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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



Leder i Gyldenposten 
 

Gyldenposten skal være et informasjonsblad om det som har skjedd 

i logen siden forrige utgave og om planene fremover. I tillegg har vi 

vår diktstafett og forslag fra en bror om en fottur i nærområdet vårt. 

I høst kom vi i gang med et innlegg fra en bror som kan være om 

tanker om logemedlemskap, noe om en interessant hobby, livet og 

mulighetene i gamle dager o. l. Dette kan være om hva som helst 

egentlig. Denne gang har Arild Bråten skrevet om sin hobby. 

Vi kan tenke oss at brødrene uoppfordret vil bruke Gyldenposten til 

korte innlegg om hyggelige ting de opplever, hører om, leser osv. 

Det kan være om alt fra en fisketur, en god bok til et eller annet 

arrangement man har overvært. Her gjelder det å se de fine tingene i 

hverdagen. 

 

Vi i redaksjonen ønsker alle brødrene i loge 122 Gyldenborg en God 

Påske! 

 

  
 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

Børre Børresen 

 

Redaksjonen består av: 

Ansvarlig red; OM Erik Haug, red: XOM Børre Børresen, Terje 

Olav Rundtom (redigering), XOM Finn Krog, Terje Slettholen og 

Egil Øiseth. 

 
Redaksjonen avsluttet 16/3-2016. 

Annonsering i Gyldenposten 
  

Hei alle brødre! 

  

Som de fleste sikkert har sett har vi det siste året hatt 4 annonsører i 

Gyldenposten.  Vi er meget glade for denne støtten, og håper at de 

også for inneværende år vil annonsere hos oss. 

  

Nå gir vi dette enestående tilbudet til alle brødre. Har du egen 

bedrift eller tror du at bedriften/organisasjonen du jobber i kunne 

tenke seg en annonse i Gyldenposten. Nå er muligheten tilstede, og 

vi håper at dette kan være av interesse.   

  

 Pris på annonsen; kr. 500,- pr år.  (pris kan diskuteres - av-

hengig av annonsens størrelse)  

 Det er også mulig å ha en annonse i én utgivelse.  Pris for en 

annonse pr utgivelse er kr. 200,- 

  

Hvis dette tilbudet virker forlokkende, ta kontakt med Terje 

Sletholen, tlf. 970 97 938. 

  

  

På vegne av redaksjonen  

  

Terje Sletholen 
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OVERMESTER HAR ORDET 
 

Kjære alle Brødre! 

Påsken står for døren med fine feriedager. Mange har 

kanskje årets siste skiturer på fjellet denne helgen, 

mens andre koser seg hjemme i solveggen. Påsken er 

en av årets store kirkehøytider, så tenk også litt gjen-

nom påsken budskap, mens man tar livet med ro. 

En termin nærmer seg avslutning og dagens kollegie er snart halveis 

i sin valgperiode. Det har vært en spennende og utfordrene periode 

for oss i kollegiet, men jeg håper og tror at alle er tilfreds med 

hvordan vi har løst oppgavene våre. 

Vi går en spennende vår i møte i vår loge nr. 122 Gyldenborg med 

veteranjuvel, feiring av 25 års jubileum og innvielse av en ny bror. 

På arbeidsmøte 18. april planlegges også et meget spekulativt opp-

legg i etisk post, ”Odd Fellow om 50 år!” 

Jeg var kanskje vel optimistisk i min første tale ved brodermåltidet 

sist høst – om å nå 100 medlemmer i jubileumsåret. Det ser nå ut til 

å bli vanskelig da 4 brødre har meldt seg ut/strøket pga. manglende 

betalingsvilje. Kanskje er kvalitet bedre enn kvantitet. Vi har i 

høst og vinter hatt ett gjennomsnittlig fremmøte på 53 %, noe jeg 

synes er meget bra. 

Husk å møte så ofte du kan, det gagner både deg selv og logen. 

Når vi nå snart har 3 måneder ”fri” fra losjearbeidet håper jeg at alle 

brødre har høstens venneaften 17. oktober litt i bakhodet. Det hadde 

vært hyggelig med 3 til 5 gjester denne kvelden. 

Jeg ønsker dere alle en riktig fin påske og en vellykket jubileums-

feiring 26. og 30. april. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
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UNDERMESTER HAR ORDET 
 

Kjære Brødre! 

Det meste av logeåret 2015/2016 nærmer seg snart 

slutten, og det har vært en givende tid i et nytt 

embete for undertegnede. Bortsett fra arbeidsmøtene 

har det vært mye nytt og lærerikt å sette inn i. Trodde 

jeg hadde en viss oversikt over hva som er 

Undermester sine oppgaver, men har fått erfare at det 

er mye som skal følges opp og gjøres som man ikke 

visste om på forhånd. 

 

Da det gjelder aktiviteter på ettermøtene så har det ikke vært så 

mange anledninger til å gjennomføre så mye, men vil nevne at 

mandag den 18. april kommer Thomas Tallhaug for å prate om 

likheter og ulikheter mellom ulike ordener. Han har jo vært hos oss 

tidligere også med samme tema, men etter ønske fra flere av 

brødrene om at de vil høre hans foredrag, har vi valgt å engasjere 

han på nytt. Synes selv at det var veldig interessant forrige gang han 

var der. Da vi hadde Quiz på ettermøtet den15. februar virket det å 

være vellykket, og vi kommer til å gjenta det ved en senere 

anledning. Det var livlige diskusjoner i lagene under besvarelsene. 

 

Våren er i anmarsj og vi gleder oss selvsagt til 25 års jubileet med 

Festloge tirsdag den 26. april dagen da Loge 122 Gyldenborg ble 

stiftet og også stiftelsesdagen for Odd Fellow Ordenen. Denne 

kvelden kommer også Storsire Morten Buan på besøk for å 

overvære Festlogen. I tillegg er det jubileumsfest lørdag den 30. 

april. Husk påmeldingsfristen som er 15. april til Festlogen og 30. 

mars til jubileumsfesten. 

 

Gledelig er det også at Privatnemda fortsatt fungerer på en veldig 

god måte takket være at stort sett alle som er satt opp på lista har 

anledning til å møte hver gang. Dette setter jeg umåtelig stor pris på 

da det er en avgjørende faktor for å få vellykkede brodermåltider. 

Må også takke mine gode brødre og hjelpere Asbjørn Bergerud og 

Åge Mobekk for at de hver gang stiller opp for å hjelpe til å dekke 

og pynte bordene. 

 

Det er fortsatt en del møter igjen utover våren, og vi håper at 

brødrene er like flinke til å møte på møtene videre som det dere har 

vært hittil med en frammøteprosent på over 50 hver gang. Jeg vil 

med dette ønske alle brødre en riktig god vår. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Roar Gusterudmoen 

UM 

 

 

NYTT FRA SEKRETÆREN 
 

Vi gratulerer 

Geir Martin Pilskog  Innviet 7.12.15 

 

Hans Erik Barbakken  1. grad                  07.03.16 

Geir Martin Pilskog  1. grad                  07.03.16 

  

Morten Sønsterudbråten  40 år                      13.12.15 

Bjarne Bråthen  70 år                      23.12.15 

Hermann Hagen  80 år                      09.02.16 

    

 

 

 



STORREPRESENTANTEN HAR ORDET 

 
Hei alle kjære brødre! 

Nå står påsken for døren, og vi har snart bare 

to måneder igjen av vårterminen 2016. Tenk, 

da har vi lagt bak oss det første året i denne 

valgperiode. Som tidligere år kan vi 

konstatere at vi igjen har et embedskollegie 

som arbeider godt sammen, og leverer både i 

logesalen og på ettermøtene.  

 

Den beste tilbakemeldingen til kollegiet gir vi som brødre gjennom 

vårt oppmøte på møtene. Frammøteprosenten har den senere tiden 

ligget over 50 %, noe som er meget bra. Vi må alle huske på at 

ansvaret for gode logemøter ikke bare er en oppgave for kollegiet, 

men for oss alle. Det er derfor viktig at vi gir vår støtte gjennom å 

møte så ofte vi kan.  

 

Vi gjennomførte for en liten stund siden logemøte med venneaften. 

Det var første gang vi i loge 122 Gyldenborg gjennomførte dette 

etter de nye retningslinjene fra Storlogen. Vi hadde to gjester på 

selve venneaften. Jeg mener at gjennomføringen gikk veldig bra, og 

jeg tror gjestene fikk en opplevelse av hvordan vi har det både i 

logesalen, ved brodermåltidet å ettermøte. Nå må alle vi brødre 

hjelpe embedskollegiet med å invitere potensielle gjester til neste 

Venneaften som skal arrangeres i høstterminen 2016. Skal vi greie å 

ha en levende loge må vi knytte til oss nye medlemmer. Innvielse 

og gradspasseringer er en viktig del av vårt logeliv.  

 

Som Storrepr. er jeg med i Distriktsrådet (DR) i Distrikt 25 

Kongsvinger og Romerike. Vi har nylig hatt DR-møte, hvor vi fikk 

presentert medlemsutviklingen i perioden 1.1. – 1.3.2016. I denne 

perioden har medlemstallet gått ned med 8 brødre i vårt distrikt. Vår 

loge har en nedgang på 3 brødre i samme periode.  

 

Vår loge nærmer seg raskt 25 år. I denne forbindelse skal det være 

en festloge, på stiftelsesdagen, den 26.4.2016. Påfølgende lørdag, 

den 30.4.2016 arrangeres jubileumsfest med ledsagere.  Jeg håper at 

vi brødre støtter opp om disse to arrangementene, og at dette blir et 

logeminne vi kan leve lenge med. Jeg tror at disse to 

arrangementene blir en stor opplevelse for de av oss som deltar. 

Jubileumskomiteen og kollegiet har gjort en formidabel jobb, så vi 

kan bare glede oss.  

 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Svein Hanssen 
Storrepresentant  

 

 

Jubileumsfesten 

 
Kjære brødre! 

Det nærmer seg den store dagen da vår loge fyller 25 år. Dette er en 

dag vi har valgt å markere med pump og prakt.  

 

For de som ennå ikke har bestemt seg for å melde seg på, vil jeg 

minne om hva som skal skje denne kvelden den 30. april. 

Vi ankommer Prestegårdsvegen 2. på Kongsvinger lørdag kl. 17.00 

presis. Vi blir så ført opp i salen til et kulturelt innslag av egne 

brødre og av andre. Når dette er ferdig etter ca. 30. minutter, blir vi 

ført ned i lobbyen der det vil bli servert noe godt i glasset som 

sprudler, og vi kan vrimle litt rundt å bli kjent med våre gjester. 

  

Etter en stund vil vi bli kallet inn i spisesalen der en 4 retters fest-

middag venter oss. En toastmaster fra egne rekker vil lede oss  



gjennom kvelden. 

  

Etter middagen vil det bli servert kaffe avec, og vi vil etter hvert 

kunne svinge oss på dansegulvet til musikk fra en bror. 

  

Alt dette mine brødre, vil kun koste kr. 545,- pr. person og på-

meldingsfristen er 30. mars. 

  
Vi i jubileumskomiteen ønsker selvfølgelig at flest mulig av dere vil 

sette av denne lørdagskvelden, slik at markeringen av vår 25 års dag 

blir en festdag vi sent vil glemme. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

For Jubileumskomiteen 

Einar H. Hernes 
  

 

Besøk i vår vanneloge, loge nr. 70 Tyrgils 

Knutsson, Mariestad.  

Torsdag den 11. februar 2016 skulle vår venneloge i Mariestad in-

stallere nye embedsmenn. Vår loges OM hadde mottatt en invita-

sjon fra avgående OM Börje Karlberg om å overvære denne høytid-

lige seremoni.  Vi takket selvsagt ja til dette, og torsdags morgen 

reiste OM Erik Haug, UM Roar Gusterudmoen, Fungerende Eks. 

OM Finn Nilsen, Br. Per Danielsen og Storrepresentant Svein 

Hanssen fra Kongsvinger med kurs for Mariestad. Vi ankom Marie-

stad i god tid, og tok en rundtur i byen før vi skiftet til logeantrekk. 

Spaserturen fra hotellet til logehuset tok ca. 6 minutter, og vi ble 

hjertelig ønsket velkommen av gode brødre i loge 70 Tyrgils Knuts-

son. Installasjonen av nye embedsmenn ble som alltid en høytidlig 

og fin seremoni.  

 

. 

 
 

Stormbetsmenn og ny installere embetsmenn. 

 

 

 



 
 

OM Erik Haug gratulerer den nye OM Henrik Roos. 

 

Etter seremonien i logesalen var det som alltid pyntet til festmåltid i 

spisesalen.  Her ble det mye god mat og drikke.  På bildet under gir 

vår OM Erik Haug en hilsen fra alle brødrene i loge 122 Gylden-

borg, ønsket det nye kollegiet lykke til med oppgaven og overrakte 

en blomsterhilsen til OM Henrik Roos.  

 

 
 

Den nye OM Henrik Roos i Tyrgils Knutsson takker for tilliten.  

 

Fra logens egen hjemmeside sakser vi følgende:” Installator var 

StM Björn Boström och Vice Storsir var vår egen broder DSS An-

ders Eklind. Under installationen var Jan Kempe Stormarskalk och 

gjorde en beundransvärd insats "på golvet". 

Vi hade gäster från både Norge och Finland samt från fem svenska 

loger. Tillsammans 20 gästande bröder” 

 

 



 
 

Brødrene samlet rund bordene. 

 

Samtalen mellom våre brødre og brødrene fra  loge 70 Tyrgils 

Knutsson gikk til langt ut på kvelden. Etter et hyggelig og vellykket 

besøk var vi tilbake på hotellet ca. kl. 24.30. Etter en god natts søvn 

og en fin frokost, satte vi fem oss i bilen og kjørte tilbake til Kongs-

vinger. 

 

Svein Hanssen 

(Fotoene er hentet fra loge 70 Tyrgils Knutssons hjemmeside).  

 

 

 

 

 

Brødrenes hjørne: Min hobby 

 
Mange av oss har en hobby eller en fritidsaktivitet vi liker å holde 

på med. Noen jakter eller fisker, andre samler frimerker eller 

mynter. Det å gjøre noe annet enn det som er ens jobb er viktig for 

trivselen. Selv begynte jeg å lage kniver for snart 30 år siden. Det 

startet med et «selvbyggersett» fra Brusletto. Resultatet ble sånn 

passe, men det ga meg lyst til å fortsette.  

 

 
 

Emner. 

 

Jeg fant ut at fabrikkniver var symmetriske i skaftet, men jeg ville 

ha skaft som passet til min høyre hånd. Etter utallige forsøk som 

endte i peisen, fant jeg til slutt min stil på skaftene. En brukskniv 

må sitte godt i hånda, det var drivkraften. Er en bruker venstrehendt, 



lager jeg kniven så den passer i venstre hånd. Når skaftet er klart, 

må jeg finne et blad som passer til det, det skal være harmoni i 

linjene. 

 

Skaftemner er alt av løvtrær, helst seintvoksende. Det blir flott 

mønster i kåter fra løvtrær, og settes et skaftemne i en skål med 

beis, trekker veden til seg fargen, og mønsteret i veden forsterkes. 

 

 
 

Ferdig resultat. 

 

Når kniven er klar finner jeg en lærfarge som passer til sliren, farger 

læret og legger det i vann i ca. en time før jeg former læret etter 

kniven og syr sliren for hånd. Oppbløtt lær kan formes nesten som 

gummi. Det store spørsmålet er hvor mye læret kryper når det 

tørker. Har jeg sydd for trangt er det bare å kaste det. Mens jeg 

holder på med knivene i «furtebua» lar jeg verdensproblemene 

være, jeg må ha fokus på det jeg driver med. Det er en lise for sjela i 

en stresset hverdag, og jeg er av den oppfatning at alle burde ha en 

hobby! 

 

Arild Bråten 

 

 

Turforslag: Vardåsen 

 
Kongsvinger festning er et kjent landemerke i byen. Litt lengre nord 

ligger Varderfortet som for mange er mindre kjent, men som er et 

flott turmål som gir en utsikt over byen som fint overgår festningen.  

 

En mulighet er å starte fra skytebanen til Kongsvinger og Omegn 

skytterlag i Øvrebyen. Fra parkeringen er det opparbeidet en sti som 

går inn til Kjærveien. Her tar en til venstre og følger veien til opp til 

Trættbråtan. Der holder en til venstre og følger Rettrettveien over til 

Vardåsen Fengsel. Her vil en passere utbygde stillinger som 

fungerte som nærforsvar til fortet. Nede ved fengselet er det skiltet 

opp til Vardåsen.  

 

Vardåsen består av tvillingfortene Vardefortet og Gullbekkfortet, og 

Vardåsen er en fellesbetegnelse på disse to. Gullbekkfortet ble revet 

i forbindelse med byggingen av radaranlegget.  

 



 
 

Kommandoplass med stålskjold. 

 

Det er Vardåsens venner som har ryddet området som i mange år sto 

og grodde ned. Foreningen har gjort en kjempejobb, og i dag er hele 

området fint ryddet med utsatte benker for turgåere som kan nyte 

utsikten fra toppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brystvern og løpegrav. 

 
Terje Olav Rundtom 

 

Redaksjonen utfordrer Geir Marin Pilskog til å komme med et 

bidrag i neste utgave. 

 

 

 

 

 

 

 



Vardåsen 
 

På grund av det vanskelige forholdet til broderfolket i Sverige ble 

det som et ledd i den generelle opprustningen av landet ble « 

Befestningskommisjon for sikring av tilgangene til Kristiania» 

opprettet. Den bestod av general major Melby, Oberstløytnant 

Ebbesen og Kongsvinger mann Artillerikaptein Georg Stang. Han 

ble etter en tid forsvarsminister og ble da erstattet av kaptein 

Holtfodt. 

 

Kommisjonen tok utgangspunkt i den såkalte Glomma linjen, en 

serie befestningsanlegg langs Glommas nedre løp tidlig på 1890 

tallet for å sikre oss mot angrep fra øst. Dette for at feltarmen skulle 

få tid til å mobilisere. Kommisjonen foreslo at eksisterende anlegg 

skulle moderniseres og at det skulle bygges nye anlegg fra Halden 

over Ørje og Aurskog til Kongsvinger.  

 

Georg Stang hadde vært observatør for det norske forsvar under den 

Spansk/Amerikanske krig, og hadde sett hvordan moderne 

krigsførsel og våpen hadde på de gamle festningsverkene. 

Befestningskommisjonens anbefalinger om å reetablere og utvide 

de eksisterende festningsanlegg ved Kongsvinger fikk umiddelbart 

tilslutning. Spesielt da med tanke på at fienden kunne komme med 

tog over Kongsvinger mot Kristiania. Allerede samme sommer var 

det en rekke befaringer på og omkring Vardåsen, og ca. 500 dekar 

grunn ble kjøpt av de berørte gårdene. 

 

De nye befestningene skulle bestå av 2 fort Vardefortet og 

Gullbekkfortet. Hvert med to hurtig skytende kanoner. Etter at 

kanonenes nøyaktige plassering var bestemt den 29. november 

1901, ble anleggsarbeidene begynt kort tid etter. Fortene fikk 2 

lange underjordiske tunneler for besetningene, og for å få gode 

boforhold inne i fjellet ble det satt opp små trehus med bølgeblikk 

tak og ildsted. Husene ble levert av Kongsvinger Høvleri og 

Trævarefabrikk som også leverte to latriner til hvert fort. 

Vannforsyningen ble ordnet ved at det i hvert fort ble plassert fire 

tanker som tok tilsammen 12 m3 vann. Dette skulle rekke til 400 

mann i 8 dager med en dagsrasjon på 4 liter pr. mann. Anleggene 

ble overtatt av Kystartilleriet som Festningsartilleriet sorterte under 

den --- 31. januar 1903. 

 

 
 

Dekningsstilling bak løpegraven. 

 

 

Befestningens skyts. Hovedvåpen ble på hvert fort to 12 cm. 

Schneider- Cadet hurtigskrytene kanoner montert på dreieskiver 

som kunne skyte 360 grader med en rekke vidde på ca. 10 km. 

Ved siden av disse var det 12 8,4 cm felt kanoner m/1887. Disse var 

der frem til april dagene 1940, og to av dem ble faktisk brukt av 

løytnant Bencert med de Finnlands frivillige mot tyskerne 16. april 

1940 hvor blant annet Max Manus og Shetlands Larsen var med. 

For uten om disse skulle det være 2 10,5 cm posisjonsskyts, og 



lagret på den gamle festningen 4 Hotchkiss mitraljøser, 470 krag 

Jørgensen gevær og 65 revolvere med ammunisjon. 

 

 
 

Vardefortet fra luften. 

 

For uten om festningene ble det bygget skanseverker på Urmaker 

berget ved Leirud, og utbedring av de gamle skanseverk ved Lier og 

Føskersjøen. Rundt befestningene ble det opprettet en rekke 

signalstasjoner på den gamle festning, Galteryggen, Marikollen, 

Holtberget, Rastaberget og Granlivarden. I tillegg til optiske signal 

midler kunne stasjonene koble seg inn på sivile telefon linjer. 

 

Nå får dette få klare seg. Om noen er interessert i mere viten om 

fortene, så kan det anbefales å låne boka av Per Erik Rastad « Fra 

skarpskytterregiment til heimevern 1814 – 1982. 

 

Ha en flott tur! 

 

Andreas Hemma 

 

 

Ønskediktet 

 
På oppfordring fra Jens-Erik Onsrud fra kommer mitt bidrag til 

ønskediktet i denne utgaven av Gyldenposten. 

 

FRIHET 

av Finn Rastad 

  

Frihet er et vakkert ord 

som alle bruker nå i kor 

uten at man derfor vet 

hva frihet riktig er konkret. 

  

Man vil være frank og fri 

bestemme selv hva man skal si. 

Gjøre alt man bare lyster 

søke bort fra hjemmets kyster. 

  

Hva med krefter i naturen, 

de som finner ut figuren. 

Hva med hat og kjærlighet 

som styrer oss så vidt vi vet. 

  



Stenge ute livets sorg 

og at livet er på borg, 

og at noe gjør deg glad 

vil du også fri deg fra. 

  

Når kraft og vilje hos deg selv 

og tvil og svakhet er reell 

vil du uavhengig være, 

helt alene byrden bære. 

  

Det å være helt ut fri 

er en dypfølt fantasi. 

Alle trenger vi hverandre. 

noe ingen kan forandre. 

 

Jeg utfordrer bror Leif Næss til å komme med et dikt i neste 

Gyldenposten. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Bjørn Amundsen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til alle Brødre! 
  
I forbindelse med rydding o.l finner vi alltid noe som vi ikke trenger 
mer. Nå har dere muligheten til å få gitt bort dette, som du sikkert 
har flyttet på mange ganger og som du ikke trenger.  Det kan være 
noen andre som ønsker seg nettopp dette. Denne "ruten" er satt av 
til dette –under tittelen "Gis bort".  Har du noe til overs – ta 
kontakt med redaksjonen. 
  
Vks 
  
Terje Sletholen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

AVD. KONGSVINGER 
Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger TLF. 62888370 

Inneklima og ventilasjonsentreprenør. 
 
 
 

  
Maskinell Skogsdrift ANS 

           2116 Sander 
 
 

  Tynning og  
  sluttavvirkning  
  utføres. 
    
    Mail: i-eidsmo@frisurf.no 

    Tlf.    62 96 54 67 – Mobil 916 19508 
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