
Færderblink, en viktig del av Loge Færder 
 
I 42 år har Færderblink vært en del av Loge nr. 48 Færders 50 årige 
liv. Hver aktive logemåned, 8 utgaver i året, har Blinket kommet ut 
uten et opphold. I de første årene på et ensidet folie-ark. Et håndtrykk, 
en hilsen, en informasjon fra brødrene hjemme til de som var "ute". 
Utrykket "ute" omfattet ikke bare sjøfolk og hvalfangere, men også 
brødre som studerte og arbeidet andre steder, og utenom dette 
selvfølgelig brødre som var syke eller av forskjellige årsaker ikke 
kunne møte. Den gang var vi få, det var nært mellom de enkelte 
brødre.  
 
Br. Kristian Jansen som skrev under det første eksemplaret var i sine 
år i Loge Færder en menneskekjenner, en omsorgsperson, en som 
kunne sette fingeren på aktuelle og nødvendige arbeidssaker. Br. 
Kristian hadde malen til Blinket med seg fra ”Hammerposten” på fl/k 
Thorshammer og fra Club 31 News Letter i sjømannskirken i 
Baltimore.  
 
Br. Harald Hansen forteller fra sitt logeliv, at de første årene etter han 
ble opptatt var han ikke på et eneste møte. Da logen hadde sitt første 
møtet på høsten lå han nede i Biscaya, og da logen hadde sitt siste 
møte på våren, var han fremdeles nede i Biscaya, nå på vei hjem. De 
fleste kan skjønne at det var behov for kontakt med sine brødre, og 
hva Blinket gjorde med det. Br. Harald forteller at når de fikk posten 
nede på feltet, var brevene fra Kristian noe av det første han åpnet og 
leste.  
 
I 13 år skrev og distribuerte Kristian Blinket alene. En dag i 1979 sa 
Kristian han ville ha avløsning, og br. Gunnar Brudal overtok som 
redaktør med br. Arvid Flakstad som medarbeider. Gunnar var 
murmesteren, natursøkeren, poesisøkeren som la en annen tone på 
Blinket. Hans betraktninger er perler. I 2002 orket ikke Gunnars hjerte 
mer og han døde stille en natt.  
 
Like før Gunnars død hadde Blinket fått et annet format og et annet 
utseende, med A5 og 11 lesesider, det Blinket som vi kjenner i dag. 



Br. Arvid og br. Ulf Glende overtok etter dette ansvaret for Blinket, 
Arvid som redaktør og Ulf med layout og praktisk arbeide, noe han 
allerede hadde arbeidet med i Blinket de 13 foregående årene.  
 
I årenes løp har mange av brødrene vært innom Blinket i kortere 
perioder og redaksjonen gir heder for alle håndsrekninger og stoff i 
løpet av de 42 år.  
 
At Blinket også har gjort vår loge kjent, viser at hver måned sendes 
over 50 eksemplarer til personer og loger som står vår Loge Færder 
nær.  
 
Vi våger å påstå at Blinket er og har vært en uvurderlig kontaktskaper 
og informasjonskilde til alles tjeneste og glede.  
 

Arvid Flakstad 
Mai 2006 
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