tillegg vil det virke preventivt at muligheten for å bli oppdaget er 

stor. 

 

De etiske normer som vårt samfunn er bygd på må danne 

grunnlaget for hvordan forholdet mellom den enkelte borgers frihet 

og landets behov for å beskytte seg må være. De kan lett bli 

påvirket av hendelser som kan føre til tilstander ingen egentlig 

ønsker. Derfor er det viktig at våre etiske normer hele tiden holdes 

oppdatert og utvikles i samme tempo som samfunnsutviklingen. 

Dette for å kunne opprettholde et åpent demokrati. 

  



                                                                                   

Etisk Foredrag Vennskap 
v/Andreas Hemma 

 

Når en skal holde et foredrag er det alltid vanskelig å finne et bra 

emne.  Det skal jo helst  være noe som er interessant og samtidig 

bør være aktuelt. Og ikke minst være etisk. 

 

Det kan jo være mange emner som kan ha stor interesse i vår alder, 

sånt som biler, fotball, damer og sex. Det er emner som det ikke 

passer seg å fremføre her oppe, så dem la jeg vekk med en gang. 

Med logen i mine tanker så rant våre tre formålsparagrafer  meg i 

minne: vennskap, kjærlighet og sannhet, og da falt valget på første 

«Vennskap.» Vi hadde jo Vennskaps-graden for ikke lenge siden. 

 

Jeg har en god venn,  eller hadde en god venn, eller venner. 

I denne setningen ligger nok hemmeligheten til mange menneskers  

lykke og fremgang. 

Det er sikkert mange av oss, inkludert meg selv, som ikke har tenkt 

over hvilken  innflytelse og betydning gode venner har for vårt liv. 

Jeg tror at venner og vennskap er med på å forme oss som 

menneske. Og at venner har en større innflytelse på livet vårt enn vi 

aner. Tenk bare på arbeidslivet og de vi treffer i det sosiale 

omgjenge vi har. 

  

Tenk et øyeblikk på hvordan livet ville bli om alle vennskapsbånd 

som du har knyttet gjennom årene plutselig ble kuttet over. 

 

Det kan være sårt og trist nok om en plutselig og uventet skulle 

miste en eller to av ens nære venner, ------ men tenk om alle ble 

borte på en gang. 

Jeg er redd det ville føles enormt tomt og trist. 

   

Det er skrevet mye om verdien av vennskap, og jeg vil nok si at vi 

her i logen har mange venner, og vi må vel si at vi har nært 

brorskap/vennskap som vi helt sikkert kan føle verdien av. 

Jeg føler det slik, og det tror jeg dere brødre føler også. Det er 

muligens en av de største grunnene til at vi kommer på møtene her. 

Det at vi søker vennskapet. 

 

De som forsker på menneskelige relasjoner sier følgende: 

Vennskapets verdi er stort, ikke bare fordi det fører med seg 

kjærlighet, offer, tillit og verdifulle råd, men fordi det krever de 

samme dyder av begge parter. Og de sier at sant vennskap bringer 

frem noe av det beste i oss. Og i likhet med andre ting som er verd å 

eie kreves det litt innsats for å få det, men det er verd innsatsen. 

Det er jeg helt overbevist om. 

 

Når det gjelder vennskap, er det som nesten alt her i verden, det er 

noe godt og noe som kan være vondt og tungt. 

Hvis det er sant at mange mennesker står i takknemlighets- gjeld til 

sine venner for at de har hjulpet dem frem. 

Så er det også en del som forbanner tidligere venner for at de har 

ført dem ut i fordervelse. Så en skal være litt varsom i valg av 

venner. 

 

  

Hvordan velger vi våre venner. 

 

Det sies at vi gjerne søker etter dem som har samme innstillinger og 

interesser som vi har selv. Og det sies følgende: « Vis meg dine 

venner og jeg skal si deg hvem du er.» 

 

I første rekke bør vi se på  hvilke egenskaper vi har i vår egen 

karakter.  Egner vi oss som venn. For det å kunne velge gir oss  en  

forrett, men det gir også et ansvar. 

I annen rekke kommer gjerne da spørsmålet om hvem vi bør velge 

til våre venner. 



Jeg vet ikke om jeg er helt enig med de lærde i alt på det området, 

for det er ikke mange her i logen som jeg kjenner bakgrunn og 

interessene til. Men jeg ser jo på dem som venner 

Så det er muligens det sosiale i vennskap vi søker. 

 

Vel la oss da se på hva en sann venn virkelig er. 

 

Jeg har funnet noen definisjoner på en god venn, som er sagt av 

noen en gang. 

 

« en sann venn er den som er igjen når de andre har gått ut.» 

 

« en venn er en jeg kan være oppriktig overfor, og når jeg er 

sammen med han,--- kan jeg tenke høyt.» 

 

Det siste her vil jeg gjerne understreke,  Forståelse er en egenskap 

som teller mye, det  at vennen kan sile ut det beste om en skulle ha 

en mindre god dag, det er det som  gjør vennskapet til en stor å god 

gave. 

 

Videre sies det. 

 

Vennskapets lys er som fosfor. Det kommer tydeligst til syne når 

alt er mørkest. 

 

I et gammelt italiensk ordspråk kreves det tre ting for å bevare 

et vennskap.  «Ære din venn når han er tilstede, forsvar han når 

han er fraværende og hjelp han når han er i vanskeligheter.» 

 

Og det passet bra med følgende: 

«Den som prater vel om deg når du er fraværende, og som 

våger å risikere motstand ved å forsvare deg når det tales dårlig 

eller usant om deg. Han er en venn som er verd å ha.» 

 

Vel nok om definisjoner. 

 

Jeg vil avslutte med en spesiell historie om et vennskap. 

  

Jeg så for en tid siden bilde av et maleri som fanget nysgjerrigheten 

min, tittel var: 

 «Bedende Hender» av Albrecht Durer, en stor kunstner som levde i 

det 15. århundre. Maleriet var spesielt, det var av kun to foldede 

hender malt i gråblått.  Maleriet  hadde en helt spesiell historie om 

et vennskap, og det var det som grep meg mest. Den var slik:                                                                                                                           

Da kunstneren forlot sitt  hjem i Nurnberg for å studere kunst, så det 

lenge håpløst ut. Samtidig som han skulle studere, måtte han jobbe 

for å få penger til mat og husrom. Selv om han jobbet veldig mye, 

ble han snart klar over at han  ikke klarte å studere og arbeide 

samtidig. 

 

Men så fant Durer en venn! Også han en fattig kunstner som  

prøvde å streve seg frem på samme måten: det med å ha arbeide ved 

siden av studiene for å kunne leve. 

Denne vennen beundret Durers talent og kom med følgende forslag: 

La oss flytte sammen, for da lever vi billigere enn hver for oss. 

Dessuten vil ingen av oss komme noen vei om vi skal utdanne oss 

og tjene til livets underhold samtidig. 

Det er nok at en av oss arbeider hele tiden, så kan den andre studere 

hele tiden. Og når maleriene blir slik at de kan selges, kan den som 

har arbeidet med å tjene penger, ta fatt på studiene. På den måten 

kan vi begge komme oss fram. 

 

Durer var straks med på planen og foreslo at den andre skulle 

studere først, for han var eldst. 

 

Nei, svarte vennen, ”du har bedre talent enn jeg, og dessuten har jeg 

arbeide nå, mens du er ledig”. 

Durer prøvde å protestere, men vennen holdt på sitt, og slik ble det. 



Vennen arbeidet sent og tidlig, og han var ikke nøye med hva slags 

arbeide det ble, han tok alt fra husvask til grøftegraving, betalingen 

den tiden var liten så arbeidsdagen ble gjerne lang og slitsom. 

 

Endelig ble Durers arbeide så bra  at han fikk solgt noen av bildene. 

Og en kveld kom han gledesstrålende hjem for han hadde fått solgt 

et maleri til god pris. Han hadde fått så god pris att han og vennen 

kunne leve av det i flere måneder. 

 

Nå er det din tur til å studere, sa han til vennen. 

Og hans eldre venn sluttet med å arbeide og begynte å male. Men 

det var store vansker for han å holde i penselen.  År med hardt 

arbeide hadde gjort fingrene så stive så den tidligere evnen til å 

bruke penselen var borte. Han forsøkte igjen og igjen, men måtte til 

slutt gi opp. 

 

Durer delte vennens sorg, men forsto nok ikke hans fortvilelse før 

lenge etter. En dag han kom hjem uventet, finner han vennen på kne 

i bønn. De grove arbeidstrette hender var foldet og tårene strømte 

ned over ansiktet. 

 

Durer sto lenge stille og betraktet sin venn. Først nå forsto han 

hvilket offer vennen hadde gitt han. 

Og han sa til seg selv: « Jeg vil male hendene hans så alle som ser  

mitt maleri, kan se hva han gjorde for meg.» 

Og han holdt det løftet han gav seg selv i det øyeblikk. 

                     «Bedende hender» 
forteller om en stor kunstners livshistorie og betydningen av et ekte 

vennskap. 

 

Takk for at dere hørte på. 
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