
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrevet i 1984 i A5 format 
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FORORD. 
Med dette foreligger loge Terje Vigens historie. Jeg takker vår daværende OM Sigvald Normann 
Hansen som overlot dette oppdraget til meg. Det har vært en strevsom, men interessant og 
berikende tid. 
Kildene til en slik beretning er selvsagt mange. De spenner over spekteret fra muntlig 
gjengivelse til det skrevne ord. Logens arkiv er gjennomtrålet. Stoff er funnet i protokoller, i 
logens korrespondanse, i 15 års beretningen, i Odd Fellow blad og i samtaler med brødre. 
Jeg takker følgende brødre for hjelp i forbindelse med manuskriptet, og for gjennomgåelse av 
ferdig manuskript: Thomas Tollefsen, Erling Bjorbæk, Olav Espestøyl, Harry Lindegaard, Oscar 
Bernstein, Jahn Senum, Thorleif Bredesen, Arne Mosberg og Rolf Johansen. 
Beretningen er ført fram til 1. januar 1984  
 
INNLEDNING. 
Allerede før krigen var tanken om å starte en Odd Fellow loge i Arendal fremme i tankene hos 
noen av byens menn. 
Det fortelles at en gang i årene 1928-29 kom en Odd Fellow bror fra Oslo for å møte en del 
personer i Arendal. Et orienteringsmøte fant sted på Grand Hotel. Det er nevnt et par-tre kjente 
navn i den anledning. Men da disse ikke senere ble Odd Fellow brødre, finner en det uriktig å ta 
deres navn med i denne beretningen. 
Enkelte ville gjerne starte en Odd Fellow loge i Arendal, men av en eller annen grunn, feilet 
forsøket. Det har vært antydet at en av årsakene til at det hele strandet, kan ha vært at det på 
orienteringsmøtet sterkt ble understreket at en måtte ha nokså mange personer med før en 
loge kunne startes. 
Om direktør Victor Herlofsen deltok på det første orienteringsmøtet som ble holdt i Arendal i 
slutten av 1920-årene, vites ikke. Ut fra de brev som er oppbevart etter Herlofsen, fremkommer 
der intet som tyder på det. Det er imidlertid et faktum at Victor Herlofsen ble Odd Fellow bror 
20. september 1926, idet han da ble opptatt i loge nr.8 Harald Haarfagre i Haugesund. Høsten 
1929 befinner han seg i Arendal. De påfølgende år har han en del kontakt med logen i 
Haugesund gjennom korrespondanse og brevveksling. 
I brev av 7.mai 1930 til bror Kyvik i Haugesundslogen skriver han bl.a.: 
”De må hilse alle fælles Venner, det er rent galt dette at bo saa langt vær og ingen loge eller 
Broderforening findes på disse Kanter, jeg traf forresten i Frimurerlogen nylig en hjemvendt 
amerikansk Odd Fellow Broder, som er Bonde og bor ret udenfor Arendal – det er altså 
Nummer 2 i Arendal, vi kommer os etter hvert ---.” 
Hvem denne bonden er, som Herlofsen her nevner, har det ikke vært mulig å finne ut av. 
I et senere brev, av 13.november 1933 til bror Søren Caspersen i Haugesund sier Herlofsen 
bl.a.: ”Jeg maa jo eise rundtomkring for at nyde godt af Odd Fellow Arbeidet, for Sørlandet er 
vedvarende som det indre Sahara i den Retning.” 
Victor Herlofsen var i denne tiden så aktiv en kunne vente av en bror som hadde så lang vei til 
logen sin. Han var til enhver tid godstående, og 6.april 1936 ble han patriark i Leir NORGE. 
Fra denne perioden bør et også nevnes at skreddermester Thomas Tollefsen ble Odd Fellow 
bror, idet han ble tatt opp i Loge DAG i Porsgrunn 22.mars 1936. 
Først etter krigen, nærmere bestemt i 1947, finner vi igjen spor etter forsøk på å få rotfeste for 
Odd Fellow i Arendal. 
I brev til Victor Herlofsen av 27.mai 1947 nevner kasserer P.E.Hagen at han er formann i en 
nemnd som skal ta seg av ordenes utbredelse på våre kanter av landet. Nemndens medlemmer 
han fordelt byene mellom seg, og Hagen selv var tildelt Arendal og Skien. Han forteller at 
arbeidet var i god gjenge i Skien, og tanken var nå å undersøke forholdene i Arendal. I Arendal 
måtte han benytte seg av de to som var Odd Fellow medlemmer, nemlig Herlofsen selv og 



 4 

Thomas Tollefsen. Hagen nevner i sitt brev at han gjerne ville besøke Arendal i begynnelsen av 
juni 1947. 
I brev av 29.mai 1947 svarer Victor Herlofsen at han har samtalt med Tollefsen om Odd Fellow 
saken. Videre sier han i brevet: ”Det er meget som taler til bedste for Odd Fellow Areidet, jeg e 
lad i Logen, men nu er Sagen den at jeg er Ceremonimester i Frimurerlogen og af den Grund 
ikke bør ”agitere for en Konkurent.” Jeg kan ikke stille meg i Forgrunden for Oprettelsen, men 
vil gjerne senere deltage og arbeide for den mulige Loges Fremgang. Om der er Grobund her i 
Arendal må Tiden vise. Frimurerne skraber godt med sig.” 
Et slikt brev kunne ikke stoppe Hagen, snarere tvert imot! I brev av 2. juni takker han Victor 
Herlofsen for brevet, og sier: ”Jeg kommer til Arendal førstkommende fredag – den 6.ds. – med 
bussen fra Stathelle”. 
Han anmoder Herlofsen om å be Tollefsen å skaffe ham hotelværelse. Dette blir gjort, og fredag 
6.juni 1947 finner det første møtet sted mellom disse tre. Møtestedet er Cenral Hotel i Arendal. 
Det ble snakket om Odd Fellow som sådan og om hvordan arbeidet skulle legges opp. En del 
navn på borgere av Arendal by var fremme i disse samtalene. 
Egentlig kom der ikke noe særlig ut av disse samtaler. Dog kom det resultat av P.E.Hagen, etter 
at han var kommet hjem, den 10.juni 1947 skrev brev til Herlofsen. Brevet er en oppramsing av 
navn på personer som bør besøkes eller snarere ”bearbeides” som Hagen selv sier. 

I de nærmeste månedene finner vi ikke noe 
nedtegnet om det arbeid som evt. Foregår. 
Men i slutten av året 1947 skriver P.E. Hagen 
igjen brev til de 2 Odd Fellow brødrene i 
Arendal. 
Den 25. november ber han de to hjelpe med å 
bearbeide en del personer som han nevner i 
brevet. Han oppfordrer dem sterkt til å 
arbeide for Odd Fellow saken. 
Etter dette tar antagelig Hagen nok en tur til 
Arendal. Resultatet av dette møtet er at de 
gjør P.E.Hagen uttrykkelig oppmerksom på 
atdet var umulig for dem å gå i gang med 
dannelse av en Odd Fellow loge i Arendal. 
Dette fordi de begge var aktive medlemmer 
av frimurerlogen i Arendal. Men de sa seg 
begge villig til å hjelpe til når det først var 
dannet Odd Fellow loge i Arendal. 

 
TIDEN FØR BRODERFORENINGEN. 
Først i 1956 hører vi igjen om Odd Fellow arbeidet i Arendal. 
Det hadde seg nemlig slik at høsten 1955 (oktober måned) flyttet Eirik Gustad til Arendal. Han 
var Odd Fellow bror, idet han ble tatt opp i loge nr 18 Varna den 20.april 1950. Etter at han 
hadde etablert seg i Arendal, begynte han å undersøke muligheter for Odd Fellow grobunn. Ved 
å prate med enkelte personer som han selv mente kunne passe i et slikt arbeide, fikk han raskt 
forståelsen av at det ville bli vanskelig. Grunnen til dette var at flere lukkede ordener hadde sitt 
fotfeste i byen, og særlig da frimurerordenen. Det var tvilsomt om det var plass til flere 
”hemmelige ordener”.    

Da Gustad kom til Arendal, var han kjent med at et ordensmedlem var bosatt her i distriktet fra 
før, nemlig salgsrepresentent Sigurd Jensen. 
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Bror Jensen var medlem av loge nr. 28 Agdesiden, Kristiansand, der han var opptatt 3.februar 
1953. 
Det var meningen at Gustad skulle ta kontakt med Jensen. Men utover vinteren 1956 fikk 
Gustad så mye å gjøre i sitt nye arbeide at dette ikke ble noe av i første omgang. 
Gustad var klar over at Odd Fellow arbeidet måtte legges opp under ledelse av, og direktiver 
fra, ordenens ansvarlige ledelse. Han tenkte derfor først og fremst på å sette seg i forbindelse 
med ordenens ledelse. Stor var derfor hans glede da han mottok brev datert 25.februar 1956 
fra Dep. Stor Sire for Aust-Agder og Telemark. P. E. Hagen var fremdeles formann i nemnd for 
ordenens utbredelse i disse fylker. Det var bror EksOM K. A. Svensson i Gustads loge som hadde 
oppgitt ham som kontaktmann i Arendal, og han skriver i brevet at han håpet Gustad ville 
hjelpe ham med arbeidet i Arendal. 
I sitt svarbrev gir Gustad uttrykk for sterk glede over at Hagen vil komme til Arendal, og han 
lover at han vil gjøre alt han makter for å støtte Hagen i hans arbeid for ordenen i Arendal. 
Den 26.april 1956 kom så Hagen til Arendal. Gustad  hadde invitert 5-6 av sine bekjente hjem til 
seg. Dessverre kunne bare 2 møte. Av disse  ble en senere medlem av ordenen, nemlig Just 
Meyer Hauge. Gustad forteller at det ble en usedvanlig hyggelig kveld, og han ble meget betatt 
av bror Hagen. Hagen hadde et sjarmerende vesen og viste en utrolig vitalitet. (Hagen var den 
gang 72 år gammel.) Under samtalen framgikk det at foruten Eirik Gustad og Sigurd Jensen var 
følgende medlemmer av Odd Fellow Ordenen bosatt i vårt distrikt: 
Direktør Victor Herlofsen og distriktsjef Erling Bjorbæk. Sistnevnte var tatt opp i loge nr.17 Dag 
16.november 1955. Skreddermester Thomas Tollefsen var på dette tidspunktet passivt medlem. 
Dette ble han 30.juni 1954. Han ble gjenopptatt 24.november 1957. 
Den 27.april gikk med til besøk av mulige kandidater og til samtale om Odd Fellow arbeidet. 
Om aftenen 28.april hadde Hagen invitert til aftens på Central Hotell. Her møttes for første 
gang: 
Sigurd Jensen 
Erling Bjorbæk 
Eirik Gustad 
Victor Herlofsen. 
Optimismen var stor. Kandidater ble drøftet. Troen på å kunne få så mange søkere til Ordenen 
at det var mulig å starte broderforening allerede høsten 1956, var tilstede. 
Søndag 29.april dro bror Hagen og bror Bjorbæk rundt og besøkte nye mulige kandidater. I det 
hele ble det lagt meget sterk vekt på å skaffe medlemmer. Men det viste seg at optimismen nok 
var en del for sterk. 
I løpet av sommeren 1956 flyttet Sigurd Jensen til Kristiansand og tilgangen av nye brødre går 
ikke så fort som en hadde håpet. Men det jobbes intenst fra bror Hagens side og fra brødre i 
Arendal. I løpet av høsten 1956 og vinteren og våren 1957  er antall brødre øket til 10 stykker. 
Dermed var et viktig steg nådd, og lørdag 6.juli 1957 fant så det første organiserte Odd Fellow 
møte sted i Arendal. Skattefogd Eirik Gustad, medlem av loge nr.18 Varna, innkalte til et møte i 
sitt hjem for å drøfte spørsmålet om dannelse av en broderforening. 
Foruten Gustad var følgende tilstede: 
Direktør Victor Herlofsen, loge nr.8 Harald Haarfagre 
Skolestyrer Jonas Line, loge nr. 17 Dag 
Grosserer Ivar Holte, loge nr.17 Dag 
Distriktsjef Olav Haugen, loge nr.28 Agdesiden 
Sekretær Just Meyer Hauge, loge nr. 17 Dag 
Bestyrer Sverre Slokvik, loge nr. 17 Dag 
Redaksjonssekretær Oddvar J. Larsen, loge nr.23 Gange-Rolv. 
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Dessuten var distriktssjef Erling Bjorbæk, medlem av nr.17 Dag, innkalt, men han var forhindret 
fra å møte.  

På dette første drøftelsesmøtet ble det 
nedsatt et arbeidsutvalg bestående av: 
Eirik Gustad, formann 
Just Meyer Hauge, kasserer 
Oddvar J. Larsen, sekretær. 
Dessuten sa bror Victor Herlofsen seg villig til 
å tiltre utvalget som rådgiver. 
I perioden forut for broderforeningen ble det 
holdt 4 slike møter til. Det første ble holdt i 
hjemmet til Eirik Gustad, de tre siste fant sted 
på Central Hotell. 
Det er artig å legge merke til at allerede på 
dette tidspunkt fikk møtene den form som vi 
kjenner så godt i dag. Først møttes brødrene 
til arbeid, deretter gikk man over til 

kameratslig samvær. 
I denne perioden bestod arbeidet i å spre Odd Fellow tanken i Arendal og dermed få tak i nye 
brødre. 
Foruten den personlige kontakt mellom mennesker forsøkte en også å avertere etter 
logemedlemmer. Den aller første annonsen om Odd Fellow i Arendal stod i ”Agderposten” og i 
”Vestlandske Tidende” den 9.september 1957. Den var på 1 spalte og kostet henholdsvis 
kr.11,20 og 10,89. 
Annonsen lød:        ”ODD FELLOW. 

Medlemmer av Odd Fellow (inn- eller utland) som bor i Aust-Agder bes 
 vennligst skrive til Odd Fellow, Boks 67, Arendal.” 

 
Det kom inn et svar, nemlig fra Torolf Nitter Walter. Han var tatt opp i ordenen 
25.juli 1920 i Sidney i Canada, der han ble medlem av ”Kings Logde” nr. 1. Han 
fikk alle logegradene i Sidney. I 1924 ble han overført til loge nr.1 Norvegia. 
Walter var sjøkaptein, og han flyttet til Jorondstad utenfor Tvedestrand. 
Hovedhensikten med arbeidet var å få dannet en broderforening så snart det 
lot seg gjøre. Etter hvert ble det til at februar 1958 måtte bli dagen. 
 

BRODERFORENINGEN. 
Vi lar det offisielle referatet, som gikk til Storlogen fra den nyvalgte sekretær Oddvar J. Larsen, 
fortelle hvordan konstitueringen av Arendal Broder-forening fant sted. 
”Søndag 2. februar 1958 kom følgende personer til Arendal med det mål for øye å stifte en 
broderforening av Odd Fellow Ordenen: 
Skattefogd Eirik Gustad, direktør Victor Herlofsen, skolebestyrer Jonas E. Line, rektor Olav 
Espestøyl, grosserer Ivar Holte, sekretær Just Meyer Hauge, gruvebestyrer Sverre Slokvik, 
distrikts-sjef Erling Bjorbæk, skreddermester Thomas Tollefsen, lektor Knut Fivelstad, 
redaksjonssekretær Oddvar J. Larsen.  
Mens medlemmene reiste seg, trådte Storlogens øverste leder i Norge, Stor Sire Harald 
Østereng, inn i lokalet, fulgt av Stor Sekretær U. De Paolis og D.D.Stor Sire P.E.Hagen. 
Seremonien ble ledet av br. Hagen, som først holdt en kort tale. Han sa at han var misfornøyd 
med seg selv over det arbeidet han hittil hadde nedlagt i Arendal – han hadde ikke satt inn 
tilstrekkelig glød og energi, mente han. Likevel var arbeidet nå kommet i godt gjenge, og han 
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lovet å yte sitt beste i tiden fremover. For et år siden hadde han lovet at han ikke ville nedlegge 
vervet som formann i Distriktsnemnden for Ordenens utbredelse, før det var opprettet en losje 
i Arendal, og dette  
løftet ville han holde. Innen utgangen av 1958 burde losjen være et faktum, mente han, og han 
ventet at hvert enkelt medlem ville gi ham all mulig hjelp og støtte i arbeidet.     
Medlemmene ble så bedt om å reise seg igjen, og hver for seg svarte de et klart ”ja” på 
spørsmålet om de ville  
være med å stifte en broderforening Arendal. 
Det ble deretter vedtatt å gi foreningen  navnet Arendal Broder-forening av I.O.O.F., og bror 
Stor Sire samtykket i dette.” 

Dette styret ble valgt: 
Fra v. :Sekretær Oddvar Larsen,  
           Formann Eirik Gustad,  
           Varaformann Jonas Line 
     og  Kasserer Olav Espestøyl  
 
”Ledelsen av møtet ble – etter at styret 

hadde avlagt sitt høytidelige løfte – overtatt av formannen, bror Gustad, som refererte 
statuttene for broderforeninger. Han rettet en hjerte-lig takk til bror Hagen, og uttrykte håpet 
om at det ikke ville drøye lenge før en losje kunne stiftes. Vi må love hverandre å gå helhjertet 
inn for saken, sa formannen. 
Stor Sire Østereng takket med-lemmene for arbeidet de nå hadde påtatt seg.. Han håpet at det 
ville gå bra og at foreningen ville vokse til en sterk og levedyktig losje.. 
Det ble besluttet at foreningen skulle ha møtedag første fredagen i hver måned. 
Bror Hagen uttalte at man måtte være forberedt på motgang, men det var ingen grunn til å 
tape motet. Han visste av erfaring at tilslutningen ville komme. 
Stor Sekretær de Poalis redegjorde for kontingentspørsmålet, og rådet til at man snarest satte i 
gang arbeidet ned å skaffe lokale. 
Etter at selve konstitueringen dermed var over, flyttet medlemmer og gjester over i hotellets 
spisesal hvor det ble servert middag. Formannen, bror Gustad, ønsket velkommen til bords, og 
bror Line hilste bror Stor Sire. Bror Herlofsen utbrakte en skål for bror Stor Sire og rettet en takk 
til ”pappa” Hagen som hadde båret barnet til dåpen. Bror Stor Sire sa i sin tale at han hadde 
sett frem til denne dagen. På grunn av bror Hagen, hadde han visst at den ville komme. Han 
formante medlemmene til ikke å fortape seg i seg selv, men ha øye og  
øre rettet utad. Bror Stor Sekretær ga et tilbakeblikk over Ordenens historie,  
og redegjorde for dens voldsomme vekst i Norge, særlig i de senere år.  
Han takket til slutt for den velkomst som Stor Sire og han selv hadde fått. 
Etter middagen var det selskapelig ”samvære”.” 
 
Det første ordinære medlemsmøte fant sted 7. mars 1958 i hotell Phønix. 
Man la an på å gi møtet en så verdig ramme som mulig i overensstemmelse med det fastsatte 
ritualet. Selve forhandlingsmøtet ble holdt i et særskilt rom, og ved det etterfølgende kamerats- 
Lige samvær, flyttet man over i en tilstøtende salong, som også fikk gjøre tjeneste som 
”forværelse”. 
Møtene ble holdt i hotell Phønix helt til i august 1959. Styremøtene ble dels holdt på hotellet og 
dels hjemme hos formannen. Møtestedet var stadig i fokus i drøftelsene. Det var enighet om at 
lokalene på Phønix ikke egnet seg som logelokale. En tanke som var sterkt fremme, var å leie 
logelokaler av Tempelridderne på Barbu skole. Disse logene hadde ikke noe egnet festlokale. 
Løsningen måtte da bli å ha ettermøtene på Phønix.  Men da det ble klart at  
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Tempelridderne forlangte 3000 kr i året i leie for 20 møter, falt denne løsningen. 
Det ville nok bli altfor dyrt! 
Jurysalen i Arendal rådhus var også inne i debatten i denne tiden. Det ble sogar nedsatt en 
komitè for ”å lage en skisse av lokalene og omgivelsene”. Etter en befaring i rådhuset fant 
komitèen at ”der var liten stemning for å leie disse. Det ble heller foreslått at de nyoppussede 
lokalene i Phønix skulle brukes” 
14. november 1958 ble det faktisk ved-tatt at Phønix skulle leies til logelokale. Leien ville bli 40 
kr. pr. møtekveld med den ene salongen, og 50 kr med den andre salongen. 
Sommeren 1959 kom den ”endelige” løsningen. Styremøtet 17. juni ble holdt i Handelsstanden. 
Lokalene ble besik-tiget, og styret besluttet enstemmig å leie lokalene med det forbehold at 
leiesummen ikke skulle overstige 1500 kr  pr. år for møter. 

Det første medlemsmøte i Handelstandens lokaler fant sted 14. august 1959 kl. 19.30. 
Resten av medlemsmøtene og styremøtene i broderforeningen ble holdt i Handelstanden. 
Medlemskontingenten i broderforeningen var hele tiden kr. 4 pr. måned.  
På medlemsmøtet 2. mai 1958 ble Jahn Senum enstemmig valgt til sekretær, idet Oddvar J. 
Larsen skulle flytte til Lillehammer. Medlemsmøtene ble holdt første fredagen i hver måned. 
Høsten 1958 (5. sept.) ble det vedtatt å avertere i ”Agderposten” 2 dager før møtene ble holdt.  
I hele broderforeningstiden ble det selvsagt jobbet hardt med det for øyet å danne en loge. 
Masse måtte gjøres. Foruten boligspørsmålet, måtte masse utstyr skaffes. Det måtte arbeides 
med å skaffe flere medlemmer, loge- navn, logesegl, økonomi, valg av chartermedlemmer, valg 
og utnevnelse av embedsmenn, etc. Alt måtte være klart innen den nye logen ble et faktum. 
Dette med å skaffe medlemmer gikk nok noe tregere enn forventet. Sommeren 1958 hadde 
medlemstalletvokst fra 11 til 19. Høsten 1958 kom der ingen tilvekst. Men så på våren 1959 
kom det virkelig fart i tilgangen på medlemmer, slik at situasjonen ved foreningens opphør var 
33 medlemmer, hvorav 19 i 3.grad 1 i 2.grad, 1 i 1.grad og 12 i 0.grad. Da hadde også det 
ulykkelige skjedd at et av de virkelig ivrige medlemmer, Victor Herlovsen avgått ved døden 25. 
juni 1959.  
Det var mest moderlog, loge nr. 17 Dag, som foretok opptagelsene av nye medlemmer. Men 
det må også nevnes at loge nr. 28 Agdesiden i Kristiansand virkelig hjalp til i så måte. Særlig 
våren 1959 foretok den flere opptakelser på vegen av loge Dag. Om det var slik at det gikk noe 
tregt med medlems-tilgangen i starten, må det understrekes at det ble lagt stor vekt på å få en 
bred plattform for vennskapet mellom brødrene. 
 
Det ble bl.a. laget flere turer. En av dem var en tur til Brekkestø i 1958.  
Foreningens husdikter, Jason, har skrevet følgende referat fra denne turen: 
 ”Leidangen til Brekkestødir. 
I det herrens år 1958, i septemberi månad, på St. Laurentidag den 21., let hovdingen, Eirik frå 
Gustadir, hærpil gå over landet, at alle hærføre menn som åtte vogner med fire hjul, 
”vondluktvognen” kalla, skulle møte til samling på Sandmæten i Arendal kjøpstad. Dei fleste 
møtte saman med si husfrøya, nokre og med vakkert avkom. I alt kunne hovdingen mynstra 29 
sjeler og 8 vogner. Då mælte hovdingen med sterk røyst:” Det er min vilje og mitt bod at denne 
hærflokken straks går til åtak i slutta fylking, og at Jason frå Line fører hærmerket fram gjennom 
dei bygdene her i Aust Agder fylke som etter mi rådlegging skal leggjast til mitt land og rike”. Då 
kvad skalden, Victorius fra Herlofsholla:  
”Kjemper gjeve  saman bundne ved lekkjer fri gav gampene taum drog i Vesterveg 
til gilde i Brekkestødir” 
Hærropa gjale frå mennene og gam-pene skreik når folk kom i vegen. Sist i ferda kom vesle 
raudkjaka ”vogn-bånet”, kjøyrd med stramme taumer av sjøfareren Walter hin vidfarne, med 
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sylvlokka husfrøya ved sida. Nemnast skal mennene: Bjørn av Austin, Arne hin lange, Alfinndur 
den jordnære, Erling med sikringskost, Harry seglmaker og Ivar hin stor-seljar. 
Alle stader der ferda drog fram i den fagre haustmorgonen, stod det folk langs vegane. I stor 
undring, med otte og age, såg dei den ofselege ferda dro framom. Det var berrsynt for alle at 
stort folk i dag for gjennom landet. På den eldgamle tingstaden Døm-mesmoen i Fjære sokn, 
drog Jason i taumen og stogga folen. Etter han alle dei hine. Da kom det for ein dag at ei av 
vognene ikkje lenger var å sjå. Då kvad skallen: 
”Kvar vart det av hovdingen, 
Kvar skal Erling finnast?” 
Ivar hin storseljar undrast om Erling med sikringskost skar ut frå vegen då han såg eit rådlaust 
sikringsobjekt ved vegkanten. Men Bjørn av Austin løtste floken på einfelt vis: Dei er båe vid-
farne og vidkjende menn, dei vil kome for ein dag att i Brekkestødir. 
Så gjekk ferda vidare gjenom vakre, haustprydde bygder, gjenom skog over hei, langs Landvik 
og Reddal- 
votna til Birkeland. Her stogga ferda så mykje gampane fikk pusta at og samla kreftene til siste 
vegstykket, over  
Veslesand til Justøya ved havet, til Brekkekjær der storblot venta. Kvad  
skallen:” Fagert er landet, aldri såg du fagrare bygder” 
Då stod ferda på toppen av Storbrua, høgt over skipsleia, Blindleia kalla.  
Utover vide leia seg ut mot havet, med grønkledde øyer og holmer og små, unelege 
fiskarheimar. Innover i svingande bukt gjennom skog og vang. Høgt på himmelen kjøyrde 
Solguden vogna si og kasta gylne strålebuntar over land og sjø!  
Snart svingde ferda inn ved det vakre hovet, Brekkekjær kalla. Gampene som nå var gode og 
varme etter den milelange ferda, vart sela av og sett fram langs vegen til kvile. Folket gjekk 
stabeint inn i hovet. Jens frå Hegland og kona hans, hadde skipa til mrd langbord i hallane, ovleg 
vakkert prydde med haustblom og lauv. 
Då alle hadde stelt seg etter reisa og hadde sessa seg om kring borda, steig kjøgemeisteren, 
Arne den lange, fram og helsa lyden med gode ord og ynskje om ei god og lang matseta. Så treiv 
karane til knivene sine og hogg inn i matfata og let let ølkjengene gå rundt. Kvinnene hadde alle 
eit finare lag. Dei hadde lært seg til å bruke dei knivane og gaflane som sjøfarande menn hadde 
ført heim frå ferdene sine til framande land. 
Hovdingen slo på skjoldet og mælte gilde ord til kvinner og menn. Til mennene at dei laut øva 
seg i dei mannlege dyder som i lovboka for hirda tale om, og til kvinnene at dei laut sjå med 
skynsemd, age og tolsemd på dei  samkomene mennene deira hadde i hovdingsetet, Fønix dei 
kalla. Dei skulle vita at mennene der øvde seg til god mannsferd både i heimane sine og ute 
millom folk. Alle slo på skjoldene og ropa høgt etter denne talen. Seinare skifte det med taler og 
sogor, ofte dura låtten i sterke slag under bjelkane. 
Etter dette ofselege matslaget, kjende alle trongen til å strekkja føtene og svelja ramsalt sjøluft. 
Dei hengde kufter og kappar frå seg og gjekk i bare kjorlane ned til sjøbuene og bryggjene i den 
eldgamle, vidkjende strandstaden. Nokre prøvde fiskelukka der, og Bjørn av Austin gjorde då 
sitt livs store bragd, han drog i land en velgjødd kvalunge, ”sypike” dei kallar.  
Då det tok til å skymast, let hovdingen lurblåsarane kalla til samling og heimferd. Alle var samde 
om at  det ville gå gjetord gjenom mange ættledar, om den første storferda denne hærflokken 
gjorde gjenom Aust Agder.”  
Jo da, humør og lett tone gjorde nok sitt til å ”sveise sammen” gjengen. 
Dette var nok også stikkord for foreningens første julemøte med damer. Det fant sted på 
Phønix hotell lørdag 13. desember 1958. 
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Navnet. 
I begynnelsen av 1959 kom det fart i navnespørsmålet. På møtet 9. januar ble det vedtatt at 
styret skulle fungere som navnekomitè. Forslag og navn var stadig fremme i diskusjonen våren 
1959. I alt kom det inn følgende 9 forslag: 
”Terje Vigen” foreslått av Eirik Gustad. 
”Nedenes” foreslått av Jonas Line. 
”De 3 Lenker”  av Victor Herlofsen. 
”Kilden” foreslått av Harry Lindegaard. 
”Nidarnes” foreslått av Knut Fivelstad 
”Christian Lofthus”  av Knut Fivelstad. 
”De to fyrtårn” foreslått av Erling Gauslaa og Jonas Line. 
”Nidar” foreslått av Erling Gauslaa. 
”Vår” foreslått av Paul Aspholm. 
 
Styret vedtok å sette opp tre forslag i denne rekkefølge: 
1. Terje Vigen   2. Nedenes   3. Kilden. 
Den 5. juni 1959 falt avgjørelsen i navnesaken, slik: 
Terje Vigen        14 stemmer      Nedenes                8 stemmer   Kilden                   4 stemmer 
Navnet ble altså TERJE VIGEN, og her er Gustads begrunnelse av 5. februar for hvorfor han 
foreslo dette navnet: 
1. Dette navnet er gjennom sagn og dikt kjent og kjært over det ganske land og langt utenfor 
landets grenser samtidig som der er nært knyttet til det distrikt hvor den påtenkte logen vil få 
sitt virke. 
2. Sagnene, og i sær diktet, om den person som bar navnet, illustrerer på en slående måte de 
etiske prinsipper som er de bærende i Odd Fellow Ordenen: 
a. Vennskapet: Vi kan så levende sette oss inn i de følelser som måtte ha besjelet de som seilte 
bort med yachten hin dag etter den stormfulle, farlige natt, og ham som sto alene tilbake og så 
den synke under horisonten. Etter alt det 
som var skjedd i de dramatiske timer før ”Yachten lå trygt i havn” måtte det  ha oppstått et 
sterkt vennskapsbånd mellom de reddede og deres rednings-mann, tross det dype skille 
mellom dem i herkomst, klasse og språk. Dette symboliserer etter min mening det vår orden 
lærer oss: At vi er brødre, utgått fra en felles far og at vennskap mellom mennesker er den 
eneste sikre plattform for et menneskelig samkvem, uansett rase, tro og sosial stilling. 
b. Kjærligheten: Det som dro Terje Vigen ut på den farefulle ferden over åpent hav var 
kjærligheten til hustru og barn, og etter alt å dømme også til sambygdinger som var like ille 
stedt som han og hans. Etter hans legning og karakter må vi anta at han også hadde den videre 
krets i sine tanker. 
Da alt ramlet sammen for ham, og han ble sittende å ruge ”de lange år i prisonens kvalm”, og 
især da han ved hjemkomsten kun fant en gressgrodd tue ”i fattigmanns jord” som det eneste 
minne etter sine kjære, var det en annen følelse som kom til å beherske ham: hevntankene og 
hatet, iskaldt og nådeløst. Så en natt tror han seg å få utløsning for all sin innestenkte villskap 
og hevntørst, og det holder på  å bære i avgrunnen, både med ham selv og dem han vil gjøre 
regnskap opp med. Men atter en gang seirer livets sterkeste makt kjærligheten  over det onde i 
et menneske, først svakt og usikkert ved tanken på barnet, så sterkere, og tilslutt fører den ham 
og dem det var hans hensikt å utslette, trygt i havn 
c. Sannheten: Etter at stormen og uværet har rast ut, inne i ham og omkring ham, kommer 
ettertanken og selvransakelsen, sannheten om de farlige krefter som har tumlet med ham. Han 
erkjenner åpent at han måtte, han måtte ha hevn. Det er en åpen erkjennelse, verdig en mann. 
Men samtidig vedgår han at en enda sterkere følelse hadde tatt makten fra ham og løst ham fra 
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hans hat og hevntanker og gitt ham fred, fred med seg selv og verden omkring ham. Han gir oss 
dermed et sant vitnesbyrd om kjærlighetens gjenskapermakt. 
Av betydning fra slutten av broderforeningsperioden kan nevnes: 
14. august valgte foreningen enstemmig følgende chartermedlemmer: Eirik Gustad – Jonas Line 
– Olav Espestøyl – Torolf Nitter Walter og Jahn Senum. 
28. august ble følgende valgt til logens valgembedsmenn: 
OM Eirik Gustad 
UM Olav Espestøyl 
Sekr. Just Meyer Hauge 
Kass. Harry Lindegaard 
Skattm. Sverre Slokvik 
11. september ble logens segl vedtatt. 
25. september ble Olav Espestøyl valgt til Byggekomiteens formann. 
Det siste møtet i Arendal Broderforening fant sted fredag 2. oktober 1959. Det var nærmest et 
arbeidsmøte og en generalprøve foran institueringen. 
Ved foreningens opphør 10. oktober var kassabeholdningen kr. 190,55 som ble overført til den 
nye logen og tatt til inntekt i logens regnskap. 
I hele broderforeningstiden ble det avholdt 20 medlemsmøter og 23 styremøter. 
På medlemsmøtet 14. august 1959 framgikk det at loge Terje Vigen ville bli instituert lørdag 10. 
oktober 1959. Fra da av ble det en hard jobb fram til institueringen. 
I et brev Gustad sendte Daa Caspersen 30. november 1959, kan vi bl.a. finne: 
”Fra det i august måned ble bestemt at logen skulle institueres og til instituering fant sted 10. 
oktober, var det et veldig slitsomt og nerveslitende tidsrom for oss som stelte med tingene. I 
begynnelsen av august hadde vi sier og skriver ett stort skap til å plassere sakene våre i, men 
sakene manglet. Så vi var temmelig slitne da alt var på plass, og logen var et faktum. Jeg vil 
nødig ha den tiden opp igjen, det ble litt for mange problemer med nattevåk, tvil og 
funderinger for mange av oss.” 
 Logens Chartermedlemmer:        

                                           

LØRDAG 10. OKTOBER 1959. 
Så endelig, etter en hard innspurt, opprant den store dagen. Referatet fra selve dagen har vi 
sakset fra Odd Fellow bladet. Logens første sekretær hadde sendt et fyldig referat som bladet 
velvilligst hadde tatt inn. Her heter det: 
”Den 10. oktober 1959 kl. 15.30 ankom Storlogens embedsmenn til Arendal, og ble på 
jernbanestasjonen møtt av tillitsmennene i broderforeningen og ledsaget til hotellet. De 
møtende embedsmenn fra Storlogen var: br. Store Sire Harald Østereng. 1.Dep. Stor Haakon V. 
Ruud, Stor Sekr. U. De Paolis, Stor Skattm. Gunnar Gaaserud og Stor Marsjal Edgar Otterbeck. – 
DDSS br. P.E. Hagen var kommet til Arendal allerede dagen i forveien for på sin uegennyttige 
måte å bistå brødrene med råd og dåd i innspurten. 
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Det var tydelig at institueringen av den nye loge var omfattet med stor interesse, idet ikke 
mindre enn ca. 60 brr. fra Østfold i øst til Rogaland i vest var kommet for å overvære begiven-
heten. 
Da Storlogens embeds-menn ankom til loge-lokalene i Arendal Handelsstands Forening kl. 
17.00, var 93 brødre, blant dem atskillige offisielle utsendinger fra loger og Leir nr. 5 Klippen, 
allerede samlet der. 

De høytidlige hand-
linger tok til med 
innvielsen av loge-
lokalet. 
Etter en kort pause 
ble institueringen av 
loge nr. 61 Terje 
Vigen foretatt, og 
logens charter over-
rakt charter-medlem-
mene brødrene Eirik 
Gustad, Olav 
Espestøyl, Jonas E. 
Line, Jahm Senum og 
T.N.Walther. Deretter 
foretok br. Stor Sire 
assistert av de øvrige 

Storembedsmenn, 
installasjon av valg-
embedsmennene. 

 
Logen ble deretter overtatt av OM. Han og UM utnevnte så de øvrige embedsmenn.  
Etter at OM hadde rettet en takk til Storlogen for den tillit som var vist brødrene i Arendal ved å 
gi samtykke til opprettelsen av den nye loge, ble det alminnelig gaveoverrekkelse. 
Etter en pause, i hvilken det ble servert en lettere forfriskning i salongene, mens brødrene fikk 
anledning til å hilse nærmere på hverandre, gikk man til de festlig dekkede bord, for hvilke 
privatnemndas formann, br. A. Bjørklund, sammen med vertskapet i Handelsstanden, hadde 
ansvaret for, et ansvar de hadde skjøttet på beste måte. 
Br. Bjørklund ønsket velkommen til bords, og overlot så ordet til aftenens tastmaster, br. Jahn 
Senum. Han startet med å gi en oversikt over aftenens program, og ga ordet til br. Erling Gauslå 
som utbrakte H. M. Kongens skål, hvor-etter fulgte Kongesangen og Ja, vi elsker. 
Første etter hovedretten ble de øvrige talere sluppet til. Det startet med br. OM, som i sin tale 
for Storlogen kom inn på det ansvarsforhold ordensbrødrene nå var kommet i, ikke bare 
overfor Ordenen, men også overfor Storlogen som institusjon. Han håpet og trodde at 
Storlogen ikke ville bli skuffet i sin tillit til brødrene i loge Terje Vigen, men ba om overbærenhet 
med feil og mangler som måtte bli begått i starten.- I tilknytning til br. OMs tale resiterte br. 
Jonas E. Line under musikkledsagelse et av ham selv forfattet resitativ, hvoretter br. OM 
avsluttet med å utbringe en skål for den Uavhengige Norske Storloge av I.O.O.F. med adresse til 
br. Stor Sire.  
Br. Stor Sire gratulerte i sin svartale den nye loge, og takket for det initiativ som ble tatt med 
opprettelsen av den. Han ønsket den alt godt på veien fremover, og trodde den var i gode 
hender. Videre takket han DDSS br. P.E. Hagen for hans utrettelige arbeid for Ordenens 

(PS Just Meyer Hauge ble egentlig innsatt som logens første sekretær, men han reiste 
veldig tidlig fra Arendal. Jahn Senum overtok og regnes dermed som logens første 
kvalifiserte sekretær.) 
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utbredelse, og minnet om at dette var den 6. logen br. Hagen var far for. Br. Stor Sire avsluttet 
sin tale med å lese Arne Paasche Aasens skjønne dikt: ”Gjør verden bedre”. 
Br. Jonas E. Line talte for moderlogen, nr. 17 Dag, og takket for den enestående gjestfrihet og 
hjertelighet brødrene fra Arendal alltid var blitt mottatt med ved sine besøk i Porsgrunn. Han 
takket også loge nr. 28 Agdesiden, for gjestevennlighet og hjelpsomhet under broderforenings 
arbeid. 
OM i loge Dag, br. Granli, kom i sin tale inn på de bærende ideer innen vår Orden. Han hilste fra 
moderlogen og frembar sin og logebrødrenes beste ønsker for Terje Vigen. 
Likeledes uttalte OM, br. Jens M. Langfeldt, de beste ønsker og hilsener fra loge nr. 28 
Agdesiden. Begge talere uttalte håp og ønske om at forbindelsen mellom deres loger og loge 
Terje Vigen måtte vokse seg varm og sterk i tiden som kommer. 
UM, br. Olav Espestøyl, takket DDSS br. P.E. Hagen i varme ordelag for det store og oppofrende 
arbeid han hadde nedlagt for Ordenens utbredelse i Arendal, et arbeid hvis synlige resultat en 
hadde vært vitne til i aften. Han avsluttet med å overrekke br. Hagen en bukett nelliker. 
Talerekken ble avsluttet ved at toast-master br. Senum med noen velvalgte ord overrakte OM 
br. Gustad en blomsterbukett som takk for hans arbeid i forbindelse med opprettelse av Odd 
Fellow loge i Arendal. 
Etter middagen ble det servert kaffe m.v. Herunder ble ordet gitt til br. Ivar Holthe som 
utbrakte en skål for Arendal, byen hvor den nye loge skal virke. 
Br. Thorgrimsen fra Stavanger, opprin-nelig Arendalitt, dvelte ved gamle dager, og talte om det 
som for ham hadde vært det sentrale i Ordenen. 
Så avsluttet Stor Skattm. med å takke for maten, hvilket han gjorde på sin lune og humørfylte 
måte. 
De fleste sanger som ble sunget ved bordet var forfattet av den nye logens husdikter, br. Jonas 
Line. 
Et innslag som fortjener særlig omtale er musikken. Denne ble besørget av 4 av loge nr. 17 Dags 
orkestermedlemmer, til- dels assistert av br. Jens Scharff på trompet. Både under 
innvielseshøytid-lighetene og senere under middagen bidro disse brr. til å gjøre det hele til en 
opplevelse som sent vil glemmes. 
Sammenkomsten fortsatte deretter en tid utover kvelden i friere former, hvorunder gamle 
bekjentskaper ble gjenoppfrisket og nye ble stiftet. 
Det var 95 brødre tilstede med Stor Sire og ”hele” Storlogen, 4 DDSSer og  6 OMer i spissen. 
Logen hadde 33 brødre. 
Jonas E. Line var den nye loges husdikter. Han er identisk med broderforeningens husdikter, 
Jason. Han hadde en stor produksjon av det skrevne ord.   Når det gjelder hans produksjon i 
forbindelse med stiftelsesdagen, vil vi her trekke fram 3 ting. 
1. Velkomstsangen. 
Mel: Her kommer vi unge 
Vår hilsen til alle fra fjern og nær 
Skal ljome i hallen nå, vårt tempel her: 
VELKOMMEN - skal runge, 
Vi ut skal det sjunge, 
Det gjelder oss mektig å se jer her. 
 
Gid festen gir avglans av Ordenens ånd, 
Vi rekker hverandre gjerne broderhånd. 
La vennskapet varme, 
I møter åpne arme, 
Vi ryster oss sammen i flokk, flokk, flokk 
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Vel nok drog det ut før vi foldet oss ut, 
Men ingen skal skylde oss for klage og sut,    
Nå gledes vi alle,    
Vi ønsker å kalle    
Hver Odd Fellowbror til vår fest i kveld! 
 
Det mest kjente av det vår husdikter skrev, er nok vår kjære logesang. Denne ble presentert for 
logen første gang 10. oktober 1959. Den finnes i en folder som ble laget i anledning 
institueringen. En overraskelse er det kan hende for mange at den egentlig ble laget med 4 
vers. Det er jo slik at vi i ettertid ikke har sunget det 4. vers. Sangboka har bare med 3 vers. 
Forklaringen er enkel. Det 4. vers er adressert direkte til den store dagen, institueringen. Her i 
denne beretningen vil vi ta med hele logesangen: 
 
2. Terje Vigen. 
Mel: En ungbirk stander ved fjorden 
Hin gubbe, du kjenner vel Terje? 
En uredd og storslått gestalt!  
En færing hans Skagerak-ferje 
Med 3 tønner bygg – det var alt. 
Han rodde for hjelpen å bringe 
Så blodet for neglene spratt. 
De to i et hus så ringe 
Ved vinduet speidende satt 
 
Min bror, la oss stanse på ferden, 
Se lenger og dypere inn, 
Det er dog så mangt her i verden 
Som taler til hjerte og sinn. 
Ditt livsmål å ofre for andre, 
Å elske og gi hva du har, 
Lev slik at deg ingen kan klandre, 
Klag aldri for byrder du bar. 
 
Vår loge tar peiling som Terje, 
Vi stolt tar hans navn nå som vårt! 
Som han, har vi alle en ferje 
Mot målet om blidt eller hårdt. 
Gid alltid vårt motto må tindre 
Som fyr midt i mørkeste natt: 
Av vennskap som sorgene lindre, 
Av sannhets og kjærlighets makt! 
 
Vi står her på startstreken klare, 
Vi kjenner i sjelen en brann. 
Vårt hjerte er fullt, nå vi bare 
Vil takke så godt som vi kan: 
Takk Hagen for startskudd for baugen! 
Takk ”Dag” for jert brodersinn! 
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Takk brødre fra ”Agdesiden”, 
Vi følges i fretiden inn! 
 
Vi avrunder beretningen fra institueringen med det resitativ Jonas E. Line skrev i anledningen 
dagen, og som han selv fremførte: 
 
3. RESITATIV. 
Stolt hever Terje Vigen sitt banner i Arendal by! 
Gid alltid det heter på ny og på ny: 
Det var en lykkedag for oss alle! 
Fra dagen i dag 
Vi vandrer i lag 
Med alle de tusener andre. 
Så langt som vi kan 
Står vi mann ved mann, 
Det gjelder å stå og aldri falle. 
Vi hilser vår Storsire, høye gjest! 
Vi hilser jer andre, som sto ham nest. 
Den høytid  I ledet for oss i dag 
Skal stå i vårt minne som dyreste sak, 
Gi styrke og trygghet i strevet! 
 
DE 33 FØRSTE: 
  
1 Kaptein Thoralf Nitter Walter 
  2 Skreddermester Thomas Tollefsen 
  3 Skattefogd Eirik Gustad 
  4 Lege Oscar Bernstein 
  5 Distriktssjef Erling Bjorbæk 
  6 Skolestyrer Jonas E. Line 
  7 Grosserer Ivar Oscar Holte 
  8 Sekretær Just Meyer Houge 
  9 Bestyrer Sverre Edv. Slokvik 
10 Rektor Olav Espestøyl 
11 Lektor Knut Martin Fivelstad 
12 Lærer Jahn Senum 
13 Kjøpmann Harry Sannæs 
14 Advokat Henrik Henrichsen 
15 Bygartner Alfinn Johnsen 
16 Disponent Erling Gauslaa 
17 Direktør Arne Bjørklund 

18 Bilforhandler Bjørn Ingv. Johansen 
19 Seilmaker Harry H. Lindegaard 
20 Kjøpmann Harald Halvorsen 
21 Byggmester Bjarne Jens Ljosland 
22 Overingeniør Oddmund Kringlebotn 
23 Sekretær Per Lage Aanby 
24 Kjøpmann Inge Eliassen 
25 Distr.revisor Kjell Bugge 
26 Fargehandler Harald Tønseth 
27 Kjøpmann Erik Zachariassen 
28 Salgssjef Jens Scharff 
29 Faktor Nils Gullhav 
30 Kjøpmann Thorbjørn Skjævestad 
31 Kjøpmann Thoralv Uldal 
32 Ingeniør Hans Uldal 
33 Elektrikerformann Paul Aspholm

 

LOGETIDEN – De 25 år. 
Dermed var det hele i gang. Arendal hadde endelig fått en Odd Fellow loge. Logearbeidet kunne 
settes i gang for alvor. Denne del av beretningen har en lagt opp som en tematisk 
gjennomgåelse.  
Dette er gjort mest fordi en vil forsøke å unngå en kronologisk oppramsing, men også fordi 
mange saker blir arbeidet med i et lengere tidsrom. Hadde en valgt en streng kronologisk 
oppbygning, ville nok set ført til en for springende fremstilling. Kronologien forsøker en å ta 
vare på innenfor hvert tema. 
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BIBELEN. 
I logemøtet 6. november 1959 refererte OM brev av 4. november fra ExOM i loge nr. 1 
NORVEGIA, br. L.Daa Caspersen, hvori han bebuder en gave på ca $50 fra en som hette Birger 
M. Nilsen. 
Daa Caspersen foreslo å kjøpe en passende bibel for gaven. I nevnte logemøte gikk brr. 
enstemmig inn for dette, og det ble vedtatt å meddele br. Daa Caspersen at logen med takk tok 
imot gaven. Daa Caspersen vandret rundt i flere forretninger før han fant den rette bibelen. 
Den 10. november kunne så vår OM motta logens nye bibel. 
Det var et eksemplar av en faksimileutgave av Christian den 3.`s bibel av 1550 (den første bibel 
på dansk), nå utgitt av Levin og Munksgaards forlag i København. 
Hvem var nå Birger M. Nilsen? 
Jo, det viste seg å være en utflyttet Arendalsmann, som var medlem av Odd Fellow. Han var 
født i Arendal i 1896. Hans foreldre hadde hatt en stentøyforretning i Arendal. I 1918 var han i 
Arendal en tur, men reiste snart t 
tilbake til Amerika. Han slo seg ned i USA, og på den tiden da han første gang fikk høre om loge 
Terje Vigen i Arendal, bodde han i 5533 Fremont St., Oakland 8, California. At Odd Fellow hadde 
bredd seg til Arendal, ble han så begeistret for at han straks ville sende en gave. 
Den 17. november 1959 fikk vår OM brev fra Birger M. Nilsen. I dette brevet lå det som ble 
innklebet i vår bibel, nemlig: 
”Denne bok er en gave til Odd Fellow loge nr. 61 Terje Vigen fra Birger M. Nilsen, født i Arendal 
i 1896, nu medlem av loge 403 ECLIPSE I.O.O.F. Ricmond, California  i V.K.&S. 
                                 Birger M. Nilsen” 
Mot slutten av året 1970 fikk logen melding om at Birger M. Nilsen var avgått ved døden 1. 
november 1970. 
 
SÆRLOVEN. 
Allerede på logemøtet 6. november 1959 ble komiteen for utarbeidelse av særlov nedsatt. 
Oscar Bernstein, Bjarne Ljosland og Jahn Senum ble enstemmig gitt dette oppdraget. De 
arbeidet hurtig og grundig, slik at logen kunne vedta særloven i møtet 1. april 1960. 
Opp gjennom tidene har det faktisk ikke vært behov for noen særlige endringer, bortsett fra 
rene redigeringer. Verd å nevne er at det på møtet 17. mars 1967 enstemmig ble vedtatt å føye 
til i særloven: «Godstående bror som er 25-års veteran fritas for kontingent etter fylte 70 år». 
14. februar 1968 ble det vedtatt å trykke særlov og ordensregler sammen i et hendig format slik 
vi kjenner dem i dag. 
 
KAPPER. 
Allerede før logens tilblivelse var det et aktuelt spørsmål om en kunne få kapper til 
embedsmennene. 
En forespurte storlogen om priser og om det var mulig å sette bort arbeidet på dugnad. 
Storlogen svarte at kappene måtte kjøpes i storlogen. Den ville derfor anbefale at logen startet 
sitt arbeide uten kapper. Dette måtte logen finne seg i, da kappene ble dyrere enn logen kunne 
klare. Men drømmen om å få anskaffet kapper holdt seg stadig. 
Derfor skulle det ikke gå så lang tid før det hele gikk i orden. Men innen det hele var brakt i 
havn, var kappespørsmålet fremme på mange logemøter høsten 1960. Det endte med at det 
ble opprettet et «kappefond» der brødre kunne tegne seg med et bidrag. 
I logemøte 3. februar 1961 kunne Harry Lindegaard opplyse at det var tegnet bidrag til kapper 
på i alt kr. 2.880,-, faktisk mer enn en trengte. 
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Og så ble kappene bestilt i brev til storlogen 3. mars 1961. Prisen var kr. 2.275,-. Til kappene ble 
det også bestemt å kjøpe inn hansker. I møte 17. mars 1961 kunne OM fortelle at dette var 
gjort for kr. 276,-. 
 
MØTEDAGER. 
Som vi har hørt hadde broderforeningen møte første fredagen i hver måned. Det var derfor 
naturlig å bruke fredagen som møtedag også for logen. Fra starten av og fram til 1962 var 
møtene på første og tredje fredagen, med start kl. 19.30. Enkelte møter kunne nok starte tid- 
ligere. Ja, våren 1960 startet flere møter med 3. grads møte kl. 19.00, og sogar ved ett tilfelle kl. 
18.00. 
Møtene ble avertert i «Agderposten» hver onsdag i den uken møtet fant sted. 
I den trykte terminlista fra denne første perioden stod det at alle brødre uansett grad kunne 
delta i det etterfølgende brodermåltidet. Selve logemøtet ble åpnet og lukket i den grad møtet 
ble holdt i. Det var aldri snakk om å åpne eller lukke i innvielsesgraden andre ganger enn når 
møtet skulle gå i inn-vielsesgraden. På møtet 1. desember 1961 ble det enstemmig bestemt å 
gå over til tirsdagen som møtedag. Samtidig benyttet en anledningen til å forandre frammøtet 
til kl. 19.15. Dette tok til å fungere fra januar 1962. Regelen om første og tredje uke i måneden 
var fremdeles gjeldende. 
I denne perioden kunne vi finne aver-tissementet om møtene i «Agderposten» på lørdagene. 
Tirsdag som møtedag ble ingen vel-lykket ordning. Allerede på møtet 20. november ble det 
foreslått å gå til tilbake til fredagen. Spørsmålet ble foreløpig utsatt p.g.a. at handelstanden 
hadde reist spørsmålet om å ha lenge oppe på fredagene. På møtet 7. mai 1963 var det dog 
klart for et vedtak om å gå tilbake til fredagen. Dette ble gjort gjeldende fra høsten. 1963. 
På grunn av stadige kollisjoner med en annen leietaker, måtte frammøtet fra januar 1964 
forandres til andre og fjerde fredagen i måneden. 
Etter hvert ble det klart at heller ikke fredagen var noen god møtedag for loge-arbeidet. Mot 2 
stemmer ble det på møtet 17. mars 1967 bestemt at andre og fjerde onsdagen fra høsten skulle 
være logens nye møtedag. Den 13. september 1972 kom så bestemmelsen om at møtene skulle 
starte kl. 19.00. 
Høsten 1973 innførte OM bestemmelsen om at alle møter skulle åpnes i inn-vielsesgraden, slik 
at alle skulle kunne møte på et logemøte hver gang. Det hadde inntil da vært noe 
utilfredstillende for brødrene av lavere grader. 
Denne ordningen har så vært den vanlige, unntatt i kortere perioder fram til i dag. Dog har det 
etter hvert blitt slik at når det er rene 3. grads møter, åpnes det ikke i innvielsesgraden. 
 
KONTINGENT. 
I en slik beretning hører det også hjemme å gi en frem stilling av hvordan medlems-
kontingenten har utviklet seg. 
Som vi tidligere har hørt, var kontingenten i broderforeningstiden kr. 4,—pr. måned. Allerede 
på det første ordinære logemøte (23. oktober 1959) etter innvielsen, ble det vedtatt at 
medlemskontingenten i logen skulle være kr. 8,— pr. måned. De videre kontingentforhøyelsene 
fant sted slik: 
1. januar 1962 kr 10,— pr. måned 
1. januar 1967 kr 15,— pr. måned  
1. januar 1973 kr 20,— pr. måned 
1. juli        1978 kr 30,— pr. måned  
1. januar 1982 kr  40,— pr. måned                                                                                                     
Ifølge logens særlov kunne det også inn-kreves ekstra kontingent. Dette har ved enkelte 
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anledninger vært benyttet. På møtet 23. oktober 1959 ble det f.eks. vedtatt å innkassere en 
ekstra kontingent på kr. 15,— som uavkortet skulle gå til Flyktningehjelpen. 
Det kan nevnes at det bl.a. har vært krevd inn ekstra kontingenter til formål som Norsk Odd 
Fellow blad, Storlogen og Terjehjelpen. Ja, kontingentforhøyelsen 1. juli 1978 startet egentlig 
som en ekstra kontingent til logen. Den ble permanent. 
Når det gjelder gradsgebyrene har det i løpet av disse 25 år bare skjedd for-andring en gang, 
nemlig fra og med 1973. Da ble opptagelsesgebyret satt til kr. 200,— etter at det hadde vært kr. 
150,— helt fra starten. De øvrige gradsgebyrer ble satt til kr. 100,-, en økning fra kr. 75,-. 
23. august vedtok logen enstemmig at brødre som kun hadde folketrygdens grunnpensjon, 
skulle betale halv kontingent. 
Helt fra starten av var det vanlig å betale inn kontingenten for hver måned. Men etter hvert 
gikk en over til å betale pr. kvartal eller halvår. Dette var opptil hver enkelt bror. Kassereren satt 
før hvert møte i forværelset og tok imot pengene. Hver innbetaling førte han inn i sin bok, og 
han kvitterte på brødrenes medbrakte kvitteringskort. 
Dette var selvsagt et tidkrevende arbeid. Men først 8. september 1970 kunne OM fortelle logen 
at det ble arbeidet med en ny form for kontingentinnkreving. En ville forsøke å gå over til 
bankgiro. Kvitteringen fra banken ville i så fall gjelde som medlemsbevis. Og slik ble det til det vi 
i dag kjenner med innbetaling på bank giro 2 ganger i året. 
 
ORGELET. 
Allerede fra logestarten var brødrene veldig opptatt av at logen skulle få sitt eget orgel, og på 
møtet 15. januar 1960 ble følgende enstemmig vedtatt: 
”Logen vedtar å nedsette en komité bestående av brr. Ivar Holte og Jonas Line som snarest skal 
fremkomme med en finansieringsplan for inn kjøp av orgel til et beløp av kr. 4.175,-” 
Komitéen arbeidet hurtig, og allerede på neste loge møte 22. januar kunne formannen i 
orgelkomitéen, Ivar Holte, referere et forslag fra komiteen. I korte trekk gikk det ut på at 
brødrene ville få anledning til å tegne andeler á kr. 100,—. Disse andelene ville så bli innløst 
etter hvert som logen fikk midler til det. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt, og den driftige komitéen satte i gang med å lage andelsbrever 
i Orgelutvalget. 
Pengene strømmet inn, men formannen i orgelkomitéen syntes ikke det gikk kvikt nok. Den 3. 
mai 1960 opplyste han på logemøtet at orgelet stod til rest med kr. 1.000,-, og disse pengene 
måtte komme inn snarest mulig. 
Det ble foreslått å skrive et brev til br.r. for å forklare hvordan situasjonen virke-lig var. Dermed 
håpet en å kunne få inn det som manglet. Slik ble det, og suk-sessen var sikret. 
Orgelkomitéen følte enda ikke at deres arbeid var sluttført. Andelene skulle innløses igjen, og 
dette måtte komitéen være med på. 
Den 6. januar 1961 fremmet formannen et forslag på hvordan det skulle skje. Forslaget ble 
enstemmig ved tatt og lød i sin helhet slik: 
”Innløsning av andeler i orgelet. 
Logen innløser 10 andeler pr. kalender-år, første gang 1961. 
Der innløses 5 andeler i vårterminen og 5 andeler i høstterminen. 
Da det fra enkelte andelshavere er an-tydet at man helt eller delvis ønsker å tilbakebetale 
andelsverdien til logen, mottas slike gaver med takk. Eventuelle beløp blir av de respektive 
andelshavere innbetalt via orgelkomitéen som videre-gir beløpene til logen uten at komitéen 
meddeler logen andelhaverens navn. Eventuelle beløp som logen via orgel-komitéen på denne 
måten mottar, går i sin helhet til innløsning av andeler, og kommer som et eventuelt tillegg til 
de forannevnte 10 andeler pr. år. Logen innbetaler innløsningsbeløpene til or-gelkomitéen, som 
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foretar innløsning av andelene ved loddtrekning. Logen har selvsagt full anledning til å innløse 
an-delene i et hurtigere tempo om dette skulle bli ønskelig”. 
Det første året, altså i 1961, var det eneste der det ble trukket ut andeler. Br. Holte kunne i 
logemøte 1. desember, meddele at følgende andeler ville bli tilbakebetalt: 
Nr. 5, 7, 9, 10, 12, 23, 24, 27, 35 og 42. 
Det viste seg etter hvert, i løpet av 1962, at alle andeler ble innfridd. Mange brødre ville at 
logen skulle beholde pengene. Ja, situasjonen var så lys at br. Holte 29. oktober kunne skrive til 
andelshaverne om at logen hadde innfridd samtlige gjen-værende andeler. Pengene var satt inn 
på konto i en bank. Nå var det opp til br.r. om de ville ha pengene eller om de skulle 
tilbakeføres logen. 
Sluttstreken for orgelkomitéens arbeid kunne settes i logemøte 11. desember 1962. Da forelå 
det et brev av 7. desember fra orgelkomitéen hvori den meddelte at den anså sitt arbeid 
avsluttet. Som vedlegg i brevet fulgte en bankremisse på kr.2.500,— som en gave fra de an-
delshavere som ønsket sine andeler til-bakeført logen til beste for denne. 
 
Flygelet. 
I løpet av våren 1964 var det stadig snakk om å skaffe en skikkelig gave til den nye salongen 
Frimurerne skulle innvie i løpet av høsten. En tanke kunne for eksempel være å kjøpe andeler i 
et piano. 
På logemøtet 4. september 1964 kom løsningen. 
OM meddelte at embedsmannsutvalget enstemmig hadde foretatt et innkjøp av et flygel til en 
pris av kr. 2.000.—, og ferdig oppusset ville dette komme på kr. 3000,— Flygelet var besiktiget 
av fagmann som fullt ut anbefalte kjøp. Følgende forslag fra embedsmannsutvalget ble 
enstemmig vedtatt: 
”Flygelet blir å plassere i den nye salongen som frimurerne skal innvie 15. september. Flygelet 
blir Odd Fellow eien-dom, og skal være til felles avbenyttelse for Frimurerlogen og Odd Fellow 
så lenge sistnevnte er leieboer i logelokalene.”  
Flygelet ble kjøpt sommeren 1964 av skibsreder Olaf Boe for kr. 2.000,-. 
Vinteren 1965/66 ble flygelet utsatt for vannskade. I tiden fremover etter dette ble det stadig 
fremsatt klager på flygelets be-skaffenhet. Stadig ble det snakket om at noe måtte gjøres. Vel, 
noe ble forsøkt gjort. 
I Terje Nytt nr. 3 for april 1975 kunne vi finne følgende: 
”Våre musikere klager stadig på vårt flygel. Som de fleste kjenner til, innehar dette flygel 
svømmeknappen. Det eneste som etter sigende er intakt, er notestativet og lakk. Konklusjon: 
Flygelet bør — må byttes inn med et nytt instrument. Bernstein utnevnes med dette til formann 
i ”Ørgelkomitéen”:.1. Oscar Bernstein. 2. Monrad Bjerkholt. 3. Oscar Munch Olsen. 4. Odd 
Axelsen. 5. Thorbjøn Skjævestad”. 
I logemøtet 24. september 1975 kunne ExOM Oscar Bernstein gi en orien-tering fra den komité 
som var nedsatt for innkjøp av piano. En var kommet til at en foreløpig ville benytte flygelet, da 
dette nå var satt i stand. 
Dermed syntes flygelets skjebne å være sikret. Men da logehus ble kjøpt, kom salg av flygelet 
igjen i fokus. Denne gang var det nok p.g.a. flygelets stør-relse. Det ville ta altfor stor plass i den 
nye stua. I logemøtet 25. november 1981 ble det enstemmig vedtatt salg av flygelet. Br. Arne 
Gjetrang skulle fore-stå salget. 
I logemøtet 10. februar 1982 kunne OM fortelle at br. Gjetrang hadde besørget salg av logens 
flygel for kr. 10.000,-. I tillegg ble det opplyst at et ektepar (begge medlemmer av Odd Fellow) 
hadde gitt kr. 10.000,— som gave til innkjøp av nytt piano. Br. Gjetrang hadde fått et svært godt 
tilbud på et anerkjent pianomerke fra T. Hellstrøm, Oslo. OM hadde kontaktet embeds-
mannsutvalget og flere andre loge-brødre som alle anbefalte kjøpet. Det nye pianoet var 
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deretter innkjøpt for kr. 18.000,-. Logen var på nevnte møte ved avstemming enig i dette 
kjøpet. 
 
ET STED Å VÆRE. 
Som nevnt under broderforeningstiden ble det Handelsstandens lokaler som ble den 
«endelige» løsning på huspro-blemene. Og det var i disse lokalene den nye logen ble født og 
holdt til i den første tiden. Medlemmene var selvsagt glade over å få leie disse lokalene, men 
det var vel knapt noen som slo seg til ro med at dette virkelig skulle være den endelige løsning 
på logens husproblem. 
Kanskje følgende utdrag fra et brev Gustad sendte Daa Caspersen 30. november 1959 
gjenspeiler brødrenes hovedtanker: 
”Som De kanskje har hørt har loge TERJE VIGEN fått leid lokale i Arendal Handelsstands 
forenings hus. Logesalen er ganske stor og i tilknytning til denne er et nokså rommelig 
forværelse. Tross det bry som følger med at alt inventar må flyttes inn og ut for hvert møte, får 
en vel si at logen har vært heldig som har fått leie et såpass tjenelig lokale”.    
Men uansett hvordan det hele var, ble det etter hvert en klar stemning for å få sitt eget. 
Allerede på møtet 30. januar 1962 ble det enstemmig valgt en husnemnd. Denne nemnda ble 
bestående av: Stian Mørland, Egil Hagli og Henrik Henrichsen. Dessuten ble det tenkt økonomi, 
og på logemøtet 8. mai ble fø1gende enstemmig valgt til husfondnemnd: Jens Gjerrestad, Jens 
M. Scharff, Øystein Andersen med vara-mann Nils Gullhav.  
Nemndas første oppgave skulle være å utarbeide forslag til statutter for et slikt fond og senere 
bestyre dette. Verken husnemnda eller husfondnemnda fikk egentlig så lang levetid. Ikke på 
grunn av medlemmenes manglende dyktighet, men rett og slett fordi de nokså raskt føltes 
overflødige. Det begynte nemlig å skje saker og ting.  
Først bør det nevnes at logen en tid var inne på tanken å være med på prosjektet ”Felles 
foreningsbygg på Tyholmen”. Men en oppdaget at det ville føre til altfor høye investeringer. 
Dessuten var en redd at det slett ikke ville egne seg så godt til logens bruk. På logemøtet 22. 
mai 1962 ble det derfor (mot 1 stemme) vedtatt å trekke seg ut av prosjektet.  
I stedet for nevnte prosjekt ble det på samme logemøte lagt fram en langt mer interessant 
1øsning. Det hadde seg slik at det også var tatt opp forhandlinger med Frimurerordenen om å 
leie deres lokaler. Dermed fikk OM fullmakt av logen til a si opp kontrakten med Han-
delsstandens forening og å søke Stor-logens godkjennelse av det foreliggende kontraktforslag 
mellom logen og Frimurerordenen. 
Slik ble det, og allerede høsten 1962 kunne vår loge ta i bruk nye leide lokaler. 
Innvielsen av Frimurerordenens lokaler til bruk for Odd Fellow fant sted tirsdag 4. september 
1962 kl. 19.15. 
Innvielsen ble foretatt av Storlogen ved: 
Stor Sekretær: U. De Paolis 
Stor Skattmester: Edgar Otterbeck 
Stor Marsjal: Erik Lindseth 
Stor Kapelan: Paul E. Paulsen  
Som herolder fungerte: 
ExOM: Johan Aspås, loge nr. 17 DAG 
ExOM: Kåre Granli, loge nr. 17 DAG 
ExOM: Ragnhild Bjorvand, loge nr. 28 AGDESIDEN 
ExOM: Jens M. Langfeldt, loge nr. 28 AGDESIDEN 
Br. OM hadde oppnevnt br. Jens Scharff som byggekomitéens formann. Det første ordinære 
logemøte i Frimurernes lokale fant sted 18. september 1962. 
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Da den nye salongen var ferdig, høsten 1964, og vår loge også fikk leie denne, følte nok mange 
brødre at logen virkelig hadde fått et sted å være. Det er nok også forklaringen på at det skulle 
gå over 10 år før drømmen om eget hus igjen skulle dukke opp i logen. Det var så greit i 
Frimurernes lokaler. Spisesal og salong stod til enhver tid klar til bruk. Det var bare i selve 
logesalen det måtte rigges til. Selvsagt kunne det virke tyngende for inspektøren og hans folk 
når utstyret måtte bæres opp. 
Det som fikk drømmen om eget hus til å dukke opp igjen, var nok økonomien. På logemøtet 8. 
januar 1975, etter at regnskapet var referert, kom en bror med en anmodning til logen om å se 
på hus-situasjonen, fordi husleien nå var blitt så høy. 
Intet ble da egentlig gjort, men disku-sjonen brødrene imellom var startet. Året etter, da 
regnskapet ble lagt fram (14. januar), reiste en bror seg i logesalen og framla tanker om et 
husfond. Han opp-fordret logen til å skaffe eget hus. Hans innlegg ble etterfulgt av en debatt. 
Det var bred enighet om at arbeidet for eget tilholdssted måtte være en stor inspirasjon for 
logen. Enkelte ville straks ha nedsatt et husfond på kr. 20.000,— kr. 25.000,-. Men hele 
debatten ble avsluttet med et forslag som ble vedtatt mot 5 stemmer. Vedtaket gikk ut på at 
embedsmanns-utvalget ble anmodet straks om å ta opp saken og komme med forslag til valg av 
et husfond og en husnemnd. 
Allerede på logemøtet 11. februar 1976 forelå resultatet av embedsmannsutvalgets arbeid. 
Logen kunne enstemmig vedta følgende husnemnd: 
Svein Sørensen, Kjell Bugge, Øyvind Olsen, Kåre Andersen og Martin Knutsen. 
Dessuten vedtok logen enstemmig følgende forslag:  
1. Finansnemndas konto på 12 mndrs. oppsigelse, pr. i dag kr.10.805,62, øremerkes som 
husfond. 
2. Av eventuelle årlige overskudd må ikke avsettes mer enn 50%. Skulle spesielle forhold tilsi at 
det er ønskelig å. sette av et større beløp, må dette forelegges logen. 
Dermed var starten på arbeidet med å skaffe logen eget hus et faktum. To viktige faktorer for å 
få et godt resultat ble innført på dette logemøtet. Hver valgperiode ville ha sin husnemnd og et 
husfond med fast avsetning i året, ville danne hjørnestenene i husspørsmålet. Husnemnda 
konstituerte seg med br. Svein Sørensen som formann. 
På logemøtet 11. mai 1977 kunne br. Svein Sørensen fortelle at logen hadde fått tilbud om kjøp 
av hus. Men husnemnda hadde enstemmig kommet til at bygningen egnet seg lite til vårt 
formål. Dessuten ville nok kjøpet falle for dyrt for oss. 
For den nye valgperioden fra høsten 1977 utnevnte OM i møte 14. sep-tember følgende: 
Kjell Bugge, Gustav Aspholm, Martin Knutsen, Helge Eliassen og Erik Brødholt. Den nye nemnda 
konstituerte seg med Kjell Bugge som formann. Det stod klart for den nye nemnda at før de gikk 
videre i arbeidet med å skaffe logen eget husvære, måtte de vite noe mer om hva brødrene 
mente. 
Et spørreskjema ble utarbeidet og sendt rundt til samtlige brødre. Nemnda ville vite om 
brødrene var for eller imot eget hus, og om eventuell hjelp (økonomisk eller på annen måte) fra 
den enkelte. På logemøtet 22. februar 1978 kunne Kjell Bugge orientere om det foreløpige 
resultat av de utstedte spørreskjemaer. Det var til dato tegnet andeler/garantier for kr. 
100.000,-, samt at det var antydet lån fra brødre på mellom kr. 100.000.,— til kr. 200.000,-. 
Stemningen var tydelig for eget hus, men ikke for en hver pris. Nå var debatten om eget hus 
virkelig i gang.  
 Ja, i april ble faktisk eget hus hovedtema på et ettermøte. 
I løpet av sommeren og høsten 1978 var kjøp av gamle Strømsbu skole inne i bildet. Dette ble 
det da intet av og det skyltes bl.a. det faktum at kommunen ikke riktig visste hva de ville med 
skolebygningen.     
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I logemøte 26. september 1979, utnevnte den nye OM den husnevnda som skulle bli loge TERJE 
VIGENs siste husnevnd: Svein Sørensen, Salve Gauslå, Martin Knutsen, Helge Eliassen og John E. 
Endsjø. 
Svein Sørensen var formann. 
Denne nevnda og som de foregående, hadde mange prosjekter i tankene, og det ble lagt ned et 
stort arbeid. 
Høsten 1980, logemøtet 12. september, kunne så Svein Sørensen fortelle at vi snart kunne 
vente en avgjørelse i husspørsmålet. Og ganske riktig, i logemøtet 14. januar 1981 kunne han 
fortelle at det ville foreligge et konkret tilbud fra idrettsklubben GRANE om å kjøpe deres 
klubbhus på Stinta. Husnevnda fikk dette tilbudet, datert 16. januar 1981, skriftlig. Dermed 
startet et intenst arbeid idet Grane hadde gitt frist til 15. februar. Den 4. februar, samme dag 
som det var arrangert åpen befaring på Granehuset for søstere og brødre, avsluttet husnevnda 
sitt arbeid ved å legge fram en positiv innstilling til kjøp av hus. 
Det historiske møtet som avgjorde huskjøpet ble holdt onsdag 11. februar 1981 kl. 19.00. 
Først ble det holdt et fellesmøte, ledet av de to OMene, Eldri Sataslaatten og Jan A. Nilsen. 
Br. Svein Sørensen holdt en grundig orientering om sakens gang til dato, og det ble redegjort for 
hvordan kjøpet kunne gjennomføres økonomisk. Etter fellesmøtet skilte de to loger lag, og i 
egne møter ble det vedtatt å kjøpe Granehuset. 
Vedtaket i loge Terje Vigen, som 66 brødre sa JA til, 7 brødre sa NEI til og 1 bror stemte blankt 
til, lød: 
«Under forutsetning av Storlogens godkjennelse vedtar Odd Fellow loge nr. 61 Terje Vigen, 
sammen med Rebekkaloge nr. 51 Fortuna, å kjøpe Granehuset, g.nr. 2, b.nr. 218 i Arendal. 
Dette skjer under forutsetning av at loge nr. 61 Terje Vigen setter inn kr. 100.000,— i huset og 
loge nr. 51. Fortuna setter inn kr. 50.000,— i huset. Dessuten er det en forutsetning at begge 
loger dekker driftsutgiftene fordelt på grunnlag av logenes medlemstall. Driftsutgiftene i  
det første året er kr.12.500,— for loge nr. 51 Fortuna og kr. 30.000,— for loge nr. 61 Terje 
Vigen». 
I tillegg til dette, vedtok logen enstemmig å nedsette en nevnd som skulle ha som mandat å ta 
seg av overdragelsen av huset. 
Følgende brødre ble enstemmig valgt: Thorleif Bredesen, Erik Brødholt, John Friis Jacobsen, 
Arne Rasmussen og Svein Sørensen. EksOM Thorleif Bredesen ble av OM bedt om å kalle 
nevnda inn for å konstituere seg. 
Etter nøyaktig 5 år fra opprettelse av husfond og nedsettelse av husnevnd, 11. februar 1976, 
var Odd Fellow Ordenen i Arendal i besittelse av eget hus. Nevnda konstituerte seg med Svein 
Sørensen som formann, Arne Rasmussen som sekretær og Thorleif Bredesen som dugnadssjef. I 
tillegg til br.r. Brødholt og Friis-Jacobsen tiltrådte også str.r. Maria Songedal og Anne-Marie 
Gjesdal. 
Lørdag 28. mars 1981 gikk startskuddet for den store dugnaden, og dermed var det hele i gang. 
Et imponerende arbeid ble nedlagt av mange. I de neste 11/2 år gjennomlevde Odd Fellow 
Ordenen i Arendal hele spekteret av følelsesmes-sige opplevelser. Fra den store glede over at 
altfor mange møtte fram til dugnadstjeneste, til den store fortvilelse over at omtrent ingen 
møtte. 
Dog var det ingen som tvilte på at ar-beidet skulle lykkes. Den 12. mai 1982 var det siste møtet i 
leide lokaler, og den 8. september 1982 fant innvielsen av Odd Fellow Huset i Arendal sted. 
OM Sigvald Normann Hanssen skrev etter den begivenhet følgende referat: 
«Etter en fantastisk dugnadsinnsats av søstrene i Fortuna og brødrene i Terje Vigen, stod Odd 
Fellow-huset klar til innvielse til avtalt tid, og store forbere-delser lå bak denne store dag. 
Innbydelse var sendt ut, og der møtte 114 hvorav 49 søstere og 65 brødre in-klusive storlogens 
embedsmenn: 
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Stor Sire     Erik Evjen 
D. Stor Sire          Einar Bjorvold 
Stor Marsjall       Oddvar Storm Arnesen 
Stor Arkivar         Erland Plau 
D.D.S.S.                Anton Erstad 
Eks. D.D.S.S.        Arthur Neverdal 
Rådspresident     Aase Vergemann 
Vara rådspresid.  Guro Line 
D.D.Rådspresid.  Ragnhild Geheb 
Rådssekretær      Amanda Tumann 
SDSS               Jens Flakstad 
Innvielsen ble en minnerik og verdig høytidelighet ledet av Stor Sire, og med Storlogens 
embedsmenn på stolene, og med Eks. OM Lindegaard, Bernstein, Bredesen og Sp.D.S.S. 
Flakstad som de 4 herolder for N, S, Ø, og V. 
Husets byggekomité: Svein Sørensen, John Friis Jacobsen, Marie Songedal og Anne Marie 
Gjesdal ble kalt fram og leverte husets nøkkel til Stor Sire. 
Etter innvielseshøytideligheten ble fest-middagen gjennomført på en strålende måte med 
smakfull og nydelig bord-dekning og en utsøkt mat. Ved hver ku-vert lå kongesangen, Terje 
Vigen sangen og Fortuna sangen. 
De mange taler ga uttrykk for den store glede og tilfredshet over å få eget hus. 
Bror Svein Sørensen ble behørig hyllet og overrakt en gave med Terje Vigens og Fortunas 
emblemer med ”TAKK FOR HUSET”. 
Bror Oscar Bernstein underholdt med musikk på vårt nye piano og str. Maria Songedal 
deklamerte «Bergliot». 
I en redegjørelse om huset nevnte br. Svein Sørensen at kjelleren ville bli ferdig til jul, innredet 
til en stemningsfull salong. Med stor forventning og glede ser vi fram til Odd Fellows virksomhet 
i Arendal. 
Salongen i kjelleren var ikke ferdig til innvielsesdagen. Men etter nok en kjempeinnsats kunne 
den tas i bruk til logemøtet 8. desember 1982. 
Odd Fellow Huset A/S drives som et aksjeselskap der kun Broder- og Rebekkaloger av I.O.O.F i 
Arendal kan være aksjonærer. 
Selskapets styre består av 2 medlemmer fra hver loge. 
Høsten 1982 ble br. Torgrim Sataslaatten tilsatt som forretningsfører for huset. 
Å gå mer i detalj om byggetiden og husets historie finner en ikke riktig i denne beretning. Det 
hører snarere hjemme i en beretning om husets historie. 
Dog skal en artig ting trekkes fram fra selve husets historie. I en viss periode fungerte huset som 
institusjon: Fredhaug Guttepensjonat. Og nettopp dette guttepensjonatet ble støttet av logens 
utadvendte virksomhet i mange år. Vi finner at logen og Terjehjelpen stadig bevilger penger til 
guttene i dette pensjonatet. 
 
TERJEHJELPEN. 
Det er nokså selvsagt at logen i de første par årene tenkte på sin egen eta-blering. Utstyr av 
forskjellige slag måtte først skaffes. Det tenkes på slik som orgel, kapper etc. Men den 
utadvendte virksomhet tok etter hvert form. 
Allerede 20. november 1962 tok Harry Lindegaard opp spørsmålet om opp-rettelse av en kasse 
for veldedige for-mål, og ville ha en kasse i forværelset eller utlagt en tegningsliste e.1., slik at 
br.r. kunne få anledning til å yte bidrag. Dette var nok opptakten til at den kjente tønna ble 
skaffet og anbrakt i for-værelset. Den fikk også sin naturlige plassering på ettermøtet. 
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Helt fra starten er det verd å nevne hjelpen til Fredhaug Guttepensjonat. Det var ikke det at der 
var noe spesielt med hjelpen. Det var naturlig for logen å gi en hånd med der. Men det er 
ganske pussig å tenke på at dette guttepensjonatet holdt til i det huset som senere skulle bli 
Odd Fellow Huset i Arendal. Ja, det er vel faktisk riktig å si at dette guttepensjonatet var grunn-
laget for det som skjedde på logemøtet 10. april 1964. 
Det ble nemlig enstemmig vedtatt å opprette en nevnd som fikk navnet Terjehjelpen. Dens 
mandat skulle gå ut på tiltak av veldedig art som synes å ligge i flukt med logens arbeid, og i 
første rekke guttepensjonatet på Strømsbu. Nevnda skulle sørge for, med gaver fra brødre, å 
fremskaffe midler. Disse skulle forvaltes av nevnda. Regnskapet skulle føres og revideres av 
logens valgte revisor.  
Nevnda skulle innstille til OM anvendelse av midlene. Regnskapet skulle så forelegges logen ved 
utgangen av hvert kalenderår. 3 medlemmer ble valgt til nevnd. 
Fra og med 1972 har nominasjons nevnda også kommet med forslag på brødre til Terjehjelpen. 
Nevnda fikk 6 medlemmer, og det var OM som ut-nevnte nevnda. Fra og med 1981 ble det 
bestemt at nevnda for hjelp og støtte og Terjehjelpen skulle være den samme. Dermed ble 
Terjehjelpen valgt av logen med 5 medlemmer. 
Gjennom tidene har Terjehjelpen hatt mange utmerkede medarbeidere, og et stort arbeid er 
utført. Det er slett ikke riktig å trekke frem noen spesielt. Her gjelder ”ingen nevnt, ingen 
glemt”. 
Pengene ble samlet inn bl.a. ved nevnte tønne, men også ved utlodninger, tippekonkurranser, 
overskudd ved ymse arrangementer, direkte gaver etc.. 
Utallige tiltak på riksplan og det lokale plan har fått støtte gjennom det arbeide som er utført i 
Terjehjelpen opp gjen-nom årene. Her vil vi bare kort nevne noen av tiltakene: Døvehjemmet 
på Andebu, M-S saken, brendsel til trengende, Arendal Vernelag, pasienter på syke hus, TV-
apparater til eldre, ski og staver til barn på barnehjem, slum-søstrene, trengende familier og 
større innsamlingsaksjoner som Røde fjær og flyktningesaken. 
To tiltak vil vi trekke fram spesielt. Våren 1976 ble det kjøpt inn et stort antall stearinlys fra 
Vidaråsen handicap skole. Lysene ble stillet til disposisjon for Terjehjelpen. 
Terjehjelpen solgte lysene for kr. 10,- pr. pakke. Dermed ble det penger både til Vidaråsen og 
Terjehjelpen. 
På logemøtet 23. mai 1979 kunne formannen i Terje hjelpen fortelle at logen var blitt fadder til 
et søskenpar i en SOS-barneby i Østerrike. 
 
SOSIALE SAMVÆR. 
På logemøtet nr. 3, 6. november 1959, kunne OM opplyse at det torsdag 9. november ville bli 
arrangert møte i en dameforening som nå var blitt stiftet. Stifterne var gift med losjebrødre og 
han håpet alle brødres hustruer ville bli med. Foreningen hadde som formål å virke som 
støtteforening for logen. Så vidt en vet ble det ikke noe særlig av  
nevnte støtteforening. Men det markerer i hvert fall brødrenes tanke og vilje til å ta med de 
nærmeste i sitt Odd Fellow liv. Oppunder jul i 1960 skjer to ting som understreker dette. Fredag 
2. desember holdt logen for første gang minneloge. Logens 2 enker (Dagny Herlofsen og E. 
Kringlebotn) sammen med 17 fruer og 27 brødre var til stede. Dagen etter, lørdag 3. desember, 
avholdt logen så sitt aller første julebord. Arrangementet fant sted på Central Hotell fra kl. 
19.30, og brødrene var invitert sammen med sine damer. 
Fra da av er dette et fast arrangement for logen. Stedet har variert mellom Central Hotell, 
logens lokaler, Bjørklunds lokaler på Fevik og Phønix, inntil julemiddag ble innført i stedet for 
julebord. Fra begyn-nelsen av 1970- årene fant arrangementet sted i logens lokaler med enkelte 
unntak av Arendal Rådhus. I 1982 fant jule-middagen sted i Sjømannsskolens aula, mens logens 
lokaler i det nye huset fungerte som salonger etterpå. 
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Det har hendt at julemiddagen har vært avlyst, slik som i 1981. Avlysningen fant sted p.g.a. 
manglende deltagelse. En gang har julebordet vært arrangert uten damer. Det var 16. 
desember 1966. Enkelte hadde i de siste årene ytret ønske om å ha julemøtet for seg selv. Det 
ble derfor arrangert i logens lokaler i regi av Terjehjelpen. Hele overskuddet gikk til den nevnda. 
En gang tidligere hadde også Terjehjelpen fått over skuddet. Det var i 1964. Antrekket på disse 
julemøtene har variert noe fra tid til tid. Det vanligste i 1960-årene og i begynnelsen av 1970-
årene, var mørk dress eller smoking, etter valg. Etter hvert har det vært like vanlig å bruke galla 
som antrekk. 
Damene ble også etter hvert tatt enda mer med i loge sammenheng. Den 3. april 1968 fant det 
første festmøte sted der damene ble invitert. Festritualene ble brukt. Etterpå var det 
underholdning i salongen bl.a. med sekstett, bestående av brødre pluss noen gjester. Øystein 
Grunde Simonsen sang med Dagfinn Moe ved flygelet. 
Fra våren 1971 ble det hver vår holdt regelmessige festmøter med damer. 
Disse festmøtene er etter hvert gått over til fellesmøter med Rebekkaloge nr. 51 FORTUNA. De 
to loger står som vert annenhvert år. Det første fellesmøtet fant sted 31. mars 1976, og det var 
loge FORTUNA som var den første vert. Til disse møtene blir søstere og brødre med deres 
respektive ektefeller invitert. Også i tiden før 1968 ble det av og til arrangert møter om våren 
der brødrenes damer ble invitert. 9. april 1963 og 26. mars 1965 var slike møter. De ble kalt 
klubbaftener og arrangert på Central Hotell. 
Det var ikke bare brødrenes ektefeller som tidlig ble tatt med i logesammenheng. Også barna 
kom med. Allerede 8. januar 1961 holdt logen sin første juletrefest. Den startet kl. 16.00, og ble 
avsluttet kl. 20.00. Alt i starten ble den mektig populær blant både barn og voksne. Den var 
kommet for å bli. Hvert år arrangeres denne, og fra og med 1970 har det vært fast tradisjon at 
denne skulle starte kl. 16.00. 
Sammenkomsten 17. mai må også nevnes i denne sammenheng. Allerede i 1966 ble den 
arrangert. Logen fikk da reservert 2 salonger i annen etasje på Grand Hotell. Her kunne sa 
logens brødre med familie slappe av etter barnetoget. Ja, siden barnetoget passerte like 
under Grands vinduer var det nok mange familier som inntok plasser i salongen mens 
barnetoget gikk. Fra begynnelsen av 1970 årene ble disse sammenkomstene flyttet til 
logens lokaler, og de er blitt en fast tradisjon. En var nok litt spent på om frammøtet ville 
holde seg da en flyttet til Odd Fellow Huset. Allerede første aret (1983) ble alt utsolgt.  
Logeturer er ogsa et stikkord sam bør trekkes fram under dette kapitel. Riktignok er det slik 
at disse turene har avtatt noe i de senere ar. Dog var aktiviteten veldig stor i 1960 årene. 
Overnattingsturer (weekends) som til Vradal Turisthotell, Solberg Turisthotell og Hovden 
høyfjellshoiell fant sted flere år.  
St.Hans turer tiI brødrenes hytter var vanlig. St.Hans turene utviklet seg etterhvert til å bli 
sommerturer, gjerne avviklet før skolens sommerferie. Frie arrangementssteder ble da mere 
brukt, slike som Ranvika, Klokkerøya, Merdø, Marivold etc.  
 
FORBINDELSER MED ANDRE LOGER.  
Loge TERjE VIGENs forbindelser med moderlogen og distrikt nr. 5 har hele tiden vært av 
beste merke. Det er naturlig at kontakten var mer jevnlig i starten, da brødrene i logen 
hadde bruk for hjelp og støtte. Men jevnt og trutt var der fellesmøter både i Arendal, 
Porsgrunn og Skien med loge nr. 61 TERJE VIGEN, nr. 17 DAG og nr. 57 FIDELITAS som 
skiftende verter.  
Mange hyggelige minner har brødre i vår loge fra denne tiden. Egentlig var det mange som 
beklaget at den naturlige utvikling ville føre til nytt distrikt. Det var ikke det at en hadde imot 
nytt distrikt, men en var klar over at den nære og gode forbindelse med distrikt nummer 5 ville 
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bli mye mer sporadisk. A legge vekt på noe framfor noe annet fra den tiden vi hadde felles ter-
minliste med Telemark føles vanskelig.  
Dog hører det hjemme i var beretning å trekke fram et fellesmøte som ble en stor begivenhet 
for var loge.  
Dette fellesmøte fant sted 12. februar 1973 i Porsgrunn. Hele 160 brødre (fra TERJE VIGEN 30 
brødre) fra logene i distrikt nummer 5 var samlet i regi av leir «KLIPPEN», Møtet var en 
forfremmelse i l. grad. Det at det virkelig ble en opplevelse og inspirasjon for brødre i loge 
TERJE VIGEN skyldes kort og godt det faktum at he le gradspasseringen ble gjennomført av våre 
embedsmenn og brødre.  
Også med logene i Kristiansand har det hele tiden vært gode og fruktbare forbindelser.  
Allerede i broderforeningstiden var som nevnt loge nr. 28 AGDESIDEN til stor hjelp. Stadig i den 
første tiden var der besøk fra Kristiansand og brødre fra TERJE VIGEN besøkte Kristiansand.  
I 1968 får vi bl.a. felles terminliste med Kristiansandslogene, og vi får faste fellesmøter. Til sine 
tider var det mange fellesmøter. Høsten 1970 f.eks. var der 2 møter i Kristiansand og 1 møte i 
Arendal. Etter hvert ble det til et fellesmøte pr halvår med alternativ plassering.  
23. oktober 1968 var loge 72 ETERNA i Arendal og fremførte 1. grad for TERJE VIGEN brødrene. 
Dette var den store inspirasjonen for brødrene i Arendal, og torsdag 15. oktober 1970, kunne 
vi gjøre gjengjeld i fellesmøte i loge 72 ETERNA. Brødre fra vår loge hadde fremførelsen av 
graden, og i loge nr. 72 ETERNAs protokoll fra dette møte (møte nr. 106) sakser vi følgende: 
«Brødre fra loge TERJE VIGEN fremførte det hele på en fremragende måte som de 
tilstedeværende ikke hadde opplevd tidligere, og som gav til kjenne sin store tilfredshet».  
Etter hvert har fellesmøtenes antall dabbet noe av. Dette skyldes nok økende Odd Fellow 
aktivitet både i Vest- og Aust-Agder. Opprettelse av leir i Kristiansand (22. september 1978), ny 
loge i Grimstad (10. november 1979) og Farsund (12. april 1980) får nok ta sin del av skylda. 
Men dette forringer selvsagt ikke vennskapet og de nære bånd som eksisterer logene imellom 
her i distrikt 14 Sørland.  
Når en trekker fram forbindelser til andre loger, må en selvsagt også nevne den nære og gode 
forbindelse det er mellom Rebekkaloge nr. 51 FORTUNA og Odd Fellow loge nr. 61 TERJE 
VIGEN.  
Det er et samarbeid som foreløpig har kulminert med kjøp av felles hus. Helt siden Arendal 
Rebekkaforening var et faktum, 1. oktober 1972, har gleden vært stor på odd Fellow hold i 
Arendal.  
Da loge nr. 51 FORTUNA var et faktum 31. mai 1975, faIt det seg helt naturlig å knytte nære 
bånd. Et felles festmøte med ektefeller på våren ble straks en institusjon mellom våre 2 loger. 
De to loger alternerer som verter med FORTUNA som første vert 31. mars 1976.  
I logemøtet 22. mai 1964 ble første gang forholdet til logene i vennskapsbyene i Danmark og 
Sverige nevnt. Enkelte mente at en burde søke samarbeid mellom SiIkeborg og Kalmar på 
logeplan.  
Dette ble gjort, og samarbeidet med danskene ble så godt at dette resulterte i at de sa ja til å 
besøke Arendal og loge TERJE VIGEN høsten 1965. 13 brødre med sine damer ankom Arendal 
10. september. Lørdag 11. september ble det så holdt et opptagelsesmøte der danskene 
var med. OM Henry Pedersen i loge nr. 56 SILKEBORG, takket for at besøket var kommet i 
stand, og hilste fra sin loge og overrakte et vakkert fat som gave.  
Videre uttalte han håpet om at vi også skulle besøke dem i Silkeborg. Søndagen ble det 
arrangert en tur fra Arendal til Fjære kirke, om Dømmesmoen til Nørholmen. Videre til 
Beisland, Skiftenes, Landvik og Strand Hotell.  
Allerede neste høst, 1. og 2. oktober 1966 hadde danskene invitert til besøk i Silkeborg. Men 
det hele matte utsettes til neste vår. Og så, 29. april til l. mai 1967 var det klart for gjenvisitt fra 
TERJE VIGEN til Silkeborg.  
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22 personer, hvorav 13 brødre og 9 fruer, satte kursen for Danmark.  
Vi lar logens sekretær i den tiden, bror Trygve Lyngdal, komme til orde med sitt referat som her 
gjengis i sin helhet: 
«Den 29. april - l. mai 1967 var loge nr.61 TERJE VIGEN på Danmarkstur etter invitasjon fra loge 
nr.56 Silkeborg. For de av vår loges brødre med og uten damer som fikk anledning til å bli med, 
ble det en i alle henseender hyggelig opplevelse, som en sent vil glemme. Etter a ha kjørt med 
våre egne biler fra Arendal til Kjevik flyplass, inntok vi i samlet tropp våre plasser i flyet. 
Flyturen som tok 30-40 min. foregikk i strålende vårvær, og på flyplassen i Aalborg ble vi 
mottatt av flere av våre venner fra loge SILKEBORG. De var møtt opp med sine private biler og 
skulle kjøre oss til Silkeborg. På veien dit var det servert kaffe og nydelige danske wienerbrød. 
Her fant da også den offisielle mottagelse og presentasjon sted, alt lagt an i en ånd og tone som 
våre danske venner er så beriket med. Loge nr. 56 SILKEBORG har sine lokaler i eget bygg som 
er nabogården til hotell DANIA hvor vi skulle bo under oppholdet i Silkeborg.  
Lørdag aften møtte vi da logen i O grad med innvielse. Det er vanskelig å uttrykke i ord hva vi 
fra loge nr. 61 TERJE VIGEN følte da vi av loge SILKEBORGs OM ble ført inn i den prektige og 
stemningsfulle logesalen for der å bli hilst velkommen. Jeg tror neppe at våre danske brødre 
noen gang vil forstå hvor verdifullt og minnerikt dette møte bIe for oss norske. Flere av oss har 
vært tilstede under innvielsen i andre byer og steder, men det er bare en mening om at vi har 
meget å lære av våre danske brødre. Den alvorlige, vakre ceremonien med en enestående 
verdighet og presisjonen og det hele, gjorde et inntrykk på oss som vi neppe noen gang vil 
glemme.  
Etter logemøtet ble vi da sammen med de respektive danske og norske fruer, ført inn i hotellets 
store spisesal til et ualminnelig vakkert dekket bord, hvor vi ble servert en middag m/tilbehør 
som vanskelig kan beskrives.  
Stemningen ved bordet var på topp fra første stund. Nydelig musikk under hele middagen, og 
danske og norske sanger og musikkstykker gjorde sitt til at vi bIe knyttet sammen som en 
eneste stor familie. Det ble en festmiddag som seg hør og bør når danske og norske ODD 
FELLOW-brødre med fruer setter hverandre stevne. Etter denne uovertrufne og festlige 
middagen, samlet vi oss i logens salonger til kaffe og festlig samvær til ut i de små timer.  
Neste dag ble vi hentet med buss av danske brødre m/fruer til sightseeing med derpå følgende 
lunch på Himmelbjerget, og spør om det ble disket opp. Den som har sett og deltatt i en 
virkelig dansk lunch har nok en anelse om hva en slik sak kanomfatte. Vi kom tilbake til 
hotellet ut på ettermiddagen, for samme kveld var vi invitert til våre danske brødres hjem, og 
fordelt med 3-4 stykker til hvert sted. Her ble vi da også mottatt og oppvartet på en 
ualminnelig hyggelig og intim måte, og jeg vil gjerne tilføye at akkurat denne aftenen var en 
verdig og stilfull avslutning på vårt besøk hos våre kjære venner i Silkeborg.  
Neste morgen var flere danske brødre m/fruer møtt opp på hotellet lor å ta farvel, og i sine 
private biler ble vi da kjørt tilbake til Aalborg flyplass.  
Det var vemodig å ta farvel med våre danske venner som alle stod igjen og vinket da flyet 
startet opp med kurs for Gamlelandet. - En ting er vi alle enige om at kontakten mellom 
våre to loger er blitt slik at vi må bare se fram til den dagen da vi kan ønske våre danske 
venner velkommen til Arendal».  
Siden dette har det ikke vært besøk i noen retning.  
Som nevnt annet sted i denne beretningen, var det meningen at danskene skulle komme til 
10-års jubileumet og til 15-års jubileumet. Men dessverre ble dette ikke noe av og 
TerjeNytt har hele tiden vært sendt til våre to vennskapsloger.  
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TERJE NYTT.  
På logemøtet 22. november 1972 holdt bror OM Jahn Senum en kart orientering om at logen 
ville starte med et meddelsesblad. Det var logens UM, bror Thorleif Bredesen, som var 
primus motor i dette tiltaket. Han ble dermed bladets første redaktør. Noen dager se-  
nere forela det første nummer av lagens husorgan:  
TERJE NYTT.  
Red. skriver i det første nummer bl.a.: ”Det er meningen at Terje Nytt skal erstatte vare 
vanlige rundskriv. Vi håper og tror a være i stand til å få sendt ut 1 nummer pr. måned. Til dette 
trenger vi alles hjelp. Det er nemlig ikke meningen at UM skal skrive denne «avis» alene. Vi 
ber derfor alle brødrene i fremtiden å bidra med stoff så godt som mulig.  
Avisen er ment som en informasjon om hva som har skjedd på våre møter og hva som vil skje 
på fremtidige møter. Vi håper da også at avisen etter hvert vil bidra til å knytte alle brødre 
nærmere sammen i og med alle informasjoner som viI komme. Det kan vel kanskje være litt 
lettere å linne logesalen når en vet hva som har skjedd mens en har vært borte fra et møte 
eller 10. Kanskje har vi gått til dette skritt for å lage dette lille husorgan med bange anelser. 
Kan vi lage den seriøs nok?  
 Kan vi lage den givende nok? osv., osv. Brødre lov  
oss en ting. Les avisen med positive øyne. Skulle ortografi etc. svikte på vesentlige punkter, sa 
vær vennlige, ta det hele opp i beste mening. Viljen fra hele embedskollegiets side er 
tilstede, vi trenger bare deres hjelp. Husk alle bidrag mottas med takk!»  
Helt fra starten av bladet klarte redaktøren å ta med annonser. Disse annonsene danner den 
økonomiske ryggrad for TERJE NYTT. Ja, det har faktisk vært slik at alle årene med TERJE 
NYTT har gitt logen overskudd. I stedet for utgilter til rundskriv og meldinger ble det 
inntekter.  
At annonsørene virkelig er gode søttespillere framgår av det som skjedde på logemøte 11. 
januar 1978. Embedsmannsutvalget hadde foreslått at annonsørene i TERJE NYTT skulle 
slippe å betale for 1978, da antall nummer i 1977 ble sterkt redusert. Det ble fremmet forslag 
om at annonsene ogsa skulle betales i 1978, men at de som ikke ønsket å betale fortsatt skulle 
få beholde sin annonse i bladet. Flere av brødrene som hadde annonsene i TERJE NYITT 
fremholdt at annonsene ikke hadde noen særlig markedsføringsverdi og at det hele ble 
betraktet som en støtteaksjon.  
Resultatet ble at annonsen ble betalt som tidligere.  
TERJE NITT har alltid inneholdt mange og gode tegninger. Så godt sam alle er laget av Thorleif 
Bredesen.  
Til sine tider har det Vært tungt å drive TERJE NYTT.  
Redakørene har forsøkt å få tak i stoff, ved f.eks. å oppfordre brødre og andre til å klippe, tegne 
eller skrive.  
TERJE NITT har kommet ut i et noe varierende antall i disse årene. Følgende oversikt viser 
dette:  1972: 1 nummer  
 1973: 7  »  
 1974: 8  »  
 1975: 9  »   
 1976: 6  »  
 1977: 4  »  
 1978: 5  »  
 1979: 5  »  
Fra og med 1980 har det kommet fast 4 nummer i året. TERJE NYTT har siden starten hatt 3 
redaktører:  Thorleif Bredesen 1972 -1977 Jan A. Nilsen 1977 - 1981 Kare Midttun 1981  
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Jan A. Nilsen overtok som redaktør fra og med julenummeret i 1977, og Kåre Midttun overtok 
som redaktør fra og med julenummeret i 1981. Trykkingen av TERJE NYTT har vært foretatt hos 
Andersen og Bengtson fram til høsten 1980. For å gjøre bladet billigere har sekretæren i 
mange år stiftet bladene sammen.   
Men likevel ble bladene for dyre å trykke i et trykkeri. Fra og med høsten 1980 har en bror 
trykket og stiftet bladene privat for under halve trykkeriprisen. Så en kan vel med rette si at det 
er nedlagt et start dugnadsarbeid opp gjennom årene for å få bragt TERJE NYTT ut til 
medlemmene.  
 
JUBILEUMSTID.  
Vi vil under dette avsnitt trekke fram hvordan markeringen av de runde år til nå har skjedd. 
  
5 år. 
Dette jubileumet ble markert 16. oktober 1964 med et festmøte med damer. Det kan nevnes at 
alle enkene var invitert. Menyen til den etterfølgende festmiddagen var dyrestek, is og kaffe 
med tilbehør. Det hele kostet kr. 29,- pr. kuvert. Antrekket var: Galla, med sid eller kort kjole 
for damene.  
Det ble laget et eget lite sanghefte til dagen, hvor vi i tillegg til TERJE VIGEN-sangen også fant 
følgende sang forfattet til 5-års festen.  
Forfatter var selvsagt JASON.  
 
”TERJE VIGEN" 5 års fest.  
Mel.:Jeg kjører frem gjennom strålefryd.  
Vi vandrer trøstig om stormvær truer,  
ja, selv om verden enn står i luer,  
om himlen mørkner av svarte skyer,  
og stormen brøler fra hei og flyer,  
vi stemmer i en sang, lar tonen låne  
sin glans fra oven, der hvor himlen blåne!  
Vel møtt! vi hilser jer alle her,  
vår fest er laget for hver især! 
 
Det er med takk i vårt sinn vi kaller  
til fest for losjen i disse haller,  
vel er den bare i femårs klassen  
og ingen svekling og ikke vassen.  
Som forhen TERJE, tar vi fatt på ferden  
med freidig mot, vårt mål en bedre verden!  
Vel møtt! o.s.v.  
 
Var losje, skudd på Odd Fellowstammen,  
går inn for alt i den gamle rammen:  
som brødre trofast i VENNSKAP bygge,  
i KJÆRIG hjelp fram til fred og hygge,  
en fred hvor SANNHET får råde grunnen  
til livets timeglass er helt utrunnen.  
Vel møtt! o.s.v.  
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Til dere, kjære, fra hjemmets arne  
vi har et ord: gid det for jer klarne  
at mannens losje gir kraft og styrke,  
gir større glede i hjem og yrke.  
La enige og tro oss sammen bygge  
vårt bo så der kan herske glede, hygge!  
Vel møtt! vi hilser jer alle her,  
Vår fest er laget for hver især!  
 
Festen ble en verdig markering av 5-års jubileumet. Kveldens hovedtaler ved festbordet var 
EksOM Eirik Gustad. I det etterfølgende gjengir vi hans tale noe forkortet. Bl.a. er hans 
innledning og to sitater sløyfet. Sitatene gjelder brev av 25. februar 1956 fra P.E. Hagen og Gu-
stads begrunnelse for navnet TERJE VIGEN. Begge disse er sitert annet sted i denne 
beretningen. Etter en generell innledning om Odd Fellow Ordenen fortsetter EksOM Gustad:  
”Det er i grunnen merkelig at O.F.Ordenen ikke tidligere hadde fått innpass her i Arendal. Jeg 
har latt meg fortelle at det både før og etter siste krig skal være gjort forsøk på innføring av 
Ordenen her, forsøk som ikke førte frem, hva nu grunnen eller grunnene til dette kan ha vært. 
Og så kommer vi til året 1956 som må sies å være et merkeår for O.F.-bevegelsen i Arendal. På 
dette tidspunkt er det nemlig at et spesielt navn kommer i forgrunnen i arbeidet for Ordenens 
utbredelse her, nemlig D.D.S.S. P.E. Hagen fra Porsgrunn, medlem av loge nr. 17 DAG. Vi har i  
dag all grunn til å trekke nettopp hans navn frem i forgrunnen. Når det varte såpass lenge før et 
målbevisst arbeid for Ordenens utbredelse kom i gang her i Arendal, skyldes nok dette at 
DD.S.S. Hagen hadde hatt hendene mer enn fulle med slikt arbeid i Telemark, hvor han var den 
drivende kraft i arbeidet med stiftelsen av en rekke Odd Fellow loger, samtidig med at han var 
sterkt engasjert i det indre arbeid i sin egen loge, som hadde skaffet seg en stor og prektig 
Ordensbygning. Men så i 1956 var arbeidet i det vesentligste fullført i Telemark, og som den 
dynamiske person hr. Hagen var, så han seg om etter ny brakkmark å rydde og dyrke. Den fant 
han i Aust-Agder, nærmere bestemt Arendal, som også hørte til hans embedsdistrikt. Det første 
tegnet til hva som foresto var et brev til meg, datert 25. februar 1956. Og så begynte ballen å 
rulle, ganske sakte til å begynne med, men etter hvert aksellererende. Bror Hagen var ikke den 
som ga fred når han først hadde satt noe i gang. Og maken til inspirasjonskilde når det gjaldt å 
få andre med i arbeidet for Ordenens fremgang og velferd, er det vel vanskelig å finne. 
Han var ikke redd for å dele ut hverken ros eller ris, og uten den tro og tillit som han innga sine 
medarbeidere, kan det vel være et spørsmål om vi hadde hatt foranledning til var 
sammenkomst i aften.  
Vel, broderforeningen ble startet, og dermed var et stort og avgjørende skritt tatt mot det 
endelig mål: «En Odd Fellow loge i Arendal». Fra nu av var arbeidet gått over fra det mer 
tilfeldige plan, til et fast organisert arbeide med forbindelse med Norges Storloge, men stadig 
med bror Hagens faste og beskyttende hånd i bakgrunnen for råd og veiledning, men også som 
drivkraft mot det endelige mål. Jeg kan ikke la være a nevne den enestående oppslutning om 
arbeidet i broderforeningen som det forholdsvis begrensede antall medlemmer i foreningen 
utførte i denne tid. Ingen av disse brødres navn kan nevnes her, men det varmer å tenke på den 
glød og offervilje som ble vist av alle som var med. Som moderloge for den vordende loge i 
Arendal var av D.D.S.S. Hagen utpekt hans egen loge nr. 17 DAG. Hva denne loge ofret i den 
anIedning og hva dette har betydd for var loge, vil bli behandlet av en annen taler her i aften. 
Det vil føre altfor langt å gå i detaljer når det gjelder arbeidet i broderforeningen, men etter ca. 
1½ års virke i foreningen, var en kommet frem til den begivenheten som er foranledningen til 
vårt siste møte idag, nemlig instiftelsen av loge nr. 61 TERJE VIGEN den 10. oktober 1959. 
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Dette navnet var blitt fastsatt ved alminnelig avstemning i broderforeningen over innkomne 
forslag til navn på logen, og navnet ble approbert av Storlogen.  
Det var nu gått ca. 3¾ år siden de første usikre skritt ble tatt mot målet i januar 1956. Mange vil 
nok synes det var svært så lang tid det tok å få fotfeste for Ordenen i Arendal, og det kan nok 
være noe i dette. Men de brødrene som arbeidet med saken, ville gå forsiktig til verks og ikke 
sette i scene noe som kanskje ikke var nok underbygget. Jeg tror dette var klok politikk, som var 
kommet det videre Ordensarbeid tilgode, og som har gitt vår loge et solid grunnlag.  
For oss som hadde den lykke å få bli med i arbeidet fra starten av gjennom broderforeningen og 
endelig i vår kjære loge TERJE VIGEN i disse 5 år logen har  virket, er det i dag en mengde rike 
minner å ta vare på, minner om offervilje og hel tro på fremgang og seier for en sak. Både vi 
eldre og brødre som etter hvert er kommet til, er glad i vår loge og prøver hver på vårt vis å tjene 
logen og derved vår Orden og de idealer den står for. Odd Fellow Ordenen består av en kjede 
loger over det hele land, ja, forsavidt over en stor del av verden. Vi er klar over at en kjede ikke 
er sterkere enn det svakeste ledd i kjeden. Vi vil fortsatt prøve a smi det ledd i kjeden som heter 
loge nr. 61 TERJE VIGEN alt sterkere i tiden som kommer, slik at den kan bli et tjenlig redskap i 
arbeidet for fremme av VENNSKAP, KJÆRLIGHET og SANNHET, innad som utad.  
 
10 år. 
I juli 1969 gikk det ut en innbydelse til alle brødrene med darner. Det ble tillyst en stor 
jubileumsfeiring lørdag 13. september.  
Jubileet skulle feires med festloge i logens lokaler k1.17.30 (med damer også her) og bankett på 
Arendal Rådhus kl.19.30. Antrekk var galla og kuvertpris på Rådhuset skulle være kr. 70,-.  
I jubileumsfeiringen skulle det også inngå besøk fra danske brødre med damer. Disse skulle 
komme fredagen. Det var bl.a. lagt opp til overnattingstur til Vrådal turisthotell. Midt i august 
var det klart at danskene Iikevel ikke kunne komme. Og skuffelsen var enorm for dem som 
stelte med jubileumsplanene da det etter hvert ble klart at ikke nok brødre meldte seg til jubile-
umsfesten. Det hele måtte avlyses! Men logens ledelse ga seg ikke.  
lO-års dagen skulle markeres. Og det ble den gjort. 8. oktober 1969 var det hele 56 brødre 
tilstede i logesalen. Møtet var lagt opp som et fellesmøte med de to Kristiansandslogene. Fra 
loge AGDESIDEN og loge ETERNA fikk vår loge en dokumentmappe i gave. Fra logen i Silkeborg 
var det kommet en hyggelig hilsen medfølgende en skjønn porselensfigur.  
Fellesmøtet ble etterfulgt av et meget vellykket festtaffel.  
15ÅR.  
Dette jubileum ble markert lørdag 12. oktober 1974 med et logemøte i logelokalene kl.16.00, 
etterfulgt av jubileumsmiddag på Arendal Rådhus kI.19.00.  
Logemøtet var en opptagelse der eksportsekretær Rune Møller Tonning ble opptatt. 66 brødre 
var tilstede. Blant de tilstedeværende fant vi følgende gjester:  
      1. Dep Stor Sire Leif Wilh. Tuman.  
D.D.S.S. Nils Venstøp  
HP Hans Torjusen  
OM Kåre Hagen fra loge nr. 16 HIMINGEN OM Tor Falchenberg fra loge nr. 17 DAG  
OM Olav B. Rollefsen fra loge nr. 24 GREGORIUS DAGSSØN  
OM Sigurd Jensen fra loge nr. 28 AGDESIDEN  
 EksOM Arthur Neverdal fra loge nr. 72 ETERNA  
5 brødre fra loge nr. 17 DAG  
Mange hilsner og gaver ble overrakt vår loge.  
Gavene var:  
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Blomster fra Storlogen, Kr. 300.- fra Leiren og logene i distrikt 5, Kr. 200,- fra vår moderloge, 
blomstervase med blomster fra loge nr. 28 AGDESIDEN, og blomstervase med blomster fra loge 
nr. 72 ETERNA. Til slutt i raden av gaveoverrekkelser kom et stort øyeblikk i var loges historie.  
Ingen av oss som var til stede, vil glemme stunden da var første OM, Eirik Gustad, stod på 
gulvet foran OM. Han hilste logen med bevegede ord, idet han overrakte logen en vakker 
sølvblomstervase. OM Thorleif Bredesen takket rørt for denne personlige gave fra EksOM Gu-
stad, og det føltes sa selvfølgelig da logen gav ham den høyeste hyllest.  
Den etterfølgende jubileumsmiddag i Arendal storstue ble en vellykket og stilig jubileumsfest. 
Hele 176 mennesker deltok, idet alle ektefeller var innbudt. Dessuten møtte ordfører Ørnulf 
Christensen med frue, ordførende mester i Frimulerlogen S. Kveim med frue, enker og en del 
fruer til brødre som var bortreist.  
Det var utnevnt en egen festkomite for hele arrangementet. Den bestod av følgende:  
UM Arne Mosberg (formann) EksOM Harry Lindegaard,  
OM Thorleif Bredesen, Skattmester Terje Nilsen og Sekretær Jan A. Nilsen.  
Komiteen knyttet til seg de medarbeiderne den trengte. B1. a. kan nevnes at privatnemnda 
med formannen bror Hans E. Thygesen i spissen stod for valg av meny og hele den praktiske 
gjennomføringen av festen.  
Brødrene Odd Axelsen og Audun Røynaas stod for alt som hadde med musikk å gjøre. Bror 
Peder Hvalryg var valgt til aftenens toastmaster. EksOM Oscar Bernstein hadde komponert en 
hymne, som ble fremført av musikere fra Birkenlund Musikkorps ved bordet like etter at UM 
hadde ønsket velkommen.  
Deretter fremførte Oscar Bernstein sin egen prolog, som gjengis her i sin helhet:  
 
Det er dagen som er kommen  
det er lys over tiden  
det er viljen bak ord  
det er gnisten som tenner flammen  
det er jubileum  
og derfor  
Samle dere alle om tanken bak medmenneskelighet  
samle dere alle om gleden som gleder nesten  
samle dere alle om: V e n n s k a p  
 
Husk dermed det minste som måtte lide  
husk dermed at godhet er aldri bortkastet  
husk da for tid og evighet å ikke glemme  
det største av alt: K j æ r l i g h e t  
 
Velg å gå i spissen for saken  
velg også å yte din skjerv uoppfordret  
velg trøsten og gi den på det rette sted  
velg frem for alt: S a n n h e t  
 
Terje Vigen - sagnomsust - ble navnet  
den gang for femten år siden  
og er det noe som går så er det tiden  
den iler og vi med den  
 
og Terje Vigen, kjære venn, fikk nummer 61  
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og feires med futt og fart og vekst i  
jubilate, jubilate  
tonende fra vei og gate  
i gamle Arendal by  
det stiger det stiger et sus mot morgengry  
Det stormer i minnenes tankemyriader  
lytt nu logebror og gjest og alle  
til denne spesielle lille kavalkade  
jeg dere kalle.  
 
For å gå rette på «sagen»  
sa var det et navn, det er nok å nevne Hagen  
vi minnes ham vår djerve bror  
men det er også en Gustad og Espestøyl  
ja denne trio var den solide ramme  
om hvilken ble tent Odd Fellows lysende flamme  
i Arendal by  
ja faktisk påny  
for ideen den la seg til å sove  
og riktig mange år går  
den tør historien vove  
å fortelle  
så derfor vil jeg melde  
at om dette som er hendt  
i skriftet ved kuverten  
studer og ta imot læren  
før deserten  
om stormer og spenning og gleder og sorg  
som ropes ut på Odd Fellows torg  
Femten år hensvunnet og her er vi samlet  
en del brødre som gikk der og famlet  
og søkte og fant  
ett eller annet i blandt  
Vi tenker tilbake  
på de menn så høye og rake  
i sitt Odd Fellows sinn  
sto vakt så sterk og tro om Odd Fellows sak  
og hadde det rette og sikre tak  
på ånd og tanke  
som fikk hjertene til å banke  
«Intet eller alt, kravet som i Ibsen's Brand  
Nei og atter nei  
ikke den vei -  
men, i stand til å handle litt som Terje  
som vi alle vet hadde en ferje  
Også vi rodde litt att og fram uten mål og med  
bar det avsted  
som vi syntes uten kurs av og til  
stundom for vi ganske vill  
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men motgang og kamp det måtte vi tåle  
der fremme i gryet ante vi målet  
 
Vi er samlet til festen  
hvor gleden er hovedgjesten  
dog i ærbødighet og vemods stille tanke  
vi minnes må de som ikke er tilstede  
menn som oss som gikk her nede  
hvor sakte sommervind hvisket ord sa milde  
de forlot oss og det ble stille, så stille  
 
Hvor venner går, skal venner møtes  
og er det ikke deilig å erfare  
en star og vennerik skare  
ikke bare  
alene  
 
20ÅR.  
10. oktober 1979 ble vårt 20-årsjubileum markert, nøyaktig på fødselsdagen.  
Hele 69 brødre var tilstede, hvorav kun en gjest, nemlig EksOM Sigurd Jensen fra nr. 28 
AGDESIDEN. OM hadde bestemt at dagen skulle feires med en festloge hvor en del Eks-
embedsmenn skulle bekle stolene.  
Fø1gende var i aksjon:  
EksOM: Storrepr. ExOM Oscar Bernstein OM: EksOM Olav EspeStøyl  
UM: EksOM Harry Lindegaard  
Sekr: EksOM Jahn Senum  
Kass: EksSkm. Jørgen Pedersen  
Skm: EksSkm. Harald Tønseth  
CM: EksOM Arne Mosberg  
Insp: EksOM Thorleif Bredesen  
Kap: EksSekr. Trygve Lyngdal.  
 
De øvrige utnevnte embedsmenn fungerte på sine respektive stoler. Fung. UM EksOM Harry 
Lindegaard plukket fram minner fra opprettelsen av loge nr. 61 TERJE VIGEN, og han mintes de 
embedsmenn som hadde stått i spissen for dannelsen av Odd Fellow logen i Arendal, og det 
enorme arbeidet de hadde lagt ned for å få dette til. Spesielt ville han nevne bror P.E. Hagen, 
Ingvald Hellstrøm, Johan Aspas, Eirik Gustad, Sverre Slokvik og Jonas Line  
Etter festlogeseremonien samlet brødrene seg om et festpyntet bord der et velsmakende 
brodermåltid ble inntatt. Bror Ivar Holte var først ute av talerne. Han trakk fram ting fra EksOM 
Jonas Lines tid og i særdeleshet om tilblivelsen av var kjære logesang, Terje Vigen. Logesangen 
ble deretter sunget. Så fulgte i rask rekkefø1ge taler av OM Jan A. Nilsen og 
Storlogerepresentant EksOM Oscar Bernstein. Fra disse taler gjengir vi her det vesentligste.  
OMs tale:  
«20 år. Det kommer helt sikkert an på hvordan en ser det om det er en lang eller kort tid, 
mener jeg. Men en ting tror jeg det er liten tvil om: Det har vært gode 20 år for vor loge og 
for utbredelsen av Odd Fellows ideer i Arendal og i Aust-Agder.  
Det er naturlig på en slik jubileumsdag å se seg tilbake. Vi er alle dere EksEmbedsmenn som 
til forskjellige tider i vår loges historie har vært spesielt aktive, dypt takknemlige for den 
måten dere har ledet våre tanker tilbake i logens historie. Det var for oss alle særdeles 
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hyggelig å oppleve dere på stolene igjen. Vi må få takke dere for den høytidelige og verdige 
stunden dere har gitt oss.  
Når vi nå er i gang med å uttrykke takknemlighet overfor dem som har vært med på å 
bringe logen fram til dagens nivå, må vår takknemlighet ikke stoppe her. Vår 
takknemlighets tanker må også gå til alle de andre valgte og utnevnte embedsmenn, til alle 
de som har nedlagt et aktivt og godt arbeid i nemndene, til alle som har arbeidet for å gjen-
nomføre seremoniene, og ikke minst til alle brødre i disse 20 år som har vært med på å bygge 
opp den gode tone og kameratskap i logen som kjennetegner et godt broderskap.  
Markeringen av dette 20-års jubileumet har vi valgt å gjøre for oss selv. Ingen innbudte 
gjester.  
Det største som skjer i loge Terje Vigens jubileumsår, 1979, er opprettelsen av loge nr. 98 
HENRIK IBSEN. Dette er for oss den største jubileumsgave og jubileumsmarkering. 
Opprinnelig var det jo slik at logen i Grimstad skulle institueres i dag, den 10/10, slik at våre 
fødselsdager skulle falle sammen. Men forhold som verken Grimstad Broderforening eller vi 
kunne rå over, gjorde at dette ikke lot seg gjøre.  
Noen har kanskje festet seg ved at vi har valgt vanlig logeantrekk på en jubileumsdag. OM 
har her etterkommet et ønske fra våre EksOM som står for dagens program. Det er ikke bare 
det at der er mange møter i høst med gallaantrekk søm ligger til grunn for dette. La dette 
vårt vanlige arbeidsantrekk symbolisere fortsatt arbeid i loge nr. 61 TERJE VIGEN når vi om 
en måned har fått en ny Odd Fellow plante i Grimstad.  
Det er et faktum at vår loge har over 110 brødre, etter loge nr. 98 HENRIK IBSENs 
tilblivelse. En behøver vel kanskje ikke tenke seg så langt inn i fremtiden for å forutse enda 
en ny Odd Fellow plante i Aust-Agder. Med tanke på Odd Fellow Ordenens utbredelse må 
dette være en klar måIsetting for loge TERJE VIGEN. Naturlig vil det i så henseende være å 
skjele til de østre deler i vårt fylke.  
En sak som vil kunne få stor betydning for vår loge i en overskuelig fremtid er tanken om 
eget hus. Dette må stadig være aktuelt for oss og det er mitt håp og min tro at samtlige 
brødre går helhjertet inn for arbeidet den dagen der foreligger et konkret, og akseptabelt 
alternativ.  
Dog er det på det medmenneskelige plan vår loge har og bør ha sin styrke. Det er hyggelig 
å konstatere ved dette historiske stoppested at vår loge, gjennom Terjehjelpen, har 
forpliktet seg til direkte medmenneskelig hjelp. Jeg tenker på våre to SOS barn. Dette er en 
forpliktelse vi bare må fø1ge opp.  
Hyggelig er det også å være vitne til den tjeneste villighet, de av våre brødre, som er spurt, 
viser ved høstens store aksjon for flyktningene, «Flyktning 79».  
Men den aller største oppgaven for oss, brødre av loge nr. 61 TERJE VIGEN, må i fremtiden være 
som den har vært i disse 20 år som er gått, å utbre vennskap, kjærlighet og sannhet mellom 
menneskene.  
Brødre, vi gratulerer med de 20 år, og ønsker alt vel for fremtiden.” 
 
Storrepresentant EksOM Oscar Bernsteins hilsen ved 20 års-dagen:  
«På de eldre brødres, ja, også de yngre brødres vegne takker jeg hjertelig for de varme og 
velvalgte ord bror OM ved vanlig retorikk og rutine uttalte. Det hersker en minnenes vemodige 
historiesus over vår forsamling i kveld, som stemmer til en egen dypfølt høytidsstemning. Det 
var meget i OMs tale som hadde sterke røtter i var tyveårige fortid, røtter hvis tre Odd Fellow 
har plantet i Arendal by. Må det blomstre i logens ennu unge vår, og bære gode frukter i logens 
sommer.  
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Tyve år, hva er det og hvor mye er det. En veistopp, hvor du ser deg rundt, betenker deg, tørker 
din pan de, går videre, et nytt utgangspunkt, en ny soloppgang som gir livet glød og varme, en 
ny dag.  
Hverdagen river seg ut av stemningen, men her inne får tankene dine ny mening, når de gamle 
og ærverdige logeord belyser den menneskelige adferd. Vi har så meget å hente i logen og så 
meget alle i sær å takke logen for. Den fornyer oss ved hvert logetreff. Den er en oase i vår 
hverdags ørken, en kilde til stadig ny inspirasjon for tankens ånd. La oss aldri glemme kilden. La 
oss glede oss ved dette midtpunkt i var tilværelse, i den henter vi om og om igjen var ånds 
gjenfødelse.  
De unge i logen har en arv å bære, de gamle i logen har en arv a bære. La ass sammen fortsette 
å bære vår arv frem til de høye idealers vei, som var Orden har stukket ut, nå dem, se det er vel 
få gitt, om noen. Men vi bærer gleden over vår loges fremgang med oss og med fremstrakt 
hånd og åpent visir, kan vi se logens fremtid rett inn i øynene å si:  
Her er vi, her kommer vi, befal, og vi skal lytte og lære. Og målet, er broderkjede rundt hele var 
jord, ikke bare som utopi, men en realitet».  
EksOM Sigurd Jensen hilste og overrakte blomster fra loge nr. 28 AGDESIDEN. Dessuten var det 
kommet blomster og hilsen fra Rebekkaloge nr. 51 FORTUNA og et telegram fra vår moderloge, 
loge nr. 17 DAG i Porsgrunn.  
EksOM Jahn Senum avrundet brodermåltidet ved å takke for maten. Særdeles populært var det 
at han overrakte hver enkelt av serveringsdamene en blomsterbukett med takk for innsatsen. 
Ved kaffen inne i salongen fortalte de eldre brødrene pussige episoder fra pionertiden i TERJE 
VIGEN.  
 
TERJE VI GENS ”barm”.  
I løpet av disse 25 år har det vært vår loge forunt å «føde» to ganger.  
Første gang resulterte det i loge nr. 98 HENRIK IBSEN i Grimstad. Andre gangen skjedde det i 
Arendal, idet loge nr. 107 TORUNGEN ble til. Disse to loger er selvsagt i ferd med å skape sin 
egen historie som egentlig ikke hører hjemme i denne beretning. Dog føles det riktig å trekke 
frem ting fra begges ”svangerskaps”tid som jo i høy grad tilhører Terje Vigens historie. 
 
LOGE NR. 98 HENRIK IBSEN.  
Mandag 28. mars 1977 ble det holdt et møte i loge TERJE VIGENS lokaler, der det møtte en del 
menn fra Grimstad-distriktet.  
EksOM Peder Pedersen fra loge nr. 28 AGDESIDEN holdt et glimrende kåseri om Odd Fellow 
Ordenen. Som et resultat av dette møtet, ble det innlevert 7 nye søknader til loge TERJE VIGEN.  
25. mai 1977 ble det holdt et ekstra opptagelsesmøte der bl.a. disse 7 fra Grimstad distriktet ble 
tatt opp. Dermed var det nok brødre til å starte Grimstad broderforening, 11. oktober 1977.  
Fra da av ble det av disse brødrene arbeidet intenst.  
Det ble bl.a. arrangert enda et orienteringsmøte (22. mars 1979).  
Høsten 1979 var det dermed klart for den nye loge i Grimstad. Først var det meningen at den 
skulle institueres 10. oktober, nøyaktig på loge TERJE VIGENS 20. års-dag. Denne datoen passet 
dessverre ikke for Storlogen, slik at instituering måtte finne sted en måned senere.  
Den 10. november 1979 gikk 24 brødre ut av TERJE VIGEN for å være med å starte loge nr. 98 
HENRIK IBSEN.  
Hele 3 seremonier ble gjennomført under sikker ledelse av Stor Sire Arne Espelund og Stor 
Marsjall Oddvar Storm Arnesen. Først ble logelokalene ved Furuly Cafe & selskapslokaler, Fevik, 
innviet til logebruk. Dermed fulgte institueringen av logen, fulgt av installasjonen av de nye 
embedsmenn.  
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Mange gaveoverrekkelser fant sted, og OM Jan A. Nil sen i var loge overrakte gaven fra 
moderlogen ledsaget av fø1gende ord:  
«Gaven fra loge nr. 61 TERJE VIGEN er allerede tatt i bruk. Vi fant det riktig å gjøre det slik i og 
med at vi valgte å forære loge nr. 98 HENRIK IBSEN, alterlysestakene. Ta imot denne vår gave, 
verdige OM, sammen med de varmeste gratulasjoner ved denne dagen og de beste 
lykkeønskninger for fremtiden.  
Dagen i dag er en gledesstund for Odd Fellow arbeidet på Sørlandet, dog må vi få lov til å gi 
uttrykk for vemod i loge nr. 61 TERJE VIGEN. Vi kommer til å savne brødrene fra Grimstad. 
Gode og ivrige ogebrødre har dere vært. Heldigvis er det ikke så langt mellom våre logelokaler.  
Det er vårt håp med gaven vår, som jo er plassert i logens midte, i logens hjerte så og si, at dere 
ikke skal glemme deres opphav. Lysestakene er føtter og støtter for to flammer. Disse 
flammene kan symbolisere motilden som skal til blant menneskene for a smelte egoismens 
kalde og harde is. Måtte vi brødrene i deres moderloge, ha vært med på å gi brødrene i loge nr. 
98 HENRIK IBSEN sterke føtter og støtter som kan gi et godt utgangspunkt for logen når den på 
egenhånd skal ut i verden å være flammer.  
La Kjærlighetens, Vennskapets og Sannhetens flammer beseire egoismen.  
Lykke til på ferden!»  
I tiden som har fulgt siden institueringen av loge nr. 98 HENRIK IBSEN har det vært et jevnlig 
samarbeid med vår loge.  
Hvert halvår har det vært fellesmøter med Grimstadlogen som vertskap om våren og vi om 
høsten.  
  
LOGE NR. 107 TORUNGEN.  
Under valgperioden 1979-81 bestod loge TERJE VIGENs nevnd for logens Styrkelse og 
Ekspedisjon av følgende EksOMer: Olav Espestøyl, Thorleif Bredesen, Oscar Bernstein og Jahn 
Senum. Arne Mosberg var varamann.  
Storrepresentant Oscar Bernstein var formann.  
I logemøte 11. mars 1981 kunne formannen fortelle at nevnda hadde hatt møte, og var 
enstemmig kommet fram til at tiden nå var moden for en ny loge i Arendal.  
OM kunne i samme møte opplyse at dette var i forståelse med logens embedsmannsutvalg.  
I logemøtet 23. september kunne Oscar Bernstein redegjøre for planene om en ny 
broderforening i Arendal. Han ba interesserte brødre ta kontakt med ham på ettermøtet.  
På et møte, 15. mars 1982 i Arendal, besluttet så en del brødre å starte Arendal Broderforening. 
Dette skjedde etter at 5 brødre hadde søkt Storlogen om tillatelse.  
Den 26. april 1982 kunne så DDSS Arthur Neverdal instituere Arendal Broderforening.  
Våren 1983 var det klart at broderforeningen ville fylIe kravene til å opprette en loge.  
Og så, 28. oktober 1983, var den nye logen et faktum. 36 brødre gikk da over fra loge nr. 61 
TERJE VIGEN og dannet dermed grunnstammen i loge nr. 107 TORUNGEN. De to 
seremoniene, institueringen av logen og installasjonen av de nye embedsmenn, ble sikkert ledet 
av storlogens embedsmenn: Dep. Stor Sire Einar Brovoll, D.DS.S. Anton Ersdal, Eks. Stor Sire 
Arne Espelund, Stor Sekretær Bjarne Brunborg, Stor Skattmester Einar Mathisen og Stor 
Marsjall Oddvar Storm Arnesen. Stor Sire hadde også meldt sin ankomst, men ble dessverre syk. 
Forøvrig kan det nevnes at det var bort imot 100 brødre til stede i logesalen, iberegnet gjester 
fra hele distrikt nr. 14 SØRLAND, fra Oslo og Bodø.  
OM Kåre Midttun sa i sin tale ved banketten på Strand Hotell bl.a.:  
”Idag har jeg noe av den følelsen som en mor har når et av hennes barn skal dra ut i verden for 
å finne sin plass som selvstendig individ. Som moderloge er vi spent på den nye logen som nå 
skal etablere seg. Men vi er ikke i tvil om at det skal gå bra, idet vi vet at den har dyktige 
embedsmenn i ledelsen.  
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Vi har fått et nytt kraftsenter i Arendal for utbredelse av Ordenens idealer. Begge logene er 
knyttet sammen med sterke bånd, og jeg håper og tror at denne samhørigheten vil føre til et 
godt og fruktbringende samarbeid for ass alle i årene som kommer”.  
Allerede 6. november 1983 fant det første fellesmøte mellom de to loger sted, idet det ble 
avholdt felles minneloge i loge TERJE VIGENS regi.  
 
SMÅPLUKK.  
I dette avsnittet tas med forskjellige ting som ikke har fått plass i egne avsnitt eller som ikke har 
passet inn noen andre steder.  
- Logemøte nr. 8, 22. januar 1960, innehar rekorden i antall brødre som får en   
   gradspassering. Hele 12 brødre fikk 1. grad den kvelden.  
- Logemøte nr. 9, 5. februar 1960, var logens første innvielse. Reidar Jordell og Stian A.   
   Mørland ble tatt opp.  
- Bror Ivar Holte fikk i oppdrag å undersøke mulighetene for egen sangbok.  
   Det var 4. oktober 1963.  
- I logemøte nr. 163, 11. mars 1970, ble 1. grad for første gang fremstilt slik vi i dag       
   kjenner den.  
- 2 ganger er det gjort forsøk med å danne sangkor i logen. Første gang var 11.          
   februar 1970. Organist Oscar Munch Olsen skulle ta ut stemmer. Det meldte seg       
   for få. Andre gang var det organist Odd Axelsen som hadde tatt et initiativ. Det var   
   meningen å starte fra 1. januar 1980 med øvelse hver onsdag. Også denne gangen   
   meldte det seg for få.  
- Første gang vi hører om gratulasjonvasen er i Terje Nytt for august 1973. I starten    
   var den uten emblem. Dette ville komme senere. Arvid S. Johansen og Finn Møller   
   Kristoffersen var de første som fikk vasen.  
- 8. mai 1974 besøkte Anton F. Olsen vår loge for første gang. Det var forresten   
   første gang i en norsk loge for ham. Han var en amerikansk brør med over 60 års   
   medlemskap.  
- 22. januar 1975 ble det enstemmig bestemt at logen skulle søke om postboks. På   
   møtet 12. februar 1975 kunne OM fortelle at logen hadde fatt postboks nr. 165   
   ved Arendal Postkontor.  
- Logemøte nr. 249, 9. april l975, er det korteste logemøte inne i logesalen til nå i    
  var loges historie. Logen skulle ha Kl.b.a. med damer, men måtte ha nominasjon av  
   de nye embedsmenn. Både åpning og lukking ble sterkt forkortet.  
- På møtet 14. januar 1976, hadde logen fatt ny ballotturne. Den ble skjenket av br.   
   Bjarne Funderud, Sam Eydesgt. 45, 3660 Rjukan.  
-  I logemøte 27. april1983 ble den nye ballottkassen som bror ErikBrødholt hadde   
   laget, tatt i bruk. Det var en noe uvant foreteelse. Derfor ble ballott måten   
   korrigert, slik at i møtet 9. mai ble alt korrekt gjort.  
-  Logemøtet 22. august 1979 i vår loge, var den første installasjon som D.D.S.S.   
   Arthur Neverdal overhode gjorde i det nye distrikt. distrikt nr. 14 SØRLAND.  
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EMBEDSMENN 1959 - 1973 
 19S9 - 1961 1962 - 19631964 - 19651966 - 1961 1968 - 1969 1970 - 1971 1972 - 1973 

EksOM TN. Walter Eirlk Olav Sverre Jonas Harry Oscar 
 E.Gauslaa Guslad Espestøyl Slokvik Line Lindegaard Bernstein 

OM Eirik Olav Sverre Jonas Harry Oscar Jahn 
 Gustad Espestøyl Slokvik Line Lindegaard Bernstein Senum 

UM Olav Sverre Jonas Harry Oscar Jahn Thorleif 
 Espestøyl Slokvik Line Lindegaard Bernstein Senum Bredesen 

Sekr J.M.Hauge Per Lage Øystein Trygve Kjell Monrad Svein 
 JahnSenum Aanby Andersen Lyngclal Bugge Bjerkholt Svendsen 

Kass Harry Oscar Harry Jens Olav Thorleif OlavMagnus 
 Lindegaard Bernstein Sannæs Gjerrestad Christiansen Bredesen Myhre 

Skm Sverre Jahn Bjarne Ivar Harald Harald Jørgen 
 Slokvik Senum Ljosland Holte Tønseth Tønseth 

Tønseth 
Pedersen 

CM Jahn Senum Harry Jens Arne Arne Jan A. Jan A. 
 Jonas Line Lindegaard Gierrestad Mosberg Mosberg Nilsen Nilsen 

Kap Harry Harry Jens Jens Harry Victor Victor 
 Sannæs Sannæs Scharff Scharff Sannæs Jessen Jessen 

Insp Bjørn Olav Olav Jørgen Thorleif Finn Charles Terje 
 Johansen Christiansen Christiansen Pedersen Bredesen Aronsen Nilsen 

IV Per Lage Jens Erling NilsOdd Arne Audun Tor-Alf 
 Aanby Gjerrestad Jørgensen Olsbu Rasmussen Røynås Nykvist 

YV Harald Erling Nils Odd Arthur Helge Leif Grunde Nils Karsten 
 Halvorsen Jørgensen Olsbu Songedal Eliassen Simonsen Aalvik 

Arkiv Thomas Thomas Thomas Thomas Erik Thomas Thomas 
 Thllefsen Tollefsen Tollefsen Tollefsen Zachariassen Tollefsen Tollefsen 

Org Jonas Line Dagfinn Dagfinn Monrad Oscar Oscar Oscar 
 O.Bernstein Moe Moe Bjerkholt Munch-Olsen Munch-Olsen Munch-Olsen 

OMhass Knut Erling Erik Hølje B. Hølje B. Jørgen Nils Odd 
 Fivelslad Gauslaa Zachariassen Holta Holta Pedersen Olsbu 

OMvass Erik Erik Hølje B. Reidar Hans Nils Odd Martin 
 Zachariassen Zachariassen Holta Jordell Uldal Olsbu Knutsen 

UMhass Alfinn Thorbjørn lnge Harald Martin Olav.Magnus Audun 
 Johnsen Skjævestad Eliassen Tønseth Knutsen Myhre Røynaas 

UMvass Ivar Reidar Øystein G. Martin Nils Odd Svein Tore 
 Holte Jordell Simonsen Knutsen Olsbu Svendsen Fremmerlid 

CMhass Arne Arne Arne Erling Ottar Kåre Kåre 
 Bjørklund Bjørklund Bjørklund Jørgensen Ystad Midttun Midttun 

CMvass Thorbjørn Hans Olav Ottar Olaf Fehn Martin Åge 
 Skjævestad Uldal Skjold Ystad Mjaaland Knutsen Much-Olsen 
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   EMBEDSMENN 1974 - 1985    
 1974 - 1975 1975 - 1977 1977 - 1979 1979 - 1981 1981-1983 1983-1985 

EksOM Jahn Thorleif Arne Arne Jan A. S. Normann 
 Senum Bredesen Mosberg Mosberg Nilsen Hanssen 

OM Tholeif Arne Svein Jan A. S. Normann Kåre 
 Bredesen Mosberg Svendsen Nilsen Hanssen Midttun 

UM Arne Svein Jan A. S. Normann Kåre John Friis- 
 Mosberg Svendsen Nilsen Hanssen Midttun Jacobsen 

Sekr. Jan A. Jan A. Svein Tor-Alf Paul Oddvar Bernt 
 Nilsen Nilsen Sørensen Nykvist Svendsen Grønlie 

Kass. Tore Thorgrim Øivind Erik John Friis Bjørn 
 Fremmerlid Sataslaatten Olsen Brødholdt Jacobsen Røyseland 

Skm T. S. Nilsen Kåre S. Normann Øivind Hans Edv. Tore 
 S. Svendsen 

*) 
Midttun Hanssen Olsen Thygesen Fremmerlid 

CM Sigurd Sigurd Kåre Kåre Kjell Kjell 
 Christensen Christensen Midttun Midttun Pedersen Pedersen 

Kap S. Normann Arne Torgrim Åge Nils Odd Arne 
 Hanssen Rasmussen SatasJaatten Munch-Olsen Olsbu Gjetrang 

lnsp Erik Erik Hans Edv. John Friis- Audun Trond 
 Brødholt Brødholt Thygesen Jacobsen Røinaas Pedersen 

IV Fridtjof Odd Sigrud Lars Fritz Torkild 
 Bakkegard Olsen Christensen Røstvig Steller Stene 

YV Tor Egil Thorleif Helge Bjørn Arild Bjame Sverre 
 Baardsen Guttormsen Olsen Furuholt Lindgård Torkildsen 

Arkiv Thomas Thomas Kjell PauI M. PauI M. Toralf 
 Tollefsen Tollefsen Bugge Paulsen Paulsen Holm 

Org Oscar Odd Odd Odd Odd Odd 
 Munch·OJsen

n 
Axelsen Axelsen Axelsen Axelsen Axelsen 

OMhass Nils Odd Nils Odd Erik Finn Møller Asbjørn Aage 
 Olsbu Olsbu Zachariassen Kristoffersen Kristiansen Sørensen 

OMvass Olav Fehn Øivind Åge Kjell Bjørn PauI M. 
 Mjaaland Olsen Munch-Olsen Pedersen Røisland Paulsen 

UMhass Leif Grunde Arvld S. Paul Oddvar Trond Aage Helge 
 Simonsen Johansen Svendsen Pedersen Sørensen Baust 

UMvass Nils Karsten Salve Arild Thoralf Sverre Ralph 
 Ohlvik Gauslaa Furuholt Holm Thorkildsen Lundberg 

CMhass Øyvind Åge Kjell Paul Oddvar Odd Werring Nils 
 Simonsen Munch·Qlsen Pedersen Svendsen Werner RøiseJand 

CMvass PauI M. Tor-Alf Gustav Asbjørn Per Anton Roger 

 Paulsen Nykvist Aspholm Kristiansen Lauvsnes Christensen 
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60 år 
Logemøtet 24. september 1980 var et fellesmøte i Arendal sammen med loge nr. 98 Henrik 
Ibsen. 
For første gang i vår loges historie ble en opptagelse stanset av OM De to nye brødrene ble 
anvist plass i logesalen. Deretter ble EksOM Thoralf Nitter Walter ledsaget av CM fram foran 
storstolen, hvor han mottok varmhyllest, både fra DDSS Arthur Neverdal og OM Jan A. Nilsen, 
for sitt 60 år lange medlemskap i Odd Fellow Ordenen. 
Fra loge Terje Vigen mottok bror Walter logeblomstervasen med inngravering. 
Fra Storlogen og Distrikt 14 mottok han blomster. Det er til dags dato ikke innstiftet en egen 60 
års veteranjuvel. Dog har Storlogen bestemt at alle 60 årsveteraner skulle tildeles en bestemt 
gave. Denne gaven ble overrakte bror Walter av DDSS Anton Ersdal på logemøtet 13. oktober 
1982. 
 
 
 
 
 
 

Medlemstand    
Ved installasjon: 33 
medlemmer.    
År  Opptatt Døde Utgått Sum  
1959       
1963  28 2 2 57  
1964       
1968  26 1 6 76  
1969       
1973  40 8 10 98  
1974  6   104  
1975  10   114  
1976  7 1 1 119  
1977  9 2 4 122  
1978  18   5 135  
1979 1) 8 3 25 115  
1980  7 2 1 119  
1981  5 1 2 121  
1982  8 1 1 127  
1983 2) 12 1 36 102  
       
1) 24 brødre ble 10.11 1979 overført til  
     loge nr. 98 HENRIK IBSEN, Grimstad. 
2) 36 brødre ble 28.10 1983 overført til  
     loge nr. 107 TORUNGEN. 
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VETERANER.  
Logen har hatt/har fø1gende veteraner:  

 
Medlem                     Navn                                                                   Opptatt i 
Skap                                                                                                        Ordenen 

60 år  Thoralf Nitter Walter    25.07.1920 
40 år  Thomas Tollefsen    22.03.1939 
25 år  Eirik Gustad     20.04.1950 
25 år  Oscar Bernstein    11.03.1953 
25 år  Erling Bjorbæk    16.11.1955 
25 år  Ivar Holte     07.11.1956 
25 år  Olav Espestøyl    04.05.1957 
25 år  Sigvald Normann Hanssen   15.06.1957 
25 år  Harry Sannres    16.02.1958 
25 år  Jahn Senum     16.02.1958 
25 år  Alfinn Johnsen    11.03.1958 
25 år  Harry Lindegaard    31.05.1958 
25 år Harald Halvorsen    10.02.1959 
25 år  Bjarne Ljosland    10.02.1959 
25 år  Inge Eliassen     06.05.1959 
25 år  Kjell Bugge     06.05.1959 
25 år  Erik Zachariassen    06.05.1959 
25 år  Hans Uldal     23.05.1959 

STORREPRESENTANTER.  
EksOM Eirik Gustad    1962-1970  
EksOM Harry H. Lindegaard   1970 - 23.08.1978  
EksOM Oscar Bernstein   23.08.1978 - 27.10.1982  
EksOM Jahn Senum   27.10.1982  
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VI MINNES:  
I disse 25 år er følgende brødre avgått ved døden:  
       Død 
 Victor Herlofsen     25.061959 

Oddmund Kringlebotn   27.101960 
 Toralf Uldal       25.03.1961 
 Nils Gullhav      16.12.1966   
 Jonas Line      15.08.1970  

Erling H. Jørgensen     13.12.1970   
 Hølje B. Holta     09.01.1971   
 Egil Hagli      30.01.1971   
 Karl L. Hauge     19.11.1971     
 Erling Gauslaa     18.05.1973   
 Sverre E. Slokvik     15.06.1973   
 Knut M. Fivelstad     17.07.1973   
 Olav Skjold      07.03.1976   
 Eirik Gustad       23.02.1977 
 Ørnulf Jørgensen     01.05.1977   
 Svein Svendsen     07.06.1979   

Leif Grunde Simonsen   09.10.1979    
 Paul Aspholm     26.12.1979   
 Harald Tønseth     24.03.1980   
 Oscar Munch Olsen     21.10.1980  

Ottar Ystad      09.07.1981   
 Ivar O. Holte       29.12.1982 

Arvid Sigvald Johansen    23.04.1983  
  

 
 
 
 
 




