
(Hentet fra logens hjemmeside) 

Litt historie om Loge 128 Lyngør og stedet 
Loge nr.: 128 LYNGØR ble instituert den 01.10.1994, og hører inn under distrikt Nr. 22 Aust-
Agder. Vårt eget logehus befinner seg fysisk i Tvedestrand kommune, og logen dekker byene 
Tvedestrand og Risør med omegn. 
 
Vår nære tilhørlighet til den sørlandske skjærgård gjør at vår logo har et maritimt preg, med 
ternen, stjernene og bølgene hentet fra Tvedestrand og Risørs byvåpen.  
Navnet LYNGØR ble valgt da øygruppen Lyngør er vår nærmeste nabo. 
Øyene ligger midt mellom Tvedestrand og Risør med en lun og trygg havn for enhver 
sjøreisende, så også for våre logebrødre.  
Lyngør fikk i 1996 den europeiske prisen for best bevarte tettsted med sin gamle og godt 
bevarte trehusbebyggelse.  
 
Ellers er Lyngør også kjent fra Slaget på Lyngør den 6. Juli 1812, da britenes linjeskip  
"HMS Dictator" senket den avanserte dansk/norske fregatten "Najaden",  
og restene etter denne ligger i dag i sundet mellom øyene. Historien om dette  
slaget er en spennende og fantastisk beretning, og det er reist en bauta på Øytangen,  
på Askerøya, over de som omkom i slaget, og denne er absolutt verdt et besøk for de  
som i ferien farter i dette området. Klikk på lenken, og les historien om dette slaget,  
og om Lyngørs historie før og nå. Her finner du også hele diktet om Terje Wigen.  
 
  

  
Om sommeren er Lyngør et yrende samlingssted av båtturister på sin vei opp- og nedover  
  
langs Sørlandskysten, gjerne i en legendarisk "Colin Archer-skøyte", som det ble bygget,  
og fortsatt bygges endel av, i dette distriktet. 
 
Vi er en glad gjeng på 77 logebrødre som gjerne ønsker oss besøk, og fra den 22.03.03  
fikk vi gleden av å dele vårt lille "krypinn" med Rebekkaloge nr.:116 NAVIGARE. 
Enhver logebror er hjertelig velkommen på våre møter, og er du ukjent i området,  
ta da kontakt med en av våre embetsmenn, så ordner de med transport for deg. 
 


