
GLIMT FRA LOGE NR. 20 FRIDTJOF NANSENS HISTORIE. 

v/ Eks Stor Sekretær Gunnar Hasle. 

 

OM Svein Jacobsen har bedt meg om å gjengi noen glimt fra vår loges historie. 

Gjennom de 65 år logen har vært i virksomhet har man feiret ”runde år”, og det er bl.a. 

skrevet jubileumsberetninger ved 5 anledninger – ved 10-års jubileet i 1946, 20-års jubileet i 

1956, 25-års jubileet i 1961, 40-års jubileet i 1976 og 50-års jubileet i 1986. 

Det er de nevnte jubileumsberetninger og logens møtereferater som ligger til grunn for det 

som følger. 

 

EN NY LOGE BLIR TIL 

 

Det var brødre fra loge nr. 2 Eidsvold som tok initiativet til etableringen av en ny loge i Oslo i 

1936. Om dette forteller Eks OM Carl Fuglesang til redaktøren av jubileumsberetningen i 

1946: 

Ved siste valg i loge nr. 2 Eidsvold i desember 1934 møtte bare 55 av logens 152 medlemmer. 

I denne minimale deltakelse ved en så vidt viktig handling som valg av embetsmenn, mente 

han å se en dalende interesse for logens arbeid. 

Han kom i tanker om at br. Stor Sire i sin tale ved stiftelsen av en loge hadde uttalt ”at av 

mange grunner ble ofte en loge for stor, når dens medlemstall kom over en viss høyde”. Disse 

sannhetsord slo nå røtter i Fuglesangs sinn. Her lå kanskje årsaken. Saken ble drøftet med 

grosserer Gunnar Gaaserud og revisor Wilh. Larsen, som straks tok opp tanken om å stifte en 

ny loge. 

Meningene var imidlertid til å begynne med svært delte. Av loge Eidsvolds medlemmer mente 

noen at den manglende deltakelse i logearbeidet skyldtes at ledelsen la for stor vekt på rituelt 

arbeid, så det ble for liten tid og anledning til instruksjon og foredrag om Ordensarbeidet og 

annet, som kunne bidra til å trekke medlemmene til møtene. 

Andre mente at en ny loge lett kunne komme til å skade andre loger ved tapping av 

medlemmer og derved skape et usunt konkurranseforhold dem imellom. 

Diskusjonens bølger gikk mange ganger høyt, men stort sett var man enige om at loge 

Eidsvold var i største laget. Det var sikkert ikke ment som noen forkleinelse for den. Tvert 

imot! 

Men et overmodent tre kan vanskelig bære rik frukt. Det må gjennom beskjæring forynges og 

gis ny kraft til fortsatt utfoldelse. Og ønskeligheten av å danne en ny loge vant etter hvert 

terreng. Noe spesielt utvalg til å arbeide med saken var ikke dannet, men de som gikk aktivt 

inn for den var brødrene Fuglesang, Gunnar Gaaserud, Wilh. Larsen og Olav B. Aarstad. 

 

Så langt br. Fuglesang. Etter en rekke møter valgte man Eks OM Harald Østreng til å føre 

saken videre. Han samarbeidet med Eks OM Olaf Hallan. En broderforening ble konstituert 

den 28. april i 1936, vedtekter for foreningen ble godkjent.. 

§l i vedtektene lyder: Foreningens formål er å arbeide for opprettelse av en Odd Fellow Loge 

under navn av ”Fridtjof Nansen”. 

Det var br. Olav Bowitz Aarstad som hadde foreslått navnet, og man hadde sikret seg at det 

etter søknad ble gitt tillatelse fra Nansens etterlatte til å benytte det. Navnet var godt valgt. 

Det mener vi den dag i dag også! 

Videre inneholdt vedtektene i §4 en oversikt over komiteer man ønsket oppnevnt, for å 

forberede overgangen fra broderforening til loge. 

Til broderforeningens styre ble valgt: 

 

 



 

- 2 -  

 

Formann  - Harald Østreng 

Viceformann  - Olaf Hallan 

Sekretær   - Gunnar Gaaserud 

Kasserer  - Asbjørn Braathen 

Arkivar  - A. G. Johansen 

 

Logens segl skulle ha forbindelse med navnet, og da falt det naturlig å forbinde dette med 

polarskipet Fram som hadde hatt så stor betydning i Nansens liv - skipet som hadde vært 

lengst nord og lengst syd den gang. I følge bror Aarstad ble seglet utarbeidet av bror I. 

Suphammer, og logens motto eller devise Kamp – Liv – Seier ble foreslått av brødrene Olaf 

Hallan og Wilhelm Larsen. 

I tillegg til det konstituerende møte avholdt broderforeningen Fridtjof Nansen 5 ordinære 

møter. På det siste – den 30.09.36 – ble det bestemt at den nye loges møtedag er hver annen 

torsdag i måneden. Videre ble følgende foreslått valgt til embedsmenn: 

 

OM  - Harald Østreng 

UM - Carl Fuglesang  

Sekr. -   Gunnar Gaaserud 

Skm. - Ragnv. Bratz 

Kass. - Asbjørn Braathen 

Eks OM Olaf Hallan 

 

Som chartermedlemmer ble man enige om brødrene Aarstad, Fuglesang, Gaaserud, Hallan og 

Østreng, og deres underskrifter finner vi på vår loges charterbrev som henger oppe hver gang 

logen har møte. 

Dermed lå alt til rette for instituering, slik det innledningsvis er referert i logens første 

protokoll: 

Lørdag den 10de Oktober 1936 i Ordenens 118de år, blev Odd Fellow-foreningen ”Fridtjof 

Nansen” efter derom indsendt Ansøkning, høitidelig instituert som Loge nr. 20 ”Fridtjof 

Nansen” under den Uavh. norske Storloge av I.O.O.F. 

Høiv. Stor Sire, Br. Johan Middelthon ledet personlig Ceremonien”. 

 

Videre tar vi med fra referatet: 

”Tilstede var alle logens stiftere – 25 brødre – bortsett fra 2 som hadde begrunnet lovlig 

forfall”. 

Br. SS ønsket logen og embedsmennene til lykke med valget, og hilste spesielt den nye loge 

velkommen i rekkene. Han pekte på at det er første gang en loge har brutt med gammel vane, 

ved ikke å velge et navn knyttet til Ordenen, eller til det sted hvor logen skal virke, og han 

sluttet med å ønske alt godt for fremtiden. 

Under til beste for logen ble det så fremført hilsninger fra en rekke fremmøtte representanter 

for logene. 

OM i loge nr. 2 Eidsvold uttalte bl.a. ”at logen var stolt av å betrakte seg som moderloge for 

det nye skudd på Odd Fellows stamme”. 

 

Ved denne anledning fikk vi også våre to klubber, OM-klubben fra Leir Norge og UM-

klubben fra br. O. E. Dybvik i vår egen loge. 
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Fra stifternes fruer mottok logen en antikk bibel fra det 16. århundre. Denne benyttes i dag  

bare ved spesielle anledninger. 

 

Etter en kort pause åpnet deretter logen sitt første ordinære møte, og man gikk straks over til 

innvielse av 10 brødre. 

Ved det etterfølgende brodermåltid var det mange taler, bl.a. holdt OM Østreng dagens 

festtale, UM Fuglesang talte for Storlogen og Stor Sire Johan Middelthon hilste den nye loge.  

 

OM HARALD ØSTRENGS TALE VED INSTITUERINGEN. 

 

Mine brr! 

Som dere alle sikkert forstår er vi glade i dag. Det arbeide vi i våres tok på oss er i dag 

fullbyrdet. Loge nr. 20 Fridtjof Nansen er en realitet. 

Jeg skal ikke hefte tiden bort med redegjørelse for det som er passert forut – som nødvendigvis 

måtte passere – og som i unødvendighet er passert. 

Først i august bestemte vi oss for å få logen instituert den 10. oktober, fordi Fridtjof Nansen i dag 

ville ha vært 75 år. 

Det kan hende at alt ikke er så ferdig som vi hadde ønsket, men stort sett er vi fornøyd, og vi 

håper at vår høye overordnede – Storlogen – er så passelig fornøyd med oss i dag. 

Når vi gikk til å danne denne nye loge var det ikke og er det ikke fordi vi mener å kunne yde noe 

bedre enn de andre loger yder, men ene og alene ønsket om å utbrede våre tanker, og så vidt 

mulig i handling søke å vise at vi vedkjenner oss visse etiske læresetninger – at vi har en viss 

historie å lære fra oss. 

Navnet ”Fridtjof Nansen” var så visst ikke vanskelig å finne – vanskeligere var det å driste oss til 

å anta navnet. Vi fant imidlertid at en bedre leder, en bedre spore enn Fridtjof Nansen og hans 

livsgjerning kunne vi ikke finne. 

Vi mener altså ikke at vi er som Fridtjof Nansen, men vi håper å kunne gjøre noe av hans liv 

levende for oss – og for andre. 

Jeg vet ingen som så ubetinget og fryktløst har arbeidet overensstemmende med vår lære, besøke 

de syke, begrave de døde og oppdra de foreldreløse. Hans liv viser at det arbeide gjøres ikke uten 

kamp, men denne kamp skapte liv. Den var livet selv, og førte hva vi vel må være enige om – til 

seier for de gode uegennyttige tanker som Fridtjof Nansen var far til. Derfor har loge Fridtjof 

Nansen valgt til motto: Kamp  -  Liv  -  Seier! 

 

(Deretter ble det foredratt på grammofon en del av Nansens tale for Roald Amundsen og 

bruddstykker av uttalelser han ved forskjellige anledninger gjennom årene hadde gitt. 

OM fortsatte……) 

 

Det er dette jeg her har referert og adskillig mer som gjorde, og som gjør at navnet ”Fridtjof 

Nansen” er den fakkel som skal lyse for oss i den nye logen, den fanfare som skal holde oss 

våkne til godt arbeide, - det banner som skal vise oss vei. 

Jeg uttaler det ønske for loge nr. 20 Fridtjof Nansen, at vi må ha evne til å la den fakkel lyse, la 

denne fanfare klinge på nytt, og la dette banner fritt og rent folde seg i vinden – 

i  kamp  -  i liv  -  i seier! 
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Nå startet arbeidsdagen i den nye logen, og administrasjonsapparatet ble bygget opp i lov- 

festede former. Det ble besluttet at logens ordinære møter skal holdes hver 2. og 4. torsdag i 

måneden – unntatt i sommerperioden. Kontingenter og gradgebyrer ble fastlagt i henhold til 

Ordenens lovverk. 

Logens særlov ble utarbeidet og vedtatt. Dette var noe helt nytt og særloven ble et mønster for 

andre loger i landet!  Nominasjon og valg til en rekke viktige nevnder ble gjennomført. 

Det ble i de første årene også opprettet en rekke fonds – alderdomsfond, begravelsesfond, 

broderfond, gavefond, sikringsfond og privatfond. Det står i 10-års beretningen fra 1946 at 

fondene er opprettet med sosiale oppgaver for øye, men ikke alle tiltak kan komme for dagen. 

Mangt foretas i stillhet, og om andre bevares diskresjon. I vår tid har riktignok samfunnet 

overtatt en rekke sosiale forpliktelser, men det vil alltid være områder hvor samfunnets hjelp 

ikke strekker til. 

 

KRIG OG FRED. 

Det siste møte etter at krigen kom 9. april 1940  -  det første møtet 11. oktober 1945. 

 

Den 9. april 1940 kom krigen til Norge. Landet vårt ble okkupert av tyske tropper, og tysk 

administrasjon innførte etter hvert et strengt diktatur. Det frie ord ble kneblet, og ordener som 

bl.a. Odd Fellow ble etter hvert forbudt. 

 

I logens 73. møte – den 26. september 1940 måtte logen lukkes for en lengre periode. I 

referatet står det:  

”Br. OM refererte sirkulære av i dag fra br. SS hvor det meddeltes at Odd Fellow-logerne i 

Norge må ophøre sin virksomhet inden den 25. oktober d.å., og  fremsatte følgende forslag: 

Loge nr. 20 Fridtjof Nansen nedlegger fra og med i aften sitt arbeide. 

Forslaget ble støttet og enstemmig vedtatt.  

De valgte embedsmenn med finanskommiteens formand fikk uinskrænket fullmagt til å ta 

beslutning om anvendelsen av logens midler. 

Br. OM anmodet alle komiteer og nevnder om å indlevere sine bøger og papirer til br. 

Sekretær. 

OM takket alle brr. for samværet og logen ble lukket kl. 21.07. 42 brødre overvar møtet”. 

  

Det skulle gå 5 år før vår loge atter ble åpnet  -  nemlig med festloge den 11. oktober 1945. 

Referatet forteller oss at br. OM Harald Østreng åpnet møtet med å ønske alle vel møtt etter 

krigens fem lange år. Deretter mintes han med varme ord fire av våre brødre som var gått bort 

i disse årene. Han holdt en alvorlig og tankevekkende tale til logens brødre som konkluderte 

med at det er viktig å vise samhold og toleranse i V. K og S. 

I de resterende møter i frigjøringsåret 1945 var logearbeidet spesielt konsentrert om gjenopp- 

byggingen av logen, nye søknader fra mange mulige medlemmer, nominasjon og valg av nye 

embedsmenn for terminen 1946-47. 

Under Storlogens ledelse ble det nye kollegiet installert 9. januar 1946, av praktiske årsaker i 

loge nr. 2 Eidsvolds møte. 

Ved denne anledning rettet den nye OM Carl Fuglesang en spesiell takk til den avgåtte OM 

Harald Østreng for den strålende og initiativrike måte han hadde ledet vår loge på siden 

starten den 10. oktober i 1936. 
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10-ÅRS JUBILEUM. 

 

Torsdag den 10. oktober 1946 avholdt logen sitt 93. ordinære møte, og markerte samtidig sin 

10-års stiftelsesdag. 

Norsk Odd Fellow Blad hadde et omfattende referat, som gir et godt bilde av festlighetene. 

Der står det bl.a. å lese: 

”Jubileet ble feiret ved en rekke festligheter den 10. og 11. oktober. Torsdag den 10. samledes 

brødrene klokken 17 i logesalen. Flere gjester fra innen- og utenbys loger hadde innfunnet 

seg. Dessuten var representanter for svenske og danske loger tilstede.  

Etter at samtlige hadde inntatt sine plasser ble 25 gjestende brødre fra den nystiftede loge 

”Fraternitas” i Bergen ført inn under ledelse av sin Overmester. Deretter ble en ny kandidat, 

direktør Sverre Iversen innviet i Ordenen. 

Etter en kort pause ble festlogen åpnet klokken 1900. Storlogen ble innført og ønsket 

velkommen av OM Fuglesang. Festlogen ble så avviklet etter det vanlige seremoniell. OM 

minnet i vakre ord de fire brødre av logen som i de forløpne 10 år var vandret bort. 

Det var varme og anerkjennende hilsener og blomster fra Storlogen ved SS Joh. Middelthon, 

fra leir Norge og fra en rekke loger. Også våre nordiske venner ville hilse jubilanten. 

OM i loge nr.50 Jonathan i København overrakte vakre blomster og fra loge nr. 50 Hemdall i 

Gøteborg, som vår loge alltid har hatt en nær forbindelse med, overrakte OM Juhlin en 

vakker, gravert krystallvase fylt med blomster. Samtidig overrakte han en gave på n.kr. 

3.300,-, som skal utgjøre grunnfondet i loge Hemdalls barnefond, som skal eies og disponeres 

av den jubilerende loge. Avkastningen skal nyttes som bidrag til trengende barn, hvis fedre 

har tilhørt vår loge. 

Etter at festlogen var avviklet samledes man i den store spisesal. Ved taffelet overrakte OM 

Bjarne Bergersen fra loge Fraternitas en ualminnelig flott gave bestående av en gongong, som 

straks ble tatt i bruk!  

Neste dag var gjestene invitert på sightseeing i byen og omegnen. Man beså polarskipet 

”Fram”, Vigelands-anlegget og endte på Frognerseteren hvor det ble servert en utsøkt 

frokost.” 

 

 

ÅRENE SOM FULGTE. 

 

Den 4. desember i 1947 holdt logen sitt 118. ordinære møte, med valg av embedsmenn for 

den kommende termin.  

Til OM ble valgt Gunnar Gaaserud, UM ble Ragnvald Bratz, Sekretær Olav Bowitz Aarstad, 

Kasserer Ludvig Thinn og Skattmester ble Nils S. Stiansen.     

 De nyvalgte embedsmenn ble installert sammen med loge nr. 2 Eidsvolds embeds- 

menn i møtet den 8. januar 1948. Sett med dagens øyne var dette en uvanlig praksis – at to 

loger har fellesmøte ved en slik anledning.  

Så ble Storlogen innført og Stor Sire Johan Middelthon sammen med sine embedsmenn over- 

tok stolene. 
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Etter at samtlige valgte embedsmenn i de to loger var installert for terminen 1948/49,  

oppnevnte de respektive OM og UM sine utnevnte embedsmenn og assistenter. 

Ca 100 brødre overvar installasjonen. 

 

Søndag den 4. april 1948 holdt logen et ekstraordinært møte. Dette var møte nr. 127 i Ordenens 

130. år. 

Fra protokollen gjengis følgende: 

” Storlogens nevnd for Ordenens utbredelse i Oslo og nærmeste distrikter,  hvor vår Eks OM 

Carl Fuglesang er formann og vår sekretær  br Aarstad nevndsmedlem, hadde funnet grobund 

for Ordenens ideer i Drammen. 

På vegne av en kommende broderforening i Drammen skulle de første 7 herrer innvies i vår 

Orden. 

Efter anmodning var handlingen henlagt til søndagen. 

Samtlige embedsmenn var tilstede. 

Det viste seg at interessen for denne innvielse var meget stor også innen de øvrige Oslo-logene. 

Den store sal var fullt besatt. Tilstede var blant andre Ordenens Stor Sekretær br. Espelund og 

nevndens medlemmer Håkon Ruud og Kristian Nielsen. Samtlige Oslo-logers OM var 

nærværende -  likeså en rekke Eks.OM. 

Under utfoldelse av det vanlige høytidelige ceremoniell blev så de 7 herrer fra Drammen innviet 

i Ordenen og hilst velkommen som brødre av loge nr. 20 Fridtjof Nansen. 

Innvielsesceremonien blev gjennomført paa en fremragende måte fra samtlige embedsmenns 

side”. 

 

SKANDINAVISK FORBRØDRING. 

Vår loges embedsmenn var fremsynte, så betydningen av kontakter utenfor Norge og gikk tidlig 

inn for tanken om et interskandinavisk samarbeide. Forbindelser ble etablert med loge nr. 50 

Hemdall i Gøteborg og loge nr. 50 Jonathan i København. 

Med den danske loge døde forbindelsen av en eller annen årsak tidlig ut, mens våre kontakter 

med svenske brødre er stadig blitt fornyet. 

I mars 1937 fikk logen besøk av 25 brødre fra loge nr. 50 Hemdall i Gøteborg. Dette var en stor 

begivenhet idet det var første gang en svensk Odd Fellow loge besøkte en norsk loge. Fra dette 

møte kan nevnes at den svenske bror professor Bodman, etter brodermåltidet kåserte om sin 

deltakelse i Nordenskiølds ferd mot Sydpolen i 1902/03. Til erindring om loge Hemdalls besøk 

fikk vi som gave de to praktfulle lysestaker som pryder festbordene våre. 

I mai året etter gjengjeldte vår loge besøket med en visitt til Hemdall i Gøteborg. Sammen med 

OM deltok 31 brødre i denne turen, som ble en stor opplevelse. Gøteborgsavisene viste stor 

interesse for besøket, som fikk meget god presseomtale. 

I Gøteborgsposten for 8. mai samme år står det bl.a.: ”Besøket av den yngste norska Odd Fellow-

logen nr. 20 Fridtjof Nansen är en gjenvisit på det besøk som den gøteborgska logen nr. 50  

Hemdall førra våren gjorde hos den norska logen, vilket i sin tur var førsta gongen en svensk 

loge gästade en utenländsk. Logene kunne således berømma sig av att ha tagit initiativet til 

dylika gästningar hos broderloger och hoppas att deras exempel skall vinna efterföljd, til gagn 

før den interskandinaviska förståelsen.” 
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Ved banketten om aftenen overrakte vår OM loge Hemdall en modell av et vikingskip i sølv med 

”Loge Fridtjof Nansen” inngravert. 

 

Etter krigen var det bror Eks Storrepresentant Olav Bowitz Aarstad som tok initiativet til den gode 

kontakt vi har med loge nr. 85 Luntertun i Ängelholm. 

Det hele startet med at den svenske logen ble invitert til Oslo i 1947, for å gi ”Det gode vennskaps 

grad” og ”Den edle kjærlighets grad” til norske resipiender. Man presenterte for første gang 

gradene for åpen scene med kulisser og drakter, slik man senere også har praktisert dette hos oss 

og i alle andre loger i landet vårt. 

I logens møte den 2. februar i 1950 behandlet man et forslag fra br. Ludvig Thinn om at logen 

burde knytte fastere og mer intim forbindelse med loge nr. 85 Luntertun i Ängelholm. 

Saken ble drøftet på ny i møtet 2. mars samme år. Her fremsatte UM Aarstad følgende forslag: 

”Loge Fridtjof Nansen ønsker å knytte fast forbindelse med loge nr. 85 Luntertun, og innbyr dens 

brødre til et besøk i Oslo i løpet av mai/juni samme år”. 

Etter en del meningsutveksling – for og imot fast forbindelse og invitasjon til besøk – ble det 

nedsatt et utvalg på tre brødre som skulle forberede saken nærmere før endelig avgjørelse. 

Det hele endte med at i logens møte den 21. september ble det meddelt at brødre fra loge nr. 85 

Luntertun ville komme på offisielt besøk i oktober samme år. 

Siden den gang har det vært tradisjon at Luntertun-brødre med ektefeller kommer til Oslo annet 

hvert år, og med gjenbesøk neste år fra oss i Ängelholm. 

 

Den 7. oktober var det Festloge i anledning 14-års dagen for stiftelsen.. 26 brødre fra loge 

Luntertun ble ført inn og ønsket velkommen av br. OM. Han sa at det var en særlig glede å se 

brødre fra loge Luntertun som våre gjester fordi det var knyttet så mange gode minner og 

sterke vennskapsbånd mellom brødrene i våre to loger. 

I samme møte hilste OM Stor Sire Olaf Hallan og Stor Skattmester Harald Østreng. OM 

gratulerte med valget på siste Storlogemøte, og sa at brødrene i Fridtjof Nansen var stolte over 

at 2 brødre fra vår loge nå var betrodd høye embeder i vår Ordens ledelse. 

Stor Sire Hallan brakte en hilsen fra Storlogen. Som bror av loge Fridtjof Nansen var det 

vanskelig for ham å dvele ved denne loges fortjenester gjennom de 14 år som var gått, men 

som Stor Sire ville han takke for det alvor som var lagt for dagen i logearbeidet. Storlogen har 

meget å takke loge nr. 20 Fridtjof Nansen for, fordi denne loge alltid har støttet opp om de 

saker som Storlogen har reist. 

 

I vårt møte den 16. november i 1950 refererte OM takkeskriv fra loge Luntertun, og for utvist 

deltakelse ved kong Gustav den V død. OM meddelte i denne forbindelse at vi hadde sendt 

kondolansetelegram til våre svenske logebrødre i henholdsvis nr. 20 Hemdall og nr. 85 

Luntertun.. 

 

 

STORE DAGER I LOGEN. 

 

Etter logemøtet den 16. november holdt arkitekt Odd Nansen foredrag om flyktninge-

problemene i Tyskland. I følge referatet ”et ypperlig fremført foredrag om problemene i 

Europa slik de fortoner seg i dag. Foredraget var en rystende manifestasjon av den anelse om 

smerte og lidelse som hersker, og det var samtidig en manende appell til alle om positiv 

innsats. Det hastet med å gjøre noe. Den tyske ungdom var fremdeles mottagelig for  
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oppdragelse i demokratisk retning, men den del av verden som skulle hjelpe måtte ikke 

komme for sent”. 

Br. Stor Sire Hallan takket varmt for foredraget, som ”sikkert hadde vært en kraftig vekker for 

oss alle. Det var en flokk alvorlig innstilte menn som hadde dannet denne loge og som 

smykket seg med Fridtjof Nansens ”lysende navn”, og foredragsholderen kunne være 

forvisset om at hans foredrag hadde lagt edle frøkorn i brødrenes sinn. Så var det bare å håpe 

at disse frøkorn måtte få vekstvilkår og lede til handling”. 

 

Fra protokollen for møtet den 15. mars i 1951 tar vi med følgende, som illustrerer det gode 

samvær på ettermøtene: 

”Av protokollens ufullendte forretninger tok br. OM opp Huskommiteens skriv av 11. februar 

angående stengetider for logens ettermøter. 

Han minnet om at logen hadde fått en liknende meddelelse tidligere, og ba bror Østreng som 

medlem av Huskommiteen orientere logens brødre om motivene for det påbud som var sendt. 

Br. Østreng meddelte at bestemmelsen om at all servering skal opphøre etter kl. 2330 var 

diktert ut fra hensynet til betjeningen. Kravet om at ettermøtene skal slutte kl. 2400 var 

imidlertid nødvendiggjort av forhold som ikke angikk vår loge, og som han ikke hadde høve 

til å komme nærmere inn på. 

Det er ikke nødvendig å lage noen stor sak av dette. la han til – den vil ordne seg selv med 

tiden. OM har for øvrig anledning til å gi dispens, så bestemmelsen er ikke så rigorøs som den 

høres ut til 

Br. Sverre Iversen syntes allikevel vi måtte si fra nå. Vi må få lov til å sitte sammen også etter 

kl. 2400, uten at vi som uskikkelige skolegutter skal sitte med følelsen av at vi gjør noe galt! 

Den hyggelige form for broderlig samvær som ettermøtene representerer må ikke bli 

mistenkeliggjort på denne måten. Br. Ragnar Klemetsen var enig med br. Iversen. 

Br. Østreng repliserte at det skulle ikke mer enn 2 brødre til for å sette i verk det en kunne 

kalle en utglidning. Vi må ikke gjøre saken større ved en henvendelse til Huskommiteen. 

Br. UM beklaget at skrivet fra Huskommiteen hadde fått en så uheldig form. Br. OM mente vi 

nå burde la saken ligge. Han skulle villig benytte seg av retten til å gi dispens!”. 

I møtet den 5. april 1951 holdt OM Daae Caspersen fra loge nr.1 Norvegia et foredrag han 

kalte: ”Tanker om Innvielsesgraden”. 

Han nevnte først at foredraget egentlig var en instruksjon som han som OM i sin loge ga alle 

brr. i Innvielsesgraden umiddelbart før de ble opptatt i Vennskapsgraden, og at han hadde 

utarbeidet liknende instruksjon for de øvrige grader. 

I løpet av ca 20 minutter lyktes det foredragsholderen å åpne nye perspektiver vedr. vårt  

innvielsesrituale. Det er opp til enhver bror å tilegne seg den ideologi som Ordenens lære 

bygger på, sa han. Den enkelte kan skyve det fra seg som uforståelig, eller han kan gå inn for 

å forstå meningen med det hele. Den første vil som regel være tapt for vår Orden – den siste 

har tatt opp det egentlige Ordensarbeidet – nemlig kampen mot det onde i seg selv. 

Br. Caspersen presiserte at hans tanker ikke var autorisert av noen høyere instans – de var 

hans egne. Odd Fellows lære er ikke ortodoks, og metoden er ikke diktatorisk. Ordenen vil 

oppdra brr. til selvstendig tenkende mennesker. 

Tilslutt talte foredragsholderen om symbolikken i Vigelandsanlegget, der kunstneren på en 

gigantisk måte har skildret den kamp og seier som også er vår Ordens vei og mål. 

 

I møtet den 19. april samme år hadde logen besøk av Odd Fellow Sangforening og Odd 

Fellow Orkesteret, og den 16. mai kunne OM Gaaserud ønske 19 brødre fra loge nr. 50 

Hemdall velkommen. Samtidig fikk vi ved denne anledning også besøk av Stor Sire og  
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Storlogens øvrige valgte embedsmenn. Det var således en stor aften i logen, som opptakt til 

nasjonaldagen neste dag. 

I dette året, den 18. oktober ble det arrangert festloge i anledning logens 15-års stiftelsesdag. 

Det kom gjester fra Storlogen, logene Hemdall, Luntertun, Fraternitas og Drofnum. 

Det var på dette møte at logen fikk en meget sjelden og verdifull gave av bror Arild Iversen i 

vår loge, en matrise og fem grammofonplater med gjengivelse av Fridtjof Nansens minnetale 

over Roald Amundsen. 

 

Senere var det nominasjon av nye embedsmenn. UM Olav Aarstad ble nominert som OM, og 

6. desember enstemmig valgt til dette viktige verv. 

De andre valgte embedsmenn ble UM Nils S. Stiansen, Sekretær Gunnar K. Lie, Kasserer 

Eystein Ross og Skattmester Egil B. Taugbøl. 

Installasjonen av de ovenfor nevnte embedsmenn for terminen 1952/53 ble også denne gang 

av praktiske grunner foretatt sammen med installasjonen av embedsmenn i loge nr. 2 Eidsvold 

- i denne loges møte den 10. januar 1952. 

Av de valgte og utnevnte embedsmenn for denne terminen er det kun vår Eks OM Birger N. 

Haug som lever, og som sikkert kan berette meget fra sine tidligste år i vår loge! 

Fra 1952 – den 3. april – kan det nevnes at bror Sverre Iversen holdt et foredrag over emnet 

”Norges plass i den internasjonale flyktningeverden”, et emne han kjente inngående og som 

vakte stor interesse. 

Vi beveger oss til 29. januar 1953, og i logens møte denne aften ble det opplyst at Stor Sire 

Olaf Hallan ville fylle 70 år den 10. mai, og at det ville være naturlig at vår loge tok initiativet 

til en eventuell innsamling av midler til et SS Olaf Hallans fond blant alle landets mannsloger. 

Forslaget vant tilslutning, men p.gr.a. katastrofehjelpen til Holland, ble saken utsatt. 

Et forslag til ny særlov, vedtekter og forretningsorden for logen ble i denne perioden anbefalt 

og vedtatt. 

På møtedagen den 1. april i 1954 hadde embedskollegiet planlagt foredrag av generalsekretær 

Trygve Lie. Et begrenset antall brødre fra de andre Oslo-logene var invitert til dette møte. 

Logesalen var fullsatt av ca 150 forventningsfulle brødre da Trygve Lie og Stor Sire Olaf 

Hallan ble ført inn i logesalen av OM Olav Bowitz Aarstad.  

 

Generalsekretær Lie nevnte innledningsvis at tiltross for at han var sterkt opptatt for tiden, 

ikke kunne si nei til forespørsel han hadde mottatt fra sin gamle venn Sverre Iversen om å 

holde foredrag i loge Fridtjof Nansen. Dessuten hadde han også venner og familie i logen, og 

dette ble da avgjørende for ham. 

Generalsekretæren nevnte videre at han under sitt arbeide i FN stadig var kommet i kontakt 

med Odd Fellows og Odd Fellow organisasjoner. Organisasjoner som hadde de samme mål 

som FN og arbeidet for fred og forståelse mellom menneskene og mellom nasjonene. 

Lie hadde kalt sitt foredrag ”Verdenssituasjonen i dag”. Han tok sitt utgangspunkt i den annen  

verdenskrig, og fortsatte med FN’s oppbygging etter krigen, og dens virksomhet frem til i 

dag. I over en time holdt Trygve Lie forsamlingen i åndeløs spenning. Han fortalte om sine 

mange skuffelser i den tiden han arbeidet som FN’s daglige leder, men også om de små gleder 

ved de resultater man oppnådde. Med sitt inngående kjennskap til land og folk tok Lie oss 

med på en verdensomseiling av de sjeldne. Han viet de underutviklede land sin spesielle opp- 

merksomhet, og han fortalte om nød og elendighet, - om vanskeligheter og kamp. 

Kampen om frihet fra nød og frihet fra frykt. Vi opplevde en historietime som vi sent vil 

glemme, - en historietime så levende og intens, som kun den kan fremstille den, som selv har 

vært med på å skape verdenshistorie. 
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Foredragsholderen ble hilst med langvarig bifall etter foredraget, og det fortsatte etter at OM 

Olav Bowitz Aarstad i velvalgte ord hadde takket Generalsekretæren. 

Brødrene samlet seg så til et hyggelig brodermåltid hvor foruten Lie, Stor Sire og de øvrige 

Oslo-logenes Overmestere var loge Fridtjof Nansens gjester. 

Under middagen holdt Stor Sire Olaf Hallan en tale for Trygve Lie, hvor Generalsekretæren 

ble hyllet for sin innsats i FN. Generalsekretær Lie takket for maten. 

(Referatet fra dette møte er skrevet av vår loges daværende Sekretær Olav Jenssen.) 

 

 

AKTIVT LOGEMILJØ  -  AKTIVE BRØDRE. 

 

Den 21. september 1957 døde vår avholdte konge, Haakon VII, og i vårt møte den 3. oktober 

ble han minnet av vår OM Mads Bøhn. 

Videre minnet OM Stor Sire Olaf Hallan som døde den 25. september. Stor Sire Hallan var  

chartermedlem i vår loge, og fungerte som dens første Eks OM. Han hadde dessuten hatt høye 

embeder i leiren og i Storlogen. Fra 1950 og til sin død ledet han Ordenen. I logens festskrift 

ved 25-års jubileet beskrives bror Hallan bl.a. således: 

I vår loge var han en av de sentrale skikkelser, - avholdt av alle på grunn av sin naturlige 

elskverdighet og sitt omgjengelige vesen.  

Sine tillitsverv skjøttet han med verdighet og fast hånd. Hans representative skikkelse gjorde 

seg også sterkt gjeldende i det internasjonale Ordensliv. Ved siden herav var han en kjent og 

skattet mann også utenfor Ordenen, der han med rike resultater deltok i forenings- og 

organisasjonsvirksomhet. Hans bortgang var et stort tap for Ordenen og for de virksomheter 

som har nydt godt av hans interesser. 

 

Ved Stor Sire Hallans bortgang overtok 1. Dep. Stor Sire, vår bror Harald Østreng, vervet som 

Stor Sire. Han ble gjenvalgt som Stor Sire for neste periode – 1958/62. 

Bror Østreng var også en av vår loges chartermedlemmer. Brødrene Hallan og Østreng var 

begge aktive ved planleggingen og reisningen av Stortingsgaten 28 som sto ferdig i 1934  -  

Odd Fellow Ordenens høysete, og de satt i styret for gården i mange år. 

 

Den 5. desember 1957 ble det nye kollegiet for perioden 1958/59 valgt, og i møtet den 15. 

januar 1958 ble de valgte embedsmenn innsatt i sine embeder. 

Kollegiet var: OM Gunnar K. Lie, UM Olav Jenssen, Sekretær Knut Rygh (senere Einar 

Brovoll. p.gr.a. br. Ryghs sykdom), Kasserer Kaare Veidholm og Skattmester Reidar Viland. 

Eks.OM Gunnar Gaaserud ble i et senere møte gjenvalgt som logens Storrepresentant. 

 

Det var en veterantildeling i logen den 4. desember 1958, som viser hvor aktive logens brødre 

har vært i Ordens-sammenheng: 

Bror Ivar Dalaaker ble tildelt 25-års veteranjuvel av følgende brødre fra vår loge: 

Stor Sire Harald Østreng, Spesialdeputert Stor Sire Carl Fuglesang, Storskattmester Gunnar 

Gaaserud og Storrepresentant Olav Bowitz Aarstad. 

I årets siste møte markerte OM den forestående julehøytid. Han sa bl.a. at om noen dager vil 

kirkeklokkene over store deler av verden bringe fredens budskap slik som til hyrdene hin 

julenatt. Freden – sa OM – hvor er det blitt av den og dens idealer? Den synes å ligge langt 

unna, og kald – ja delvis også varm – krig og ufred mellom menneskene er blitt alminnelige 

foreteelser. I vår tid med de moderne kommunikasjonsmidler får også vi her i Norge alt mer  
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innpå oss enn tidligere. Det som det kommer an på i bestrebelsene for en bedre verden, er det 

enkelte menneskes vilje og fordragelighet – og en god tone som går videre landene imellom. 

Disse ord er sannelig aktuelle den dag i dag! 

 

Det vanket mye heder og berømmelse for flere Fridtjof Nansen-brødre i disse årene. 

Eksempelvis hadde vår bror Ragnvald Bratz senior – ifølge logens referat for 17.09.59 – stilt 

seg slik til i livet at H.M. Kongen hadde funnet ham verdig til å bli utnevnt til Ridder i Den 

Kongelige St.Olavs Orden. 

Stor Skattmester Gunnar Gaaserud fikk 40-års Veteranjuvel den 15. oktober samme år. Her 

presiserte Stor Sire ved tildelingen at dette tegn for så vidt ikke er noen utmerkelse, idet det 

bare angir 40 års medlemskap. Han gjorde dog spesielt oppmerksom på den trofasthet som et 

slikt tegn er bevis på. 

Bror Gunnar Gaaserud døde 12. september året etter. Han var et av logens chartermedlemmer, 

og hadde gjort en stor innsats for logen og Ordenen gjennom sitt lange logeliv. 

 

Den 20. september i 1961 døde vårt chartermedlem Eks OM Carl Fuglesang, som i sitt logeliv 

hadde markert seg med styrke i Ordenens tjeneste. OM Nils S. Stiansen minnet ham, og i 

referatet fra logens møte den 21. september står det bl.a.: 

OM refererte Eks OM Fuglesangs data som Ordensmedlem, berømmet hans store innsats i 

Ordenens tjeneste, og sa at han hadde innehatt de aller fleste embeder Ordenen kan pålegge 

et medlem. Han kom spesielt inn på arbeidet med Odd Fellow Hjemmet i Oslo. 

 

I 50- og 60-årene kommer to brødre – Einar Brovoll og Knut Rygh – stadig mer inn i bildet 

som sekretærer, OM-er og aktive medlemmer i loge og leir. 

 

NYE JUBILEER – VAKRE GAVER 

 

Etter å ha markert logens stiftelsesdag den 10. oktober med 10-års jubileum i 1946, 20-års 

jubileum i 1956, var det klart for ny festloge i 1961. På stiftelsesdagen var Stor Sire Østreng – 

vår første OM og OM Nils S. Stiansen invitert til Polhøgda til bekransningen av Fridtjof 

Nansens grav i anledning 100-års dagen for hans fødsel. 

Festlogen ble avholdt den 14. oktober under OM Stiansens ledelse. Storlogen med Stor Sire 

Østreng i spissen var tilstede ved festlighetene. 

Fem brødre ble denne aften tildelt 25-års Veteranjuvel, og det var ved dette jubileet at 

brødrene for første gang fikk beskue den nøyaktige kopi av polarskuta ”Fram”, som i dagens 

anledning ble benyttet som bord-dekorasjon. 

I forbindelse med jubileet ble det opplyst at OM Stiansen hadde skjenket kr. 5.000,- til privat- 

nevnden, som tilskudd ved arrangementer. Videre hadde han skjenket kr. 100.000,- , som skal 

benyttes som logens tilskudd til inn- og utvendig utsmykning på Odd Fellow-hjemmet i Oslo. 

 

Det neste jubileum kom på stiftelsesdagen i 1966, da logen markerte sitt 30-års jubileum med 

festloge under ledelse av OM Knut Rygh. Blant gjestene i dette jubileum var Stor Sire Edgar 

Otterbeck.  

Storrepresentant Olav B. Aarstad hadde tidligere tatt opp tanken om å skaffe logen nye ante- 

pendier til vårt 30-års jubileum – som gave fra logens kontingentfrie brødre. Skattmester 

Ingolf Paller, som var formann i Anskaffelsesnevnden fikk dette oppdraget. De nye ante- 

pendiene forelå nå i hans eget design, og stolene ble deretter bekledd med disse. 
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Videre tok OM opp at man hadde realisert en gammel tanke om at OM skulle få et synlig bevis 

for sin tid som OM – en sølvskål med inskripsjon. Denne ble utdelt til de Eks OM  som var 

tilstede. Tradisjonen med sølvskålen er senere holdt vedlike! 

 

 

ARBEIDSDAGER  -  OG  NYE TUNGE STUNDER. 

 

Vi er kommet til året 1967. 20. oktober dette året døde bror Sverre Iversen nær 88 år. Han ble 

minnet av OM Knut Rygh, som bl.a. sa ”at vi i savnet må føle oss lykkelige over hva han ga 

oss av sin rike arbeidsdag”. 

Sverre Johan Iversen, som var Statens arbeidsdirektør før pensjonsalderen, ble innviet den 10. 

oktober 1946, dagen da logen feiret sin 10-års stiftelsesdag. Han var en meget aktiv 

Ordensbror, som på mange måter markerte seg i logen. Fra beretningen om Stortingsgaten 28 

– utgitt i september 1967 – ser vi at ”vår bror Sverre Iversen var en ildsjel når det gjaldt å få et 

Odd Fellow Hjem som eldre medlemmer i Oslo kunne flytte til, bo og trives i. Det var i 

vesentlig grad hans fortjeneste at man av Oslo kommune fikk festet den nydelige tomten på 

Kringsjå. 

 

Året etter – den 15.06.68 døde vårt Chartermedlem og logens første OM,  Eks Stor Sire 

Harald Østreng. Han ble minnet i logens første møte etter sommerferien.  

Om ham er det sagt at han var en dynamisk kraft med et utall av krevende embeder og 

byrdefulle hverv. Ved sin kloke framferd, sitt sunne judisium og overlegne administrative 

evner, har han gjort en innsats utover det enestående. Som Ordenens Stor Sire siden 1957 har 

han  hatt en sentral stilling i den gledelige utvikling som karakteriserer årene etter 

frigjøringen.” 

 

Det var så klart for embedskollegiet for perioden 1968/69 og følgende ble valgt: 

OM Leiv Fure, UM Einar Brovoll, Sekretær Kaare Veidholm, Kasserer Reidar Andresen og 

Skattmester Erling Nagel. 

Fra denne perioden nevner vi først møtet den 15. februar der OM Leiv Fure kåserte om form 

og innhold i Loge- og Ordensarbeidet. Han understreket sin glede over at vår loge alltid hadde 

lagt stor vekt på verdige former og nøyaktig gjennomført rituelt arbeide. Dette er ikke et mål i 

seg selv, men formålet med formene er at de skal formidle et Odd Fellow-budskap til beste for 

brødrene – og derved for våre medmennesker. 

Etter OM’s mening var det ikke inspirerende nok med en tørr forretningsorden på et 

logemøte. Han ville derfor slå til lyd for at man fikk kåserier og innlegg av brødrene om 

Ordenens etiske emner, som han nevnte en rekke eksempler på. For eksempel om tankene bak 

Pleiehjemmets vedtekter, Odd Fellow Hjemmets drift, Odd Fellow Bladets redaksjonelle 

opplegg  -  og en rekke andre saker, som kunne aktivisere og engasjere brødrene. 

Hensikten bak disse tanker var å prøve å gi møtene en atmosfære som skulle trekke flere 

brødre til fremmøte.  

OM avsluttet med noen betraktninger om fremmøteprosenten, som han så som et relativt 

begrep. Han mente det var riktigere å skape et tiltrekkende logemiljø, enn å ”pukke” på 

fremmøtet – uten å ta hensyn til bakgrunnen for mulig fravær. 

Embedsmennenes oppgave er å legge forholdene til rette for et personlighetsutviklende og 

hyggelig miljø, som er så tiltrekkende at brødrene foretrekker logen fremfor andre alternativer 

på fritidsmarkedet. OM appellerte så til brødrene om større personlig enga gement i 

logearbeidet. 



- 13 –  

 

Den 30. januar 1969 ble vår Eks OM Gunnar K. Lie tildelt Veteranjuvelen for 40 års 

medlemskap. Det var 1. Dep. Stor Sire Arne Espelund som tildelte ham juvelen, og som ga 

bror Lie stor honnør for hans arbeid for loge og leir. 

Samme år hadde logen høye gjester på besøk. Det var Sovereign Grand Master Chester J. 

Hunnicutt fra USA, Stor Sire Edgar Otterbeck, 1. Dep. Stor Sire Arne Espelund og andre 

medlemmer av Storlogen, som besøkte oss den 22. mai. 

Under utfoldelse av det høytidelige seremoniell ble da bror Olav Flaatedal forfremmet til Det 

Gode Vennskaps Grad. Gradspillet ble fremført for åpen scene – står det i referatet! 

De brødre som deltok fikk gratulasjoner av Sovereign Grand Master i hans etterfølgende tale. 

Han sa bl.a. at Ordenen lå på et høyt plan i Norge, og han takket vår loge for hva den har gjort 

for Ordenen. 

I møtet den 18. september år var det 1. gangs nominasjon av Storrepresentant med varamann, 

og i neste møte ble Eks OM G. K. Lie valgt og Eks OM Knut Rygh ble varamann for 

Storrepresentanten. 

 

I samme møte ble det referert brev fra Eks OM Nils S. Stiansen, som meddeler at restbeløpet 

av den pengegaven på kr. 100.000,- som han ga til vår loges 25-års jubileum – øremerket 

utsmykking av Odd Fellow Hjemmet på Kringsjå nå er benyttet til innkjøp av malerier til 

Pleiehjemmet. 

 

Vi er kommet til året 1970, og det første møte ble åpnet med installasjon av følgende nye 

embedsmenn: 

OM Einar Brovoll, UM Bredo Østbye, Sekretær Einar Forum, Kasserer Arne Stenersen og 

Skattmester Erik Petersen. Som CM utnevnte OM Raymond Birkedal. 

I neste møte ble Eks OM Olav Bowitz Aarstad kalt frem for OM, og iflg. referatet sa OM 

noen velvalgte og samtidig meget velfortjente ord til han i anledning hans 70-års dag:   

Det er ikke mulig her å nevne alt det bror Aarstad har gjort og betydd for Logen og Ordenen. 

Han har vært meget aktivt med i Leir og Storloge, opprettelse av Aldershjemmet på Kringsjå, 

stiftelse av nye loger osv. Ordet takk til bror Aarstad er i grunnen så lite, men det kommer i 

hvertfall fra vårt aller innerste. I Embedskollegiet var det enighet om at vi har bare en 

bror Aarstad, og hans 70-års jubileum ga oss en kjær anledning til å gi ham en spesiell og vel 

fortjent hyldest! 

Deretter overrakte OM et vakkert sølvkrus til bror Aarstad. Han var for øvrig på dette 

tidspunkt det siste av våre Chartermedlemmer som fortsatt var i live. 

Bror Aarstad hadde hatt de fleste viktige verv i logens ledelse, og var også en periode logens 

Storrepresentant. Han var for øvrig en meget engasjert og ivrig Odd Fellow bror med ”sine 

meningers mot.” 

Den 16. august i 1970 fylte Eks OM Nils S. Stiansen 70 år. Han omtales i den anledning i  

Norsk Odd Fellow Blad, hvor det bl.a. står:  Br Stiansen ble opptatt i vår Orden i 1934 i loge 

nr. 2 Eidsvold, men gikk over til loge nr. 20 Fridtjof Nansen da denne ble stiftet i 1936. 

I årenes løp har han hatt en rekke embeder og tillitsverv, og var i terminen 1960/61 logens 

OM. Men br Stiansen er utenfor sin egen loge først og fremst kjent som skaperen av Odd 

Fellow Hjemmet i Oslo, ferdig i 1963, og Odd Fellow Sykehjem, ferdig i 1968. 

Med liv og sjel har han gått til dette arbeidet, med pågangsmot og med offervilje, og han må 

tilskrives hovedæren for våre to prektige hjem. Disse viser oss ikke bare den dyktige 

byggmester, men lærer oss også noe om mennesket Nils S. Stiansen. 

Bror Stiansen fikk 40-års Veteranjuvel 18. april i 1974, og i dette møte overrakte han logen en 

ny vakker alterduk – som logen hadde savnet i alle år. Han gikk bort den 25. juli samme år. 
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Senere på høsten – i logemøtet den 15. oktober var aftenens hovedtema ”Hva er årsaken til at 

så få møter i logen?” Flere synspunkter fremkom: Foredragsvirksomhet kan øke interessen; 

ettermøtene bør kunne gjøres bedre og mer interessante for flere, med det formål å sveise 

brødrene mer sammen. Underholdning på ettermøtene ble også nevnt.  

(Vi kjenner oss igjen!). 

Av andre evenementer høsten 1970 kan nevnes at den 25. oktober ble den nye C-salen i 3. 

etasje høytidelig innviet til Ordensbruk, og vår loge benyttet denne salen første gang den 7. 

januar året etter. Det var for øvrig allerede den gang forslag om at man burde finne andre og 

mer egnede navn på logesalene, men fortsatt benytter man jo bokstavbetegnelser. 

 

Høsten 1970 ble det opplyst at vår bror Leif Wilhelm Tuman var valgt til 1. Dep Stor Sire, og 

at Eks OM Olav Jenssen var utnevnt til Stor Marsjall i Storlogemøtet tidligere i dette året. 

I møtet den 29. oktober markerte man logens stiftelsesdag den 10. oktober. Etter innvielse av to 

brødre, hvorav Frank Marlow Christensen var den ene, installerte Storlogens embedsmenn bror 

Kaare Veidholm som logens nye UM for resten av perioden 1970/71. Årsaken til dette var at 

UM Bredo Østby av helbredshensyn hadde bedt seg fritatt. 

 

Den 27. mars i 1971 døde bror Ingvald Suphammer. Han vil alltid bli husket som en av vår 

loges pionerer, ikke minst da det var han som skrev vår logesang. Bror Suphammer tegnet også 

vårt segl, som skulle ha en klar forbindelse med logens navn. Det falt naturlig å forbinde dette 

med ”Fram”, skuta som hadde hatt så stor betydning i Nansens liv.  

 

I årets siste møte valgte logen nytt embedskollegium for perioden 1972/73, og følgende 

nominerte brødre ble valgt: 

OM Kaare Veidholm, UM Ragnar Gashus, Sekretær Jan Moldegård-Eriksen, Kasserer August 

Christiansen og Skattmester Egil C. Eide. 

De valgte embedsmennene ble innsatt i sine embeder i logens møte den 13. januar 1972.  

 

I referatet fra møtet den 19. oktober i 1972 – i forbindelse med vår loges 36. årsdag leser vi 

bl.a.:  

Som en av loge Fridtjof Nansens stiftere ga Storrepresentant Aarstad en redegjørelse om 

forholdene rundt stiftelsen og logens vekst, en fremstilling preget av personlige opplevelser og 

krydret med detaljer om brødre i arbeid for en ny loge, om antrekk, ritualer og samarbeide 

over landegrensene. På flere områder ble loge nr. 20 Fridtjof Nansen en foregangsloge. Våre 

særlover ble kopiert av de fleste loger landet over. Initiativet til nordisk samarbeide logene 

mellom ble tatt av loge Fridtjof Nansen i 1936/37. Det var også vår loge som fikk i stand de 

første gradgivninger med kulisser og spill for åpen scene. Innen Leiren og Storlogen har vår 

loge markert seg med høye embedsmenn.”  

Eks Storrepresentant Aarstad sluttet med håp om fortsatt hell og fremgang. Han talte til en 

meget lydhør og engasjert forsamling.” 

 

Ved årsskiftet 1972/73 holdt Storrepresentant Knut Rygh et foredrag i logen med tittelen 

”Ordenens oppbygging”. 

Fra referatet nevner vi at Rygh som Storrepresentant hadde blitt slått av hvor mye stoff det 

finnes som er lite tilgjengelig for brødrene. Han kunne tenke seg å få samlet i en ”Fridtjof 

Nansen publikasjon” opplysninger om bl.a. Begravelseskassen, vedtekter og rettigheter, vår  

 



- 15 –  

 

eiendom Stortingsgaten 28, logens huskommite, Overmesterutvalget, våre institusjoner oppe 

på Kringsjå og ”De ensomme venner”.  

 

Han gikk deretter over til sin orientering om Ordenens oppbygging internasjonalt og hvordan 

vår egen Storloge er organisert. Han stilte så spørsmålet om vår Orden er demokratisk? Han 

mente ja, fordi  Ordenen er åpen for enhver norsk borger som tror på et høyeste vesen, som 

har et uplettet rykte og en moralsk vandel det ikke er noe å si på. Vi har også et folkestyre, sa 

han. Enhver bror som har tredje logegrad har stemmerett i logen.  

 

Den 10. januar i 1974 installerte Storlogens embedsmenn et nytt embedskollegium. 

Storlogens representanter var DDSS Arne Werner Madsen, Stor Marsjall Olav Jenssen, 

Storrepresentantene Ole Wessel-Klausen, Knut Rygh og fung. Eks OM Einar Brovoll, tre av 

dem fra vår egen loge! 

Følgende embedskollegium ble installert: 

OM Ragnar Gashus, UM Jan Moldegård-Eriksen, Sekretær Knut Becken, Kasserer Thorbjørn 

Ulleberg og Skattmester Rolf Haug. 

 

Senere dette året fikk vi besøk fra loge nr. 85 Luntertun. Det var 14 brødre med OM Åke 

Jønsson i spissen som deltok i vårt møte den 7. september. I den forbindelse mottok logen et 

vakkert maleri som gave fra gjestene. 

På høsten ble det vedtatt statutter for Logen no. 50 Hemdalls Barnefond, som senere er gått 

inn i Broderfondet. Statuttene for dette finnes som tillegg 1 i logens særlov. 

Årets siste møte ble avsluttet med et høytidsstemt og vakkert julearrangement.  

 

Den 3. april i 1975 var det nok en stor aften i logen. Storlogens representanter, 1. Dep. Stor 

Sire Leif W. Tuman, Stor Sekretær Castberg-Voss, Stor Skattmester E. Evjen, Stor Marsjall 

Bråthen og Storrepresentant Knut Rygh ble ført inn. Under utfoldelse av det høytidelige sere- 

moniell ble Eks Storrepresentant Olav B. Aarstad tildelt 50-års Veteranjuvel. I sin tale til 

jubilanten fremhevet Dep. SS hvilken ildsjel br Aarstad alltid hadde vært i Logens og 

Ordenens tjeneste; det sto stor respekt av ham fordi han gikk inn for å bevare Ordenens etiske 

verdier, og håndheve de verdige former vi har i logesalen. 

Av de store ting br. Aarstad hadde vært med på å gjennomføre fremhevet 1. Dep. Stor Sire 

Odd Fellow Aldershjem.. 

50 aktive og virksomme år i Odd Fellow Ordenens tjeneste har satt sine spor. Bror Olav 

Bowitz Aarstad gikk bort den 2. juni i 1980. 

 

I møtet den 28. august i 1975 var det installasjon av følgende embedskollegium: 

OM Jan Moldegård-Eriksen, UM Mons Oppedal, Sekretær Raymond Birkedal, Kasserer 

Erling Reiland og Skattmester Rolf Haug. 

Samme høst holdt logen Gradgivningsmøte for 13 loger og 2 broderforeninger i Distrikt 1. 

Møtet ble arrangert av Leir nr. 12 Akershus. Under dette møte ble bror Svein Jacobsen 

forfremmet til Den Edle Kjærlighets Grad. Detter ble logen satt ned i Det Gode Vennskaps 

Grad, og etter en kort pause ble bror Leif Ørjansen tildelt denne grad. DDSS Werner-Madsen 

ga vår loge kompliment for fremføringen av gradene! 

Senere på året var bror Kjell Weum Eriksen fra loge nr. 22 Thomas Wildey invitert til å holde 

et Ordens-foredrag. Han tok for seg temaet: ”Kapellanstolen og mørkegangen”. Dette var for 

brødrene en meget interessant gjennomgang av grunnlaget for de seremonier og ritualer som 

vårt innadvendte arbeide bygger på. 
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Året 1976 startet som tidligere år. Et tema som stadig har vært oppe til debatt, er kontingenten 

til logen, som for øvrig varierer i de enkelte loger. Det ble hevdet at kontingentene burde være  

ens, men i Overmesterutvalget hadde de fleste hevdet at logene bør stå fritt, og selv få 

bestemme sine kontingenter. 

 

I løpet av våren var saken debattert, og en økning i henhold til forslag fra Finansnevnden ble 

vedtatt i april. 

(Overmesterutvalget er et utvalg hvor alle distriktets Overmestere er representert). 

 

I januar dette året holdt Stor Skattmester Erik Evjen et kåseri over emnet ”Fadderens plikter 

og ansvar”. Han påpekte at fadderen har store forpliktelser, ikke bare overfor kandidaten, men 

også overfor logen. Fadderen må nøye vurdere om kandidaten vil være mottagelig overfor  

logens seremonier, om han kan være tolerant. Han må være forvisset om at kandidaten 

bekjenner seg til troen på et høyeste vesen. Målet må være: høyt nivå, høy moralsk standard 

til beste for logen, Ordenen og våre medmennesker!”. 

 

7. oktober 1976 holdt loge nr. 20 Fridtjof Nansen sitt 692. ordinære møte. Logen ble åpnet i 

Innvielsesgraden som festloge med feiring av 40-års jubileet. 

Det var gjester fra Storlogen, fra leirene, andre loger i Norge og Sverige tilstede. 

.Bror OM’s festtale var en gjennomgang av hva vi har oppnådd, og en takk til alle som i ord 

og gaver gratulerte oss denne aften. Han nevnte at tre av våre stiftere fremdeles lever, og at de 

var med oss på dette møtet. Disse var vårt chartermedlem Olav Bowitz Aarstad, Eks OM  Ove 

W. Thoresen og br. Ivar Dalaaker. 

Etter talen ble Eks Storrepresentant Aarstad av br. CM ført frem til OM, som sa at alle 

brødrene i vår loge på denne høytidsdag ønsket å rette en spesiell takk til ham. Ikke bare fordi 

han er chartermedlem, men også for den store innsats han har gjort for logen og Ordenen 

gjennom alle disse år.  

OM sa videre: Det er sagt om Dem at De siden stiftelsen har vært logens våkne og ømfindtlige 

samvittighet. De har vært en ildsjel og en inspirasjonskilde som mange kan misunne oss!”. 

 

Ved årets slutt oppsummerte OM at vi i 1976 har hatt 24 ordinære møter. Det ble innviet 8 

nye brødre, men samtidig gikk 5 brødre bort. Vi hadde 10 møter med forfremmelser og det 

ble tildelt 25-års Veteranjuveler til 5 brødre.  Med andre ord et godt arbeidsår i logen!  

 

 

NYE GODE ARBEIDSÅR  -  NYE VETERANER! 

 

1.september i året 1977 holdt logen sitt første møte etter sommerferien, og de valgte embeds- 

menn for kommende periode  installert: OM Mons Oppedal, UM Birger N. Haug, Sekretær 

Per Bredo Østby og Skattmester Olav Friis Flaatedal. 

Til CM ble bror Svein Jacobsen utnevnt. 

 

Denne terminen var en vanlig, god arbeidsperiode i logen. Det eneste større arrangement det 

første året var tildelingen av 40-års Veteranjuvel til vår bror 1. DSS Leif Wilhelm Tuman. 

 

Tildelingen ble foretatt av Stor Sire Arne Espelund, som i sin tale fremhevet hvilken ildsjel 

bror Tuman alltid hadde vært i Ordenens tjeneste, og hvilken vekt han la på at seremoniene 

ble korrekt gjennomførte. 
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Den 3. juni i 1978 ble det arrangert festloge med damer. Foranledningen var besøk fra loge nr. 

85 Luntertun. Det var for øvrig 30 år siden denne loge for første gang besøkte oss. 

 

Det bør også nevnes at Storlogen igjen hentet embedsmenn fra vår loge idet Eks OM Einar 

Brovoll ble valgt til Stor Skattmester i Den Norske Storloge for perioden 1978/82 og 

Storrepresentant Knut Rygh utnevnt til Stor Kapellan for samme periode. 

 

Den 3. mai i 1979 ble Stor Skattmester Einar Brovoll tildelt 25-års Veteranjuvel av Stor Sire  

Arne Espelund. Stor Sire fremhevet i sin tale til jubilanten at Ordenen hadde trukket store 

veksler på ham. Stor Sire Espelund sa videre at han og jubilanten var brødre og venner i det 

daglige, men ”at det må være stort å ha deg som personlig venn. Du er en sann Odd Fellow!”  

 

Den 30. april samme år ble følgende valgte embedsmenn for perioden 1979/80 installert i sine 

embeder: OM Birger N. Haug, UM Raymond Birkedal, Sekretær Erland Sætrang, Kasserer 

Skjoldulf P.G. Lihaug, Skattmester Kjell Gram. 

Br. Svein Jacobsen fortsatte som CM. 

 

I et senere logemøte dette året ble br. Bredo Martin Østby tildelt 40-års Veteranjuvel av 

Storlogens Embedsmenn. Som OM fungerte Eks Dep. Stor Sire Leif W. Tuman, UM var Stor 

Skattmester Einar Brovoll, Kapellan var Stor Kapellan Knut Rygh og CM Storrepresentant 

Kaare Veidholm. I sin tale til jubilanten sa Dep. Stor Sire  bl.a. at bror Østby er en 

merkesmann for logen og et forbilde for brødrene! 

. 

Ved utgangen av året 1979 var det 135 brødre i logen, hvilket betyr en nedgang på fire brødre 

i forhold til året før. Det bedret seg noe i 1980, da vi kunne telle 136 brødre.  

I referatet fra siste møte i 1980 bemerkes det riktig nok at man har et rekrutteringsproblem! 

 

Den 27. august i 1981 gikk et nytt embedskollegium til sine plikter. Det var OM Raymond 

Birkedal, UM Per Bredo Østby, Sekretær Skjoldulf P.G. Lihaug, Kasserer Gunnar Løken og 

Skattmester Leif Ørjansen. 

 

I møtet den 15. oktober dette året refererte bror Helge E. Jordan til et tidligere ønske i logen 

om en ny bibel til ”vanlige møter”. Han overrakte en gedigen bibel, i hvilken han hadde 

innsatt følgende hilsen: Denne bibel er en gave til Loge nr. 20 Fridtjof Nansens årsdag den 

10. oktober 1981 anno domine  -  i takknemlighet for gode minder i V. K. og S  -  Helge E. 

Jordan.  

 

Bibelen – trykket i København i 1757, har denne innskrift: Biblia – Det er den ganske Hellige 

Skrifts Bøger ved Hans Kongelige Majestet – vår allernådigste Arve-Herre Kong Friedrich 

den Femtes Christelige omsorg”. 

Loge Fridtjof Nansen har altså nå 2 bibler, begge klenodier! 

I det første møte den 7. januar i 1982 minnet man i henhold til Stor Sires bestemmelse og det 

tilsendte rituale om 200-års jubileet for vår Ordens grunnlegger Thomas Wildey, født 15. 

januar 1782. 
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Med jevne mellomrom arrangerer embedskollegiene Venneaftener, for å informere om vår 

Orden og vår loge. Et slikt møte ble eksempelvis avholdt i lobbyen den 4. mars i 1982, og det 

var 10 gjester å tilstede. Eks DSS Leif W. Tuman ga en orientering. 

 

I høstens første møte – den 2. september -  gratulerte OM vår bror Einar Brovoll, som er valgt 

til Dep. Stor Sire for perioden 1982/86. 

I september 1982 var det også nominasjon og valg av Storrepresentant, og Eks OM Kaare 

Veidholm ble gjenvalgt i dette embede. 

 

Logen har alltid sørget for enkene etter våre avdøde brødre. Som eksempel kan nevnes 

Enkenevndens beretning fra 1982. Det var da arrangert en vellykket sommerutflukt til Hurdal 

via Eidsvoll Verk, og med retur via Lygnaseter. Videre sørget enkenevnden for gaver til jul, 

og flere enker ble besøkt i den anledning. Antall enker kan selvsagt variere. På dette tidspunkt 

hadde vi 49 enker! Våre enker er selvsagt også invitert de årlige logeball, hvor vi i mange år 

har kunnet beundre br. Douglas Petit flotte dekorasjoner. 

 

Vi hadde mange foredrag i logen på denne tiden. Dette kunne være foredrag holdt inne i åpen 

loge, eller på ettermøtene. Foredragsvirksomheten er ofte et ledd i en streben etter større 

kunnskap om vår Orden, men kan også ha andre formål som for eksempel emner av etisk 

karakter. 

Et interessant foredrag ble holdt av Eks Dep. SS Leif W. Thuman i januar om „Leiren, dens 

arbeid og mål“. Han gav brødrene en meget god innføring i historikk og arbeidet i leiren. Fra 

1983 kan vi nevne foredraget DDSS Arne Gjerberg holdt om Ordenens historie, hvor han kom 

inn på tidligere tiders ordener, med hovedvekt på tiden etter 1842  -  skillet mellom 

Manchester Unity og den nåværende Odd Fellow Orden. 

Senere holdt bror Leif Busk Petersen – på et ettermøte – et kåseri om Storm P. 

I mars 1984 holdt Storrepresentant Kaare Veidholm et interessant foredrag om den mannen 

som har hovedæren for at Odd Fellow Ordenen ble innført i Norge – Stor Sire Petrus Beyer og  

på høsten samme år hadde logens Sekretær Gunnar Hasle et kåseri om Fridtjof Nansen – hans 

liv og virke, og om bakgrunnen for logens navnevalg.  

 

Tilbake til året 1983 – da ble følgende brødre valgt og installert av Storlogens embedsmenn: 

OM Per Bredo Østby, UM Skjoldulf P.G. Lihaug, Sekretær Gunnar Hasle, Kasserer Steinar 

Stenersen og Skattmester Ole Chr. Backer. 

 

Et høytidelig møte var det den 20. oktober da DSS Einar Brovoll tildelte bror Ivar Dalaaker 

50-års Veteranjuvelen. 

Bror Dalaaker ble innviet i Ordenen den 20. oktober i 1933, og ble tildelt juvelen på dagen 50 

år senere! Han var den andre bror som til da hadde fått denne sjeldne juvel i vår loge, og han 

var på dette tidspunkt en av de to gjenlevende av vår loges stiftere. 

 

Vi er kommet til året 1984, og på møtet den 26. januar nedsatte OM en jubileumskomite i 

anledning av vårt 50-års jubileum i 1986. Medlemmer ble Eks Stor Kapellan Knut Rygh, 

Storrepresentant Kaare Veidholm, Eks OM Jan Moldegård-Eriksen og OM Per Bredo Østby. 

Det ble også nedsatt et utvalg som skal arbeide for Ordenens nye landssak – ”Odd Fellow 

Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond”. De oppnevnte var Eks OM Raymond Birkedal, 
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brødrene Sigurd Grydeland, Hans Andreas Ruud og Thorvald Valland. 

 

I  1985 – på logens møte den 17. januar forsatte foredragsvirksomheten. DSS Einar Brovoll 

kåserte denne aften og emnet var: ”International Council”. I følge referatet øste han av sin 

store viden om internasjonale forhold innen Ordenen. Han beskrev bl.a. Ordenens utvikling,  

 

Manchester Unity i England, Sovereign Grand Lodge og det internasjonale Odd Fellow 

samarbeids-organ International Council.  Brødrene fikk også en oversikt over medlemstall og 

utviklingen i Europa. 

 

Samme året – den 21. februar hadde bror Erland Sætrang et kåseri han kalte ”logemøtene sett 

fra orgelkrakken”. Han hadde mange tanker og minner om organistarbeidet i logen, og han 

fortalte om sine forberedelser, valg av musikk, ensomheten oppe under taket og den nød- 

vendige kontakten og stemningen som skal skapes ved hjelp av musikken. Endelig kom han 

inn på fremtiden med utvidet bruk av lydbånd. Etter innlegget inviterte bror Sætrang til 

spørsmål, og flere brødre fremhevet da at lydbåndene måtte være en nødløsning. 

 

Etter nominasjonsmøtet i mai var det klart for installasjon av nye embedsmenn den 5. 

september i 1985. Storlogens embedsmenn – DDSS Arne Gjerberg, Eks Stor Kapellan Knut 

Rygh, Storrepresentant Kaare Veidholm, Storarkivar Erland Plau, Eks OM Jan Moldegård- 

Eriksen og Eks OM Ragnar Gashus ledet innstallasjonsritualet. 

De valgte og installerte embedsmenn var OM Skjoldulf P.G. Lihaug, UM Gunnar Hasle, 

Sekretær Steinar Stenersen, Kasserer Roger Vilbo og Skattmester Trygve Johansen. 

Man kan trygt si at en ny generasjon embedsmenn nå var i ferd med å overta logens ledelse. 

 

Foredragsrekken fortsatte senere på høsten da Skattmester Trygve Johansen 

holdt et meget interessant foredrag om et møte i en Manchester Unity loge i London, hvor han 

hadde vært tilstede. I februar 1986 holdt Eks OM Erik Petersen et utdypende innlegg om 

fadderens plikter, og senere i februar hadde Eks OM Per Bredo Østby et innlegg i ”ordet fritt” 

sammen med Eks OM Erik Petersen, Kasserer Roger Vilbo og Kapellan Erland Sætrang. De 

berørte emnene: ”Hva kan gjøres for at vår loge kan bli større? Hva kan gjøres for at 

fremmøtet kan bedres?”. 

Brødrene var meget engasjerte og det kom mange ytringer og refleksjoner. 

På ettermøtet 15. mai kåserte Eks OM Mons Oppedal om Innskyterforeningen Fram, hvor det 

i vedtektenes §1 står: Foreningens formål er oppelske sparesansen hos medlemmene ved å 

motta faste månedlige innskudd som forvaltes og plasseres på beste måte. OM takket for 

øvrig Innskyterforeningen Fram for dens gave på kr 10.000,- i forbindelse med logens 50-års 

jubileum som skulle markeres 6. oktober d.å.  

04. september ble det på logens møte opplyst at vår bror Einar Brovoll på siste Storlogemøte 

den 13. til 15. juni var blitt valgt til Ordenens Stor Sire. Vi noterer med stolthet at han dermed 

er den 3. Stor Sire valgt fra loge nr. 20 Fridtjof Nansen! 

 

Det var også valg i vår loge denne aften og logen valgte som ny Storrepresentant  Eks OM 

Erik Petersen for perioden, med Eks OM Birger N. Haug som varamann. 

OM takket deretter Eks Storrepresentant Kaare Veidholm for hans aktive innsats som logens 

Storrepresentant. 
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50-ÅRS JUBILEUM 

 

Den 10. oktober 1986, på 50-årsdagen for loge nr. 20 Fridtjof Nansens etablering, foretok 

representanter for Logen kransnedleggelse på gravene til våre 5 chartermedlemmer. 

Tilstede var OM Skjoldulf P.G. Lihaug, UM Gunnar Hasle, Sekretær Steinar Stenersen, Skatt- 

mester Trygve Johansen og fung. Eks OM Per Bredo Østby. 

Videre møtte Stor Sire Einar Brovoll, Eks OM Leiv Fure, Eks OM Knut Rygh og Eks OM 

Kaare Veidholm. 

OM uttalte ved kransnedleggelsene følgende (likelydende for alle): ”Mine brødre! På 50-års 

dagen for innstiftelsen av Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen er vi samlet ved graven til 

en av vår loges 5 chartermedlemmer. Han var i særlig grad med i arbeidet med å grunnlegge 

vår loge, og han preget dens arbeide i mange år. Vi er ham særdeles stor takk skyldig for 

dette, og for den arv han dermed var med på å klargjøre for oss. I dag ønsker vi å hedre hans 

minne ved å legge ned en krans på hans grav – som et dypt følt uttrykk for takknemlighet fra 

Loge nr. 20 Fridtjof Nansen under Den Uavhængige Norske Storloge 

 

Den 16. oktober ble logens 50-årsdag feiret, og møtet ble gjennomført som Festloge i 

Innvielsegraden. Tilstede var Storlogens embedsmenn, Rådspresident Guro Lie, 

representanter fra våre svenske vennskapsloger og en rekke embedsmenn fra norske loger. 

Ved innledningen tildelte Eks SS Arne Espelund vår bror Eks Stormarsjall Olav Jenssen  

Storlogens Hederstegn og Storlogeregaliet som han skulle bære for fremtiden. 

En rekke gaver fra gjestene ble overlevert ved det etterfølgende festmåltid, hvor OM Lihaug 

holdt en inspirerende tale om ”50-åringen”. Han avsluttet sin tale med følgende lille strofe:      

Vi skulle minnes, brødre, når vi høster, minnes 

                        hver gang vi tar en moden frukt i munnen 

                        at noen var her før og satte treet 

                        - og noen ennå før og ryddet grunnen.” 

 

VI NÆRMER OSS 90-ÅRENE 

 

På logens siste møte i 1986 ble nevnden for Logens Styrkelse og Ekspansjon gratulert med 

første utgave av Fridtjof Nansen Nytt. Det var Eks OM Per Bredo Østby som hadde tatt 

initiativet til utgivelsen av bladet. Bror Østby oppfordret alle brødre til å sende innlegg. 

 

Lørdag den 25. april i 1987 hadde logen igjen besøk fra vår vennskapsloge nr. 85 Luntertun, 

og det ble arrangert åpent festlogemøte med brødrenes damer tilstede. Fra den svenske logen 

var 13 brødre og 12 damer tilstede. Ved det etterfølgende festmåltid var det taler av de to 

Overmestre Gøte Nygren og Skjoldulf  P. G. Lihaug. 

Samme dags formiddag hadde man en meget vellykket omvisning i Forsvarsmuseet, og 

besøket ble avsluttet med en avskjedslunsj søndag den 26. april – Ordenens årsdag. 

 

Den 30. april var det innvielse i logen, og denne gang overtok 10 Eks OM stolene og øvrige 

embeder. Som Eks OM: Einar Brovoll, OM: Kaare Veidholm, UM: Birger N. Haug,  

Sekr.: Mons Oppedal, Kasserer: Per Bredo Østby, Fører: Erik H. Petersen, CM: Raymond 

Birkedal, Kapellan: Olav Jenssen, IV: Ragnar Gashus og Samfunnets Eldste: Leif W. Tuman. 
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Slike Eks OM – aftener er en fast tradisjon i vår loge til glede for Eks-ene og forhåpentlig for 

de tilstedeværende brødre! 

2 brødre ble innviet denne aften – brødrene Tore Svendsen og Edvard Håkon Engebretsen. 

 

Så var det igjen installasjon av nytt embedskollegium. Den 10. september i 1987 ble følgende 

brødre installert av Storlogens embedsmenn med DDSS Oddvar Granlund i spissen: 

OM Gunnar Hasle, UM Erland Sætrang, Sekretær Tore Gunnarsrud, Kasserer Stein Veidholm 

og Skattmester Kjell Engebretsen. 

 

På logens møte den 26. november dette året ble Eks Storrepresentant Kaare Veidholm tildelt 

40-års Veteranjuvel. Den høytidelige handling ble foretatt av Stor Sire Einar Brovoll. DDSS 

Oddvar Granlund fungerte som UM og Storrepresentant Erik H. Petersen som CM ved denne 

anledning. 

 

Logemøtet den 17. desember dette året var også en stor begivenhet idet Eks DSS Leif W. 

Tuman ble tildelt 50-års Veteranjuvel av Stor Sire.  

Storlogens embedsmenn – med Stor Sire Einar Brovoll, Eks Stor Sire Erik Evjen, Stor 

Sekretær Bjørn Fossan, Stor Skattmester Einar Mathiesen, Eks Stor Sekretær Leif Castberg 

Voss, Eks Stor Sekretær Bjarne Brunborg, DDSS Oddvar Granlund og fung. Storrepresentant 

Birger N. Haug – ble innført, hilst med Ærestegnet og ønsket velkommen. 

Etter dette fortsatte det tradisjonelle julemøtet. 

 

Fra året 1988 nevner vi spesielt møtet den 14. april som Nevnd for Logens Styrkelse og 

Ekspansjon hadde hovedansvaret for. 

Nevndens formann Eks OM Per Bredo Østby påpekte at i løpet av den siste 10-års perioden 

hadde det bare vært en økning på 4 brødre, og det er jo en dårlig ekspansjon. 

 

Eks Storrepresentant Kaare Veidholm understreket betydningen av venneaftener og faddernes 

oppgaver. Eks OM Birkedal tok for seg den innadvendte del av vår virksomhet – våre 

seremonier og ritualer som er drivkraften i vårt arbeide. 

To av våre yngste medlemmer hadde innlegg om hvordan vi tar vare på nye brødre. Etter at 

logen var lukket, delte man forsamlingen i tre grupper hvor man diskuterte innholdet i Venne- 

aftener, hvordan Ordenens lover og forskrifter kan gjøres bedre kjent blant medlemmene og 

hva vi kan gjøre for å aktivisere brødrene til å bli faddere. 

I møtet den 19. mai dette året ble det påpekt av OM at Borghild og Nils S. Stiansens Stiftelse 

nå kan se tilbake på 10 års virke. Stor Sire Einar Brovoll holdt i den anledning et foredrag om 

bror Stiansens livsløp. 

 

Vi er kommet til året 1989, og i møtet den 19. januar orienterte Storrepresentant Erik H. 

Petersen om at han av Stor Sire Einar Brovoll var anmodet om å trekke seg som 

Storrepresentant i logen, da han ved Storlogemøtet i 1990 ville bli mye engasjert i andre 

oppgaver, og derfor ikke kunne ivareta logens interesser på beste måte. 

Varamannen Eks OM Birger N. Haug rykket opp som logens nye Storrepresentant, og ny 

varamann ble Eks OM Raymond H. Birkedal. 

Bror Erik H. Petersen ble utnevnt til Stor Marsjall i følge brev fra Stor Sire av 20. januar – 89. 

 

Stor Sire Einar Brovoll hadde vært borte fra logen en stund på grunn av sykdom. Den 13. april 

ble han ønsket velkommen tilbake etter sykdomsfraværet. 
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Samme aften ble vår bror Eks Stor Marsjall Olav Andreas Jenssen tildelt 40-års Veteranjuvel 

av Eks Stor Sire Arne Espelund. 

 

Den 6. mai dette året døde bror Ivar Dalaaker, som hadde vært medlem av vår loge fra starten 

i 1936, m.a.o. den sist gjenlevende av brødrene fra den gang! 

 

Den 21. august i 1989 døde vår avholdte Stor Sire og logemedlem Einar Brovoll, og han ble 

minnet av OM Gunnar Hasle. 

Han sa bl.a. dette etter å ha referert Einar Brovolls vita: 

 

For loge Fridtjof Nansen er bror Einar Brovolls bortgang trist, meningsløs og urimelig, men 

sykdommen knekket ham tilslutt. Det var et langt og ofte smertefullt sykeleie han hadde, men 

han var tapper  -  klaget aldri. 

Einar Brovoll var en av dem man støttet seg til i vår loge. Han var et varmt og godt 

menneske, som levde etter Ordenens grunnprinsipper, i vennskap – kjærlighet og sannhet. 

Han har vært medlem i vår loge i over 35 år, og han hadde inngående kunnskaper om logen, 

var levende interessert i vårt virke både Ordensmessig og når det gjaldt brødrenes ve og vel. 

Så sant han kunne, kom han til våre møter, - ja selv på vårt siste møte nå før sommerferien – 

så syk han enn var – møtte han opp, og holdt ut til sent på kveld. Og kunne han ikke komme, 

sendte han oss hilsener. 

Vi lærte også å kjenne ham som Stor Sire – en grundig, ansvarsbevisst og klarsynt leder var 

han. Det var varme og mening i det han sa oss. 

Hans plass i logesalen står nå tom, men han vil ikke bli glemt. Så lenge han er i våre tanker, 

er han med oss. 

 

Bror OM takket endelig for den store deltagelse ved bror Stor Sires bisettelse, og han takket 

brødrene fra vår loge som sto æresvakt. 

 

Deretter ble det nye embedskollegiet installert. De nye valgte embedsmenn var: 

OM Erland Sætrang, UM Steinar Stenersen, Sekretær Morten Godager, Kasserer Arne Bruhn 

Berbom og Skattmester John Kjell Ellingsen. 

 

I møtet den 12. oktober1989 tildelte DDSS Oddvar Granlund Storrepresentant Birger N. Haug 

40-års Veteranjuvel og takket ham for hans store iver og innsats for Ordenen! 

 

Med dette er vi kommet inn i 90-årene. Historien om vår loge i årene før vi runder 1000-års 

skiftet og tiden deretter gjenstår. Denne mer nære fortid må vi komme tilbake til senere!    

 

Med broderlig hilsen 

i V. K. og S. 

 

Gunnar Hasle 

 


	De valgte embedsmenn med finanskommiteens formand fikk uinskrænket fullmagt til å ta

