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Begrunnelse for navn og segl 

ISTINDENE er en fjellformasjon geografisk beliggende i området 

mellom Målselv og Bardu kommuner, som er hovednedslagsfeltet 

for rekruttering av nye medlemmer til vår loge. Selve Istind, som 

rager 1489 m over havet, er også synlig i andre nærliggende 

kommuner. Fjellformasjonen dominerer det naturskjønne 

panorama som åpner seg i alle retninger og omspenner det 

geografiske indre midt-Troms. Disse fjellene er et begrep i 

befolkningens bevissthet og er kjent av alle. 

KJEDEN er et begrep som dekker beskrivelsen av fjellgruppen, 

men assosieres i denne sammenheng primært med viktige 

symboler/begreper i Odd Fellow-sammenheng - Kjedeledd, 

Broderkjede. 

Den kombinasjon som danner navnet ISTINDKJEDEN utgjør derfor 

en symbolikk som gir et godt dekkende navn på vår loge og er 

med fjellmotivet som segl et symbol som alle brødre samles om.  

 

Tilblivelse 

DET FØRSTE SÅKORN 

Det første initiativ med henblikk på etablering av en Odd Fellow-

enhet i indre Troms ble tatt 2. november 1976 ved at syv brødre 

fra vårt område - medlemmer av loge 84 De Tre Kjedeledd på 

Finnsnes - dannet en broderklubb. De hadde på forhånd søkt råd 

og veiledning hos embedsmenn i moderlogen, og DDSS Helge 
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Richardsen ble tidlig koblet inn som rådgiver og pådriver. 

Klubbens møter ambulerte i begynnelsen i brødrenes hjem, inntil 

kjellerstuen hos br Olav Nilsen ble fast møtested. Klubbens styre 

var: Roland Ellingsen, formann, Arild Lian, sekretær og Åsmund 

Bjørkås, kasserer. Den som imidlertid bør nevnes som den 

egentlige initiativtaker, er Kristen Bertheussen, senere formann i 

Broderforeningen og chartermedlem i logen. 

 

Bardufoss Broderforening 

Med den Uavhengige Norske Storloges velsignelse og med støtte 

av DDSS og moderlogen ble så Bardufoss Broderforening stiftet 

20. oktober 1978. På stiftelsesmøtet, som ble ledet av DDSS 

Thormod Fagernes, var alle Odd Fellow loger i Distrikt 11 

representert, rimelig nok de fleste fra moderlogen, til sammen 30 

brødre. Man ble ganske snart enig om navnet - det skulle være 

Bardufoss Broderforening. Ved valgene ble følgende styre valget: 

 Br Kristen Bertheussen, Formann  

 Br Ole Ildgruben, Nestleder  

 Br Arild Lian, Sekretær  

 Br Odd Magne Nordnes, Kasserer  

 Br Vidar Wilhelmsen, Arkivar  

DDSS foretok deretter instruksjon og erklærte til slutt Bardufoss 

Broderforening I.O.O.F. for stiftet og overlot ledelsen til 

formannen. 

 

Formålet med stiftelsen av Broderforening 

Formålet med stiftelsen av en Odd Fellow Broderforening er 

snarest mulig å danne loge. Av protokollene fremgår det at dette 

ikke har vært understreket godt nok fra starten av. Bl a. går dette 

frem av diskusjonene om verving av nye medlemmer, som jo er 

en svært viktig faktor i en slik situasjon. Man var mer opptatt av å 

diskutere prosedyrer for verving av nye medlemmer enn av aktivt 
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vervearbeid. I tiden som fulgte var alle medlemmer av loge 84 De 

Tre Kjedeledd. Oppmøte der var ekstraordinært og alle var aktivt 

med i logearbeidet. 

 

Fire års arbeid i broderforeningen gir resultater 

Den 2. februar 1979 er tomtekjøp nevnt, men saken ble utsatt i 

påvente om dannelse av andelslag, noe som aldri ble aktuelt.  

Etter ett år, i møte den 6.november 1979, er husspørsmålet og 

dannelse av egen loge nevnt under sakslistens eventuelt post, 

men dessverre bare uten noen konkrete planer utenom å øke 

medlemstallet før saken om dannelse av loge blir aktuelt.       

Dette ble meddelt Storlogen i brev av 21. november 1979. Den 

13. desember samme år ble saken tatt opp på nytt av formann, 

Ole Ildgruben, men konklusjonen ble den samme.  

Den 24. januar 1980 er spørsmålet igjen oppe til behandling hvor 

det fremmes et konkret forslag - Sundlia gamle skole. Det ble 

vedtatt å arbeide videre med saken: Innvendingen er at huset er 

for lite.  

I tiden som fulgte var det en rekke forslag som; tomt på 

Forsvarets grunn i Andselv, tomt i Bardu, kafé "Vilje" i Heggelia, 

og å etablere loge i lokalene til moderlogen på Finnsnes, men 

ingen forslag førte frem.  

På møte i Bardufoss Broderforening 13. mai 1982 ble endelig 

uthusbygningen på Fossland lansert for første gang. Forslaget 

møtte betydelig motbør, men etter hvert ble stemningen snudd, 

og fra nå av er husspørsmål foreningens hovedtema på møtene. 
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Etablering av eget logebygg 

 

To års hardt arbeid venter og en umasse timer dugnad må 

gjennomføres før nytt logebygg kan stå ferdig.  

Etter alle formaliteter med ervervelse av tomt og overtakelse av 

huset var brakt i havn, ble arbeidet med Ordensbygget påbegynt i 

august 1983. Huset ble tømt for redskaper og skillevegger fjernet. 

Fra starten av var det klart at det var nødvendig med et tilbygg. 

Dette ble innarbeidet i tegningene som senere ble godkjent av 

Storlogen. Tilbygget sto ferdig sent høsten 1983 og utgjør det som 

i dag er toaletter, garderobe, kjøkken og kantine. Fra da av ble 

Broderforeningens møter avholdt i dette tilbygget. Utover året 

1984 og startet på året 1985 ble huset ferdigstillet. 

Opp gjennom årene har logebygget gjennomgått til dels 

omfattende vedlikehold. Nytt tak, belegg i logesalen og i 

selskapslokalene, malt utvendig, anskaffelse av Odd Fellow 

merking på veggen med belysning, og i tillegg til mindre 

forfallende vedlikehold.   

 

Etablering av egen loge 

Parallelt med oppbygging av Ordensbygg foregikk etableringen av 

egen loge frem til charterdato 31. august 1985.  

I møte den 13. september 1984 ble det fattet enstemmige vedtak 

i følgende saker: 

 sak 117/84 - Stiftelse av aksjeselskap/aksjetegning  

 sak 118/84 - Fullfinansiering av Ordenshuset  

 sak 119/84 - Nevnd for logenavn og segl  

 sak 120/84 - Utnevning av nominasjonsnemd  
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 sak 121/84 - Fastsettelse av dato for instituering av loge  

Disse vedtak førte i tur og orden til følgende resultater: 

 Aksjeselskapet A/S logeheimen ble vedtatt dannet 7. 

november 1984  

 Fullfinansiering av logebygget  

 Logenavn og segl ble presentert ev en enstemmig nemd.  

 1. gangs nominasjon ble gjennomført på ekstraordinært 

møte 18. september 1984.  

 2. gangs nominasjon og valg avholdt 27. september 1984  

 Fastsettelse av dato for instituering av loge og innvielse av 

lokalene samt EI ble enstemmig vedtatt satt til 31. august 

1985.  

 

Det første Embedskollegium (1985 – 1987) 

 

Storrepresentant Ivar Fredriksen  84 De Tre Kjedeledd                                                                    

Fg Eks OM  Ole Ildgruben                                                                                         

OM    Olav Nilsen                                                                                                 

UM    Andreas Fossland                                                                                          

Sekr    Olav Frostad                                                                                                

SKM    Erling Bjerkvik                                                                                            

Kass    Torbjørn Kosmo 
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Loge 110 Istindkjeden i dag (2009 – 2011) 

 

Bilder av Storrepresentanter, Eks OM og Embedskollegier er tatt av Gunn H Schønning 

Jakobsen fra Schønning Studio på Bardufoss. 

Embedskollegium 

Storrepresentant Kjell Fossland                                                                                         

Fg Eks OM  Arve Paulsen                                                                                                 

OM    Jarle Lunde                                                                                                  

UM    Gunnar Bergholt                                                                                        

Sekr    Bjørnar Fredheim                                                                              

SKM    Einar Ulleberg                                                                                              

Kass    Knut G Thorstensen                                                                                          

Logen har i dag 64 medlemmer. Rekrutteringsarbeidet er svært 

viktig, og vi rekrutterer normalt fra kommunene Bardu, Sørreisa 

og Målselv. Dette er store kommuner med spredt bebyggelse, noe 

som gir en viss utfordring for vårt rekrutteringsarbeid. 

Målsettingen om 70 medlemmer er allikevel innen rekkevidde. 

Distriktsstorsire 

Logen er stolt av at to av brødrene fra vår loge har vært og er 

Distriktsstorsire; DDSS Andreas Fossland og DSS Oddbjørn Njøs. 

Eks Overmestere 

Olav Nilsen, Andreas Fossland, Ørnulf Holm, Vilhelm M Martinsen, 

Bjarne Johnsen, Erik Lindquister, Oddbjørn K Njøs, Einar Holmen, 

Kjell Fossland, Erling K Edvardsen, Arve Paulsen. 
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Organist 

Jarle Fossland, vår organist i alle disse år, har med sitt fine 

orgelspill og kjennskap til ritualene tilført møtene fine 

opplevelser. I tillegg har han ledet an med fin musikk med sitt 

trekkspill under ettermøtene ved flere anledninger. 

 

Utadrettede tiltak 

Gjennom alle år har logen støttet institusjoner, lag og foreninger 

økonomisk og med gaver.  

Logen gjorde en hederlig innsats i forbindelse med innsamlingen 

av penger til SOS Barnelandsbyer i El Salvador. 

I forbindelse med United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) har 

to ungdommer fra vårt område konkurrert seg til tur til FN i New 

York, med støtte til reisekassa fra vår loge. 

 

Sluttord 

Når dette jubileumsheftet går i trykken arbeider UM Gunnar 

Bergholt med hjelp av flere brødre med finpussen til 

jubileumsmøtet. Alle har nedlagt et stort arbeid over tid for at 

feiringen skal bli slik vi ønsker. 

På vegne av brødrene i Loge 110 Istindkjeden ønsker jeg alle 

hjertelig velkommen til aftenens Festloge. Godt møte. 

  

Jarle Lunde 

Overmester 

 


