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Eirik Gustad er logens første OM(1959-1961) og Storrepresentant(1962-1970).  

Han kan med rette kalles logens far. 
Han ble tatt opp i Ordenen 20. april 1950 i loge nr. 18 Varna i Moss. 

Gustad kom til Arendal i oktober 1955 som skattefogd. 
Han reiste tilbake til Moss først på 1970 tallet og døde 23. februar i 1977. 

Han var medlem av loge nr. 61 Terje Vigen helt til sin død. 
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I n n l e d n i n g 
 

Odd Fellov - Loge nr. 61. T E R J E V I G E N ble instituert den 10. oktober 1959. 
I 1964 ble jeg av Logens daværende OM Sverre Slokvik, i anledning av at Logen den 10. oktober 
sistnevnt år fylte 5år, anmodet om å nedtegne de viktigste data og begivenheter i forbin1else med 
Logens tilblivelse og virke i de forløpne år, for det første for at disse data kunne bli samlet i et 
dokument og således være lett tilgjengelig for ettertiden, for det annet for at et utdrag av dokumentet 
kunne bli offentliggjort for brr. i Logen ved trykk eller stensilering på 5-årsdagen. 
   

Dessverre tillot min helbred meg ikke å rekke å få ferdig en slik oversikt til Logens 5-
årsjubileum.  Jeg begynte imidlertid på arbeidet og etter hvert strømmet det så mye stoff på, stoff som 
jeg syntes ikke burde gå i ”glemmeboken”, at det falt meg vanskelig å begrense omfanget kun til tørre 
data og oppramsninger. Jeg var jo med fra første stund, arbeidet tok til i begynnelsen av 1956 med å 
skaffe Odd Fellow ordenen innpass i Arendal og omegn. Dette arbeidet opptok meg straks meget 
sterkt.  

Jeg er derfor gla at det ble gitt meg høve til å gjøre disse nedtegninger om Odd Fellowsakens 
utvikling her i Arendal, så meget mer som nedtegningene muligens kan komme til å tjene som 
grunnlag for og materiale til er jubileumsskrift om Logen når den kommer så langt i ”skjels år og 
alder” at et slikt skrift kan være på sin plass. 

Jeg har i disse nedtegningene forsøkt å gi et billede av hvorledes en Odd Fellow Loge oppstår 
og vokser frem på et sted hvor Ordenen tidligere var et så å si ukjent begrep Det har vært naturlig for 
meg å legge hovedvekten av fremstillingen på tiden før og omkring institueringen av Logen. Dette får 
være meg tilgitt også av den grunn at det var en herlig tid for oss som var så heldige at vi fikk være 
med på dette arbeid, en tid ingen av oss vil glemme, tiltrods for at vi, som naturlig var, ikke gikk fri for 
motgang og skuffelser på vår vei mot målet: En Odd Fellow Loge i Arendal. 
Arendal hadde i mange år vært i søkelyset for dannelse av en Odd Fellow Loge her, men gjentatte 
forsøk hadde hver gang ikke ført frem.  

Høsten 1955 var forfatteren av disse nedtegninger flyttet til Arendal fra Moss, hvor jeg var 
medlem av Loge nr. 18 Varna, men innehadde ikke noe embete, valgt eller utnevnt, i denne Loge. I et 
brev av 25. februar 1956 til meg fra DDSS i Telemark og Aust-Agder distrikt P. E. Hagen gir han 
uttrykk for sin bekymring for arbeidet med Ordenens utbredelse i Aust Agder og ber om bistand i dette 
arbeidet. Brevet må sies å ha en viss historisk interesse for Loge nr. 61 Terje Vigen, da det danner 
innledningen til det arbeid som førte til opprettelsen av Logen, og jeg har derfor tillatt meg å sitere det 
her. Brevet lyder slik(citat) 

Kjære bror.  
Av K. A. Svenson er jeg gjort oppmerksom på at De er flyttet til Arendal og det er jeg 
gla for. Jeg er formann i nevnden for Ordenens her i fylkene og Arendal tynger litt på 
min samvittighet, fordi jeg har arbeidet for lite der nede. No regner jeg med å få hjelp av 
Dem og jeg vil be om at De begynner å undersøke etter eventuelle kandidater. Av 
lensmann Sandklev i Sandar har jeg fått oppgitt en del adresser, bl.a. 2 a 3 lensmenn. Når 
det blir mildere i været tar jeg en tur til Arendal og skriver da på forhånd til Dem 

 
                                            Med br. Hilsen i V.K.&S. 
                                                         P. E. Hagen 
 
Med dette er vi straks inne på et vesentlig navn i forbindelse med opprettelsen av Loge nr. 61 Terje 
Vigen, et navn som brr. Av denne loge må huske for all fremtid, vår kjære, nu avdøde bror og venn P. 
E. Hagen, ved sin død medlem av Loge nr. 17. Dag i Porsgrunn. Han var på det tidspunkt han tok opp 
Odd Fellows saken her i Arendal over 71 år gammel og hadde da bak seg initiativet til og arbeidet 
med opprettelsen av en rekke Odd Fellow Loger i Telemark. Men fremdeles var han full av iver og 
pågangsmot i sitt arbeid for Ordenens utbredelse og uttalte at han absolutt ikke ville gi seg før en Odd 
Fellow Loge i Arendal var blitt instituert. Han var glødende opptatt av og interessert i alt som angår 
Odd Fellow Ordenen og det den står for, og han forsto å la disse egenskaper smitte over på dem som 
etter hvert ble hans medarbeidere. Han maste og oppmuntret, kritiserte og ga ros, men alltid med en 
lun liten latter og et kvikt blikk i øyekroken. Han var, kort sagt, uimotståelig. Vi som ble hans 
medarbeidere, kunne undertiden synes at hau gikk nokså vidt i sitt pågangsmot, kanskje av og til litt 
sangvinsk, vi måtte jo følge med i racet som da også ble vunnet tilslutt.  Jeg vil ha sagt disse ord her 
om vår avholdte venn og bror, for uten ham er det vel mulig at Arendal fremdeles hadde ligget som et 
terra incognita for Odd Fellov Ordenen.  



A r e n d a l   B r o d e r f o r e n i n g. 
Gjennom den korrespondanse som deretter ble ført med DDSS Hagen og hans etterhvært hyppige 
besøk i Arendal, kom det for dagen at det i byen og nærmeste omland var bosatt følgende Odd 
Fellow - brødre som var medlemmer av forskjellige O.F. Loger, nemlig:  
Direktør Victor Herlofsen,   medlem av Loge nr.   8. Harald Haarfagre  
Inspektør Erling Bjorbæk,    medlem av Loge nr. 17. Dag,  
Red. sekr.  Oddvar Larsen,   medlem av Loge nr. 23. Gangerolv,  
Salgsrepr. Sigurd Jensen,     medlem av Loge nr.  28. Agdesiden,  
Agent Olav Haugen,             medlem av Loge nr.  28. Agdesiden 
samt forfatteren av disse nedtegninger, medl. av Loge nr. 18 Varna, i al t 6 brødre. Av disse var 
Victor Herlofsen og jeg 3. gr. brødre og kompetente til å foreslå kandidater. De øvrige 4 hadde 
ennu lavere grader.  

Det ble da disse 6 brr. som ble Br. Hagens kontakter og støtte under hans videre arbeid for 
O. F. saken i Arendal, med meg som direkte forbindelsesledd ved skriftlige henvendelser og 
telefon samtaler. Det kan her bemerkes at av disse 6 brr. gikk kun 2 over i den nye Loge nr. 61. 
Terje. Vigen, nemlig brr. Bjorbæk og Gustad. Brr. Herlofson og Haugen avgikk ved døden før 
Logen ble instituert, fred med deres minne, br. Oddvar Larsen flyttet til Lillehammer og ble 
medlem av Loge nr. 63 Anders Sandvig, mens bror Sigurd Jensen flyttet til Kristiansand og er 
fortsatt medlem av sin gamle Loge nr. 28 Agdesiden, men er en flittig og kjær gjest i Loge Terje 
Vigen, hvis trivsel og fremgang ligger ham sterkt på hjertet.  

Det var br. DDSS Hagens bestemte vilje og forsett at Odd Fellow Ordenen nu skulle få fast 
fotfeste i Arendal. Arbeidet hadde derfor som første siktemål snarest mulig å få dannet en 
Broderforening i byen, så snart et tilstrekkelig antall brr. var blitt innvidd i Ordenen og hadde 
oppnådd de nødvendige grader.  

Arbeidet med innvielse av nye kandidater og tildeling av høyere grader til disse, slik at de 
kan bli kompetente til å danne Broderforening og senere bekle embeder i en ny Loge, er meget 
byrde fullt for den Loge som for seg pålagt er slikt verv. Tiltrods for at br. Hagens egen Loge nr. 17 
Dag tidligere hadde måttet ta på seg vervet som moderloge for en rekke nye Loge, mente han at 
denne loge også denne gang måtte ta på seg dette verv. Slik ble det da, og de nye resepiender fra 
Arendal og omegn måtte således reise til Porsgrunn for innvielse i Ordenen og senere 
gradpasseringer. De ble således medlemmer av Loge Dag 
.  

Til å begynne med gikk det heller smått med vervingen av nye kandidater i Arendal. Ved 
utgangen av 1956 var det kun lykkedes å få innvidd 3 nye herfra. Disse 3 "modige" menn som så 
tidlig våget å ta spranget over i våre rekker, synes jeg bør alle nevnes her. De var:  

Skolebestvrer Jonas Line,  innvidd den   1/9. 1956  
 Grosserer Ivar Holte    innvidd den 7/11. 1956     og  
 Sekretær Just Meyer Houge,  innvidd den 7/11. 1956.  
Her bør det nå innskytes at en kom undervær med at skreddermester Thomas Tollefsen vår 
mangeårige arkivar var blitt innvidd i Odd Fellow allerede den 22/3. 1933 som medlem av loge nr. 
17. Dag og hadde der oppnådd 3. grad. Han hadde imidlertid vært passiv i mange år, formentlig p. 
g. av mangelen på Odd Fellow Loge i Arendal. Det ble nu rettet henstilling til ham om å ordne sitt 
medlemskap i Logen, slik at han ble godstående og kunne delta i ordensarbeidet i Arendal. Etter en 
tid ble dette ordnet. Videre ble det, ved gjennomgåelse av Ordenens medlemsliste brakt i erfaring at 
en gammel ordensbror T. N. Walter, medlem av Loge nr. 1 Norwegia, Oslo, nu var bosatt på 
Strengereid.   
Også han ble gjort kjent med det arbeid for Ordenens utbredelse som var i gang i Arendal og ble 
anmodet om å melde seg for å delta i dette arbeid.  
Han etterkom henstillingen. Ved utgangen av 1956 var det således 10 ordensbrødre i virksomhet her 
i Arendal.  



Br. P. E. Hagen maste stadig ved brev og telefonhenvendelser om at verving av nye kandidater 
måtte intensiveres. Arbeidet med dette var imidlertid ikke så lett. Det hendte gjentakende at 
kandidater som hadde søkt om opptakelse, når det. kom så langt som til innvielse, fikk 
betenkeligheter og trakk seg. Andre som til å begynne med sa seg villige til å søke om opptakelse, 
fikk når det kom så langt at søknad skulle skrives også betenkeligheter og unddro seg helst videre 
snakk om saken. Nei, det var ikke alltid så greit, verken for br. Hagen eller for oss andre som hadde 
med disse saker å gjøre. 

Imidlertid, det gikk da fremover, og i løpet av året l957 ble følgende nye innvidd i Ordenen 
her fra byen som medlemmer av Loge Dag:  

Rektor Olav Espestøyl,  innvidd  den 4/3.1957,  
 Bestyrer Sverre Slokvik,           s. d.  
 Advokat H. Henrichsen,          s. d.  
 Lektor Knut Fivelstad ,    den  24/1l.57  
Ved innganen til året 1953 var det således i alt 14 arbeidende brr her i Arendal og omegn, og 
arbeidet var nu så vidt godt organisert at det ble ført protokoll over de uformelle møter som disse 
brødre holdt til uvisse, men nokså hyppige tider. Til å begynne med ble disse møter holdt hjemme 
hos brr. privat, den første protokollasjon ses f.eks. gjort i møte den 6. juli 1957 i, som det heter i 
protokollen ”skattefogd Eirik Gustads hjem på Skibberheia for å drøfte dannelsen av en 
Broderforening i Odd Fellow Ordenen." Det er interessant å merke seg at av de 10 arbeidende 
ordensbrr. i Arendal (brr. Tollefsen og Walter var på det tidspunkt ennu ikke tiltrådt) møtte 9. Den 
10. var på foretningsreise og hadde ikke mulighet for å møte. Det var alltid en særdeles hyggelig og 
kameratslig tone over disse møter som gjerne ble avsluttet med litt bevertning i en eller annen form. 
På det foran nevnte møte ble det nedsatt et ”arbeidsutvalg” på 3 brr. som skulle ta seg av det rent 
administrative arbeid.  
Disse var 1) Eirik Gustad(formann), 2) Oddvar Larsen(sekr.) og 3) Just Meyer Houge(kasserer) 
Når det allerede på dette tidspunkt ble valgt kasserer, skyldes ikke dette at en da opererte med fast 
kontingent, men noen penger gikk det jo med, for eksempel til papir, porto og telefon og 
telegramutgifter. Så spyttet hver og en i kassen til dekning av utgiftene som kassereren så holdt rede 
på. I dette møte ble det og satt opp og sendt Stor Logen en søknad om tillatelse til å danne en 
Broderforening av Odd Fellows i Arendal. Allerede i neste møte, som ble holdt den  
7. september s.å. samme sted. som forgående møte, forelå Stor Logens samtykke.   
I det etterfølgende møte, som ble holdt 13. desember 1957, ble det vedtatt å søke Stor Logen om 
tillatelse til institueringen av Broderforreningen den 2. februar 1958, idet en mente å være klar til 
dette ved nevnte tidspunkt.  
 

Det ble nu utfoldet en livlig virksomhet av brødrene for å gjøre alt klart' til dette første store 
skritt mot målet. Det var så mange ting å ha for øye, men det viktigste var å skaffe passende lokale 
til den kommende forening. En Broderforening av Odd Fellows styres jo, som en Odd Fellow Loge, 
etter faste lover, regler og ritualer. Det gjaldt derfor å finne et passende sted under hensyntaken 
hertil, hvor en kunne få kontrakt om faste møtedager. Denne viktige sak ble imidlertid først brakt i 
havn etter at Arendal Broderforening var blitt instituert.  

Med Stor Logens samtykke ble det så sendt innkallelse til møte i Grand Hotells 
selskapssalonger søndag den 2. februar 1958 kl. 1500 til instituering av Broderforening av Odel 
Fellow i Arendal. Ved møtets åpning var følgende brødre, møtt frem:  
Direktør Victor Herlofson,  
Skolebestyrer Jonas Line,  
Rektor Olav Espestøyl,  
Grosserer Ivar Holte,  
Sekretær Just Meyer Houge,  



Bestyrer Sverre Slokvik,  
Distriktssjef Erling Bjorbæk ,  
Skreddermester Ths. Thollefsen,  
Lektor Knut Fivelstad.  
Red. sekretær Oddvar Larsen,  
Skattefogd Eirik Gustad,  
i alt 11 brødre,  
Fra Den norske Stor Loge var ankommet:  
Stor Sire Harald Østreng,  
Stor Sekretær U. De Paolis samt  
Distr. Dep. Stor Sire P. E. Hagen,  

Under ledelse av Stor Sire ble så den høytidelige og seremonielle innvielse av 
Broderforeningen foretatt. Foreningens navn ble deretter fastsatt til: Arendal Broderforening.  
Det ble deretter foretatt valg av embetsmenn i foreningen. Disse ble valgt:  
Formann: Eirik Gustad,  
Nestform.: Jonas Line,  
Sekretær: Oddvar J. Larsen,  
Kasserer: Olav Espestøyl,  

De valgte embetsmenn avla så det høytidlige løftet overfor bror Stor Sire, hvoretter denne 
overlot formannsplassen til den valgte formann som deretter tok opp til behandling den første sak i 
Broderforeningens historie:  
Møtedager i foreningen. Det ble uten særlig diskusjon vedtatt at foreningen skulle ha møtedag 
første fredag i hver måned unntatt i mdr. juni, juli og august.  
Br. Stor Sekretær ga deretter en redegjørelse om diverse spørsmål av interesse for arbeidet i 
foreningen. Dette ble tatt til etterretning av de valgte embetsmenn. Møtet ble så avsluttet på rituell 
måte. 
 

En gikk så. over til selskapelig samvær, hvor i også Stor Logens embetsmenn deltok samt 
br. P. E. Hagen. Det ble servert fremragende middag med etterfølgende kaffe m. v. i hotellets 
spisesal.  

Instituering av Broderforeningen betegnet en viktig milepæl i Odd Fellows arbeid i 
Arendal, og de som var tilstede ved institueringen, vil ikke lett glemme den tilfredsstillelse en følte 
over at saken nu var brakt såvidt langt frem, men vel heller ikke den noe beklemmende følelse av 
utilstrekkelighet til å leve opp til det ansvar som nu var lagt på våre skuldre i og med de løfter vi 
hadde avlagt overfor Stor Logen. Men, som br. Stor Sire sa i sin tale til brødrene: ”Ritualet gir en 
pekepinn om den veien som må gås. Det gjelder at vi ikke fortaper oss i oss selv, men at vi har vårt 
øye og vårt øre rettet utad." Br. DDSS P. E. Hagen høstet stor og berettiget anerkjennelse, både fra. 
Stor Logens side og fra Broderforeningens medlemmer for sin innsats. Som bror Stor Sire sa det: 
”Jeg har imøtesett denne dagen med forventning og, takket være Hagen, aldri tvilt på at den vi1le 
komme".   Samværet fortsatte i den beste stemning til vanlig avslutningstid kl. 2400.  
 

Så tok hverdagen til igjen. og nu under presset av at etter de i Orden gjeldende regler skulle 
det være instituert en Odd Fellow Loge i Arendal innen l år fra den tid Broderforeningen var 
kommet i stand, en frist som syntes meget vanskelig å overholde. Arbeidet ble nu ytterligere 
intensivert, spesielt på "vervingsfronten". Det hjalp godt at det nu var kommet nye  brødre med 
godt personalkjennskap i byen og vilje evne til å gjøre godt arbeid på dette felt, slik at 
medlemstallet i foreningen ved utgangen av 1958 var kommet til 20, hvilket for så vidt så lyst ut.  
Så tilbake til lokalespørsmålet igjen. Ved Foreningens institusjon var denne sak ennu i det blå, men 
allerede på styremøte den 28. februar 1958 hadde viseformannen bror Jonas Line den glede å 
meddele at lokale til møtene var sikret ved at han hadde oppnådd avtale med direktør Arne 



Bjørklund på Central Hotell om fast leie av hotellets spisesal som var egnet som møtested. Det kan 
bekreftes at br. Bjørklund ennu ikke var innvidd i Ordenen, hvilket først skjedde den 31. mai 1958. 
I sist nevnte møte ble foretatt nominasjon til følgende viktige nevnder i foreningen:  
Anskaffelses nevnd:  Brr. Line, Espestøyl og Bjorbæk 
Finans nevnd:   Brr. Houge og Slokvik.  
Revisjons nevnd:  Brr.Helerlofson og Fivelstad   
 

Disse brr. ble så valgt til nevnte verv i Broderforeningens første møte som ble holdt på 
hotell Central den 7. mars 1958, med undtakelse av br. Fivelstad som ba seg fritatt for vervet, i hvis 
sted br. Ths. Tollefsen ble valgt. På dette møte ble kontingenten i foreningen satt til kr. 4,- pr. mnd.  

Det ville føre for langt her å redegjøre i detalj for alle de oppgaver og krav som meldte seg i 
tiden som fulgte. Men for dem som fikk lov å være med i arbeidet, står Arendal Broderforening i 
erindringen med en egen glans og lysning, preget som den var av medlemmenes offervilje, 
vennskap og sant Odd Fellow-ship. Et særskilt trekk vil jeg peke på, nemlig det, at trods at det ikke 
var innført noen møteplikt, meldte medlemmene vanligvis fra til formannen når de av sykdoms- 
eller velferdsgrunne ikke kunne komme til et møte e1ler en annen felles innsats. 
Fremmøteprosenten var da også gjennom hele foreningsperioden overveldende stor. På den annen 
side hadde det vel heller ikke gått så bra, uten en slik oppslutning om foreningen.  

Som sagt, oppgavene presset på. Det skulle skaffes materiell og utstyr til den kommende 
Loge, hvilket krevde tid, håndverksinnsatsen og penger. Og brødrene ofret så gjerne alle tre deler. 
Vervingen av nye kandidater måtte fortsette, disse skulle innvies og eldre brødre skulle ha 
gradspaseringer og dette måtte foregå i loge Dag. Disse brødre ville nødig ta turen til Porsgrunn 
alene, eldre brødre måtte følge med i hvert fall vedkommendes fadder. For mange brødre ble det 
derfor å ligge så å si fast rute mellom Arendal og Porsgrunn. Men for noen hyggelige og givende 
turer dette ble. Vennskapet og samholdet mellom brødrene ble ytterligere styrket og utvidet, og i 
Porsgrunn - og senere i Kristiansand (innvielses/grad-arbeidet ble senere for en del overtatt av 
Loge Agdesiden på vegne av Loge Dag) ble nye vennskaper stiftet med brødre i disse Loger, 
vennskaper som fremdeles består.  

Disse erindringer bør ikke nedtegnes uten å nevne den innsats som ble gjort av Loge nr. 17. 
Dag, som moder-Loge for nr. 61 Terje Vigen. Av de 34 medlemmer i Arendal Broderforening ved 
institueringen av Logen  var 29 innvidd i Ordenen ved Loge nr. 17. Dag, og en flerhet av disse 
hadde også passert alle grader der. Det var et veldig arbeid som ble utført av denne Loge både rent 
administrativt og ved innvielses - og grad-arbeid, dette siste når en tar i betraktning at Logen ofte 
måtte avholde ekstramøter i helgene (lørdag eller søndag) fordi det ofte kunne være vanskelig for 
kandidatene fra Arendal å ta en såvidt lang reise på hverdagen. Det som imponerte meg stort og 
som, jeg fremdeles nærer den største respekt for, var det store fremmøte i Logen på disse lørdags/ 
søndagsmøtene. Vi brødre i Loge Terje Vigen har mye å takke Loge Dag for, ikke bare fordi våre 
embetsmenn og brødre lærte om vanlig ordens arbeid, men også for den offervilje og det vennskap 
Loge Dags brødre viste overfor brødrene fra Arendal. Det samme gjelder også brødrene i Loge 
Agdesiden. 

I medlemsmøte den 2. mai 1959 ble det valgt ny sekretær i foreningen, da Oddvar Larsen 
skulle ta fast opphold i Lillehammer. Som ny Sekretær ble valgt bror Jahn Senum, På dette 
tidspunkt ble også tatt opp til alvorlig drøftelse spørsmålet om lokale for den kommende Loge 
(ordenssal med passende tilliggende lokaler). Dette var en vanskelig sak, da Arendal ikke var kjent 
for å ha så mange lokaler som kunne egne seg til ordenslokaler for en hemmelig orden. Som 
naturlig var, kom spøsmålet om bygge eget hus eller kjøp av hus som egnet seg for innredning av 
passende lokaler opp til drøftelse. Det ble herunder også foretatt undersøkelser om hvorvidt en til 
formålet passende hus skulle være tilsalgs, men noe slikt var ikke å oppspore. Likeledes ble det 
undersøkt om det skulle finnes et lokale, f. eks et stort loft tilleie, som med rimelige omkostninger 
kunne innredes til lokale for Logen. Et loft i en gård i Torvgaten var en tid inne i bildet, men en 



fant snart ut at det ble for dyrt og tungvint å innrette seg der, dessuten var det uvisst hvordan 
bygningsmyndigheter og brannvesen ville stille seg til prosjektet, som derfor ble droppet. 
Tempelridderordenen - Loge Noreg- eiet på den tid et hus like ved Barbu skole, hvor nevnte Loge i 
2. etasje hadde innredet logesal til sitt eget bruk. Det ble gjort henvendelse til denne Loge om leie 
av dette lokale, som etter besiktigelse av anskaffelses nevnden og DDSS Hagen ble funnet, etter 
omstendighetene, å kunne benyttes også av en Odd Fellow Loge. Tempelridderne var ikke uvillige 
til å inngå en avtale om utleie og det ble deretter innledet nærmere forhandlinger om saken, men 
mere om Lokalspørsmålet nedenfor.  

Nu var det jo ikke bare triviell hverdag og problemer å løse for Broderforeningens 
medlemmer. Som før sagt var sammenholdet og kameratskapet førsteklasses og det ga seg 
forskjellig utslag. For eksempel kan nevnes at lørdag den 20. inni 1958 ble det etter invitasjon av 
br. Sverre Slokvik foretatt en utflukt til Bråstad gruver i Øyestad, hvor br. Slokvik er bestyrer. I alt 
11 brr. deltok i denne ekskursjon som ble en usedvanlig interessant opplevelse under sakkyndig 
ledelse av br. Slokvik i et for brr. helt ukjent og merkelig arbeidsmiljø. Etter omvisningen var brr. 
invitert til br. Slokviks hjem til bevertning og hyggelig samvær. Foreningen var således nu et godt 
sammensveiset "team” som også tenkte på rekreasjon og adspredelse fra det mer prosaiske og 
praktiske plan. Dette bevises av den kjensgjerning at styret i møte den 1/9.1958 foreslo opprettet en 
"festkomite”, vel nærmest å jevnføre med vår Loges Privatnemnd, hvis første oppgave skulle bli å 
arrangere en utflukt, med brødrenes familier i løpet av høsten. Likeledes ble det drøftet å gjøre 
medlemsmøtene (ettermøtene) mere variert ved å prøve innført en ordning med foredrag om 
aktuelle emner og/eller annen underholdning. Som et resultat av dette kom invitasjon fra 
"festkomiteen” til familietur til Brekkekjær pensjonat på Justøy den 21. september 1958, altså en 
rask reaksjon fra festkomiteens side.  

Bileiere bl. brr. stilte beredvillig sine kjøretøyer til disposisjon og i karavane dro en anselig 
flokk brr., med koner og barn i den vakre høstmorgen ut til det kjente f e r i e s t e d, hvor de til 
brakte en hyggelig dag med god mat og mere. En viss hr Jason, som jeg vel ikke røper noen 
storhemmelighet med ved å identifisere ved vår kjære OM Jonas Line, har gitt et fornøyelig referat 
fra turen, holdt i god gammel sagastil som det dessverre ikke blir plass til å gjengi i disse 
erindringer.  

Året 1958 danner også innledningen til et annet tradisjonelt arrangement som er ført videre 
av Loge Terje Vigen, nemlig klubbmøte med damer , Et slikt arrangement ble holdt første gang i 
hotell Fønixs selskapslokaler den 13. desember 1958 i Broderforeningens regi og ble særdeles 
vellykket. Som gjester var innbudt OM Jens Langfeldt og UM Torkel Furuvald, begge fra Loge nr. 
28 Agdesiden. Noe spesielt referat fra denne tilstelning har jeg dessverre ikke kunne oppspore, 
men at det var en "utomordentlig” hyggelig tilstelning, kan jeg med god samvittighet attestere. 
Arbeidsåret 1958 ebbet ut med medlemsmøte 13. desember (umiddelbart før foran nevnte fest tok 
til). 

Det hadde vært et rikt og givende år for Odd Fellow-saken i Arendal. Broderforeningens 
medlemmer hadde med stor iver og interesse gått inn for de oppgaver som var dem pålagt. Det er 
med undring en går gjennom forhandlings protokol1en og leser at referatene fra nesten hvert møte 
begynner med i "Samtlige brr. til stede med undtak av ••••• (så følger 2 a 3 navn) som hadde meldt 
forfall”. Referatene gir og så et bilde av en stor saksmengde og inngående drøfting av de enkelte 
saker.  

Arbeidsåret 1959, det siste i foreningens korte historie, tok til med medlemsmøte den 9. 
januar, og referatet tar til med det vanlige "samtlige medlemmer tilstede unntatt (1 navn) som er på 
forretningsreise”. Det var fremdeles lokalespørsmålet for den kommende Loge som sto i 
forgrunnen, idet en ennu ikke var kommet til noen endelig avgjørelse i denne sag. En hadde fått 
nokså sterke betenkeligheter om hvorvidt R/T - Noregs lokale ville egne seg for formålet, spesielt 
når det gjaldt tilliggende rom. Dessuten var den antydede leiesum temmelig stor, lokaliteten tatt i 
betraktning.  



Den 6. februar 1959 ble det holdt årsmøte til avholdelse av valg m. v. 
Valgene fikk følgende utfall: 
Styre: 
Formann: Eirik Gustad (gjenv.) 
V.form.  : Jonas Line    (gjenv.) 
Kass.      : O.Espestøyl  (gjenv.) 
Sekr.      : Jan Sehnum   (gjenv.)  
 
Nevnder 
Anskaffelsesnevnd: Olav Espestøyl, Erling Gauslaa, Ths. Tollefsen. 
Finansnevnd:  Just Meyer Houge, Sverre Slokvik. 
Revisjonsnevnd: Ths. Tollefsen, Harry Sandnes, 
Privatnevnd:  Arne Bjørklund, Ivar Holte, Alfinn Johnsen. 
Valgnevnd:   Henr. Henrichsen, Sverre Slokvik, Harry Lindegaard. 
 

Som kjent er vår Orden spesielt engasjert på et spesielt felt av det sosiale arbeid her i landet, 
nemlig det som drives ved Hjemmet for døve på Andebu i Vestfold. For å få en nærmere innføring 
i det arbeid som drives der ble det besluttet å få bestyrer Gisle Espolin Johnon til å komme til 
Arendal for i Broderforeningens regi å holde et foredrag om dette. Dette foredragsmøte ble satt til 
fredag den 6.mars 1959 på hotell Fønix. Møtet skulle være åpent for brødrenes pårørende. 
Dessuten ble det besluttet å invitere byens leger og Barnevernsnemndas medlemmer. 
 

Det var tidligere gått ut anmodning om å komme med forslag til navn på den kommende 
Odd Fellow Loge i Arendal. Styret gikk den 13.februar 1959 igjennom de innkomne forslag og 
besluttet å anbefale 3 av forslagene til anbefaling i følgende rekkefølge: 

1. ”Terje Vigen.” 
2. ”Nedenes.” 
3. ”Kilden.” 

Etter det lukkede medlemsmøte 6.mars 1959 ble det satt åpent møte til foredrag av bestyrer 
Gisle Johnson om Hjemmet for Døve på Andebu, ledsaget av lysbilder. Det var meget godt 
fremmøte av brødre med pårørende. Det var på samme tid en interessant og gripende stund som 
gjorde et dypt inntrykk på tilhørerne. Etter foredraget ble det foretatt en lynutlodning som 
innbrakte i alt kr.110,- til Hjemmet for døve. Dette intermesso tas med her, idet det må ses som 
Odd Fellows første aksjon i Arendal i h.t. budet i vår Ordens 2.grad. 
I medlemsmøte den 5.juni 1959 ble spørsmålet om navn på den kommende Odd Fellow Loge tatt 
opp til endelig avgjørelse. Ved den endelige avgjørelse fikk navnet ”Terje Vigen”  14 stemmer, 
navnet ”Nedenes”  8 stemmer og navnet ”Kilden” 4 stemmer. Terje Vigen ble således å sette som 
navn på Logen, i fall Stor Logen samtykket i dette. 

En var nu kommet så langt frem på året at spørsmålet om institusjon av Odd Fellow Loge 
innen utgangen av året 1959 måtte avgjøres. 

Takket være intensivt og vellyket vervingsarbeid, spesielt av noen enkelte energiske brr, 
hadde medlemstallet i foreningen tatt et gledelig oppsving, slik at tallet nu var kommet til 34, 
hvorav et tilstrekkelig antall hadde 3.grad og således var kompetente til å bekle en embetsstilling i 
Logen. Under møtet ble det brakt i forslag å sette institusjons dagen til 31.oktober 1959, hvis denne 
dato skulle passe for Stor Logens embetsmenn. Men det er jo ikke bare medlemstallet som er det 
avgjørende ved starten av Loge på et nytt sted. 

For det første skal det lokaler til, så skal lokalene utstyres de spesielle rekvisita som hører 
til en Odd Fellow Loge og det er ikke så rent lite. Ingen av brødrene hadde noen erfaring fra slikt 
anskaffelsesarbeid, men ved besøkene i Logene Dag og Agdesiden hadde de brukt øynene godt, så 
i store trekk visste de jo hva som skulle ti1. Anskaffelsesnevnda med assistanse av andre brødre 



var nu i fullt arbeid med tilveiebringelse av det utstyr som kunne forarbeides for hånd. Det ble 
hamret og snekret over en lav sko. Et visst verksted, uten at jeg skal røpe hvilket, var i den tiden 
godt å ha til disposisjon. Der lød sagbladhvina, høvelfres og hammerslag om kveldene og langt 
utover natten. Ordrelister til Stor Logen om utstyr som måtte skaffes derfra, ble sendt. Ja, "det var 
en sjau" utover sommeren og høsten. Jeg har mange ganger siden tenkt: "At vi våget”. Og enuu 
visste vi ikke om vi fikk lokale å plassere dette i.  

Midt oppe i all denne travelhet følte brødrene trang til litt av spenning, og det var dertor 
med stor glede de mottok invitasjon fra bror T. N. Wa.lter og frue til, sammen med koner og barn, 
å avlegge dem et besøk på deres vakre sted Jorundstad i Strengereird. Turen som ble avviklet 
søndag den 14. juni 1959, var begunstiget med herlig sommevær. Det var god tilslutning til turen 
og alle hygget seg i de vakre omgivelser.  
Også et minne å ta med blandt de mange.  

Når jeg foran nevnte at vi nu ikke visste om vi fikk lokale til å plassere våre saker i, må 
dette nærmere forklares. Som foran på side 6 nevnt, hadde Broderforeningenfått avtale med 
direktør Bjørklund om leie av lokale for foreningens møter i hotell Fønix. Denne avtale var siden 
utvidet til å qjelde også den kommende Odd Fellow Loge, idet DDSS Hagen hadde godkjent 
lokalene til bruk også for Logen. Det var alt gjort forberedelse til dette, idet en i hotellets 2. etasje 
hadde fått snekret opp et svært skap til bruk for oppbevaring av Logens rekvisita.  

Så hendte det fatale at br. Bjørklund (han var nu blitt innvidd i Logen og medlem av 
Broderforeningen) måtte meddele at han nu kom til å slutte som direktør for hotellet og at den 
avtale Broderforeningen hadde inngått med ham måtte utgå, idet hans disposisjonsrett over hotellet 
kom til å opphøre. Å få, en lignende avtale med den nye eier eller disponent for hotellet var lite 
sansynlig, og heller ikke ettertraktelsesverdig.  

Situasjonen så således ikke særlig lys ut, men endret seg heldigvis ganske snart. Formannen 
hadde allerede ved starten av Broderforeningen gjort undersøkelser om mulighet for leie av lokaler 
i Arendal Handelsstands hus i Peder Thomassens gate, men da med negativt resultat. Han 
henvendte seg nu påny til rette vedkommende i Handelsstanden og fikk straks et imøtekommende 
svar. Lokalitetene ble omgående besiktiget av DDSS Hagen som etter omstendighetene fant dem 
tjenlige til formålet. Det ble deretter inngått kontrakt mellom Arendal Handelsstands Forening og 
Arendal Broderforening om leie av festsal, salong og l ytre rum til 20 møter pr. år med årlig 
leiesum kr.1500,-. Med i avtalen var fritt lys, brensel og renhold. Denne avtale ble så forelagt Stor 
Logen som godkjente den uten merknad. 
 Så var da husspørsmålet brakt vel i havn, nu gjensto kun å rive ned det som var bygget opp 
i hotell Sentral og flytte det over til Handelsstanden. Å, nei, det var ikke mangel på jobber. 
 Ette avtale med Stor Logen var nu institusjons dagen for den  nye Loge fastsatt til lørdag 
den 9. oktober 1959. Det var således nu ikke så lang tid å gjøre på, og det gjensto ennu adskillelig 
som kostet både tid og penger før en kunne si seg klar til innspurt. 
 Dette med finansene, pengene til alle disse anskaffelsene, var nu en sak for seg som jeg 
ikke kan forbigå i disse erindringer. Riktig nok var det i Broderforeningen innført en liten månedlig 
kontingent, men den forslo jo ikke stort i dette anskaffelsesracet. Tingene ble riktignok så langt det 
var råd forarbeidet av brødrene personlig, men materialene kostet jo penger og ellers mye annet 
som skulle til. Jeg har ikke gått gjennom Broderforeningens regnskaper fra denne tid, men tror nok 
at skulle alt ha vært dekket av kontingenten, ville regnskapet vist dundrende underskudd. Nei, mye 
kom nok i stillhet direkte ut av brødrenes lommer, uten å gå gjennom bøkene. Offerviljen også på 
det område var ikke liten. Dessverre hadde ingen av oss så mye omløp i hodet at vi kom på den 
tanken å søke Stor Logen om et passende bidrag, eller i hvert fall om et lite rentefritt lån til 
startomkostningene, noe som jeg nu tror er nokså vanlig ved starten av nye Loger på steder der 
Ordenen ikke har lokale og utstyr på for hånd. Til det utstyr som måtte anskaffes fra Stor Logen 
fikk en imidlertid kredit inntil oppgjør for inntredelses/gradpasseringsgebyr ble mottatt fra de 
Loger hvori brr. var medlemmer før sin overgang til Loge Terje Vigen. Dette var imidlertid under 



forberedelsene i Broderforeningen en fremtidig fordring, mens private leverandører ikke kunne 
ventes å ville vente med oppgjør inntil disse fordringer ble innfridd. Takket være brødrenes store 
offervilje kan jeg imidlertid ikke huske at vi var plaget alt for store økonomiske sorger. 
 I medlemsmøte den 28.august ble det holdt valg på chartermedlemmer for den nye Loge. 
Disse ble valgt: 
Eirik Gustad, Jonas Line, Olav Espestøyl, T.N. Walter og Jahn Senum. 
 På samme møte ble det etter forslag fra valgkomiteen (valgnemnda) foretatt valg på 
embetsmenn i den kommende Loge. Valgene fikk følgende utfall: 
OM.:  Br. Eirik Gustad, 
UM.:  ”     Olav Espestøyl, 
Sek.:   ”     Just Meyer Houge, 
Kass.: ”     Harry Lindegaard, 
Skm.: “      Sverre Slokvik. 
 Br. Jonas Line hadde erklært seg villig til inntil videre å fungere som organist I Logen, et 
verv han hadde skjøttet også i Broderforeningen. 
Spørsmålet om segl for den kommende Loge hadde en tid været under behandling. Denne sak var 
lagt i hendene på, bror Jonas Line. I medlemsmøte den 11. september 1959 la. han frem 4 utkast til 
segl. Etter at brødrene inngående hadde studert og diskutert disse ble det holdt avstemning over 
hvilket av utkastene som burde antas. Ved den endelige avstemning ble utkast nr. 4 godtatt. Dette 
utkast ble, med en uvesentlig endring, godtatt av Stor Logen som segl for Logen. Det skal ikke her 
legges skul på at seglet, som er meget vakkert, er tegnet av en sønn av Jonas Line.  
Den spesielt nedsatte fest- og arrangements komite vedr. institusjonen av Logen, brr. Arne 
Bjørkluud (form.), Bjørn Johansen, Th. Skjævestad. og Per Lage Aaneby, var nu trått i virksomhet 
med forberedelsene.  

Fra Arendal Handelsstands Forening hadde en mottatt beskjed om at samtlige lokaler i 2. og 
3. etasje stiltes til rådighet den 10. oktober 1959 og at lokalene ville fremtre i nyoppusset stand.  
I medlemsmøte den 25. september 1959 ble fremlagt skriv fra. Stor Sire med samtykke til 
institusjon av Logen den 10. oktober samt offisiell godkjennelse av segl for Logen. Br. Arne 
Bjørklund opplyste at det ville bli plass til ca. 100 gjester(i salen) ved festbordet. Etter dette ville 
det bli anledning til å invitere ca. 17 utenbys gjester inklusive Stor Logens embetsmenn. Det ble 
derfor bestemt av Broderforeningens styre å sende invitasjoner overensstemmende med dette.  

Fredag den 2. oktober 1959 ble det siste møte i Arendal Broderforening avholdt. Av 
foreningens medlemmer på 33 stykker var 29 tilstede. Dette møte var et slags "instruksmøte" og en 
oppsummering av de oppgaver som var tildelt de enkelte brødre ved den forestående begivenhet.  
Det var nu gått over 3½ år siden bror DDSS P. E. Hagen tok den første kontakt med brødre i 
Arendal om samarbeid til Ordenens utbredelse her, og ca. 1½ år siden Arendal Broderforening ble 
instituert.  

Dette kan synes å være et nokså langt spann av tid til en slik oppgave. Dette kan nu så være. 
lmidlertid må det huskes at Odd Fellow Ordenen og det den står for var svært lite kjent på disse 
trakter, for folk flest her var selv navnet Odd Fellow helt ukjent. Det var derfor å vente at til 
gangen på menn som ønsket å tre inn i dette ukjente var liten i den aller første tid og også de par 
første år etter at arbeidet for saken tok til. Det må også tas i betraktning at Odd Fellow er en såkalt 
hemmelig orden og at det derfor er begrenset hvor meget som kan meddeles en mulig kandidat om 
Ordenens indre virke. Det spilte vel også en viss rolle at det i byen virket to andre hemmelige 
Ordener, Frimurerne og Tempelridderne, og at det hersket en oppfatning av at det ikke ville være 
plass for flere Ordener av den art, byens og distriktets folkemengde tatt i betraktning. Vi som tok 
opp arbeidet for Odd Fellow her, syntes ikke dette argument mot saken var holdbart. Det ble også 
nevnt at det skulle, tidligere, ha forekommet en viss motstand mot innføring av Ordenen, men vi 
som arbeidet med saken merket, i hvert fall ikke til noen slik motstand. Når det tidligere ikke var 
lykkedes å få fotfeste for Ordenen her, skyltes det vel at arbeidet for saken ikke var blitt drevet 



intenst nok, at mulig motgang i starten hadde tatt motet fra vedkommende. Når det denne gang 
lyktes skyldtes det vel - tross tvil og tilbakeslag - at en innerst inne hadde tro på saken, det vil i 
realiteten si tro på Ordenens idealer og deres gjennomslagskraft.   

Det var jo i første rekke br. DDSS. P. E. Hagen som ga inspirasjon og pågangsmot i 
arbeidet i den tid i begynnelsen da det så vanskeligst ut, men også de nye brødre som i de første år 
ofret så mye av fritid og penger for saken, fortjener honnør, uten dem hadde det jo ikke gått.. Så 
mye må det være meg tillat å si om dette, selv om jeg var en av dem som var med i arbeidet fra 
begynnelsen av.  

I og med medlemsmøtet den 2. oktober 1959 hadde Arendal Broderforening utspillet sin 
rolle. Det var i foreningens 1½ årige historie avholdt 24 styremøter og 19 medlemsmøter, foruten 
de utallige konferanser og "arbeidsmøter" som ikke er protokollert. Det var holdt flere festlige 
sammenkomster og utflukter og l foredragsmøte om et tema som i høyeste grad appellerer til vår 
menneskekjærlighet. Men først og fremst hadde foreningen oppfylt sin misjon ved å forberede og 
legge grunnen for en Odd Fellow Loge i Arendal.  
 

Odd Fellow Loge nr. 61. Terje Vigen. 
Som i foregående avsnitt nevnt tellet Arendal Broderforening i alt 34 medlemmer. Av disse var l, 
nemlig bror Victor Herlofson, avgått ved døden sommeren 1959 og fikk således ikke oppleve det 
han så frem til med slik forventning, institusjonen av Odd Fellow Loge i Arendal.  
Den 10. oktober 1959 (en lørdag) ankom Stor Logens embetsmenn med jernbanen til Arendal og 
ble mottatt på stasjonen av Broderforeningens embetsmenn og ledsaget til Grand Hotell hvor de 
skulle bo under sitt opphold her. Br. DDSS P. E. Hagen var ankommet allerede dagen før for å 
bistå brødrene med råd og dåd på slutten av forberedelsene.  
Dem møtende Stor Embetsmenn var:  
Stor Sire Harald Østreng,  
Stor Sekretær U. De Paolis,  
Stor Skatttmester Gunnar Gaaserud og  
Stor Marshall. Edgar Otterbeck samt  
DDSS P. E. Hagen.  
De gjestende brødre fra andre Loger ankom i løpet av dagen og tok inn på de hoteller det gjennom 
Broderforeningen på forhånd var bestilt rum for dem.  
Stor Logens embetsmenn innfant seg presis kl. 1700 i Handelsstandens lokaler, festsalen, hvor i alt 
93 brødre satt benket. Av disse var 60 utsendinger og gjester fra forskjellige Loger i det sørlige 
Norge, fra Rogaland i Vest til Østfold i øst.  

De høylidelige handlinger tok til med innvielse av Ordenssalen etter det for slik innvielse 
fastsatte rituell og seremoni som nok de fleste av brødrene bivånet for første gang i sitt liv.  
Etter en kort pause fortsatte de høytidelige handlinger med institusjon av den nye Loge som av Stor 
Sire fikk navnet Loge nr. 61 Terje Vigen. Logens chartermedlemmer ble deretter kalt frem og 
overlevert Logens charter som fikk sin plass på veggen i den nu innvidde Logesal. Deretter foretok 
Stor Sire med assistanse av de øvrige stor Embetsmenn løfteavleggelse av de til Logen valgte 
embetsmenn. Stor Sire overdro deretter embetsmanns stolene til disse, hvoretter Overnester og 
Undermester foretok utnevnelse av de øvrige embetsmenn i Logen som så i tur og orden avgå sine 
løfter overfor Stor Sire. Det ville føre for langt her å sette opp liste over alle utnevnte embetsmenn 
(assistenter, vakter m. v.).  Jeg får innskrenke meg til å nevne følgende:  
Valgte embetsmenn:  
OM.: Eirik Gustad,  
UM.: Olav Espestøyl,  
Sekr.: Just Meyer Houge,  
Kass.: Harry Lindegaard,  
Skattmester: Sverre Slokvik.  



Utnevnte embetsmenn:  
Inspekt.: Bjørn Johansen,  
Kapll.: Harry Sandnes,  
Serem.m.: Jahn Senum ,  
Organist: Jonas Line.  
Da ingen av brr. hadde innehatt embete som OM og således ikke var kvalifisert som Eks OM, ble 
med Stor Sires samtykke br T. N. Walter utpekt til å skjøtte dette verv inntil kvalifisert bror kunne 
overta  
vervet.  
Under de høytidelige handlinger spilte en kvartett av Loge Dags orkester og bidro dermed til å 
gjøre handlingene enn mere gripende.  

Blandt Logens arkiverte saker har jeg funnet et referat fra innvielses/institusjons-
høytidelighetene samt fra den etterfølgende fest.  
Jeg legger ett ekspl. av dette referat ved disse erindringer. Videre legger jeg ved et eksp. av det 
sanghefte som ble benyttet under middagen. I heftet henleder jeg spesielt oppmerksomheten på vår 
kjære, nu ofte benyttede "Terjesang" som første gang ble sunget nettopp på den fest. Som vi alle 
vet er forfatteren til sangen vår Logebror OM Jonas Line.  

Etter de uttalelser som falt fra. Stor Embetsmenn og besøkende brødre, både under selve 
arrangementet og i takkebrev etterpå., hadde brødrene i Loge Terje Vigen grunn til å tro at de 
hadde sluppet godt gjennom denne første ildprøve.  

Og nu sto altså hverdagen og ansvaret for det en hadde tatt på seg for døren, tiden da de 
som hadde tatt på seg en oppgave i Logens tjeneste skulle få vise hva de dugde til når det gjaldt å 
"tjene Logen". Det var ennu mange oppgaver å løse før Loge nr. 61. Terje Vigen kunne sies å være 
et funksjonsdyktig organ i pakt med Odd Fellow Ordenens idealer og målsetting. Grunnlaget for å 
løse disse oppgaver var i hvert fall nu lagt.  

Forsåvidt angår embetsmennenes funksjonstid var denne å anse som ut året 1959 og 1960 
og 1961, da ordinær va1gperiode i Ordenen utløp 1959, men det ville være upraktisk å gå til valg 
på nye embetsmenn for valgperioden 1960/61.  

Det første rituelle møte i Loge nr. 61. Terje Vigen ble holdt den 23. oktober 1959. Det var 
med Stor Logens approbasjon fastsatt at møter skulle holdes hver første og annen fredag i 
måneden, undtatt mdr. juni, juli og august. Både dette første og etterfølgende møter var viet 
instruksjon i rituelt- og administrativt arbeid. Kontingenten til Logen ble satt til kr. 8,- pr. md., et 
kontingentbeløp som nu er nesten fordoblet, eller snart vil bli det. I møte den 4/12 1959 ble det 
besluttet å melde Logen inn i Ordenens begravelseskasse.  

Det orgel som befant seg i Handelsstanden og som kunne disponeres av Logen, var i en 
slett forfatning. I møte den 15/1 1960 ble det satt ned en komite, bestående av brr. Holte, Bernstein 
og Line til å fremkomme med finansieringsplan for anskaffelse av et nytt orgel til Logen. Det ble 
antydet til en pris av ca. kr. 4000.  

Den valgte sekretær Just Meyer Houge hadde underrettet Logen om at han på nyåret 1960 
kom til å flytte til Bergen og av den grunn ikke ville kunne skjøtte sitt embete som sekretær i 
Logen. Etter forutgående nominasjon i møter 4/12. og 13/12. 1959 ble Jahn Senum i møte den 
15/1.1960 valgt til ny sekretær. Som følge herav ble seremonimesterembetet vakant og OM 
utnevnte deretter br. Jonas Line i dette embete. Til ny organist ble utnevnt br. Oscar Bernstein.  

Allerede i møte den 22/1 1960 fremla "orgelkomiteen" et forslag for Logen gående ut på at 
det til det til finansiering av orgelkjøp ble dannet et andelslag, hvori brr. fikk anledning til å tegne 
seg for andeler a kr. 100,-. Disse andeler ville bli innløst av Logen etter hvert som dens økonomi 
tillot det. Dette forslag ble vedtatt og "orgelkomiteen" ble overlatt det videre arbeid med denne sak.  
Etter at Logen var blitt instituert overtok den gradtildelingsarbeidet for sine medlemmer. Inntil 
videre måtte en imidlertid be Loge nr. 28. Agdesiden om bistann ved innvielse av nye kandidater. 
Møte den 9. februar 1960 betegner imidlertid et vesentlig fremskritt i Logens arbeidsdyktighet. 



Ved dette møte foregikk nemlig de første innvielser av kandidater i Loge Terje Vigen. Disse var 
brr. Reidar Jordell  Hansen og Stian Mørland. Jeg synes jeg bør nevne dette her. 
 I møte den ¼ 1960 forelå utkast til særlov for Logen fra den nedsatte lovnevnd. Etter en del 
diskusjon om utforming av enkelte detaljer i loven, ble nevndens forslag vedtatt. 
 I dette møte ble også spørsmålet om anskaffelse av embetsmannskapper brakt på bane. 
Spørsmålet var også oppe på flere etterfølgende møter, idet saken var av vesentlig økonomisk 
betydning for Logen. Det hersket imidlertid forsåvidt enighet om ønskeligheten av slik anskaffelse. 
 Orgelkomiteen hadde handlet raskt, og et nytt elektrisk orgel var kjøpt og på plass og 
tegning av andeler til dekning av anskaffelsesomkostningene pågikk og ble snart idet vesentligste 
dekket. Så vidt jeg erindrer var prisen på instrumentet ca.kr.4.500,-. 
 Den 2.desember 1960 ble den første rituelle minne-Loge i Terje Vigen holdt. I løpet av 
høsten samme år var en av Logens medlemmer, overingeniør Oddmund Kringlebotn, avgått ved 
døden. Til denne minne-Loge var brødrenes hustruer innbudt, og særskilt invitasjon var sendt 
enkefru Kringlebotn og enkefru Herlofsen (enke etter avdøde br. Victor Herlofson). Minne Logen 
var i første rekke viet minne om de foran nevnte to avdøde brødre og ble stemningsfullt 
gjennomført av de forrettende embetsmenn. 
 Med denne minne-Loge ble arbeidsåret 1960 avsluttet, det første ordinære arbeidsår i Loge 
Terje Vigen. Det hadde ellers vært meningen å avslutte året med en fest med damer, men dette 
måtte oppgis på grunn av manglende oppslutning. 
 Det hadde vært et strevsomt arbeidsår for embetsmenn og brødre. Flere viktige saker til 
beste for Logen var tatt opp og til dels gjennomført. 
 Visstnok hadde arbeidet, både det rituelle og det administrative, vært preget av tvil og 
usikkerhet på enkelte områder, og feil var begått, men annet var vel heller ikke å vente. Logens 
ordenssal var ikke særlig godt egnet til formålet. Oppsetting av Logen til de rituelle møter var 
tungvint og strevsom og det var trangt og problematisk med Logens materiell og rekvisita. 
Imidlertid kunne i løpet av året spores en påtakelig fremgang på de forskjellige områder. 
Embetsmennene var blitt sikrere og mer rutinerte, spesielt synes jeg at Logens Ceremonimester 
som betyr så meget for det rituelle arbeide, br. Jonas Line, på kort tid hadde klart å erverve seg en 
frapperende sikkerhet i utøvelsen av sitt viktige embete. Frammøtet til møtene var også 
ualminnelig god. Det så ut som ånden fra Broderforeningen fremdeles var rådende hos brødrene. 
DDSS br. P.E.Hagen hadde ennu ikke sluppet sitt grep på Logens utvikling. Han var ofte tilsted 
ved Logens møter og og sto ellers til stadighet til tjeneste med råd og dåd når hans assistanse ble 
påkalt.  

Ved årets utgang var medlemstallet vokset til 42 slik at det også var fremgang på dette felt.  
Arbeidsåret 1961 ble innledet med Logemøte den 6. januar. Den 8. januar arrangerte Logens 
Privatnevnd juletrefest for brødrenes barn i hotell Central. Dette er da innledningen til de 
tradisjonelle juletrefester som siden er avholdt hvert år i januar md. De er alltid godt besøkt av 
voksne og barn som ser frem til dem med forventning og glede. Også når det gjaldt embetsmenns 
kapper ble resultatet at det økonomiske spørsmål løstes ved bidrag fra Logens brødre. I Logemøte 
den 9. februar 1961 kunne anskaffelsesnevnda meddele at det av brødre var tegnet bidrag for et 
be1øp av kr. 2.380,- som var tilstrekkelig til anskaffelsen. Så var også denne sak brakt vel i havn, 
takket være brødrenes enestående offervilje for Logene beste. Bortsett fra denne sak, var, det ingen 
større saker til avgjørelse i Logen i 1. termin 1961. Det som opptok Logen var i første rekke 
innvielse- og gradarbeid. Det bør kanskje nevnes at ved møte i O-grad den 22. april 1961 hadde 
Logen stort besøk av brødre fra moderlogen Dag i Porsgrunn, hvorfra det kom 10 brr., og fra 
"hjelpemoder-logen Agdesiden i Kristiansand, hvorfra det kom 12 brr., slik at Logen ved dette 
møte hadde til sammen 22 gjestende brr.  
Det ble et gledelig gjensyn med brødre som hadde lagt ned så meget arbeid for at Loge Terje Vigen 
skulle bli til virkelighet. Overmesterne fra de respektive besøkende Loger brakte hilsener og 



blomster og ved det etterfølgende brodermåltid ble det gitt uttrykk for stor glede over gjensynet, 
både fra gjestenes og vertenes side.  

2. halvårstermin 1961 var preget av det forestående valg på embetsmenn, idet 3 av møtene 
jo gikk med til nominasjon og valg. Det bør imidlertid nevnes at ved møte den 20. oktober 1961 
ble br. T. N. Walter dekorert med 40-årsjuvelen. Den høytidlige overrekkelsen ble foretatt av 
DDSS br. P. E. Hagen som var kommet til møtet i denne anledning.  
Valgmøte ble holdt den 1. desember 1961. Valgene fikk sådant utfall:  
OM.  : Olav Espestøyl,  
UM.     : Sverre Slokvik,  
Sekr.    : Per Lage Aanby,  
Kase.   : Oscar Bernstein,  
Skm     : Jahn Senum.  

Siste Logemøte under de tidligere embetsmenn ble holdt 9. januar 1962 og en ny OM og et 
nytt embetskollegium stor for døren for å føre Logen videre fremover.  
Hva var så oppnådd i denne første, avgjørende fase i Logens virke. Hertil kan vel svares at Logen 
var nu bra konsolidert og at Odd Fellow Ordenen, fra å være et nokså diffust begrep blandt folk, 
var blitt en realitet i folks bevissthet og Loge Terje Vigen en kjent institusjon i Arendal og omegn. 
Medlemstallet til Logen var steget til 46 og flere kandidater står for tur til å bli innvidd i Ordenen 
som medlemmer av Logen. Embetsmennene hadde lært noe mer om rituelt og administrativt arbeid 
i en Odd Fellow Loge, slik at feilgrepene og missforståelsene var blitt færre, brødrene hadde vært 
usedvanlig flinke til å komme til Logens møter og hadde været meget offervillige både med tid og 
økonomisk støtte til Logens beste, Alt tegnet således riktig bra, undtatt på et enkelt, men viktig 
punkt: Logelokalene, men mer om dette nedenfor. 
 Den 19.januar 1962 ble de nyvalgte embetsmenn installert av Stor Logens embetsmenn og 
OM utnevnte følgende brødre til: 
Inspektør: 
Kapellan: 
Seremonimester: 
Organist: 
 Det første Logemøte under de nye embetsmenn ble holdt den 30. januar 1962. På dette 
møte kom spørsmålet om annet lokale for Logen opp til drøftelse. Det var i den foregående tid 
dukket opp 
planer om et byggeprosjekt på Tyholmen. Bak disse planer sto bl.a. Arendals Handelsstands 
Forening og Arendal Håndverkerforening. Vår Loge hadde også fått forespørsel om en kunne være 
interessert i å delta i prosjektet mot å faste lokaler i bygget. Det var på det rene at oppførelsen av et 
bygg på den utpekte tomt ville bli et millionforetakende. Vår Loge hadde intet byggefond eller 
kapitaltilgang av en størrelsesorden det her måtte bli tale om. Saken var oppe også i senere 
møte(er). En fremlagt planskisse over det gulvareal og den utforming av lokaler som tiltenkt vår 
Loge, viste seg ikke særlig tjenlig for Logen. Både av den grunn og rent økonomisk vakte 
prosjektet kun en begrenset interesse i Logen og saken ble derfor henlagt som urealisabel. Dette 
byggeprosjekt er for øvrig visstnok enn helt i det blå, og det vil vel ennu ta lang tid før det i tilfelle 
blir realisert. Noen løsning av Logens prekære lokalesituasjon innebar dette projekt således ikke. 
Lokalesaken krevde imidlertid en snarlig løsning og arbeidet med denne sak forsatte.  
 Høsten 1962 skulle det avholdes Stor Loge møte i Oslo. Loge Terje Vigen hadde hittil vært 
uten Stor Logerepresentant. Til å oppnå Stor Logegraden og dermed kvalifikasjon til valg som Stor 
Logerepresentant, kreves status som Eks OM. Den eneste av Logens medlemmer som på den tid  
hadde slik status, var EksOM Eirik Gustad. Han ble derfor i møte 6.mars 1962 valgt til Stor 
Logerepresentant for Loge Terje Vigen og gitt pålegg om å ta de nødvendige grader i Rebekka 
Ordenen. 



 I Logemøte den 22.mai 1962 kom br. Olav Espestøyl med den gledelig meddelelse til 
Logen at den nedsatte huskomite hadde vært i kontakt med Frimurer Logen i Arendal om leie av 
lokale i sistnevnte Ordens hus i Torvgaten i Arendal (i Ordenens egne Logelokaler)  Det av 
Frimurer Ordenen fremsatte tilbud anså komiteen å være så gunstig, også økonomisk sett, at den 
ville anbefale at tilbudet ble godtatt.  
OM meddelte at et utarbeidet utkast til leiekontrakt ville ble sendt Norges Stor Loge av O. F. til 
uttalelse og eventuell godkjennelse. Han ba samtidig om samtykke til – i fall leieavtalen ble 
godkjent av Stor Logen - straks å si opp leieavtalen med Arendal Handelsstands Forening, hvilket 
han fikk. At det hersket glede og tilfredshet i Logen med den vending denne vanskelige sak hadde 
tatt, er forståelig. Stor Sire fant intet å bemerke ved leieavtalen som deretter ble formelt opprettet. 
Fra høsten 1962 flyttet så Logen over til de lokaler hvor den siden har holdt til.  
Sommeren 1962 døde vår avholdte bror og venn DDSS. P. E. Hagen. Derved hadde den unge Loge 
Terje Vegen mistet en verdifull støtte og tilflukt i vanskelige og uklare saker. Men Logen var jo nu 
kommet så langt at den måtte og kunne stå på egne ben, så br. Hagens oppgave var forsåvidt 
fullført ved hans død, noe jeg vet at han var meget tilfreds med.  
Men hans bortgang etterlot allikevel et tomrom, og de av Logens brr. som hadde arbeidet sammen 
med ham under oppbyggingen av Arendal Broderforening og senere Loge Terje Vigen, mottok det 
triste budskap om hans bortgang med sorg og vemod. EksOM Eirik Gustad representerte Logen 
ved br. Hagens begravelse og brakte med krans fra Logen til hans båre.  

Logen hadde hittil på samme måte som tidligere Broderforeningen, hatt sine møter på 
tirsdager (Logen hver første og tredje tirsdag i md.).  
Det ble nu fremsatt forslag om å endre møtedagene til hver første og tredje fredag i md.  
I Logemøte den l. desember 1962 forelå brev fra orgelkomiteen om at den nu anså sitt verv for 
avsluttet, idet nytt elektrisk orgel forlengst var innkjøpt, og på plass i Logen, og vedla en 
bankremisse på kr. 2500,- , fra brødre som ønsket sine av Logen innløste andeler tilbakeført til 
Logen til beste for Logen. Ved flyttingen til de nye lokaler var forøvrig det innkjøpte orgel blitt 
overflødig, idet det der allerede forefantes 2 orgler, slik at det ikke var plass til vår Loges orgel på 
galleriet. Spørsmålet om salg av instrumentet ble derfor nu brakt på bane. Salg ble senere foretatt 
og innbringendet satt i kjøp av et brukt flygel som er plassert i selskapslokalene. Dette flygelet led 
dessverre den skjebne å bli vannskadet under den katastrofale snevinter 1965/66 og er derfor ikke 
noe særlig ”tess".    

Med Logemøtet 1. desember 1962 gikk et nytt arbeidsår tilende. Ved et tilbakeblikk kan det 
konstateres at arbeidet hadde gått greit og etter de oppsatte terminlister. Medlemstallet hadde i 
løpet av året øket til 49. Utenom de rituelle møter var det i Logens regi arrangert utflukt til Vrådal 
for brødre med familie og tradisjonell juletrefest for barna var avholdt. 

Det for Logens, dens arbeid og trivsel betyningsfullle begivenhet i dette år var flyttingen til 
nye og tjenlige lokaler. I og med dette fikk Logen representative lokaler både til rituelt arbeid og til 
fest. Etter at den store og vakkert utstyrte salong ble ferdig og stilt til disposisjon for Logen, er 
lokalene blitt ytterligere attraktive. En må derfor betegne år 1962 for Loge Terje Vigen som godt 
og betydnings fullt.  

Arbeidsåret 1963 ble innledet med Logemøte, den 22. januar og fortsatte med møter i h. t. 
terminlisten uten at så store saker for Logens ve og vel ble behandlet, bortsett fra at det i Logemøte 
den 7. mai ble fattet vedtak om at Logens møtedager fra og med 2. termin det år ble forandret til l. 
og 3. fredag i hver md. Heller ikke i 2. termin 1963 ble det behandlet saker av større betydning.  

Etter forutgående nominasjoner, ble det i møte den 15. november foretatt valg pil 
embetsmenn for den kommende valgperiode 1964/65. Disse ble valgt:  
OM  Sverre Slokvik,  
UM  Jonas Line,  
Sekr.   Øistein Andersen,  
Kass.   Harry Sandnes,  



Skm.  Bjarne Ljosland ,  
Siste Logemøte i året ble holdt 29. november. I dette møte (O-gr.) ble det innvidd i Ordenen 

ikke mindre enn 5 kandidater, et godt tilskudd til Logens medlemsstand som ved årets utgang var 
kommet opp i 55 brr.  

Som foran nevnt var 1963 et jevnt arbeidsår for Logen, uten større saker til avgjørelse, 
bortsett fra endringen av møtedagene. Oppslutningen til møtene var jevnt bra, men viste dog 
prosentvis en dalende tendens, jevnført med tidligere år.  
Arbeidsåret 1964 tok til med installasjonsmøte den 11. januar og OM utnevnte følgende brr. til:  
Inspektør  
Kapellan  
Seremonimester  
Organist.  

I arbeidsmøte den 31. januar kom en for Logen viktig sak opp til drøftelse, nemlig 
opprettelse av en fast nevnd til å forestå Logens utadvente humanitære arbeid. Logen hadde 
tidligere ved spontane aksjoner, uten noen fast organisert ledelse av arbeidet, samlet inn penger til 
beste for diverse humanitære institusjoner i Arendal, jeg nevner f. eks. Vernelaget, Fredhaug 
Guttepensjonat o. s. v.  
Br. Ivar Holte som tok opp saken, fremholdt at dette arbeid burde bringes inn i fastere former ved 
opprettelse av en nevnd for dette arbeid, med eget navn og status. Det ble nedsatt et uvalg til 
nærmere utredning av saken, bestående av brr, Ivar Holte, Erik Zakariassen og Hølje B. Holta. I 
møte 10. april 1964 fremla utvalget et forslag til opprettelse av en. fast nevnd, benevnt 
”Terjehjelpen", hvis oppgave skulle gå ut på å forestå til alt av veldedig art i pakt med 
Kjærlighetsgradens ånd og påbud. Dette forslag ble vedtatt og som medlemmer av nevnden  
”Terjehjelpen”  utnevnte br. OM brr.  Erik Zakkariassen, Hølje B. Holta og Per Lage Aanby. 
 Når denne beslutning er omhandlet så vidt inngående her, er det fordi Terjehjelpen er en 
institusjon som omfattes med særlig stor sympati og forståelse av Logens brødre, og det er ikke så 
små summer som er gått inn i dens kasse. Den vakre eiketrestønne som er anskaffet av 
Terjehjelpen og finnes plassert på et bord i forværelset, minner oss stadig om OMs henstilling til 
oss ved vår inntreden i Ordenen: ”La velvillig gave ….”.  
 Det nærmet seg nu det tidspunkt hvor Logen ville fylle 5 år. Dette måtte jo markeres på en 
eller annen måte, selv om markeringen ikke akkurat kunne skje på åremålsdagen den 10.oktober 
1964. OM hadde vært oppmerksom  på forholdet allerede ved oppsettingen av terminlisten 2. 
termin 1964, idet lørdag den 16.oktober 1964 var ført opp i listen som festmøtedag med damer. Til 
møtet var det sendt innbydelser til DDSS Ragnvald Hellstrøm, HP i Leir Klippen Alf Myhra og 
OMene i Logene Dag og Agdesiden. Til møtet som ble holdt i Logens lokaler, brakte de fleste av 
de møtende brr. sine hustruer med. Damene ble ført inn i Logesalen etter at Logens brr. hadde tatt 
plass. Deretter ble de gjestende embetsmenn ført inn og ønsket velkommen av br. OM som ble 
overrakt blomster fra gjestene. Fest Logen ble deretter gjennomført etter ritualet på en prikkfri 
måte av de forrettende embetsmenn. Både selve festmøtet og den etterfølgende festsupe med 
selskapelig samvær i spisesal og salong ble en minnerik opplevelse for dem som deltok. Det ble 
holdt taler til logen fra Stor Logens representant, representanten fra Leir Klippen og fra 
representantene fra utenbys Loger. Eks OM Eirik Gustad  holdt jubileumstalen for Loge Terje 
Vigen. Under det selskapelige samvær i salongen ble gitt underholdning av forskjellig art. Alt i alt 
var det en verdig og vellykket markering av Logens 5 årige tilværelse. Det var også den første 
rituelle fest Loge som var avholdt i Logen. Også derfor bør denne begivenhet minnes. 
 På slutten av året ble det inngått fast avtale med Frimurerordenen om disposisjonsrett til 
salongen for en nærmere avtalt leiesum. 
 Året ble avsluttet med et hyggelig julemøte med damer i Logens selskapslokaler lørdag 
11.desember. 



 Ved årets utgang var medlemstallet i Logen kommet opp i 62 brr. slik at Logen også hadde 
hatt god tilgang på nye brr., men fremmøtet til møtene viste dessverre nedgang. 
 Året 1965 gikk inn med arbeidsmøte uten at det var noen viktig sak til behandling, og 
fortsatte etter den oppsatte terminliste. Ved O-gradsmøte den 10.april 1965 hadde Logen atter stort 
besøk, denne gang av brr. fra Porsgrunn og Skien, hvorfra det kom tils. 13 brr., mellom den DDSS 
Hellstrøm og HP Alf Myhra. 
Det ble som vanlig ved det etterfølgende brodermåltid utvekslet hilsener og taler og det hyggelige 
samvær fortsatte utover aftenen i Logens selskapsrum.  
Logen hadde også. ved senere møter besøk av brødre fra forskjellige utenbys Loger, f. eks. fra 
Loge Agdesiden, Kr. sand, og likeledes fra Loge Eterna i samme by. La meg i den forbindelse her 
få innskyte den bemerkning at brødrene i våre nabo-Loger gjennom årene har vært meget flittige til 
å besøke vår Loge. De er sikkert oppmerksom på den verdi for samholdet innen Ordenen slike 
besøk har. Vi på vår side ligger nok sørgelig etter når det gjelder gjenvisitter hos våre 
Ordensbrødre. Ved siden av at det er hyggelig å besøke våre brødre i det miljø de lever og virker i, 
er det for oss som tilhører en forholdsvis ny Loge inspirerende og lærerikt å besøke andre, mer 
rutinerte Loger og derfra ta med hjem lærdom og impulser til gagn for vårt arbeid i vår egen Loge.  
Den største begivenhet i Loge Terje Vigen i dette år (1965) var dog besøk fra Loge Silkeborg i 
Arendals vennskapsby av samme navn i Danmark.  
Det hadde alt i flere år vært tale om å ta kontakt mod denne Loge med henblikk på en nærmere 
forbindelse, herunder også gjensidige besøk.  
En del korrespondanse Logene imellom hadde nok vært ført, men noen nærmere avtale om besøk 
hos hverandre var ikke istann. Dette skyltes vel når det gjelder vår Loge, de dårlige lokalforhold 
Logen led under. Etter overflyttingen til nye lokaler, var nu denne hindring falt bort, og vinteren 
1965 ble derfor saken påny brakt på bane. Det ble nu besluttet å sende Loge Silkeborg en 
invitasjon til å besøke vår Loge, og ved en reise i Danmark sommeren 1965 frembrakte vår UM br. 
Jonas Line invitasjonen til Loge Silkeborgs OM. lnvitasjonen ble mottatt med takk og besøket ble 
senere fastsatt til å finne sted lørdag 11. og søndag 12. september 1965. Vår Loge mottok 
imidlertid melding om at de besøkende brr. fra Loge Silkeborg ville ankomme med Hirtshalsfergen 
til Kristiansand allerede fredag 10. september, eller dagen før den tidligere fastsatte dato. OM br. 
Sverre Slokvik anmodet brr. EksOM Gustad og UM Jonas Line om å reise til Kristiansand og 
motta gjestene på bryggen og ledsage dem til Arendal, hvor værelser var bestilt til samtlige gjester 
på hotell Fønix. Til å føre gjestene til Arendal var engasjert br. Arthur Songedal med en av hans 
egne busser.  

Været hadde ikke vært det beste under overfarten fra Danmark, fergen var blitt litt 
forsinket, og det var en nokså sliten flokk danske brødre som sammen med medbrakte damer steg i 
land og ble mottatt og ønsket velkommen av de foran nevnte 3 brødre fra Loge Terje Vigen.  
Tiltrods for at reisen hadde vært både slitsom og lang, selskapet hadde kjørt fra Silkeborg tidlig om 
morgen for å rekke fergen i Hirtshals, fornektet ikke det lyse danske lynne og humør seg, og i 
bussen østover mot Arendal gikk samtalen livlig, både gjestene seg imellom om de de så langs 
veien, og med brr. fra. Arendal. Det var for fredagens vedkommende ikke lagt opp noe spesielt 
program for gjestene, idet man hadde gått ut fra at de var trette etter reisen og behøvde ro. For 
lørdag formiddag var det lagt opp til en motorbåttur opp Nidelven, rundt Hisøy med besøk på 
Mærdø med omvisning på museet der for gjestene og de av Loge Terje Vigens brr. som hadde 
anledning til å bli med på turen. Dessverre fortsatte det dårlige været med sterk vind og regn, slik 
at turen ikke lot seg gjennomføre. Beklageligvis var det av vår Loge ikke, stillet opp noget 
alternativ til denne tur, slik at de besøkende brr. med damer ble for mye overlatt til seg selv utover 
dagen. Dette gjorde ikke noe heldig førsteinntrykk. Jeg vil ikke undlate å peke på dette, slik at en 
kan ta lærdom av feilen, til bruk ved en senere anledning.  

For lørdagen vedkommende var det ellers om kvelden tillyst møte i Logen i O-grad med 
innvielse til vanlig tid. Etter møtet var det arrangert middag for brr. Mens Logemøtet stod på ble 



det arrangert en selskapelig sammenkomst i Trygve Lyngdals hjem for de danske brødres damer, 
med fru Lyngdal som vertinne.  

Logemøtet ble åpnet til vanlig tid. Etter at brødrene i Loge Terje Vigen hadde inntatt sine 
plasser, ble de besøkende brr, fra Loge Silkeborg ført inn og hilst velkommen av br. OM. Hilsenen 
ble besvart av OM i Loge Silkeborg br Henry Pedersen, hvoretter sistnevnte Loges UM som gave 
til Loge Terje Vigen overrakte et vakkert eiketres fat med sølvinnlegg. Det sies at fatet er 
forarbeidet av eiketre som har ligget i de jydske myrer i årtusener og derved har oppnådd sin vakre 
mørke lød. Gaven er en meget verdifull erindring fra denne første nærmere kontakt med vår broder 
Loge i Danmark, en kontakt som vi alle håper vil vedvare til gagn og glede for begge Loger. Møtet 
fortsatte deretter etter ritualet og med innvielse av en ny bror.  
Etter at Logen var lukket, gikk brødre inn til et festlig dekket bord. Det ble her utvekslet hilsener 
og taler av representanter for de to Loger. Etter brodermåltidet samlet brødrene seg i salongen, 
hvor nu også. de besøkende brødres damer, sammen med noen av Loge Terje Vigens brødres 
hustruer var samlet. Det ble her servert kaffe og forfriskninger og gitt underholdning av forskjellig 
art, blant annet klang allsangen friskt og freidig mot taket. Loge Silkeborgs sympatiske OM br. 
Henry Pedersen overrasket stort ved å lese Ibsens "Terje Vigen" på en fremragende måte. Det var 
et skudd rett i blinken, og han høstet stort og fortjent bifall for sin prestasjon. I det hele var vår 
Loges navnefar svært i vinden under hele dette besøk, våre danske venner var meget interesserte i 
det landskap og de steder hvor han ifølge sagnet hadde sitt liv og virke. Det hyggelige selskap 
fortsatte utover kvelden og de første par nattetimer.  

Søndagen den 12. september opprant med ”Skibelig" vær. Denne dag var det arrangert tur 
med busser rundt om i vestre distrikt. Turen startet fra Sanden utpå formiddagen og det første mål 
var Fjære gamle kirke som jo er nevnt i Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen, og hvor en bautasten er 
reist til hans og hans samtidiges minne tett ved kirken. Inne i kirken ga stedets kirketjener en 
særdeles interessant og fengslende innføring i kirkens historie og de navn, herunder også Terje 
Vigens, som knytter seg til den opp gjennom tidene. Besøket ble avsluttet med at de besøkende 
sang salmen: "Kirken den er et gammelt hus.”  

I det vakre høstvær gikk så turen videre gjennom det blide og smilende sørlandske landskap 
til Nørholm, hvor besøk i dikteren Knut Hamsuns hjem sto på programmet. Selskapet ble her 
mottatt av dikterens sønn Arild Hamsun og dennes datter som førte de besøkende gjennom det 
vakre, særpregede miljø, som en gang var den store dikters hjem og hvor ennu hans hustru fru 
Marie Hamsun lever sitt stille liv. Et besøk i den spesielle "dikterstue" hvor mange av 
verdenslitteraturens mesterverker så dagens lys, inngikk også i omvisningen. Den fantastiske 
enkelhet i disse 2 små rum som dikterstuen inneholder, undlot ikke til gjøre et sterkt inntrykk på de 
besøkende. 

Etter dette vellykkede innslag i rundturen, gikk ferden videre til Rykene, hvor fossen med 
fabrikkene og elektrisitetsverket skulle beskues.  
Takket være sommerens og høstens overdådige nedbørsmengder hadde Rykenefossen antatt 
overveldende dimensjoner og gjorde absolutt ikke skam på. navnet. Det var et fantastisk skue som 
møtte våre danske venner da selskapet steg ut av bussene nedenfor fossen. De ga da også. uttrykk 
for at de var imponerte og brukte flittig sine film- og fotoapparater. For å vise at de umåtelige 
krefter ikke hare rant bort til lyst og beundring for besøkende, inngikk også et besøk i en av 
kraftstasjonene, hvor de ville krefter blir temmet og omsatt til lys, varme og drivkraft til de 
syngende hjul og maskiner.  

Med fosseduren syngende i ørene og et minne om norsk natur rikere, førte bussene så våre 
danske venner med følge videre til turens siste etappe, Strand hotell på Fevik, hvor det var dekket 
bord til selskapet i rotunden i hotellets spisesal. Kvelden begynte nu å falle på. Havet som er den 
store bro og bindeledd mellom våre to Logers hjemsteder, hvelvet seg stort og rolig mot horisonten 
og en stor fred bredte seg over sjø og land. I denne stemningsfulle ro gikk selskapet tilbords for å 
nyte et siste måltid sammen før veiene skiltes for denne gang. Dagen hadde vært rik på opplevelser 



og hadde brakt brødre fra vidt forskjellige miljøer nærmere hverandre, i pakt med vår Ordens ånd 
og mening. Det ble servert god mat og til slutt kaffe hvor under det og ble utvekslet noen få takk - 
og farveltaler. Så gikk turen tilbake til Sanden, hvor veiene definitivt måtte skilles. Noen av Loge 
Terje Vigens brr. med damer fulgte gjestene til hotellet og tilbrakte noen timer sammen med dem 
der til det ble tid å gå tilkøys, gjestene skulle tidlig opp for å rekke fergen i Kristiansand kl.6.00 
neste morgen. 
 Når jeg har utbredt meg så vidt omstendelig om denne begivenhet, skyldes dette i første 
rekke den omstendighet at jeg ikke har funnet noe detaljert referat fra besøket blant Logens 
opptegnelser. Jeg synes at dette første besøk hos Loge Terje Vigen fra en utenlandsk Loge fortjener 
en bredere omtale enn de få linjer som er ofret på saken i Logens offisielle forhandlingsprotokoll, 
hvor det jo- som riktig er – intet er notert om det som fant sted utenfor Logesalen. Jeg hadde også 
ventet at besøket skulle blitt referert (ved innsendelse til) i Norsk Odd Fellow Blad, men så vidt jeg 
har sett er slikt referat ikke inntatt der. Det kan i den anledning bemerkes at noen av våre danske 
brødre uttalte overfor meg at de gikk ut fra at referat fra besøket ville bli inntatt i dette blad som 
leses også i Danmark. Det er derfor beklagelig at så ikke skjedde. 
 Det bør vel også erindres i disse opptegnelser at det i 1965 ble satt i gang en ny 
storhumanitær hjelpeaksjon av vår Orden, nemlig økonomisk støtte til opprettelsen av et 
behandlings- og pleiehjem i nærheten av Oslo for multipel sklerose-rammede mennesker. 
Anmodning av innsamling av bidrag var gått ut fra Stor Logen til de enkelte Odd Fellow- og 
Rebekka Loger. Rebekkasøster fru Gerd Hagen, Oslo, har tatt på seg det spesielle verv å reise 
rundt til Odd Fellow – og Rebekka Loger og holde foredrag ledsaget av film om denne sak.  Også 
vår Loge ville selvfølgelig være med i dette arbeid, og gjennom br. Ivar Holte ble det arrangert et 
spesielt møte i Logesalen med søster Gerd Hagen som foredragsholder. En rekke av Logens brr. 
med sine hustruer var møtt frem.  Str. Gerd Hagens foredrag og de fremviste filmer ble en gripende 
opplevelse av en side ved livet som få, eller kanskje ingen, av de tilstedværende hadde visst om 
tidligere. At str. Gerd Hagens appell om støtte til saken vant gjenklang, viste den kjensgjerning at 
hun kunne reise tilbake til Oslo med et bidrag på kr.2.521,- fra Loge Terje Vigen, atter et eksempel 
på den giverglede som er tilstede blant Logens brødre. 
 2. halvårstermin 1965 var ellers preget av nominasjon og valg på embetsmenn for 
kommende valgperiode. Valgene ble foretatt i møte den 19.november og fikk sådant utfall: 
OM.   :  br.  Jonas Line,  
UM.   :    ”     Harry Lindegaard, 
Sekr.  :    ”     Trygve Lyngdal, 
Kass.  :    ”     Jens Gjerrestad,  
Skm.   :    ”     Ivar Holte 
 Så gikk arbeidsåret 1965 ut. Og hermed avsluttes mine noteringer og erindringer om 
arbeidet for og med Odd Fellow saken i Arendal og omliggende distrikter.  
Ved utgangen av 1965 hadde Loge Terje Vigen  67 medlemmer, ingeniør Oddm. Kringlebotn og 
kjøpm. T.Uldal var døde, slik at Logen inntil da hadde hatt i alt 69 innskrevne brødre.  
Jeg gjenkaller i erindringen at da arbeidet ble tatt opp 10 år tidligere, var det i Arendal og nærmeste 
omegn 6 a 7 Odd Fellow brødre som ikke visste stort om hverandre. 
 Arbeidet med denne sak hadde altså lykkedes, som alt gjør når det bare tas alvorlig. 
 Loge nr.61 Terje Vigen har alltid hatt og har fortsatt en rekke gode Odd Fellows som støtt 
har Ordenens og Logens beste for øye. Jeg synes at jeg spesielt vil fremheve den usedvanlig gode 
innsats ”Terjehjelpen” gjør på det humanitære felt.  Mens dens innsats hadde jo ikke munnet ut i 
noe, dersom de vanlige brødre ikke hadde lukket opp sitt hjerte og sin pengebok. Jeg vil også 
minne om Logens privatnevnd, og især den tidligere formann br. Ivar Holte som ha skaffet til veie 
så mange fine ting som gleder vårt øye og vårt øre under brodermåltidene. 
 Alltid er han på jakt etter ting som kan være til glede og gavn for brødrene og derved til 
beste for Logen.  Når jeg nevner dette nu tilslutt, er det fordi jeg vet at det å skape et trivelig miljø 



også utenfor Ordenssalen har så stor betydning for en Loges trivsel og fremgang, og jeg håper at 
dette er retningslinjen for Logens arbeid også i fremtiden. 
 Noen av oss som var med i arbeidet for Ordenens utbredelse her i Arendal og har fulgt den 
gjennom veksten i form av Arendal Broderforening og Loge nr.61 Terje Vigen, begynner å bli 
gamle og kan ikke lenger yte så mye mer i dette arbeid. Det er livets lov og må således være. Men 
de fleste brødre i Logen er unge mennesker som i mange, mange år fremover vil kunne tjene 
Ordenen og Logen, og nye unge, kommer stadig til. 
 Det er mitt håp at disse unge brødre mer og mer vil bli grepet av Ordenens idealer og mål 
som frembæres av de tre ord: 

Vennskap – Kjærlighet & Sannhet 
og vil tjene Ordenen og Logen under dette motto. 

Arendal i desember 1966 
 

Eirik Gustad 
EksOM. 

 


