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I vesterled
    Mot vest jeg fór,

    tok med om bord

    den dyre mjød,

    meg Odin bød;

    da is var gått,

    dro båt jeg flott,

    og la bak mast

    min diktnings last.
Egil Skallagrimsons hyld-
ningsdikt til Eirik Blodøks, 
Hodeløsningen, er blant 
skattene våre Islands-farere 
kan få med seg i juni.

Les mer på side 4

Til Eidsvoll med 
våre etterlatte
Brødrene Geir, Leo og 
Sigmund tok i oktober 
et knippe ”jenter” på 
biltur – ut i det blå. 
Bror Per var ekstra 
hane i kurven…

Les mer på side 7

Minneverdig 
kulturaften
Talentfulle Anna 
Linh Berg tok 
brødrene og 
gjester med 
storm på kultur
aftenen i mars.

Les mer på side 6

Hele fredag er satt av til sightseeing og kulturelle innslag under 
5-logemøte på Island, der vårt vertskap er Loge nr. 3 Hallveig.
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Kjære bror,
Godt brorskap og store utfordringer:
Hva gjør Logen for deg? Har du fått noe med 
deg når du går hjem på tirsdagskvelden?
På tampen av enda en periode er det fristende å 
se seg tilbake og undre litt over månedene som 
har flydd forbi.
Vi har holdt den tradisjonelle kontakten med 
våre datterloger i Fredrikstad og på Gjøvik. All-
tid en opplevelse å dele ritualer og brodermåltid 
med kjente og kjære venner.
Likeså har vi pleiet samværet med våre tirs-
dags-brødre i Stortingsgaten, logene Thomas 
Wildey og Viken. Fellesmøter, hva enten det 
er info-aften eller kulturmøte, skaper en fyldig 
ramme rundt arrangementet.
Men fokus er på vårt indre liv, og det har vært trivelig å notere jevnt godt frem-
møte, uke etter uke. Det tyder på at tonen blant brødrene er god, at logelivet glir 
pent – og at brodermåltidene med derpå følgende kaffestund har egenverdi.
Vi har fått mange inntrykk av Odd Fellow Ordenens utvikling dette året, og fokus 
på grunnverdiene og deres utvikling er god ballast i hverdagen. Blikket heves 
lett mot fremtiden og de muligheter vi får til videre utvikling av egne evner og 
interesser.
Men i disse tankene kommer det fort en dråpe malurt. Vi er så få brødre. Og vi ser 
ikke ut til å bli så mange flere. Vår loge stamper i motvind med 60 medlemmer.
Jeg håper at brødrene tar dette som den utfordringen det er. Det er vi selv som må 
finne ut av hvordan utviklingen skal bli; om vi skal vokse eller være tilfredse med 
det antall vi har. Dette blir et fokuspunkt de neste par årene.

OM Svein Juvet

Redaksjonen
Bror Sigmund L Løvold er redakør av bladet.  
Med seg i redaksjonsnevnden har han Per Erik Ask, Geir Bråten og Thor O. Ekren.  
Redaksjonen avsluttet 25.04.2009.

Du finner bladet også på internett: 
www.oddfellow.no/loger-leire: St. Hallvard 10
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Årets USAfarer kåret etter hard stilkonkurranse
Årets vinner av den, et-
ter hvert, tradisjonsrike 
UNP-konkurransen ble 
Ina Marie Johansen 
Kruge, Ina er 17 år 
og går i 1. klasse ved 
Oppegaard videregå-
ende skole. Hennes stil 
hadde tema: ”Er FNs 
arbeid for barn i nød 
verdifullt?”
UNP (Odd Fellows and 
Rebekahs United Nations 
Pilgrimeage for Youth) har 
i snart 60 år samlet ung-
dom fra USA og Europa til 
utdannings- og opplevel-
sesprogram i New York. 
Hovedintensjonen for Odd 
Fellow er å belyse FNs rolle 
i den globale verden. 

Bredt program
Under oppholdet i New 
York er ungdommene hver 
dag i FN-bygningen, hvor 
de kommer i kontakt med 
ansatte og delegater. De er 
med på kåserier, foredrag 
og diskusjoner. De får 
også en oppgave om FNs 
rolle i dag og skal holde en 
tale om dette før de reiser 
tilbake.

UNP går helt tilbake til 
presidentfrue Ellinor Roo-

sevelt. Som Odd Fellow/ 
Rebekkasøster sto hun for 
ideologiske grunnsetninger 
basert på vennskap, kjærlig-
het og sannhet. 

Mye felles
For 60 år siden var FN 
fortsatt en ung organisasjon, 
men dens målsetninger var 
klare og presise. Disse er 
gjenkjennende i mye av 
Odd Fellows ideologi.

Grunnlaget for ordningen 
ble lagt ved at Ellinor 
Roosevelt tok kontakt med 
daværende generalsekretær 
Trygve Lie.

Hver sommer samles 350-
400 ungdommer for å lære 
mer om FNs arbeid. Studie-
opplegget går over to uker.

Fra Norge reiser 12 ung-
dommer hvert år. Odd Fel-
low Norge har 24 distrikter. 
Hvert år reiser ungdommer 
fra 12 distrikter – året etter 
fra de 12 andre distriktene. 

De norske deltakerne velges 
ut gjennom stiloppgaver/
konkurranse på sin skole. 
Dette er et samarbeid mel-
lom Odd Fellow lokalt og 
de enkelte videregående 
skoler.

Fra venstre: Geir Bråten (koordinator for Distrikt 21), Jorun 
Michelet (koordinator for Distrikt 21), DSS Per Bredo Østby, 
vinneren Ina Marie Johansen Kruge, DSS Toril Skougaard og 
Erland Sætrang (Eks Stororganist og mangeårig reiseleder for 
UNP-vinnere til USA).
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I vesterled – hvad monne vente oss i juni?

Når du leser dette, er 
”toget” gått. Du har en-
ten meldt deg (og din 
eventuelle led sager) på 
5-logemøtet, eller du 
har valgt ikke å være 
med på kanskje en av 
de mest spennende 
turene vår loge vil ha 
dette tiåret.
Våre brødre som var med til 
Island for 10 år siden, sier 
gjentatte ganger at det hele 
var en opplevelse. Årets 
opplegg tegner til å bli 
minst like bra. Det starter 
med velkomstseremoni 
allerede torsdag kveld, og 
du bør ikke ta fly hjem før 
mandag morgen, dersom du 
vil ha med deg alt.

Stil og spenning
Som bildet antyder, blir 
overnattingen i Reykjavik 
i stil med hva vi opplevde 
for 10 år siden (og noen 
hakk bedre enn i Køben-
havn, for å si det mildt). 
Radisson Saga Hotel ligger 
med sin 4-stjerners kvalitet 
10 minutter fra bykjernen 
og korte 45 minutter fra 
flyplassen.

Men det er ikke mye tid vi 
skal tilbringe på hotellet.

Allerede tidlig på morgenen 
fredag lover vårt vertskap 
avreise til heldagsopplevel-
se med innlagt lunsj, kultu-
relle innslag og middag før 
retur til hovedstaden.

Lørdagen får damene god 
tid til å teste sine nyslipte 
kort i Reykjavik, mens brø-
drene får med seg logemøte 
med innvielse etter lunsj.

Så blir det felles avreise fra 
hotellet tidlig på kvelden 
for gallamiddag med dans, 
etter tradisjonelt 5-loge-
opplegg.

Søndagens avskjedssere-
moni er lagt til kl. 1200, så 
da har morgenflyet omtrent 
landet på Gardermoen og 
neste avgang er mandag 
morgen…

Sagaøya på sitt beste
Alle detaljer for arrange-
mentet har fortsatt ikke 
kommet oss for øre, men 
vårt vertskap antyder en 
sightseeing som vil feste 
seg til minnet.

Går det som ønsket, blir 
reisemål for fredagens ut-
flukt Borgarfjörður, og stort 
nærmere Islands røtter er 
det vanskelig å komme.

Derfor også det lille verset 
på forsiden og henvisningen 
til Egil Skallagrimson.

Borgarnes, den tids Digra-
nes, nevnes i Egils Saga, 
mens Reykholt er blant 
Islands mest kjente histo-
riske steder.

Borgarnes er i dag et tett-

Tradisjonsrike Saga Hotel blir 5-logemøtets base



5

Omfattende program for 5logemøtet

sted med rundt 3.400 inn-
byggere, butikker, restau-
ranter, hotell og moderne 
servicetilbud. Sentralt i 
Borgarfjorden er Reykholt, 
med kirketradisjon fra kort 
etter år 1000 og hjemsted 
for Snorre Sturlason (1176-
1241).

Snorre er, etter manges me-
ning, opphavsmann også for 
Egils Saga.

Egil Skallagrimson ble 
født på Island rundt år 910 
og døde rundt år 990. Han 
var sønn av Skallagrim 

Fredagens utflukt byr på både natur og kultur

Kveldulvsson og Bera 
Yngvarsdottir. Skallagrim 
Kveldulfsson var en av 
dem som emigrerte med 
hele sin ætt fra det norske 
Vestlandet til Island etter 
at Harald Hårfagres menn 
hadde drept broren Torolv 
Kveldulvsson.

I sagaen om Egil Skal-
lagrimson (Egils saga) blir 
det fortalt at han kunne 
kvede dikt allerede som tre-
åring. Og den samme gutten 
skal ha tatt liv for første 
gang som trettenåring. 

Egil kunne også trolldoms-
kunster. 

Som ung kommer Egil 
Skallagrimsson til Norge, 
og råker omtrent øyeblikke-
lig uklar med kong Haralds 
sønn Eirik Blodøks. Mange 
år senere går skipet til Egil 
på grunn utenfor Northum-
berland i Nord-England. 
Der rår kong Eirik Blodøks 
etter at han har tapt kampen 
om Norge. Egil blir ført 
frem for sin verste uvenn 
som han tidligere har reist 
nidstang mot, men han blir 
gitt en utveg til å berge 
livet, nemlig å dikte et hyld-
ningsdikt til kongen.

Egil dikter et kvad som 
hyller Eirik Blodøks, som i 
sin tur ikke har annet valg, 
bundet av ærekodeks, enn å 
slippe uvennen Egil fri.

Det som berger Egils liv er 
hyldningsdiktet «Hodeløs-
ningen» (Hofudlausn), dikt 
i bytte for sitt hode, men 
det som berger Egils ære, er 
diktets strålende kvaliteter, 
hvilket formbevisste nord-
boere visste å gjenkjenne 
og verdsette. Hallvard Lies 
gjendiktning begynner på 
vår forside. Resten kan 
Islands-farerne lese i Snor-
rastofa på Reykholt.
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Flygel, sang og høytlesning i mars
Unge, talentfulle 
ANNA LINH BERG 
tok brødrene og gjester 
med storm gjennom 
sang og spill på vårens 
kulturaften, arrangert 
av Nevnd for etterlatte.
Anna går på Musikklinjen 
på Ski, og både OM Svein 
Juvet og nevndformann 
Geir Bråten spådde henne 
en lysende karriere, da de 
takket for et knippe velklin-
gende låter på en fortsatt 
hustrig vårkveld.

Varmende Prøysen
Men det var ikke slutt med 

det. Alltid opplagte Geir 
Bråten hadde funnet frem 
en av sine yndlingsbøker av 
Alf Pøysen. Dermed ble det 
et vemodig og lystig møte 
også med poeten og forfat-
teren fra Mjøs-traktene.

Brødrene hadde, tradisjonen 
tro, med seg et solid antall 
lotterigevinster, og med en 
omsetning på over 5.600 
kroner ble det overskudds-
midler også til videre inn-
sats for våre etterlatte.
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Høydepunkter
Ved slutten av enda en sesong gjør jeg et lite tilbake blikk 
og funderer på hva jeg nå har hatt størst glede av gjen-
nom logeåret. Sykdom og arbeid holdt meg borte fra flere 
høstmøter. Utover vinteren ble det mer sykefravær.  Desto 
triveligere å minnes tilbake til oktober. Da samlet vi seks 
av våre etterlatte sammen med veteran Per Gulbrandsen til 
dagstur ut i det blå. Og en av de siste dagene før jul fikk 
jeg lov til å besøke ev av våre etterlatte og ta med en liten 
hilsen fra logen. Høydepunkter!!

Eidsvoll en opplevelse
Vi var tre brødre, Geir, Leo og jeg, som fikk gleden av å 
kjøre seks damer og bror Per en høst-lørdag til Eidsvoll, 
hvor vi i anledning Wergelands-
jubileet besøkte Eidsvollsbyg-
ningen med guidet tur og fikk 
med oss Wergelands Hus før vi 
inntok et bedre måltid på gamle 
Nebbenes kro, like over gaten.

Vi var alle imponerte over vår 
unge guide, som med så stor en-
tusiasme førte oss gjennom rom 
og saler og bygningens historie.

Ikke mindre imponerte ble vi 
over middagen, der verten vartet 

opp med deilig dyrestek.

Bror Per holdt en gnistrende 
takk for maten-tale og fikk 
oss helt til å glemme at han 
nettopp hadde rundet 90!

Som ekstra dessert fikk vi 
med oss kunstutstillingen 
på  Festiviteten rett ved 
siden av. 

Geir var, som vanlig, emi-
nent turleder, og damene 
gleder seg allerede til neste 
utflukt. Det gjør også un-
dertegnede.

Bror Sigmund
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ODD
What’s in a name?
Where the Odd Fellows got there strange 
name from, nobody knows. Members of the 
Order have no problems with that name, 
but outsiders, as a rule, want to know 
where the name comes from, and soon you 
will hear very strange translations.

Now, the word “Fellow” has a number of 
meanings in the English language, one of 
which is “Brother”, and since the Order is 
a Fraternal Order, it is, of course, correct to 
translate “Fellow” by “Brother”.

It is more difficult to find a correct trans-
lation for the word “Odd”. This word has 
quite a few meanings and, in the course of 
the years, much has been written about the 
meaning of the word “Odd” in Odd Fellow.

We read that it could mean “remarkable, 
conspicuous, not normal”. In another text, 

it is said that “odd” has been derived from 
“Hod carrier”. It was then related to a sim-
ple workman in de building trade. We also 
read that “odd” stems from “odes”, since 
Odd Fellows are used to singing during 
their meetings.

“Odd”, however, could also mean that the 
usages of the organization were different or 
special, if compared with other organiza-
tions, or that the members of the organiza-
tion were unlike others.

In the oldest known Odd Fellow rituals 
(1797), the word “odd” is used in the mea-
ning “apart - not belonging to” and that is 
a meaning most members of the Order can 
agree with.

But what does it matter. What’s in a name?

(Fra Odd Fellow, Nederlands hjemside)

Hva betyr vel et navn?
Med jevne mellomrom kommer spørsmålet opp om hva nå navnet ”Odd 
Fellow” kommer av. Mange teorier og ”synsinger” har vært lansert. Vår 
egen Kjell-Henrik Hendrichs tar i boken ”Odd Fellow Ordenens Histo-
rie” spørsmålet opp innledningsvis og vier det ganske bred oppmerksom-
het, selv om han, som de fleste, fort faller ned på en enkel forklaring av 
”fellow”-delen.
Det er friskt av den gode Hendrichs å føre begge ordene tilbake til gam-
melnorsk, men vi får tolke ham i beste mening dithen at ordene også har 
røtter hos oss, selv om de ikke oppstod alene i vår kultur.
Det er ordet ”Odd” som gir hodebry – og som Hendrichs, i likhet med  
andre, avfinner seg med at vi vel aldri kan gi en ”riktig” tolkning.
Når du leser Hendrichs, kan du kanskje ha i bakhodet nedenstående neder-
landske utlegning. Og så kan du søke videre på nettet etter ”den endelige 
sannhet”?


