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et er god kontakt mellom Storlogene i Europa, og Stor Sirene møtes flere ganger
hvert år for å utveksle erfaringer og
sammen søke å stake ut kursen for Odd
Fellow Ordenen i Europa. I høst var
styremøtet i den Europeiske Storloge lagt
til Åbo i Finland. Det ble noen dager med gode diskusjoner,men også med en erkjennelse om at Odd Fellow
Ordenen står overfor store utfordringer og at det må gjøres
kraftige tiltak dersom vi skal ha en fremtid og bestå som en
livskraftig organisasjon.
Vi ser at Odd Fellow Ordenen i USA har hatt en
katastrofal utvikling der det nå er under 50 tusen medlemmer på hele det amerikanske kontinentet. Årlig nedlegges
det titalls loger og en forventer at Storlogene i flere stater
avvikles. Også flere jurisdiksjoner i Europa opplever store
utfordringer. I Tyskland er det kun 600-700 medlemmer
igjen og det er vanskelig å se lyspunkter i utviklingen. Sveits
har også hatt en stor tilbakegang, så det er i Norden Odd
Fellow Ordenen nå står sterkest. Men også her står vi overfor utfordringer. I Norge har vi de siste 10 årene opplevd en
stagnasjon og tilbakegang i antall medlemmer. Tendensen
er at medlemsmassen øker i alder, flere melder seg ut og vi
har utfordringer med å rekruttere yngre.
Skal vi snu denne utviklingen før det er for sent, må vi ta
signalene på alvor og ta de nødvendige grep. Vi har gjennom
vårt medlemssystem Focus, utviklet gode verktøy slik at vi
kan si noe om utviklingen i den enkelte loge og derved om
Ordenen som helhet. Bildet er helt klart, de fleste logene
må rekruttere flere og yngre medlemmer, og logene må
satse på god kvalitet både på det rituelle og det sosiale innholdet. Søstre og brødre må trives og føle at medlemskapet
i logen er givende. Vi må satse både på styrkelse og ekspansjon. Det er aktiviteten, miljøet og kulturen i den enkelte
loge som er avgjørende for om vi lykkes. Erkjennelsen er at
vi må forandre for å bevare, fortsetter vi i det samme sporet
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som vi har gjort, ser vi en utvikling vi ikke ønsker. Storlogemøtet vedtok i Ordenens langtidsplan fire hovedsatsingsområder der vi må sette inn tiltak. «Styrkelse og ekspansjon
med fokus på yngre medlemmer», «Rituell og etisk bevisstgjøring – vi er en verdibærende Orden», «Ledelse med fokus
på ledelse i loge og leir» og «Ordenens og logenes utadrettede tiltak», er de fire områdene. Langtidsplanen gir en
langsiktig retning og det skal nå lages handlingsplaner med
konkrete tiltak i logene, leirene, i distriktsrådene og i
Storlogen. Målet er aktive loger der søstre og brødre trives
og har et godt utbytte av sitt medlemskap. At hver enkelt
får med seg kunnskap, verdier og holdninger som de kan
anvende i sitt liv, en god etisk plattform basert på vennskap,
kjærlighet og sannhet.
Et av Ordenens eldste symboler er hjerte og hånd. Vi skal
omsette ord til handling, vi skal forsøke å leve som vi lærer.
I disse førjulstider er det en stille oppfordring om å etterleve
våre budord om å besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse.
Julehøytiden er for mange ensomme en utfordrende høytid. Mange opplever at livet ikke er så enkelt og ofte er det
ikke de store tingene som skal til. En telefon, et besøk, noen
vennlige ord og kanskje en hjelpende hånd er det som
bidrar til et lyspunkt i hverdagen. Ingen kan hjelpe alle men
alle kan hjelpe én til et lysere liv. Så la oss tenne ett lys i dag,
vi tenner det for glede, det står og skinner for seg selv og
oss som er tilstede.
Så la oss tenne et lys i dag.
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Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire

R

INNHOLD

j

10

4

å

INNHOLD 418

STOR SIRE

å

2

HUIMANITETENS FORKJEMPERE

26

INNHOLDSFORTEGNELSE

3

NY REDAKTØR I «DE TRE KJEDELEDD»

28

TRYLLEFLØYTEN –

4

SAMUEL JOHNSON – BYGGMESTEREN

30

7

KJEMPER

36

8

REBEKKALOGE

HAR ORDET

OPPFORDRING

EN

ORDENSOPERA

OM Å LEVE

EN SORGMUNTER PENN

DU MOT
NR

DET ONDE?
40 PROVENTIA 50

ÅR

38

OM VESLEHJEMMET

10

ODD FELLOW AKADEMIET

39

ODD FELLOW ORDENENS HISTORIE

13

DSS SELLE MARIE HORNTVEDT

40

DET

14

ODD FELLOW QUIZ

41

16

ODD FELLOW TORGET

42

ORDENSHUSET I STAVANGER

18

ODD FELLOW UTSTYR

44

FLOTT

22

REDAKTØREN

46

23

VIKTIGE

24

M. B. LANDSTAD: JULEFEIRINGEN

SAMLENDE

PYTHAGORAS

PRINSIPP

OG HANS

KONSERT PÅ

VALGTE

ORDEN

ROMERIKE

OG UTNEVNTE

EMBEDSMENN

DISTRIKTS STOR SIRER 2018

R

HAR ORDET

TELEFONER

18

DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

47
48

36

R

3
48

i

4
48

OM ORDENSOPERAEN «TRYLLEFLØYTEN»

Tryllefløyten

– EN ORDENSOPERA
TEKST: KJELL-HENRIKHENDRICHS

Tryllefløyten er Mozarts siste opera.
Den er full av motsetninger, dybder og
høyder, plattheter og åndfullhet. Der
blir det nesten slik at alle kan få det
ut av Tryllefløyten som man vil.
Ønsker man et lystspill, får man et
lystspill. Ønsker man et filosofisk
verk, får man et filosofisk verk.

O

peraen har noe av
samme oppbygning
som man finner i Jobs
bok og i Goethes
Faust. Disse to verkene starter med en
samtale – eller prolog – i himmelen
hvor verdens skaper betrakter skaperverket. I Tryllefløyten anser man denne
samtalen avsluttet, men den ligger som
en forutsetning i hele verket.
Tryllefløyten handler i sin grunnstruktur om anvendelsen av makten
over menneskenes liv og skjebne. Hovedsymbolet for makten er knyttet til
det dunkle begrepet «Den syvdobbelte
solkrets». Slike symbolske betegnelser
er vel kjent i ordener hvor man på den
ene siden har de allment kjente sidene
ved begrepet, og på den annne side den
enkelte ordens interne forståelse – det
esoteriske. Himmelens og jordens
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skaper – eller Den Gode Konge – har
trukket seg tilbake og gitt makten over
solkretsen til Sarastro, lederen i et
ordensfelleskap bestående av bare
menn, og hvor rasjonaliteten dominerer. Dette er et sentralt perspektiv i
Opplysningstiden.
Dette rasjonelle og regelbundne
ordensfelleskapet fremstilles som hovedbæreren av det gode i verden. Derimot er Nattens Dronning representanten for det onde, men også for følelser og medlevelse. Allerede i denne
polariteten mellom det gode og onde
viser tvisynet seg. Det gode er ikke bare
godt, den onde ikke bare ondt. Her ser
vi allerede spenningen mellom rasjonalitet og følelser, og mellom det mannlige og det kvinnelige. Her står vi ikke
over et enten-eller, men overfor et
både-og, et yin-jan. Her aner man det
platonske dilemmaet om forholdet mellom det ideelle og det virkelige eller
realistiske.
Senere kommer det tydelig frem at
det er forskjell også på mennesker.
Tamino er åndsmennesket som vil
utvikle seg og vokse. Han søker om
opptakelse i Sarastros Orden.
Papageno er derimot den ureflekterte livsglade nyter som kan si med
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Skriften at «hver dag har nok med sin
egen plage». Han tjenestegjør jo hos
Nattens Dronning og får til gjengjeld
mat og drikke.
Mens Tamino går inn i prøvelsene
med alvor, faller Papageno på nesen
hver gang han i det hele tatt prøver seg
på å gjøre noe mer alvorlig.
Den første scenen viser hvordan
Tamino roper om hjelp i nøden fordi
han forfølges av en slange. Man må
være ganske nærsynt for ikke å minnes
slangen i Edens have som fristet Eva.
Her er det en mann som fristes og forfølges av slangen. Han derimot reddes
av tre kvinner som er i tjeneste hos det
definerte onde, Nattens Dronning. Så
kan altså det ondes representanter
hjelpe den som flykter fra det onde. Her
er det verdt å merke seg ord fra Matteus 7:11 hvor det sies: «Når selv dere
som er onde, vet å gi barna gode gaver,
hvor mye mer skal ikke den Far dere
har i himmelen, gi gode gaver til dem
som ber ham.»

SYMBOLER
Operaen Tryllefløyten er smekkfull av
symboler.
Det åpner med tretallet som starter
og gjentas tre ganger i overtyren.
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Deretter kommer de tre kvinnene
som tjenestegjør hos Nattens Dronning,
de tre guttene som viser vei til det gode.
Her finnes de tre templer for Naturen,
Fornuften og Visdommen, tre slaver, tre
prester, tre prøver og tre løfter.
Tretallet kan oppfattes som et deistisk – guddommelig – symbol. I vår kulturkrets står det oftest for treenigheten,
men skal neppe forstås slik i Tryllefløyten.
Den syvdobbelte solkrets har både
sol og syvtallet i seg. Solen har alltid fascinert mennesker som symbol på liv,
det gode og på det guddommelige.
Syvtallet er fullkommenhetens tall. I
avslutningskoret finnes også formuleringen «Solens stråler splitter
natten. . .» Dermed klargjøres betydningen av solen og til den syvdobbelte
solkrets.
Her bør vi også minne oss om at de
første bærende, etiske symboler i Odd
Fellow Ordenen var solen, månen og de
fem planetene som var synlige med det
blotte øyet.

KOMPONISTEN
Wolfgang Amadeus Mozart er et av
verdens underverker. Allerede som
barn merker man i hans små komposisjoner geniet som senere skulle vise
seg. Man kan se på Mozart som en
bajas, noe han sikkert også var. Brevene
hans flyter over med morsomheter og
respektløsheter. Men han har større
dybde og menneskeinnsikt enn de
fleste. I verk som operaen «Don Giovanni» tegner han et av de mest interessante psykologiske bildene på libertineren Don Juan som noen gang er
laget. I Rekviem – hans siste verk – utforsker han vår eksistens grenser og
dybder. Det er ikke hvem som helst og
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en mann uten refleksjon som skriver
om døden på denne måten: «. . .da
døden, for å uttrykke det presist, er det
egentlige mål for våre liv, har jeg selv i
løpet av de siste årene gjort meg så fortrolig med denne menneskets mest
trofaste venn, at jeg ikke alene har
holdt opp å frykte den, men oppfatter
den som noe trøstende og beroligende.»
Dette minner noe om hva den
svenske filmkunstneren Ingmar Bergman (1918–2007) sa før sin død: «Jeg
ser frem til min død med en viss forventning.»
Mozarts samtid og enda mer hans
ettertid har brukt begrepet gudbenådet
om hans musikalske evner og arbeider.

LIBRETTISTEN
Emmanuel Schikander var kjent som
skuespiller av ganske stort format og
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

som forfatter. Han hadde kjent Mozart
ganske lenge. De var begge frimurere,
og kjente godt stoffet som ble behandlet. Hvordan samspillet mellom
forfatter og librettist konkret har vært,
vet vi ikke. Men det er grunn til å tro at
de ikke bare har gjort hver sin del av
arbeidet. Det må ha vært i et samspill
gjennom fullendelsen av verket.
Mens Mozart økonomisk sett – også
hans familie – hadde liten glede av
Tryllefløyten, tjente Schikander seg
ganske rik på den.

PERSONGALLERIET
Tamino er prins – den som skal arve –
og er hele tiden i kamp for det gode og
mot det onde. Han representerer mennesker som har anlegg for å arbeide på
seg selv, og han består de prøvene han
utsettes for uten av den grunn å bli

R

i

OM ORDENSOPERAEN «TRYLLEFLØYTEN»

6
48

hovmodig. Tamino er prins, og det er
ingen grunn til å anta at hans far er
noen ringere enn verdens skaper.
Pamina er den første kvinne som
opptas i mannssamfunnet som Sarastros Orden representerer. Dette kan
oppfattes som en kritikk av Mozarts
frimurerorden som den gang som nå
bare opptar menn som medlemmer.
Tamina er også datter av Nattens Dronning. Dermed blir ekteskapet mellom
henne og Tamino ganske interessant.
Sarastro er den gode, noe pompøse,
men kanskje også noe kjedelige leder
av ordenssamfunnet. Selv om han representerer det gode, rettferdige, er
hans godhet og rettferdighet heftet med
mange mangler.
Monostratos er en av Sarastros
tjenere. Men han er i hele sin fremstilling ond og falsk, nesten som en Loke
fra norrøn mytologi. Han går da til slutt
under sammen med Nattens Dronning
i sitt forsøk på å forråde sin herre.
Nattens Dronning regjerer i det onde
riket. Hun sprer løgn og falskhet, men
vil også at hennes datter skal bli gift
med Tamino.
Papageno er kanskje eksempelet på
naturmennesket slik man ynder å fremstille det i Opplysningstiden. Han faller
i alle de prøvelser han utsettes for, men
er like glad eller desperat lei seg alt
etter situasjonen. Papageos livserfaring
ble formulert av forfatteren Oscar Wilde på denne måten: «jeg kan motstå alt,
unntatt fristelser!»
Papagena er naturkvinnen som blir
Papagenos ektefelle.

ORDENSOPERA
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Tryllefløytens verden er en ordens-

verden. Derimot kan man spørre: Hva
slags og hvilken orden? Noen har sagt
at det er en frimureropera. Mozart ble
frimurer i 1784. Men han var mellomeuropeisk frimurer, hverken svensk,
fransk eller engelsk. Dette var før Storlogene og samordningenes tid. Det er
også på den tid den franske revolusjonen fant sted, og i Opplysningstidens
begynnelse.
Vi er også i Renessansen hvor dyrkningen av antikken var svært fremtredende.
Mye av tidsbildet for den orden
Sarastros er leder for er hentet fra
Egypt og dette lands religionsutøvelse.
Det er velkjent at frimurerne knytter
nye av sin ordenstenkning opp mot
dette å bygge, det seg være pyramider
eller templer.

TRE SLAG
Tryllefløyten åpner med et bankesignal
– tre slag. Dette kjenner vi igjen fra
andre verk som Beethovens 5. Symfoni
og Mozarts Jupitersymfoni nr. 40, og i
operaen Don Juan.
Her kan det sees som et tilkjennegivelsessignal.
Videre finnes det i Ordenen tre
templer, for naturen, fornuften og visdommen.
Men for å komme dit, må den søkende gjennomgå omfattende prøvelser.
Men før dette kan skje, må ordensmedlemmene tillate at den søkende får
begynne på prøvelsens vei. Her oppstår
det en konflikt mellom Sarastro og de
øvrige ordensmedlemmer. Sarastro må
bruke sin overtalelsesevne og innflytelse for at Tamino skal få prøve seg.
Hans begrunnelse for at Tamino skal få
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

prøve seg er at han er et virkelig
menneske. Av prøvene er det tydelig at
taushet er viktig. Men også ild- og vannprøver kommer inn i bildet.
Det er neppe sentralt hva slags
prøver som den søkende må igjennom.
Det er nok mer sentralt å peke på at
alle mennesker egentlig utsettes for
prøver hele livet, prøver som vi enten
består, eller hvor vi faller.
Tryllefløyten vil kunne underholde
barn gjennom sine mange underlige og
eventyraktige skikkelser. Den vil kunne
glede den musikalske som er på jakt
etter et mangfold av musikalske uttrykk
og inntrykk. Den vil interessere idéhistorikeren som kan finne kilde for
mange av da- og nåtidens idéhistoriske
strømninger.
Den vil gi ordensfolk en opplevelse
av å være med i en loges liv – både på
det indre og ytre plan – selv om intet av
ens egen ordens faktiske innhold blir
avdekket.
Tryllefløyten bør derfor gi noe til
mange, og mye til noen.
I tillegg til dette er det en opera som
man alltid kan komme tilbake til.
Og for Odd Fellows ser vi spennende
paralleller til det Odd Fellow ritualet
som ble brukt i England og som vi fortsatt har tilgang til fra 1797.
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Oppfordring om å leve
Livet er en sjanse

–

grip den

Livet er en skjønnhet

–

beundre den

Livet er lykksalighet

–

nyt den

Livet er en drøm

–

realiser den

Livet er en utfordring

–

ta imot den

Livet er en plikt

–

utfør den

Livet er et spill

–

spill det

Livet er dyrebart

–

ta vare på det

Livet er kjærlighet

–

nyt den

Livet er et mysterium

–

løs det

Livet er et løfte

–

hold det

Livet er sorg

–

vinn over den

Livet er lovsang

–

syng den

Livet er en kamp

–

kjemp den

Livet er en tragedie

–

bekjemp den

Livet er et dristig eventyr –

våg det

Livet er lykke

–

fortjen den

Livet er liv

–

bevar det
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DAGFINN ARNESEN

En sorgmunter penn
Gjennom årene har «De Tre Kjedeledd» hatt mange skribenter med alt fra ett
innlegg til mange. Noen skriver ganske tradisjonelt, men enkelte har en
iboende evne til å se og formulere sine observasjoner på en måte som mange
spontant finner seg selv igjen i. En av disse skribentene var Eks Overmester
Dagfinn Arnesen (1930-2009) i Odd Fellow loge nr 62 Håkon Håkonsson på
Mysen. Vi gjengir her tre av hans innlegg.

ET DILEMMA
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å en femhundre år
gammel husvegg i Lancashire i England står en
innskrift. Den første halvparten av den lyder slik:
«Herre, gi oss litt sol, litt
arbeid og litt glede! Gi oss, i vårt strev
og vår møye, vårt daglige brød og litt
smør! Gi oss helse og en skikkelig lønn
og litt til overs for de fattige! Gi oss
sunn sans, for det trenger de fleste, og
et hjerte som føler med dem som har
det vondt.»
Mange vil mene at denne beskjedne
bønnen gir et godt bilde av situasjonen
på 1500-tallet, men at den ikke passer
helt inn i våre dagers samfunn. De
fleste av oss har sol, og blir den for
lenge fraværende, kan dette kompenseres med en sydenreise eller tre i
året. Stort sett har de fleste en brukbar
lønn eller pensjon, og vi gir litt av den
til TV-aksjoner og andre humanitære
formål. Sunn sans mener vel de fleste
å ha, så det eneste som fremdeles
kunne være aktuelt i dag i vegginnskriften, måtte være henstillingen om
helse - kanskje med en tilleggsanmodning om et mer effektivt helsevesen.
Skulle en tilsvarende inskripsjon
formuleres på villa- eller hytteveggen i
dag, kunne den kanskje lyde slik:
«Gi oss mer sol, avansement i vårt
arbeid og mer glede! Gi oss skikkelig
mat og utsøkt vin! Gi oss høyere lønn,
så skal vi nok øke vårt bidrag til de
fattige. Gi oss økonomisk teft, for det
er viktig i dag, og et hjerte som sørger
for oss selv og våre nærmeste. Gi oss
helse, slik at vi kan oppleve dette!»
Jeg mener å vite hva dere nå tenker,
kjære lesere: «En slik inskripsjon vil
du aldri få se på veggen hos en Odd
Fellow!» Nei, selvsagt ikke. Det er da
vel heller ikke vanlig å henge sine
tanker og ønsker ut på veggen til allmenn beskuelse. Men hvem av oss kan
med hånden på hjertet si seg fri fra vår
tids materialisme, med dens «trender»,
moteslaveri, statusjag og krav til ef-
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fektivitet og profitt? Og hvorledes
passer alt dette inn i vårt Odd Fellow
motto? Et dilemma – et plagsomt
spørsmål – som krever et svar. Det er
opp til den enkelte søster og bror å gi
seg selv svaret. Til dette kreves et
dypere blikk i oss selv – selverkjennelse.
Det finnes neppe noen generaloppskrift for hvordan våre Odd Fellow
idealer kan realiseres. Derimot er det
– etter min mening – ikke så vanskelig
å se hva som hindrer oss i dette, noe jeg
har forsøkt å gi uttrykk for i følgende
utdrag fra en prolog jeg skrev i anledning 100-årsjubileet for Odd Fellows
virke i Norge:
Tidens materialisme
og vår egen egoisme
må med alvor bli bekjempet,
slik at egoet blir dempet.
Henrik Ibsen så det klart,
og vi har nok og erfart
at vi selv - i tykt og tynt –
er i slektskap med Peer Gynt.
Vi kjenner nok så altfor vel
det berømte «Gyntske selv».
Det om seg og sitt å kjære
at vi selv har nok å bære,
ikke være pakk-kamel
for de andres ve og vel.
Vi har hver og en opplevet
det «Gyntske selv» han har beskrevet.
Vårt eget selv, det er en hær
av ønsker, lyster og begjær, vårt eget
selv, det er et hav
av innfall fordringer og krav.
Denne hær og dette hav
er det som vi hindres av
når vi legger ut på ferden
med det håp å bedre verden.
Med hilsen i V. K og S.
Dagfinn Arnesen
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«FRED ER EI DET BEDSTE. . .»

F

orrige nummer av Odd Fellow
Bladet hadde et tankevekkende
leserbrev fra bror Ketil Stokkan.
Det behandlet Odd Fellows handlinger, holdninger og idealer, og det
påpekte betydningen av vår innsats i
nærmiljøet og hverdagen. Det handlet
om våre verdivalg. Det er vanskelig å
skrive om holdninger og verdier, for på
den måten å «belære» sine ordensøsken. Det krever en viss porsjon mot.
Bror Stokkan fortjener honnør for sitt
leserbrev. Vi har behov for en påminnelse.
Ofte – etter min mening altfor ofte
– har jeg hørt Ordensøsken gi uttrykk
for at det er godt å kunne sette seg i
logesalen. Hvorfor? Fordi man der kan
føle fred, og fordi man der kan stenge
hverdagen ute. Muligens er jeg noe
tungnem, men jeg må tilstå at jeg, et
langt Odd Fellow-liv til tross, aldri har
forstått dybden i slike utsagn. Hver
gang jeg er i logen, får jeg nemlig høre
fra OM at vi er samlet til «arbeid».
Hvilket arbeid? Forretningsordenen,
opptagelse, forfremmelse selvsagt, men
først og fremst: arbeidet på oss selv!
Våre ritualer henvender seg til resipienden, men selvsagt også til hver enkelt av oss. Mitt arbeid i logen må da
bli å stille spørsmålet: «Har jeg i min
hverdag forsøkt å etterleve de verdier
og holdninger aftenens ritual fremholder»? Spørsmålet krever ettertanke og
selvransakelse, og det forutsetter at jeg
har tatt hverdagen med inn i logen.
Blir da mitt logebesøk en trist forestilling? Selvsagt ikke. Ettertanken
er nødvendig, men også inspirerende.
Et ærlig oppgjør med samvittigheten
kan aldri føre galt av sted. Tvert i mot.
Ettertanken vil inspirere oss til fornyet
innsats på oss selv og for andre. Hvilke
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DAGFINN ARNESEN
andre? Flest mulig, men vi må være
realistiske. Jeg slutter meg fullt ut til
bror Stokkan. Vi må begynne med våre
nærmeste, da vil virkningene av vårt
arbeid etter hvert bre seg som ringer i
vannet. Ordenens ansikt utad, mot
samfunnet og internasjonalt, er selvsagt viktig. Men arbeidet innad, på oss
selv og for vårt nærmiljø, er og blir det
viktigste.
«Fred er ei det bedste, men at man
noget vil.» Jeg tror vi må ta hverdagen
med inn i logen, og ta logen med ut i
hverdagen.
Som nevnt innledningsvis, er det
vanskelig å «belære» sine ordenssøsken. Man skal som kjent helst ikke
kaste sten når man selv sitter i glasshus.
Henrik Ibsen skrev en gang «Et vers»,
der han beskriver det å «leve» og det å
«dikte». Hvis jeg tar meg den frihet å
bytte hans ord «dikte» ut med ordet
«skrive», tror jeg at den rolle jeg i
skrivende stund har, er riktig beskrevet.
At leve er - krig med trolde
i hjertets og hjernens hvælv.
At skrive - det er at holde
dommedag over sig selv.
Min mening er at en ettertankens
«dommedag» i ny og ne er nødvendigog inspirerende, og den bør inngå i vårt
arbeid i logen.
Dagfinn Arnesen

DET IRRITERER MEG. . .

F

or 150 år siden hadde «Morgenbladet» og Henrik Wergeland en
feide. Da avisen skrev at «Hr.
Wergeland for tiden er oppirret og i
slet Lune» svarte dikteren med et
«Poetisk Stykke» som begynner slik:
Jeg i slet Lune, Morgenblad?
Jeg, som kun behøver et Glimt af
Solen for at briste i høi Latter av en
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Glæde jeg ikke kan forklare mig? Naar
jeg lugter til et grønt Blad?
glemmer jeg bedøvet Fattigdom,
Rigdom, Fiender og Venner.
Tenk om vi kunne ha Wergelands
evne til å holde «slet Lune» på avstand! Jeg har dessverre ikke få̊tt den
evnen. I skrivende stund skinner solen.
og til tross for å̊rstiden finnes det fortsatt grønne blad å̊ lukte på̊ i haven.
Likevel er jeg «i slet Lune». Jeg er rett
og slett irritert. På̊ hva? På visse trekk
ved vå̊re logemøter.
Jeg tenker ikke på̊ arbeidet i selve
logesalen. Det gir såvisst ingen grunn
til irritasjon, bortsett fra en høyst berettiget irritasjon over min egen utilstrekkelighet må̊lt i forhold til vå̊r
Ordens idealer. Nei, jeg tenker på̊
stunden før vi samles i logen – og på̊
brodermå̊ltidet.
Som Odd Fellows har vi et forhold
til den åpne hånd – og til gjensidig respekt.
Jeg ankommer Ordenshuset, henger
av meg yttertøyet og løser matbillett.
Deretter begir jeg meg inn i salongen
og rekker – vå̊r tradisjon tro – frem
min å̊pne hand for et ærlig hå̊ndtrykk:
til de brødre som allerede sitter der.
Hva skjer? Jo, selvsagt at mitt hå̊ndtrykk blir besvart, men – i 90% av
tilfellene – i sittende stilling! Ha meg
unnskyldt, men jeg blir «i slet Lune»!
Ikke fordi jeg forventer noen særbehandling. og ikke fordi jeg har noen
grunn til å̊ anta at hå̊ndtrykket fra den
sittende ikke er velment. Nei, rett og
slett fordi respekten for en utstrakt,
å̊pen hå̊nd burde tilsi at den mottas
stå̊ende. I et forum som vå̊rt bør den
gjensidige respekt markeres også i det
ytre – i det men kaller «verdige
former». Jå̊leri? Snobberi? Neppe.
Men kanskje god, gammeldags høflighet?
Nå̊ var det sagt. Faktisk skinner
solen inn gjennom vinduet, og jeg
synes tydelig å kjenne duften fra noen
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grønne blad i vinduskarmen. Jeg i slett
lune? Slett ikke! Jeg er for oppadgå̊ende! Kanskje blir jeg i perlehumør
bare jeg får sagt litt til – om brodermåltidet.
«Nei. nei, gutt!
Dette må bli slutt!
Ikke storme inn i stuen
for du har tatt av deg luen!
Glemte du det rent?
Det var ikke pent!»
Bortsett fra det med hodeplagget,
må̊ jeg si at sangen fra mine første
skoleå̊r rinner meg i hu nå̊r brodermå̊ltidet skal inntas. Det å̊ være OM er
en byrdefull og ansvarsfull oppgave.
OM bærer ansvaret for logens virke –
innad som utad. OM personifiserer
Ordenen og logen. Det fortjener respekt. Uansett om vi venter på̊ å̊ nyte
en varm rett ved langbord, eller om det
er ved små̊bord at et til tider svært så̊
nøkternt smørbrød m/ditto wienerbrød skal fortæres, avkrever OM-embedet respekt. Først når det behager
OM å̊ sette seg er det tid for oss andre
å̊ gjøre det samme. Først når OM er
blitt servert, er turen kommet til oss
andre. Først når det behager OM å̊ forlate bordet, er tiden kommet for oss
andre.
Jå̊leri? Snobberi? Neppe. Men kanskje god, gammeldags etikette?
Nå̊ var det sagt. Solen skinner, og de
grønne bladene i vinduskarmen synes
grønnere enn noensinne. Jeg i slett
lune? Slett ikke!
Nå̊ er tiden kommet til å lufte
naboens hund, Frans. Det hører med til
mine faste oppdrag. Frans er forresten
en liten raring. Når jeg låser meg inn i
hans hjem, sitter han og ser på meg.
Men nå̊r jeg gå̊r bort til ham og strekker frem hå̊nden for å̊ «hilse» på̊ ham,
da reiser han seg. . .
Eks OM Dagfinn Arnesen.
Ha det bra!
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OM «VESLEHJEMMET»
TEKST:
KJELL-HENRIK
HENDRICHS

Veslehj
– ORDENENS FØRS
TILTAK I

Et av de få originale bildene som vi har fra Veslehjemmet.
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Odd Fellow Ordenen er i sitt vesen altruistisk. Den retter sin oppmerksomhet
mot det å hjelpe andre. Dette er en del av arven fra Ordensfedrene. Dette var
en innsikt Stor Sire Petrus Beyer ga vider til loger som måtte ha problemer.
Ved å hjelpe andre, hjelper man seg selv, er en av livets dype hemmeligheter
som man må lete etter.
BAKGRUNNEN FOR DE SOSIALE
HJELPETILTAKENE I NORSKE LOGER
Da Odd Fellow Ordenen fikk fotfeste
i Norge gjennom opprettelsen av loge
nr. 1 Noreg i Stavanger 26. april 1898,
var det selvfølgelig det interne logearbeidet som hadde høy prioritet. Vi
vet at den første loges embedsmenn og
brødre hadde mer enn nok å henge
fingrene i for å få logearbeidet til å
fungere slik de ønsket. Nå gikk ikke
dette slik de ønsket. Derfor ble logen
overflyttet til Kristiania 18. februar
1908. Der ble logen navnsatt til loge nr
1 Norvegia. Allerede på et tidlig tidspunkt i Stavangerlogens liv, pekte den
danske Stor Sire Petrus Beyer på at
logen måtte komme i gang med
hensiktsmessig sosial virksomhet, slik
at man ikke ble for opptatt av de
interne forholdene. Da logen ble overflyttet til Kristiania, må dette vismannsrådet fra Petrus Beyer ha ligget
langt fremme i bevisstheten. Det
skjønner vi av at for allerede samme år
var den revitaliserte loge i gang med
sosial virksomhet til jul gjennom å
delta i de såkalt «grøtstationer» for
ubemidlede. Kilden for disse opplysningene ligger i Eks Stor Sekretær
Arild Løkens omfangsrikte historieverk om Veslehjemmet.
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sykdommer, og ikke minst den beryktede og fryktede syfilis, var i store
deler av samfunnet et tabu som det
fleste var glade for at de slapp å ha noe
med å gjøre. Barn med medfødt syfilis
kunne stort sett se frem til et kort og
miserabelt liv. De fleste av disse barna
kom også fra fattige og meget vanskelige sosiale kår, sier Løken. Welanders arbeid skapte en ny giv. Han
bygget et spesialpleiehjem for barn
med medfødt syfilis. Pleiehjemmet fikk
navnet «Lilla Hemmet», et navn som i
all sin nøytralitet også ble tatt i bruk i
Norge. Det var neppe noen grunn til å
utbasunere i nabolaget eller i andre
sammenhenger hvilken lidelse disse
barna hadde. De kunne ha det vanskelig nok fra før av. Danskene var først
ute etter svenskene med å opprette sitt
«Lillehjem».

INGEN LETTVINTE TILTAK,
MEN DET MOTSATTE

ODD FELLOW ORDENENS
PIONERINNSATS
Stor Sire Johan Middelthon sier i loge
nr. 1 Norvegias 25-års beretning i 1923
at «efter endt logemøte vandret brødrene om i byens gater i de stille
nattetimer og diskuterte planen for et
fremtidig humanitært virke. Under
disse nattevandringene modnedes
planen om å opprette «Veslehjemmet»
– et pleiehjem for arvelig belastede,
nyfødte barn, et område som den offentlige sygepleie helt hadde neglisjert». Her gis det en begrunnelse for
at arbeidet ble valgt. Dette var et område som skrek etter offentlig innsats,
men ingen hadde sett noen særlig mening i å gjør noe med det, sier Eks Stor
Sekretær Arild Løken. Men det begynte å komme et lys i tunnelen også
for denne gruppe barn.

SYFILIS – ET MORALSK
OG SMITTEMESSIG TABU
Den svenske legen og professor i
medisin, Edvard Welander, hadde
startet opp et arbeid for denne gruppe
barn i Sverige. Han arbeidet mot alle
odds. Etter hvert lykkes arbeidet, folk
ble oppmerksomme både på gruppen
av barn og at arbeidet nyttet. KjønnsDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Da Norvegiabrødrene hadde unnfanget idéen om å gjøre noe for denne
vanskelig stilte og forsømte gruppen av
små barn, ble det gjort en kartlegging
av forholdene.
• Hadde noen gjort noe før?
• Ville et tiltak måtte stå helt ut for
logens egen regning?
På disse to spørsmålene kom det
frem ganske klare svar. Det hadde vært
sporadiske initiativ til å etterfølge Welanders eksempel her i Norge også,
men forsøkene hadde strandet. På
spørsmålet om økonomisk støtte fra
offentlige budsjetter, var svaret i
starten ganske negativt.
Arild Løken peker på at dette må ha
vært en oppgave som fenget både
søstre og brødre. Norvegia hadde på
den tid i overkant av 50 brødre. 13 av
dem bodde fortsatt i Stavanger hvor de
hadde arbeidet i loge nr. 1 Noreg. 28.
mai 1909 skjedde det noe som gav oppmuntring til tanken om å starte
arbeidet. Da ble landets første Rebekkaloge opprettet, Sct.a Sunniva.
Dermed steg tallet på brødre og søstre
samlet i Oslo med 50%, selv om det
ikke var stort i forhold til de arbeids-
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jemmet
STE STORE SOSIALE
NORGE
messige og økonomiske påkjenninger
som prosjektet Veslehjemmet førte
med seg.
Allerede senhøstes 1909 var begge
loger i gang med å samle inn penger.
Kreativiteten var stor. Mye penger
kom inn gjennom det som den gang
kanskje var den viktigste formen for
innsamling til sosiale formål, nemlig
basarer. Det ble også arrangert en
rekke type innsamlinger som for eksempel veldedighetskonserter. Det har
også åpenbart vært gitt en rekke
pengegaver direkte til prosjektet.
Dette ble ikke en særoppgave for de
to eldste logene. Så snart nye loger ble
stiftet i hovedstaden, sluttet de helhjertet opp om oppgaven. De logene som
etterhvert ble med var Rebekkalogene
nr 2 Urania og nr 9 Caritas, og Odd
Fellowlogene nr 2 Eidsvold og nr 10 St.
Hallvard.
Etter hvert som planene utviklet
seg, ble også de økonomiske perspektivene bedre. Kristiania fattigstyre
ga tilsagn om månedlig støtte til hvert
av de innlagte barna. Dermed ble den
driftsmessige sikringen bedre.
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Eks Stor Sekretær Arild Løken

DEN DAGLIGE OMSORG OG DRIFT
En egnet eiendom hadde man også fått
leid i Løkeberggaten 6, ikke langt fra
St. Hanshaugen. Den gangen var dette
landlige omgivelser.
Hjemmets første bestyrerinne ble
Rebekkasøster, frøken Olga Berg. Hun
hadde et betydelig ansvar og vanskelige oppgaver med å skaffe hjelp til
pleie av barna. Dette var av forståelige
grunner ikke lett.
Apoteker Ingolf Seil ved Orion
apotek påtok seg byrden med å levere
gratis medisiner for den nødvendige
behandlingen. Og prosektor E. H.
Hansteen sa seg villig til å foreta de
nødvendige medisinske prøvene for å
følge den syfilitiske utvikling. Også
dette arbeidet ble utført gratis.
Det medisinske tilsynet ble utført av
overlege Kristian Grøn ved Ullevål
sykehus. Men også en bror av loge nr 1
Norvegia deltok i dette tilsynet. Det
var Johan Haavaldsen som den gangen
var reservelege ved Rikshospitalet.
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Dagny Kristensen.

Samuel Johnson.
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Petrus Beyer.
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OG NÅR STARTET SÅ DET HELE?
Etter nærmere fire års planlegning,
sonderinger, finansiering, ansettelser,
inngåelse av leieavtaler og istandsetting av hus, ble Veslehjemmet åpnet
2. juli 1912. Vi kan like godt ta med hva
Morgenposten skrev i sitt referat 3. juli
1912:
«Det af Odd Fellows planlagte
Pleiehjem for hereditær syfilitiske
smaabørn, aapnedes igaar under overvær af Direktør Berbom, Borgermester Marstrander, Overlæge Grøn,
Pastor Eugene Hanssen, Advokat Sam.
Johnson, frk. Dagny Kristensen m.fl.
indbudne.
Veslehjemmet ligger oppe i Løkebergsgaden ved Gjetemyrsveien og har
en meget vakker og landlig beliggenhed. Den 2-etagers hyggelige
villa er omgivet af en temmelig stor
have og en indbydende gaardsplass,
der rigtig egner sig til lekeplass for
børn. Hjemmet kan huse 15 smaa, det
er meningen de skal være der fra 1-5
aar. Børnene må være smittefrie naar
de kommer til Hjemmet, og ved hjælp
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af god pleie, kraftig mad og meget
nysilet melk, haaber man at hindre at
sygdommen atter bryder ud paa de
smaa. 4 smaapiger i 2-4 aarsalderen
boede allerede paa Hjemmet, hvor de
i sine smaa blaatøiskjoler med forklæder tydeligvis allerede befandt sig
meget vel. «Mor, mor! raabte de
saasnart bestyrerinnen, søster Olga
Berg, kun gik ned ad trappen. Hun
havde allerede vundet de smaas
hjerter.
Veslehjemmet bestaar af 6-7 værelser med stort badeværelse osv.
Soveværelsene med de nydelige smaa
jernsenge, holdt helt i hvidt, var lyse og
luftige. I 1. etage var der havestue,
spisestue, kjøkken og bestyrerindens
værelse. Søster Olga hjælpes i sit arbeide af 2 pleiersker og 1 pige.»

ARILD LØKEN FORTELLER:
Arild Løken forteller videre at en
rekke av disse barna vokste opp, og
ikke få av dem kom senere i fosterhjem. Ikke minst må man fremheve at
en del Odd Fellow brødre og søstre på
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Vestlandet åpnet sine hjem for en
rekke barn. I dette arbeidet har logene
nr 7 Ragnvald Mørejarl, nr 11 Veøy og
Rebekkaloge nr 5 De Syv Stjerner
gjort en stor innsats. Dermed ble
arbeidet noe langt mer enn innsats utført av et par Oslologer. Det ble faktisk
en landssak – Odd Fellow Ordenens
første landssak.
Etter hvert kom det nye medisiner
som tok knekken på den fryktede sykdommen. Dermed slapp barn den forbannelsen det var å være født med
syfilis. Veslehjemmet ble derfor avviklet i I936, og Ordenen gikk inn for
nye og store sosiale tiltak.

EN INSPIRASJON TIL NYE OPPGAVER
Gjennom de årene Veslehjemmet eksisterte, ble det av et hundretalls Ordensbrødre og Ordenssøstre utført en
kjempeinnsats. Mange gjorde noe,
mens andre hadde anledning til å
arbeide med saken nærmest som et
livsprosjekt.
I denne siste gruppen kom både bestyrerinnen, Rebekkasøster Olga Berg,
og bror Johan Haavaldsen som i
mange år arbeidet som gratis lege ved
hjemmet.
Det er i år 110 år siden ideen om
Veslehjemmet ble unnfanget. Selv om
virksomheten nå har vært avviklet i
mer enn 80 år, er det all grunn til å
minnes dette i vår historie.
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ODD FELLOW ORDENENS
HISTORIE
BIND 1 – DET INTERNASJONALE PERSPEKTIV
er på 370 sider og med fyldige fotnoter og illustrasjoner.
Boken har 24 kapitler.
• Boken starter med en beskrivelse og gjennomgang av
ordener fra antikken og frem til i dag. Dette gir leseren
en innføring og forklaring til det stoffet som kommer
senere.
• Boken går så over til å behandle Odd Fellow Ordenens
forløpere i Europa, og den konkrete starten på 1700tallet.
• For vår ordensgren var starten i USA omkring 1819, og
det som skjedde umiddelbart før dette, av stor betydning.
• Ordenens enorme utvikling i USA fra omkring 1850 hvor
den ble «the King among Orders» settes inn i et historisk
perspektiv. Suksessen forklares så langt det er mulig.
• Kvinners inngang i Ordenen fra omkring 1850 er en
sentral del av Odd Fellow Ordenen og dens selvforståelse.
• Ordenens spredning til Australia og New Zealand og
dannelsen av en egen Storloge i denne verdensdelen
allerede i 1868, er bredt dekket.
• I 1870 kom Odd Fellow Ordenen til det Europeiske fastlandet. Først kom Tyskland og deretter de fleste mellomeuropeiske land, deriblandt Polen.
• Ordenens spredning til og utbredelse i Norden vises stor
oppmerksomhet.
• De to verdenskrigene fra henholdsvis 1914 til 1918, og fra
1939 til 1945 kunne ha vært dødsstøtet for Ordenen i Europa.
• I dag er Norden Odd Fellow Ordenens sterkeste sted i
hele verden.
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BIND 2 – DET NASJONALE PERSPEKTIV
er på 432 sider med fyldige fotnoter og illustrasjoner. Boken
har 40 kapitler.
• Boken starter med å beskrive det store bakgrunnsteppe
og nordmenns referanser til hva en verdibærende orden
er.
• Starten i Stavanger i 1898 er inngående beskrevet, og det
er gjort forsøk på å forstå hva som gjorde at den første
loge etter fem års drift «gikk i dvale».
• Starten i Kristiania i 1907 skjedde samtidig med store nasjonale begivenheter hvor vi gikk Unionsoppløsningen
og etablerte et nytt kongehus.
• Rebekkasøstrenes sensasjonelle tidligere historie i den
norske Orden og deres rituelle likestilling, vies stor plass.
• Stor Sire Samuel Johnsons betydning beskrives og
vurderes.
• Både første og andre verdenskrig var dramatiske katastrofer, også for Odd Fellow Ordenen
• Kampen om «ordenens sjel» er beskrevet med betegnelsen «Den europeiske transformasjon»
• Etterkrigstidens enorme ekspansjon med følgende organisasjonsutbygging er gitt bred plass
• Spesielle saker som den organisatoriske likestilling mellom søstre og brødre, det internasjonale arbeidet, Ordenens omfattende sosiale arbeid og Norsk Odd Fellow
Akademi er omtalt i egne kapitler.
Bestillinger:
Bøkene kan bestilles gjennom din loges Overmester eller
direkte fra Odd Fellow Utstyr.
• Bok 1 koster kr. 315 • Bok 2 koster kr. 375
Porto kommer i tillegg.
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OM ORDENSETIKK OG ANNEN ETIKK

TEKST:
KJELL-HENRIK
HENDRICHS

PLURIBUS UNUM

– det samlende prinsipp
På innsiden av kuppelen – i et
takmaleri– er det malt en vimpel
med Pluribus Unum.

Det er ulik praksis både i vår og
andre ordener med å gi loger et motto
eller valgspråk. Å finne et passende
valgspråk er mer enn en krevende
oppgave. Mottoet skal ha slitestyrke,
ha verdighet, ha en estetisk form og
gi mening over lang tid. Dermed blir
det lett til at man velger et navn som
mer eller mindre erstatter mottoet.
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a Lodge #1 Washington ble instituert 26.
april 1819, ble logen
også gitt et latinsk
motto:
Pluribus
Unum. Dette kan
oversettes med: Enhet i mangfoldet.
Dette var neppe tilfeldig valgt av den
nye logen. Og det må ha vært et sterkt
ønske og et fromt håp å samle alle
brødrene i en sterk enhet. Datidens
USA var som en smeltedigel av folk
fra ulike nasjoner, etniske grupper,
konfesjonelle sammenslutninger og
politisk anskuelse. Skulle den nye
ordensgren ha noen som helst mulighet for å overleve, måtte den få
medlemmene til å se bort fra de mange
ting som kunne skille og splitte dem.
Konfliktpunktene var mange og åpenbare nok. Logen ble et sted hvor man
kom sammen på tross av ulike oppfatninger om det meste, ikke på grunn av
dem.

AV UTENLANDSK OPPHAV
Pluribus Unum er et historisk motto.
Begrepet er latin og er sikkert så
gammelt som menneskeheten selv. Et
av de mange stedene vi finner det, er i
et maleri i kuppelen på Capitol Hill.
Det skulle være et symbol på det nye
USA. I disse dager kan vi vel påstå at
det er langt fra noen aktuell, politisk
realitet «over there».
Men det har sin sterke aktualitet i
dagens Odd Fellow Orden. Med
datidens sterke antallsmessige vekst og
geografiske spredning, var det grunn til
å tro at det var en rekke skillelinjer
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som kunne oppstå uten at dette skulle
eller måtte forstyrre enheten. Derfor
har vi fortsatt bestemmelser om at
visse ting ikke skal diskuteres i et
logemøte. Våre bestemmelser og formuleringer har sin rot fra 1700-tallets
England. Tilsvarende formuleringer
som vi har i våre loger, fant vi i så godt
som alle «friendly and fraternal
societies» i datidens England. Og dette
forbudet mot å drøfte splittende emner
i logen har fulgt oss siden.

DE KLASSISKE KONFLIKTPUNKTENE
De klassiske skillelinjene og konfliktene kjenner vi godt til. Odd Fellow
Ordenen krever ingen konfesjonell tilhørighet av sine medlemmer. Ordenen
bygger på et monoteistisk livssyn slik
det fremkommer i religioner som den
jødiske, kristne og islamske. Dette er
den enkle årsak til at vi i vår Orden
ikke reiser debatter av konfesjonell
karakter. Hvis logene i USA hadde
blitt arenaer for religiøse motsetninger,
ville Ordenen aldri ha overlevd. Dette
etterlever vi den dag i dag, selv om
datidens stridstemaer kanskje ikke
ville vekke til live like store konflikter
som i USA for nærmere 200 år siden.
Vår Orden ønsker heller ikke noen politisk eller partipolitisk debatt i logene.
Logen er ganske enkelt ikke noe
forum for slike overveielser. Det er
grunn til å tro at de fleste politiske
strømninger er representert blant medlemmene, uten at det skal skape noe
skille. Ordenens oppgave er å slå bro
over motsetningene og skape et internasjonalt søskenfellesskap.
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DE TO KJØNN
Fra 1851 har også kvinner hatt adgang
til Odd Fellow Ordenen. Det var og er
ganske enestående blant ordener. Fra
den gangen til nå har utviklingen entydig gått i retning av likestilling. I 2001
gjennomføres formelt den organisatoriske likestilling. Med dette siste og
avgjørende skritt kan man si at også
den siste organisatoriske forskjell er
fjernet. Dermed blir ikke spørsmål om
mann eller kvinne lenger noen interessant forskjell i vår Orden slik det
hittil har vært. Nå blir det også i dette
spørsmål om hva som er til Ordenens
beste. Menneskelig likeverd, også mellom kjønnene, må kunne utledes av vår
Ordens etikk. «Alle mennesker er født
likeverdige. . .» er en formulering som
bryter ned alle kunstige skiller av ulik
karakter.

YRKE OG STATUS
I USA var det åpenbart håndverkere
som i første rekke strømmet til vår
Orden. I den norske jurisdiksjons historie er rekrutteringsgrunnlaget noe
mer uklar og sannsynligvis mer sammensatt. Noen dominans av håndverkere – slik som i USA – er det neppe
mulig å få øye på. Men vi vet at i perioden 1908 til 1913 var det i loge nr. 1
Norvegia en viss gnisning og polarisering mellom akademikere og håndverkere. Dette skal ha vært den mest
konkrete årsaken til institueringen av
loge nr. 2 Eidsvold. Men dette har aldri
vært noe problem i vår Orden.
Med den antallsmessige veksten, må
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hovedsaklig er å finne i byer og tettsteder, er det forholdsvis kort vei fra de
fleste steder i landet til det nærmeste
Ordenshus. Dette kunne legge til rette
for en by-land konflikt slik som det
vitterlig skjer i andre deler av samfunnet. Slike konflikter er ofte basert
på interessemotsetninger slik vi identifiserte dem i konfliktpunktene om
trosretninger og politisk uenighet.
For Odd Fellow Ordenen er nettopp
de delene av landet hvor det har vært
vanskelig å bli medlem av Ordenen på
grunn av lange geografiske avstander,
vårt beste rekrutteringsområde. Når et
nytt Ordenshus blir innviet, er det ikke
bare en bygning som står klar, men et
stort nytt oppland som legges åpent.
Dette skaper nye muligheter for at vårt
fellesskap skal bli enda mer mangfoldig.

ETNISK TILHØRIGHET

Ser du på armlenene i denne stolen president Abraham Lincoln sitter i – ser du at han lener
seg på to bunter av staver, et av verdens eldste fellesskapssymboler.

vi regne med at stadige nye samfunnslag og yrkesgrupper vil finne sin plass i
Odd Fellow Ordenen.
Dette skyter ytterligere fart med
stigende antall kvinner i arbeidslivet
som profesjonelle utøvere. Det må
være en styrke for enhver Ordensenhet
at den blant sine medlemmer har
mennesker fra ulike yrker og samfunnslag. I dag er det langt flere nyanser innen arbeidslivet enn mellom
håndverkere og akademikere. Vi inndeler arbeidslivet etter eksempelvis offentlig og privat, etter produksjon og
tjeneste og de mange ulike næringer.
Disse forskjellene må berike vår
Orden, ikke skape kunstige skiller.
Harmoni og fellesskap er neppe noen
selvfølge om man skulle få en utvikling
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i retning av en akademikerloge, en
lærerloge eller en rørleggerloge. Hvis
man «looks to USA», er disse eksemplene ikke bare av teoretisk natur.
I våre Ordensenheter er det rom for
alle samfunnsbærende yrker og
samfunnslag.

BY OG LAND
Denne gamle klassiske, politiske parole – By og land; hand i hand – danner
utgangspunktet for å minne om at Odd
Fellow Ordenen i Norge opprinnelig
var et byfenomen. Det var i byene
Stavanger, Kristiania, Bergen og
Trondheim de første logene ble instituert. Nå har vi Ordenshus på
nærmere hundre steder over hele
landet. Selv om lokaliseringen fortsatt
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Norge ble inntil for noen tiår siden
karakterisert som enhetskulturelt. Vi
hadde sunget de samme sangene, lest
de samme bøkene, gått i den samme
skolen med det samme pensumet og
vanlige folks omgang med utlendinger
begrenset seg til ingenting eller et
minimum.
Vi er blitt flerkulturelle. Det betyr
ikke minst at vi har mistet en felles livsfølelse. Denne er erstattet av at vår
egen livsfølelse blir konfrontert, utfordret og utprøvet hver eneste dag.
Også Norge er blitt en etnisk smeltedigel ikke ulik den Thomas Wildey
opplevde da han kom til Baltimore i
1817. Han forsto raskt at det ikke var en
oppgave å danne en Orden som satset
på en liten gruppe mennesker, eksempelvis dem man kjente fra gamle
England. Her ble det ny vin i nye
vinsekker.
Det enhetsbærende i Ordenen ble
de overordnede idéene med troen på
et høyeste vesen som grunnlaget for
søskenfellesskapet, og de konkrete
budord med å besøke de syke, oppdra
de foreldreløse, hjelpe de nødstedte og
begrave de døde.
Ved Ordenens raske vekst og geografiske utbredelse vil stadig nye forskjeller dukke opp. Her har vi nevnt
noen. I vår Orden er forskjellene noe
som skal berike oss og gi oss større
styrke. Hvis forskjellene splitter eller
svekker oss, behandler vi dem galt. Når
det gjelder enheten, har vi alle fått del
i dette gjennom vår rituelle vandring i
loge og leire. Det er når Ordenens
rituelle budskap går opp for oss med
full tyngde at vi også fullt ut får glede
av de mange forskjellene i vår søskenskare.
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Pythagoras
OG HANS ORDEN
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Det er sjelden at en skikkelse lyser gjennom århundrene, ikke bare på ett område, men på flere. En slik skikkelse er Pythagoras. Blant skoleelever og
matematikere er han kjent, ikke minst for sine beregninger av trekantens
kvadrat. Blant musikere er han kjent for sine musikkteorier. Han er kjent for
sin dannelse av et ordenssamfunn og han er kjent som filosof og etiker. Og interessen for hans verker synes heller å øke enn å avta. Professor Ove Kristian
Sundberg har skrevet boken «Pythagoras og de tonende tall» som er kommet i
nytt opplag på Solum Forlag. I denne artikkel er det ordensbyggeren
Pythagoras som fanger interessen.
BAKGRUNN
Pythagoras er fra den joniske øya
Samos og er sannsynligvis født omkring år 569 f. Kr. og døde omkring
475. Hans far, Mnesarcus, var kjøpmann. Pythagoras reiste mye sammen
med ham. Han kom i kontakt med
datidens største filosofer som eksempelvis Thales
fra
Miletos.
Pythagoras tok en helt annen grunnholdning
til
tilværelsen
enn
naturfilosofene som lenge hadde
dominert gresk filosofi. Pythagoras
hevdet at alt var tall. Han ble både en
stor matematiker og tallmystiker.
Han reise over store deler av Middelhavet og oppholdt seg i flere år i
Egypt hvor han ble innviet i Isismysteriene. Det hevdes også at han var i
Babylon og lærte av presteskapet der.
Det må ha skjedd på omtrent samme
tid jødene var i fangenskap i Babylon.
Han slo seg til slutt ned i Italia, helt på
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sydspissen i byen Kroton. Pythagoras
var en del av den ordenen han skapte.
Det er ofte vanskelig å finne ut av hva
som var hans bidrag og hva som
skyldtes ordenen og disiplene.

PYTHAGORASORDENENS INNHOLD
I prinsippet var Pythagorasordenen
åpen for både kvinner og menn. Men
datidens samfunnsforhold la ikke godt
til rette for kvinnelig deltakelse.
Den som ville nærme seg ordenen,
måtte gjennom et anstrengende og
langvarig novisat. Det besto av prøvelser og tester og varte opp mot et år.
Ved den avsluttende prøven måtte novisen oppholde seg i en jordhule i ett
døgn og demonstrere den sinnsro som
ordenen krevet.
Den første graden ga de nye
medlemmene tittelen akustikoi, eller
på norsk tilhørerne. Gradens sinnbilde
var en kvinne innhyllet i et slør og med
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

fingrene på munnen; taushetens muse.
Det akustikoi skulle lære seg frem for
noe annet var å komme i kontakt med
sin intuisjon.
Det er også påfallende at Pythagoras og hans orden er strengt monoteistisk. Dette står i dyp kontrast til omgivelsenes betydelige polyteisme.
Gradens innhold er å høre og lære.
Akustikoi skulle forholde seg tause
under all belæringen for å understreke
at den kunnskapen de hadde med seg
ikke hadde noen plass innen ordenens
rekker. Den virkelige kunnskap lå
foran dem.
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De skulle leve det pythagoreiske liv.
Det startet idet solen steg opp og ble
fylt med spiritualitet, øvelser, undervisning, måltider inntil solen gikk ned og
stjernene viste seg. Under de spirituelle øvelsene brant de røkelse av
velluktende stoffer som bredte seg
blant deltakerne. Røkelsen brant på et
røkofferalter.
Den annen grad omfattet renselsen
– katharsis. I denne graden kalles
medlemmene for matematikere. Her
kommer Pythagoras som matematiker
og tallmystiker til syne. Graden skal
rense resipienden og gi ham innsikt i
en ny verden bestående av tall og
symboler. Tallene manifesterer seg
blant annet i geometriske figurer. Mens
resipienden i første grad kun hadde
kommet i kontakt med andre ordensmedlemmer, møtte de nå mesteren
selv. Han underviste fra en av sine
bøker som vi ikke kjenner direkte, men
som er omtalt av mange i antikken;
Hieros logos – det hellige ord. Undervisningen foregikk i musenes tempel,
en sirkelformet bygning som i sitt indre
hadde statuer av de ni muser.
For den som vil sette seg inn i denne
tenkemåten er professor Ove Kristian
Sundbergs bok en glimrende innføring.
Den tredje graden er fullkommengjørelse. Man beveger seg over til kosmogoni og psykologi. Pyhtagoras og
hans orden var overbevist om at jorden
dreiet seg omkring solen og ikke
omvendt. Dette skjedde 2.000 år før
Galileo Galilei hevdet det samme.
Graden inneholdt en fortolkning av
materiens art i forhold til de sjelelige
kvalitetene. I læren inngår det synet at
det finnes fem elementer. De fire første
er jord, vann luft og ild. Jord er det element som ligger langt fra ånden – det
eteriske. Og det femte element er nettopp det eteriske. Mens Platon går inn
i et dualistisk system, er Pythagoras
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oppfatninger av tilværelsen helhetlig.
Men innenfor helheten skjer det en utvikling, blant annet gjennom stadier fra
det jordiske til det eteriske. En slik utvikling kan også finne sted på menneskets psykiske plan. Den fullkommengjørelsen graden tar sikte på skjer
innen enhetlige fysiske og psykiske
rammer.
Den fjerde grad kalles epifania.
Resipienden er nå kommet til veis
ende. Epifania betyr åpenbaring. Og
det som åpenbares er hele sannheten
som ordenen står inne for. Her oppsummeres de foregående gradene og
man ser også nærmere på dem som når
frem til denne grad. Mennesket består
av instinkter, følelser, vilje og intellekt.
Her danner det seg en firedelt pyramide eller kjegle. I den brede bunnen
finnes de fleste menneskene. Det er de
som lar seg påvirke av instinkter. Dernest kommer et lag som lar seg påvirke
av følelser. Deretter et nytt lag hvor
viljen er fremtredende, og i det øverste
lag de som lar seg lede av sitt intellekt.
Vi ser her trekk som vi kjenner igjen i
læren om de fire temperamenter og i
Platons lære om personligheter.
Graden har helt klart et eksklusivt
budskap om at ikke alle når den fjerde
grad. De som når denne graden danner
på mange måter en elite, men denne
eliten eliten er nødvendigvis ikke ekskluderende.
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BILLEDTEKSTER:

BILDE 1 SIDE 16: Bildet viser Pythagoras som
foreleser. Det påfallende ved bildet er at det
er så mange kvinner til stede. Kvinner var
medlemmer av Pythagoreerordenen.
BILDE 2 SIDE 16: Bildet viser den tenkende
Pythagoras.
BILDE 1 SIDE 17: Bildet øverst på side 17 er
av beregningen i en likebenet trekant. Dette
er en av verdens mest kjente geometriske
modeller og beviser.
BILDE 2 SIDE 17: Bildet viser Pythagoras med
sin berømte trekant.

AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER
Pythagoras har inspirert på mange
felter. Som ordensbygger er han spennende for han har klare etiske og erkjennelsesmessige mål med sin orden.
Den har i tillegg klare asketisk trekk.
Det vi kan lære av Pythagoras er at
«det er alvor i vår lek». Å arbeide på
seg selv kommer hverken av seg selv
eller lett. Det er en evig kamp og en
Sisyfosoppgave. Ikke før synes du å ha
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

nådd målet, før du på nye felter må begynne om igjen. For den som søker inspirasjon på dette planet, er åpenbart
Pythagoras en god følgesvenn og læremester. Han har mange visdomsord å
komme med, selv over en tidsavstand
på mer enn 2.500 år.

R

17
48

i

ORDENSHUSET I STAVANGER

TEKST:
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DEN STORE DUGNADEN

– Ordenshuset i Stavanger
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«Plutselig var huset borte. Revet ved
daggry. Tilbake ble en parkeringsplass. Et åpent sår i landskapet.
Mange ordensmedlemmer har gått
oppover Ny Olavskleiv og kastet et
blikk mot stedet der trappen var. Her
gikk vi inn. Med og uten galla. Det
dryppet her og der når det regnet.
Men det var lunt og varmt.»

S

lik starter avdøde bror Olav Heskestads «Den Store Dugnaden»,
et hefte som ble utgitt etter at
Ordensbygget var fullført og innviet til
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bruk av Stor Sire Erik Evjen 12. og 13.
april 1985. Heftet er meget godt og
livat skrevet i en litt sarkasmehumoristisk penn. Heftet er uten bilder, men
det er på det rene at bror Eks DSS
Einar Haga var meget flittig med den
fotografiske dokumentasjonen, utenom det fysiske bidrag, av dugnadsånden som hersket blant brødre og
søstre fra april 1984 og i et drøyt år
framover til vårt flotte bygg sto ferdig.
«Ofte for varmt i logesalen. Noe
Kristian påpekte med jevne mellomrom. Nå var huset borte. Vi sto på
gaten, og mange spurte «Hvordan gikk
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

dette til»? Det ble forespeilet et nytt
bygg på tomten vår, og tilstøtende
tomter. Et stort moderne bygg hvor vi
skulle disponere en etasje. Forsikringsselskapet gjorde sitt beste. Men tiden
gikk og intet bygg ble påbegynt.
Mange mistet håpet. Skulle vi bli
leilendinger i mange år? Bitterhet mot
de som rev huset vårt begynte å gjøre
seg gjeldende. Hvor var styringen?
Imens fikk vi tak over hode i Bøndernes Hus. Mat ble levert fra nærmeste hotell. Det var et provisorium.
Trangt i garderoben og lite med sitteplass i salongen. Mange sto og hang til
det var passe tid å gå hjem. Det gamle
huset fremsto i minne med stadig
større glans. Vi husket tilbake til Kristine med den gode maten. Og til
hyggen og fellesskapet under eget tak.
Så kom oppsigelsen. Mange trakk et
lettelsens sukk. Men hvor skulle vi så
ta inn? Det ble forhandlet med Folkets
Hus om bomberommene. Men helt
ubrukelig til vårt formål. Antydning til
panikk. Så kom løsningen. Vi fikk leie
rom i Viste Strandhotel i Randaberg.
For noen var dette som å bli plassert på
de ytterste skjær. Mens andre var optimister og mente dette skulle gå bra.
Og stort sett gikk det bra. Det dryppet
i vestenvær og trakk kaldt i nordenvær.
En og annen ble forkjølet.
Så kom det glade budskap. Ordenen
hadde sikret seg tomten til Ynglingen,
Tjodolfsgt. 1. Nå skulle det bli nytt
Ordenshus. Pengeproblemer ville det
bli, men med stor dugnadsinnsats
skulle det gå, sa styret. Byggekomite så
dagens lys. Med Håkon som formann.
Timeskrivere ble utnevnt blant antatt
skriveføre som hadde liten evne med
hammer og sag. Sneballen begynte å
rulle. Vi var kommet til mars 1984 og
det gikk mot vår. Liv Eilertsen og
Kaare Johansen møtte frem og ble fotografert, med spader. Dato for innvielsen ble satt til 1. mars 1985 kl. 18.00.
Det store spranget var begynt.

TONENE FRA ORGELGALLERIET
Når det toner fra orgelgalleriet vil nok
noen brødre minnes med vemod de
anstrengelser og problemer disse små
kott har frembrakt. Det er ingen enkel
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BILLEDTEKSTER:
BILDE 1 SIDE 18: Inngangsparti og litt av bygningsmassen i Ordenslokalene i Stavanger i dag.
BILDE 2 SIDE 18: Den ene av to logersaler i
Ordenshuset i Stavanger.
BILDE 1 SIDE 19: Første spadestikk av dengang
DDRP Liv Fredriksen og DDSS Kaare Johansen.
BILDE 2 SIDE 19: Eks DSS Einar Haga i full sving
under byggearbeidet. Den karen er ikke skyggeredd!

under halet. Alle fem i haugen med
bord og spiker. Kaare fikk en spiker i
ryggen. Det blødde litt. Vi andre fikk
mindre skrammer. Et nytt lassokast
måtte til. Og så kom scenen med et
brak. Salen forsvant i grå støvrøyk.
Jobben var gjort.

CAFE «INTIM»

sak å legge et gulv som skal bære
mange hundre kilo. Og når så tegninger og beskrivelser ikke finnes i den
nærmeste omkrets, kan så mangt
hende. Med møye og besvær var gulvplankene på plass. Fagmann målte og
ledet operasjonen. Det var et lærerikt
stykke arbeide. Spiker ble slått ettertrykkelig inn i plankene. Organisten
skulle ikke falle ned. Da kom byggeleder. Det skulle brukes to dimensjoner på plankene. Alt måtte gjøres
på nytt. Det er da man bør telle til ti.

DA SCENEN RØYK
Det var en lørdag i november. Kaldt og
mørkt ute. Vi var ca. femten brødre
som var møtt frem. For mitt vedkommende var det alltid med en viss
spenning hva byggeleder ville sette oss
til. Det viste seg at hovedscenen i den
gamle festsalen skulle rives. De korte
direktiver fra byggeleder ble gitt, og

R

dermed tok amatørene fatt på et meget
vanskelig arbeide. Det ble saget på
begge sider, og løsnet på bord både
over og under. Den ene bjelken etter
den andre suste i gulvet så støvet føk.
Helt uten farer var selvsagt ikke
jobben. Noe som ble uttrykkelig forkynt av brødre som ikke deltok i operasjonen. Den minste bevegelse
resulterte i at «huset» skalv. Ingen
kunne lenger oppholde seg over eller
på sidene.
Da var det et lyst hode, som arbeider i en bank, antydet at kan hende var
lasso løsningen. Et solid tau ble skaffet
tilveie og lassokastingen begynte. Etter
to-tre hiv fra bankmannen, ble det fast
fisk i en bjelke. Fem mann tok spenntak i gulvet og halte. Nå er det slik med
riving at herjelysten fra barndommen
ofte blomstrer opp. Derfor ble bord og
planker med femtoms spiker i, kastet
ned for fote. Tilslutt en stor haug på
gulvet. I denne haugen befant vi oss
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Nabohuset, Madlaveien 24, kalt Wågevillaen, hadde en kjeller som var lite
kjent på byen. Og aller minst kjent er
Cafe Intim, som i tiden under den store
dugnaden holdt til i kjelleren. Den var
utstyrt i en stil som er vanskelig å
tidfeste, men tjente sitt formål.
To søstre skulle hver kveld koke
kaffe. En sosial gest overfor de som
slet ute på bygget. En pakke Mariakjeks var selvsagt av det gode. Men
kjeksen ble tatt av menyen ganske
snart. Og det dukket opp rundstykker
med ost, skinke og salamipølse. Det
kom smørbrød med egg og ansjos.
Sjokoladekaker og kringler. Til og med
lefser. Tilslutt lignet menyen mer på en
fest i et landsens misjonshus, enn på
dugnadsmat. Bomben sprang en lørdag. Da ble vi ropt inn til fiskesuppe.
Det var Mary Dahl som var oppfinneren av det nye gastronomiske innslaget. En lørdag ble det servert oksehalesuppe. Dugnadsgjengen begynte å
bli kresne i matveien. Kun det beste
var godt nok. Et lite regnestykke forteller at søstrene i byggetiden har kjøpt
inn for egne penger mat og kaffe for ca
kr. 35.000.

HÅNDTLANGERNE
I Oscar Braatens bøker står det å lese
om murerne som en slags håndverkernes overklasse. Under disse sto
håndtlangerne som slet med trauene
fulle av mørtel og murstein. Mange var
vi som kom med blandt annet hånd-
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symaskinene surret, ble det sladret og
kost etter god gammel oppskrift.
Mange hadde vel trodd det ville bli et
langvarig og hardt arbeide, men
plutselig fikk byggeleder den oppmuntrende melding at gardinene var
klar til montering. Monteringen ble
stort sett foretatt Palmesøndag. Gardinene pryder våre lokaler, og alle som
har deltatt på gardinsiden, fortjener
honnør. Et eksklusivt preg på det hele.

EN VANLIG LØRDAG I FEBRUAR
Det er lørdag morgen i 6-tiden.En
gjeng skal gjøre klart for avretting av
gulvet i den store festsalen. Men først
må gammel lim og fliser fjernes. Det
brukes øks, spett, gammelt vannrør og
brekkjern. Tomme for tomme blir
renset. Det tar på armer og rygg. Men
det verste er bråket.
langerne. Det var en staut gjeng både
av yngre og eldre brødre. Vi lærte snart
visse uskrevne lover. Først skulle jerndunkene bankes rene for størknet
masse fra kvelden før. Deretter skulle
dunkene plasseres med likt antall
meter mellom hver. Så måtte murstein
legges tilrette og med rett side mot
veggen.
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HUNDVÅG-GJENGEN
Hundvåg-gjengen var en gruppe Odd
Fellows, mest damer, som holdt til i et
verksted på Hundvåg utenfor Stavanger. Her ble paneler pusset og pusset,
nesten som et urmakerarbeide, ble det
fremholdt. Her ble det også avholdt
julebord for spesialarbeiderne og
underholdning ble det i form av trekkspill.

BOREMASKINENE
Intet moderne verktøy er så vederstyggelig som boremaskiner. Lyden er
nok til å bringe fornuftige mennesker
til randen av hysteri. Det lukter vondt
og det ryker svart. Slangene buktet seg
inn i kjelleren kveld etter kveld, og de
naboer i nærmeste gater som gledet
seg til en middagslur, kunne med
fordel gå i kjelleren. Inne i dypet under
bygget vårt arbeidet brødre kveld etter
kveld til bråket og røyken. De var som
fortapt for denne verden.

DEN STEINETE JORD
Etterhvert som innvielsen nærmet seg
ble tanken på husets utvendige omgivelser mer og mer plagsom. Vi raket og
bar stein. Vi trillet stein og raket på
nytt. Så dukket en kvinnelig gartner
opp. Med spesialrive. Og da det verktøyet ble tatt i bruk, kom det for dagen
anseelige mengder med stein. Så kom
billass etter billass med planter og
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blomster. Hagen begynte å ta form. Så
kom flaggstengene på plass. Da var det
like før.

MURERNE
Arkitektens tegninger ble slått opp.
Det var som å skue inn i det forjettede
land. Mange fikk den store skjelven av
økonomiske vyer bare ved synet.
Andre kostet på seg den kjølige faglige
minen og sa «at når vi først skulle
bygge, kunne intet mindre bli aktuelt».
Ynglingen skulle forlate tomten i
november. Imens kunne vi gå i gang
utvendig. Vinduene i øverste etasje ble
spikret igjen. Til stor forundring for
utenforstående. Så kom gravemaskin,
og støping av grunnmur. Huset skulle
blendes med murstein. Det skulle bli
søyler og ringer og gesimser.
Blandemaskinen gikk, time etter
time, kveld etter kveld. Murerne møtte
opp. Kjeledresser måtte fornyes. Det
nærmet seg fellesferie, og man begynte
å se konturene av et bygg som ville
ruve i bydelen. Stellinger ble satt opp
og tatt ned på rekordtid. At knærne
rister og magen er urolig, er det ingen
som ser. Stellingen må opp.

GARDINGJENGEN
Noe som blir lagt merke til i ethvert
hjem, er gardinene. Omskrevet kan
man si: Se på gardinene, og du får et
inntrykk av de som bor i huset.
Gardinene ankom. Det var kvalitet og
stil. Både arkitekt og leverandør må
berømmes. Men gardiner skal syes til
sitt formål. Både med maskin og hånd.
Det ble mange meter. Dessuten skal
det settes på bånd til kroker, og ellers
annet raffinert utstyr. Byggeleder var
raus og tildelte gardingjengen et avlåst
rom i Wåge-villaen. Der var det godt
og varmt. Og mens kaffen putret og
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

PENSJONISTENE
Noen kommer - noen går. Så også i vår
orden. Vi blir pensjonister enten vi vil
eller ikke. Nå er det ikke så vanskelig
å bli pensjonist som Odd Fellows i
Stavanger. I ganske mange år har de
pensjonerte brødre drevet sin krets på
en imponerende måte. Dessverre har
også pensjonistene vært husløse. Det
var vel naturlig at da dugnaden begynte,kom pensjonistene med fra
første time. Til og med på taket ble det
observert pensjonister. Mens mange
av oss yngre foretrakk bakkekontakt.

OG BAKOM SYNGER HISTORIEN
Så sto endelig Odd Fellow-gården
ferdig. Den gamle trebygningen som
huset Ynglingen er forvandlet til et
monumentalt bygg. Alle som er glad i
arkitektur kan glede seg over Odd
Fellow-gården l Stavanger. Arkitekten
må få stor ros. Det er helt på det rene
at vårt bygg kommer langt frem i
rekken av ordensbygg. Både utvendig
og innvendig. Stil og eleganse er forenet med god bruksutnyttelse. Våre
logesaler er et felleseie vi kan glede oss
over på hvert logemøte. Og våre selskapslokaler er blant de fineste i byen.
Men bakom det fine ordensbygget
synger historien om en lang ferd i det
ukjente. Laugmannsgården-Tivolifjellet-Ny Olavs-kleiv l7. Mange timer er
brukt til diskusjoner. Likevel gikk Ordenen fremover og ordenens grener
kan skyte nye knopper. Det vil ikke stå
om plass til møtevirksomhet. Slitet og
bekymringene som er over er en god
stol å sitte på.
Hva vi selv bidrar med er til fremme
av Ordenens idealer.

INNSPURTEN
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Det nærmet seg innvielsen som var be-

ORDENSHUSET I STAVANGER
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BILLEDTEKSTER:
BILDE SIDE 20: Fra ombyggingen av Ynglingen.
KFUM/KFUKs gamle hovedsete i Stavanger.
BILDE 1 SIDE 21: Fra den flotte salongen i
dagens Ordenslokaler.
BILDE 2 SIDE 21: Landemerker er det mange av
i Stavanger. Som her – de karakteristiske
husene på havnen i byen.

stemt til fredag 12. og lørdag 13. april
1985. Møbler ankom etter mørkets
frembrudd, men ble pakket ut og satt
sammen. Haugen med innpakningspapir utenfor huset vokste til store
dimensjoner. Noen vasket, noen tørket
støv og noen støvsuget. Paneler ble
polert for tredje gang. Så snart et rom
var ferdig, og det ble antydet at nå
måtte det låses av, så ankom elektriker
eller snekker som skulle gjøre et eller
annet. Dermed kunne de flittige søstre
begynne forfra igjen. Under monteringen av møblene viste søstrene en
betydelig mer avansert sans for systematikk. Ute luktet det av vår. Men
ingen hadde lenger noen luktesans av
betydning. Selv den til vanlig smarte
kvinne var forvandlet til et lutende
kvinnemenneske med svette i pannen.
Og det er mulig at tanken på støvet
som hopet seg opp hjemme i vårsolen,
frembrakte hetetokter.
Innspurten var begynt. Og den
skulle bli hard.

DEN STORE FESTEN
Så var den store dagen kommet. En
gryende vår kunne merkes i Stavanger.
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Det var den 12. april. En dato som vil
bli husket av Odd Fellows i Stavanger.
Lang ferd var slutt. Tilreisende gjester
fra Oslo, Kristiansand og Haugesund.
Kl. 9 om morgenen var det flaggheising. Liv og Kaare fikk heise hvert sitt.
Det var et år siden de tok det første
symbolske spadestikk. Mange søstre
og brødre var møtt frem. Kl. 11 var det
pressekonferanse. Fint oppslag i
pressen. Stor Sire var imponert. Han
antydet at det var det fineste Odd
Fellow bygget i Europa. Stort mindre
kunne det ikke bli snakk om. Om
kvelden var det innvielsesfest. Galla
selvsagt. Festmeny og prolog. Harald
var toastmaster, siden han er fra
Bergen. Taffelmusikk og mange taler.
Men før det kom så langt, var den
store, vakre logesalen høytidelig innviet til sitt formål. En begivenhet for
alle som var tilstede. En mektig
seremoni. Lørdag kveld ble den lille
logesalen innviet. Med fest deretter,
slik at flest mulig av oss i Stavangerlogene kunne få være med. De samme
talene lørdag som fredag. Godt tilrettelagt. Og bygget vårt ruvet i
bydelen i all sin prakt. Flaggene vaiet i
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vårvinden. Det var som et budskap om
en lykkelig fremtid. Og lokalene våre
varmet om hjertet. Glemt var svette,
slit og verkende rygger. Det var to
gledens dager. Og bygget vårt, utvendig som innvendig, er som et
smykke. Farvene harmonisk avstemt.
Interiøret stemmer til høytid, selv på
en vanlig logekveld. Og ute på fasaden
kneiser de tre kjedeledd. Et synlig
symbol for alle om en verden i tjeneste
for det gode. For Vennskap-Kjærlighet
og Sannhet. For tro- håp og barmhjertighet.
Da Stor Sire Erik Evjen assistert av
sine Storembedsmenn innviet våre to
logesaler til ordensbruk og overga oss
bygget kom han med følgende ord:
«Jeg gir dere, som innviet til våre
arbeider denne hall. Må alltid fred
herske innenfor disse murer og må her
aldri høres et vondt ord. Må alt som
går ut herfra være godt og tjene det
gode. Måtte våre etterkommere i
Ordenen ta vare på vårt kostelige
Ordenshus, og holde det like høyt i ære
som vi som hadde gleden av å forme
det.»

SLUTTORD
Det skal tillegges at den inngang som
fra 1985 ble benyttet, ved trapper opp,
i 2003 ble endret til å ha inngangen i
underetasjen, for på den måten frigi
nødvendig plass, samt at Lille Festsal
ble noe utvidet og vi fikk en liten
terrasse på utsiden mellom Store og
Lille Festsal.
Bygget er opptatt hele uken, noen
ganger også for utleie i helger, på
dagtid også for sluttede selskaper,
minnestunder, konfirmasjon, bryllup,
annet. Vi har også våre leietakere i
bygget.
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VELLYKKET KONSERT PÅ ROMERIKE

FLOTT KONSERT
PÅ ØVRE ROMERIKE

Konsentrerte kormedlemmer i «Godt og Blandet» øver til konserten i Nes Kirke 25. november 2018.

Panfløytist Roar Engelberg.
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Flott konsert på øvre Romerike til
inntekt for den nye redningsskøyta,
Odd Fellow III.

S

om alle kunne lese i forrige
nummer av De Tre Kjedeledd, arrangerte Odd Fellow loge nr 156 Kongsleden torsdag 25. oktober
2018 kl. 1930 en kirkekonsert i Nes kirke på Øvre Romerike.
Takket være gode samarbeidspartnere
fikk vi netto kr 26,530 til Landssaken.
Odd Fellow loge nr 156 Kongsleden
er en av landets yngste og minste loger.
Den ble instituert på Skarnes i
september 2016. Vi er stolte av vår
loge. Vi er også stolte fordi vi kan
markedsføre Odd Fellow Ordenen nasjonalt, og vår landssak spesielt.
Den norske, og internasjonalt kjente
panfløytist Roar Engelberg og koret
«Godt og Blandet» fra Fenstad deltok.
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Primus Motor for konserten, fra vestre: Bror Jon Århus, Storrepresentan Hans Jacob Jacobsen, Eks Overmester Sverre
Ingvar Garmark og Eks Overmester Per Johan Myhre.

Gjenom programmet fikk vi høre den
kjente «Gje meg handa di venn»,
salmen som hele verden synger, nemlig
«Amazing Grace», den rotnorske
Einar Skjæraasenteksten «Du ska itte
trå i graset» og Erik Byes geniale «Blå
Salme». Oppmøtet var meget bra
denne torsdagskvelden. Det kom gjester fra Nes og Romerike . Vi fikk gode
tilbakemeldinger. De fremmøtte merket seg at logebrødrene i Odd Fellow
loge nr. 156 Kongsleden stilte i logeantrekk og at vi ønsket gjestene velkommen. Vi kunne ha ønsket oss flere
Odd Fellows, men noen kom det.
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Panfløytist Roar Engelberg er også
en habil maler. I anledning konserten
solgte han noen av sine akvareller.
Som en gest til Ordenen og dens
arbeide for det altruistiske perspektivet i landssaken, ga han like god
halvparten av inntektene fra akvarellsalget til vår landssak.
I anledning konserten i Nes kirke
om kvelden, holdt Roar Engelberg på
formiddagen en intimkonsert på Nes
Sykehjem. Dette var til stor glede for
beboerne og deres pårørende.
Tekst: Hans Jacob Jacobsen
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OM REFORMARBEIDET I ENGLAND

HUMANITETENS
FORKJEMPERE
Odd Fellow Ordenen oppsto i England omkring 1730.
Dette var før Opplysningstiden og humanismen hadde fått
virke. Vi trekker sjelden inn at i vår Ordens levetid har

menneskers materielle levevilkår forandret seg dramatisk
til det bedre. Det er virkelig noe å reflektere over.
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John Howard (1726–1790.

D

e fleste av 1700-tallets borgere
levde under livsvilkår som vi
knapt nok kan tenke oss. Om
livet i sivilsamfunnet var rått og brutalt,
var fengselslivet enda verre. Hvordan
det kunne være, får vi en anelse om når
vi i vår tid får rapporter fra fengsler i
andre kontinenter. Å bedre menneskenes kår synes alltid å bli preget av
pionérer og noen innbitte forkjempere.
Vi skal her trekke frem et par slike. Og
vi bør ha i mente at Odd Fellow Ordenen alltid har hatt som sitt motto «to
elevate the Character of Man». Å
bedre menneskenes kår er noe vi aldri
blir ferdige med.

FORTIDENS FENGSLER
VAR RÅTNE HULL
Våre humane fengsler er av meget ny
dato. Å dukke ned i norske fangehull
for mindre enn hundre år siden ville
for de fleste ha vært en sjokkartet opplevelse som de sent ville glemme. Går
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Elisabet Fry (1780–1845).
vi enda lengre tilbake i tiden, var det å
bli fengslet ofte ensbetydende med å
dø innenfor fengselets murer.

JOHN HOWARD (1726-1790)
I industrialismens England var det
langt dystrere enn vi kan forestille oss.
En av de første som begynte fengselsarbeidet var John Howard (1726-1790).
I boken «I kamp mot nød» beskrives
hans opplevelse slik: «Renslighet og
hygiene er fullstendig ukjente begreper. Overalt skitt, utøy og stank.
Man ser menneskevrak sykne hen i
dype kjellerhull. I andre fellesrom er
kvinner, menn og barn stuet sammen
på et minstemål av plass. Her fødes det
barn, og her visner gamle mennesker
bort. Griskhet, utskeielser, sult, fortvilelse, grusomhet og hjelpeløshet, det
er den atmosfæren fangene lever i.
Disse omgivelsene blir samtidig et
ynglested for nye forbrytelser.»
John Howard fikk igangsatt en
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rekke reformer. Men mye ble dessverre bare gjort på papiret. 23 år etter
Howards død – i 1813 – sto ellevebarns
moren Elizabet Fry ( 1780-1845) utenfor det beryktede fengselet Newgate.
Det var Londons største. Forholdene
var slik at direktøren nektet henne adgang. Selv turde han aldri gå inn i
fengselet uten sterk bevoktning av
redsel for fangene. Så utrolig det enn
høres ut, gikk Elizabeth Fry inn i
fengselet alene. I kildene heter det
videre: «Det hun finner, er verre enn
hun hadde forestilt seg. Ekkel stank
slår mot henne, uartikulerte lyder når
øret, lyder som ikke kan komme fra
menneskers munn. Berusede kvinner
skråler, menn banner, unge gutter
brøler og gauler. Og inniblandt lyder
barnegråt og sutring fra spedbarn.
Midt oppe i skitt og urenslighet bor og
sover disse fangene i ett trangt rom. Alvorlig syke ligger på råtten halm eller
på bare steingulvet. Barna, fremfor alt
de som er født i fengselet, er nesten
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nakne. Det er en ubeskrivelig elendighet.»
Det engelske rettssamfunnet var på
ingen måte innrettet mot den nye
tiden. Det var en middelaldersk rettsoppfatning som rådet. Fengselet ble
brukt til oppbevaring av uønskede individer. Den franske sosiologien og
filisofen Michel Foucault har kalt det
som skjedde med fengsler og i psykiatrien for «Den store innesperringen».

EN INTELLIGENT RETTSSIKKERHET
– ET UMISTELIG GODE
Et av de rettssikkerhetsmessige paradoksene fra den tiden var at man ble
kastet i gjeldsfengsel. Og man ble
sittende i fengsel til man kunne betale
gjelden. Det betydde i klartekst at de
fleste ble sittende der resten av livet
frarøvet muligheten til å kvitte seg med
gjelden. Et annet forhold var at fengslene ble drevet av folk som tjente
penger på dem. Jo flere fanger og jo
billigere fengselene ble drevet, dess
større ble fortjenesten.
Elizabeth Fry kjempet først mot all
den elendigheten hun så. Deretter tok
hun fatt på opplæringen av fangene.
Mennene fikk lære et håndverk. Kvinnene lærte husarbeid.

«UNDERET I NEW GATE»
På kort tid begynte man å snakke om
«underet i New Gate». Kildene sier:
«Det trenges ingen nye lover eller tiltak fra myndighetenes side. Forholdene i fengselet blir forandret
gjennom fangenes eget arbeid. Alle
som vil se det, kan overbevise seg selv
om det. Hele Storbritannia snakker om
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det, journalistene kommer, representanter for myndighetene, selv utlendinger, og alle ser de noe helt nytt. De
finner renvaskede gulv og snakker med
rene og skikkelig kledde mennesker.»
John Howard og Elizabeth Fry
klarte å bryte kynismens og menneskeforaktens jerngrep om et samfunn i
rask utvikling. De klarte å få frem
humanistiske verdier, slik at mennesket
kunne vokse og hjelpe seg selv. De
kjempet mot mange odds. Det var nok
av røster fra dem som forsto at «det
nytter ikke» og «dette avskummet fortjener ikke bedre». Men slik er barmhjertighetens natur. Den kjemper mot
alle odds. Den lider alltid nederlag.
Men den reiser seg igjen i ukuelig tro
på at det nytter å gjøre godt, det nytter
å være god, og det nytter å forsøke om
igjen. Den unge ellevebarns moren er
et forbilde og symbol som vi alle kan
hente lærdom og inspirasjon fra.

ET DATIDENS BLIKK
PÅ NORGE OG BODSFÆNGSELET
Et av de eldste fengselene i Norge er
fengselcellene på Akershus festning.
Det er grufullt å besøke dem den dag i
dag. Gjennom hundreårene var disse
cellene åstedet for den mest menneskelige nedbrytelse. Neste steg kom i
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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1830-årene da det ble besluttet å bygge
syv botsfengsler i Norge. Det ble med
ett.
Bodsfængselet eller «Botsen» sto
ferdig i 1851 og ble bygget etter et
prinsipp hvis fangene kunne overvåkes
samtidig med at de var isolert fra
hverandre. I sin isolasjon skulle de
tenke over sine misgjerninger og «gjøre
bot». Denne straffetenkemåten ligger
mil fra den vi ser i England hvor fengslene ble stuet fulle av alle slags
mennesker fra nyfødte til dødende.
Botsfengselets arkitektur er hentet fra
den engelske filosofen Jeremy Benthams (1748-1832) modell kalt «panopticon» hvor vokterne hele tiden
kunne se fangen, men fangen kunne
ikke se noen. Fangene blir en form for
overvåkede «laboratoriemus».
Fengslene vil hele tiden leve i en begrepsmessig avklaring mellom hevn,
straff, soning, forbedring, samfunnets beskyttelsesbehov og rehabilitering.
En av de viktigste røstene for å humanisere fengselsstraffen er den franske
filosofen Michel Foucault (1928-1984).
Han skrev en rekke banebrytende bøker
som finnes i gode norske oversettelser.
Blant andre «Galskapens historie»
(Gyldendal, første gang 1973) og «Overvåkning og straff» (Gyldendal, første
gang på norsk i 1977).
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REDAKTØRSKIFTE I «DE TRE KJEDELEDD»

NY REDAKTØR I
«DE TRE KJEDELEDD» FRA 2019
Fra 2019 er Dag-Runar Pedersen ansatt som ny redaktør av «De Tre
Kjedeledd». Det siste redaktørskiftet
fant sted i 1996 da Kjell-Henrik
Hendrichs overtok etter Einar Lindberget. Magasinet er Storlogens offisielle organ og skal målbære de
offisielle synspunktene som Storlogen
står for og fremmer. I tillegg skal
magasinet belyse og gi kunnskap om
de fleste sidene ved Odd Fellow
Ordenens aktuelle liv, historie og verdier.
«De Tre Kjedeledd» har hatt en
samtale med den påtroppende redaktøren som holder til i Kristiansand.
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– Hvem er du, Dag-Runar Pedersen,
hvor kommer du fra, og hva er din bakgrunn?
Jeg er vel et komplekst menneske med
mange sider. Både de gode og de mindre gode. Og som de fleste, ønsker jeg
å skjule de mindre gode sidene og
framstå som robust, kunnskapsrik, inkluderende og jovial. Men om det er
meg…?
Til jeg var syv år bodde jeg i en liten
bygd som heter Gransherad i Telemark. Omgitt av lange furulegger på
alle kanter. Kilometervis til nærmeste
nabo. Startet min skolegang i Brevik og
bodde i området fram til jeg startet å
studere i Kristiansand i 1975. Utdannet
meg til revisor, men fant ut at det skulle
jeg ikke være. Ble gift med en «kristiansandspige» og trodde livet skulle
leves der. Men det ble ikke slik.
I første delen av mitt voksne liv
jobbet jeg innenfor hotellbransjen.
Min første daglige lederjobb var på
Nordseter Høyfjellshotell i Lillehammer (gamle Lande Høyfjellshotell) før
karrieren førte oss videre til Beitostølen. Etter det har det blitt lederjobber mange steder, men Volvo og
markedsføring/kommunikasjon har
vært min arbeidsplass i mange år. Først
som forhandlersjef i Arendal og Kristiansand, så ved hovedkontoret i Oslo
og siden på hovedkontoret til Volvo
Car Corporation i Gøteborg. Der
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jobbet jeg i markedsavdelingen med
ansvar for CRM globalt. En av oppgavene der var å være redaktør for
kundemagasinet til Volvo Cars – 17
språk og distribuert i over 20 land. Nå
skal det sies at vi hadde en profesjonell
redaksjon i London – så min oppgave
var mer strategisk enn taktisk.

spirert av historien rundt Medicifamilien i Firenze, renessansens vugge.
Lederskapet, troen på menneskets iboende kraft, det å sette et fotavtrykk og
skape noe som er større enn deg selv,
er fascinerende. Mot til å tro på noe
som er større enn deg selv og så faktisk
leve det.

– Og så ble det ikke så mye med biler
lenger?
– Nei, vi kom tilbake til Kristiansand i
2003 og jeg begynte i Agder Energi
som adm. direktør for LOS, Agder
Energis markedsselskap. Ble etter et
par år overflyttet til konsernstaben som
kommunikasjonsdirektør for konsernet. Har ellers jobbet som rådgiver
med lederutvikling og kommunikasjon.
Jeg er fortsatt i fullt arbeid ved siden av
min nye rolle som redaktør i DTK.

– Hva har fått deg til å gi deg i kast med
å redigere et så spesielt tidsskrift som
Odd Fellow Ordenens offisielle organ?
– Jeg begynte å lese bladet lenge før jeg
selv ble medlem. Min svigerfar var
Odd Fellow og bladet lå gjerne fremme
på bordet når jeg kom på besøk. Det
var vel hans måte å fortelle meg om
Odd Fellow Ordenen på.
Et magasin, det håndfaste i papir og
det trykte ord, er spennende. Det er så
absolutt. Når det først er skrevet og
trykket, så lever det for bestandig. Og
da må det være substans og korrekt det
som står skrevet. Odd Fellow Ordenen
er en stor organisasjon som vil noe mer.
Og DTK skal bidra til at våre søstre og
brødre kan finne fortellinger, forklaringer og refleksjoner som gjør at de
selv kan utvikle seg som medmenneske. Vi har en lang og viktig historie
å fortelle. Vi har et internasjonalt samarbeid som er tuftet på felles verdier.

– Av det du har sagt, så forstår jeg at du
ikke bor alene
– Det er riktig observert. Jeg er gift
med samme kone (40 år neste år) og vi
har en datter på 24 som studerer
psykologi i Budapest, Ungarn.
Vi bor rett ved sjøen i Kristiansand
og har en sommerhytte bare 10 minutter unna. Vi reiser til Italia så ofte
vi kan. Vi har funnet vårt sted i Lucca
og elsker å være der. Jeg er veldig inDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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REDAKTØRSKIFTE I «DE TRE KJEDELEDD»

Vi har en stor og desentral organisasjon der vi må forsøke å dyrke mangfoldet og ta bort variasjonene.
Jeg tenker at DTK på mange måter
kan ha en oppdragende effekt. Ikke
ved å være belærende, men forsøke å
møte søstre og brødre der de er og så
forsøke å lede dem videre mot Ordenens visjon og vår misjon.
– Hvor lenge har du vært medlem av
Ordenen?
– Jeg har nå vært ordensmedlem i 34 år.
Jeg har vært og er fortsatt Distrikts Stor
Sire i Distrikt nr 14 Vest-Agder. Jeg
har et stort engasjement for hva
Ordenen står for og hva vi i fellesskap
kan gjøre i det samfunnet vi lever i. Vi
trenger en motvekt til det kyniske
samfunnet vi beveger oss i. Et samfunn
der penger og status ser ut til å være det
eneste styrende. Da trenger det
tenkende mennesket noe mer, noe som
er større enn oss selv. Vi trenger et
kompass, en retning til noe som er
annerledes og som kan utvikle meg
som menneske. Det er det som engasjerer meg og som gjør at jeg har sagt
ja til å være redaktør. For jeg mener at
DTK er en viktig budbringer og et sted
hvor fortellingene har substans og
verdi.
– Å være redaktør er noe langt mer enn
å være en postkasse. Du skal styre og
lede en utvikling. Hvilke tanker har du
om det?
– Først må jeg si at jeg har den aller
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største respekten for det arbeidet som
er gjort med DTK gjennom mange,
mange år. Avtroppende Stor Redaktør
har gjort en fenomenal innsats og
bidratt til ordensforståelse og utvikling.
At vi nå jobber med å endre litt på
DTK må overhodet ikke tolkes som
kritikk mot det Stor Redaktøren har
skapt. Tvert i mot. Det er en forandring for å bevare. Jeg ønsker å skape et
medlemsblad som ikke utelukkende
skal målbære Ordenens synspunkter
fra Stortingsgaten. Min ambisjon er at
vi forteller og skriver om vår felles innsats for Ordenens lære og budord.
Knausgård skriver i Min Kamp en
omformulering av Undsets betraktning
om at verden forandres jo ikke, det er
vår måte å betrakte verden på, som forandres. Og i det ligger det at vårt mål,
våre ritualer og symboler skal ikke forandres. Men måten vi beskriver dette
på forandres stadig. Noen ganger
umerkelig, andre ganger mer dramatisk. Og det skaper spenninger. Og
DTKs rolle i dette, blir å forklare, bekrefte og berolige.
Videre er mitt inntrykk at våre
søstre må få større plass i vår Orden.
Vi er organisatorisk likestilt og det må
få uttrykk også i bladet vårt. Både
Rebekkainstitusjonen, men også søstrene må gjøres mer synlig. Jeg mener at
De Tre Kjedeledd skal berede grunnen
mot den dagen vi får en kvinnelig Stor
Sire.
Det er jo slik at det ikke er reDE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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daktøren alene som legger strategien
for DTK. Stor Sire har det overordnede redaktøransvaret og det er
naturlig at Stor Sires mening og tanker
kommer til uttrykk i bladets innhold og
utseende. Videre har vi en aktiv Informasjonsnevnd som også skal være med
å utvikle medlemsbladet – som en del
av et større kommunikasjonsstrategisk
grep. Så selv om redaktøren er selvstendig og ansvarlig, er det mange gode
medspillere både i Storlogen og utenfor i vår Orden.
Ønsker vi å bli synlige som en verdibærer i det samfunnet vi lever i, tenker
jeg at vi også må slippe eksterne
krefter til i bladet. Gode artikler som
beriker leseren, det er hva jeg leter
etter.
Men jeg vil aldri klare å fylle DTK
med godt, lesverdig stoff alene. Jeg er
imponert og ydmyk overfor Stor Redaktør Kjell-Henrik Henrichs i så
måte. Hans bidrag er uerstattelig og jeg
er glad for at han lovet meg å bidra
også i fremtiden.
Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs
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SAMUEL JOHNSON
– BYGGMESTEREN AV EN FULLTONENDE ORDEN

for Rebekkasøstrene

SAMUEL JOHNSON

SCHULER COLFAX
SituaUtviksjonen
lingen av
i Enggradland i
systemet
Ordegjennom
nens
utvalgsførste tid
arbeid
hvor
fra 1813
man kun
til 1816.
hadde
én enkelt
innvielse.

ENGLAND 1730–1816
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BRØDRE

INNVIELSE

ENGLAND 1816

BRØDRE

DEN HØYE SANNHETS GRAD
DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD
DET GODE VENNSKAPS GRAD
INNVIELSE

Ritualmodell 1

Det er to dominerende og helt avgjørende skikkelser i utviklingen av Rebekkainstitusjonen. Den ene er Schuyler Colfax (1823–1885) som fikk innført en æresgrad for ektefeller av tredjegradsbrødre – den såkalte Rebekkagraden. Utover
denne æresgraden ble det ikke utviklet andre logegrader for Rebekkasøstre i
USA. Den andre er Samuel Johnson (1861–1928) som på egen hånd tok
spranget og fra første stund skape et fullstendig ordensprogram for Rebekkasøstrene i Norge. Johnson skapte en klar og likeverdig parallell til brødrenes Innvielse og tre grader. De norske Rebekkasøstrenes logegrader fikk de
samme navnene som brødrenes logegrader.

J

ohnsons fortjeneste har gjennom årene vært kraftig underkommunisert, for ikke å si
aktivt glemt. Dermed er viktig Rebekkahistorie og ordenshistorie blitt liggende i
svarteste mørke. Her skal vi se
nærmere og nøyere på hva som faktisk
skjedde.

ET KORT TILBAKEBLIKK
Vi tror at den første Odd Fellow loge
oppsto i byen Sheffield i England omk-
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ring 1730. Logene i England hadde den
gangen bare en ganske enkel innvielse
som ble foretatt i de vertshusene – the
pubs – hvor logene hadde sine møter.
Det var denne type møter og innvielser
Thomas Wildey kjente til fra England
og som var innholdet i de første
møtene han hadde i USA.
En del engelske Odd Fellow loger
ble samlet i en form for Storloge i 1810
under navnet Manchester Unity. I 1813
satte Manchester Unity i gang med et
ritualarbeidet som i 1816 medførte et
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

Ritualmodell 2

opplegg med en Innvielse og tre
påfølgende logegrader med navnet
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Denne Innvielsen og de tre gradene
dannet et rituelt univers.
Den som innførte dette systemet i
USA var ikke Thomas Wildey, men
hans sterkeste kritiker og konkurrent,
Henry Jackson.
Fra 1827 fikk den amerikanske Odd
Fellow Ordenen et nytt og annerledes
rituelt univers i tillegg til logeuniverset.
Dette fikk navnet «the Encampment».
Dermed fikk Ordenen to rituelle og
likeverdige universer.

1845
På Sovereign Grand Lodge Meeting i
1845 ble for første gang spørsmålet om
kvinner i Odd Fellow Ordenen løftet
frem av delegaten Williamson fra
Alabama i et møte 18. september dette
året. Men det er ingen grunn til å tro at
Williamsons initiativ skjedde i et
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Gradsystemet for brødre og
patriarker fra 1827 da Odd
Fellow Ordenen fikk sitt andre
unvierselle univers gjennom
leiren.

j

USA 1827
BRØDRE
DEN KONGELIGE PURPURS GRAD
DEN GYLDNE LEVEREGELS GRAD
PATRIARKGRADEN

DEN HØYE SANNHETS GRAD
DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD
DET GODE VENNSKAPS GRAD
INNVIELSE

Ritualmodell 3

Petrus Beyer

En Odd Fellows vandring fra
1827 gjennom innvielse, loge,
leir og frem til Storlogen.

USA 1827
STORLOGE
DEN HØYE SANNHETS GRAD

DEN KONGELIGE PURPURS GRAD

DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD

DEN GYLDNE LEVEREGELS GRAD

DET GODE VENNSKAPS GRAD

PATRIARKGRADEN

INNVIELSE

Arne Espelund.

vakum. Litteraturen fra forfattere som
Mary Wollstonecraft (1759-1797),
Olympe de Gouges (1748-1793) og
John Stuart Mills (1806-1873) og også
Den Amerikanske Uavhengighetserklæringen fra 1776 var fulle av
sentrale og bærende likestillingstanker
og menneskerettigheter. Disse kunnskapene hadde spredd seg som ild i
tørt gress blant liberale og fremtidsorienterte mennesker. Dette er et av de
viktigste bidragene fra Opplysningstiden som også står så sentralt for å forstå Odd Fellow Ordnenens store
utviklingslinjer.
Det oppsiktsvekkende er at det i det
hele tatt var noen få mennesker i en
bevegelse som Odd Fellow Ordenen –
som på ingen måte var noen akademisk, men en folkelig bevegelse –
som så tidlig tok likestillingstanker opp
i seg. Tanken ble lansert av Williamson
i 1845. Og likestillingstankene skulle
vise seg å ha gjennomslagskraft og bli
konkretisert.

1850
På Sovereign Grand Lodge Meeting i
1850 kom igjen spørsmålet opp om
kvinner skulle få adgang til Odd
Fellow Ordenen. Mange spørsmål
skulle avklares. Hvis svaret ble ja, reiste
det seg en rekke nye spørsmål. Ikke
minst måtte Ordenen avgjøre hva som
skulle være medlemskriteriene. Dernest måtte det avgjøres hvilken type
medlemskap det skulle være snakk om.
Beslutningen som ble fattet var at
spørsmålet skulle utredes til neste
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Sovereign Grand Lodge Meeting i
1851. Fødselsveene var allerede i gang.
Når slike spørsmål kommer opp i alle
typer beslutningsfora, deler forsamlingen seg gjerne i to omkring to poler.
Den ene argumenterer med tradisjoner og fortid. Den andre argumenterer med utvikling og fremtid. Den
førende skikkelsen i arbeidet for fremtid og fornyelse var Storrepresentanten
Schuyler Colfax, fra Indiana, en stat
som ligger opp mot de store sjøene i
nordøstlige del av USA. Colfax var
republikaner og var visepresident under president Ulysses G. Grant. Hvor
langt Colfax hadde tenkt seg at
kvinnene skulle nå frem i Odd Fellow
Ordenen, vet vi ikke. Men han var klart
en forkjemper få å få kvinnene med i
likestillingens og Opplysningstidens
navn.

1851
På Sovereign Grand Lodge Meeting i
1851 kom så spørsmålet opp til realitetsbehandling og avsluttende votering. Strategen bak det hele var igjen
Schuyler Colfax. Resultatet ble oppsummert dette:
• kvinner skulle få medlemskap i Odd
Fellow Ordenen på visse betingelser
• medlemskapet ble forbeholdt ektefeller av brødre med tredje logegrad
• medlemskapet ble markert ved en
gradgivning i ektemannens loge
• noe egentlig, selvstendig medlemskap for kvinner var det den gang
ikke snakk om
Det ser ikke ut til at det omkring
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

1850 var noen som tenkte eller snakket
om egne Rebekkaloger som en del av
Odd Fellow Ordenens samlede virksomhet. Heller ikke var det noen som
snakket og en generell adgang for
kvinner i Odd Fellow Ordenen. Det
var klart begrenset til ektefeller som
hadde menn med høyeste logegrad,
The Scarlet Degree. Vi kan si at Rebekkagraden var mannsavhengig.
Hvis vi ser på dette i dag hvor vi har
en helt annen erfaring og et helt annet
språk, kan vi spørre om denne enkle,
men vakre gradgivningen i en Odd
Fellow loge egentlig var noe egentlig
ordensmedlemsskap? Svaret er isolert
sett et klart nei. Men som så mye annet
som startet i det små, var det begynnelsen på noe prinsipielt som skulle vise
seg å vokse seg stort. Men allerede her
må vi påpeke at utviklingen i USA og
i Europa ble dramatisk forskjellige. Og
denne dramatiske forskjellen skyldtes
ene og alene én person, nemlig Samuel
Johnson.

DEMNINGEN SOM BRAST
Fra den prinsipielle åpningen av
ektefelles adgang til Odd Fellow Ordenen i 1851, skulle det bare gå atten år
før den første selvstendige Rebekkalogen ble stiftet. Dermed hadde Rebekkasøstrene fått en egen ordensarena å utvikle seg på. Etter at det hele
startet med adgang skarpt begrenset til
noen Odd Fellow brødres ektefeller,
tok det ikke mange tiår før alle kvinner
som fylte de vanlige medlemskriteriene som også Odd Fellow brødrene
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forholdt seg til, kunne bli selvstendige
medlemmer. Bildet som «demningen
som brast» er slående godt. De opprinnelige kriteriene som ble laget for å
gi kvinnelig ektefeller adgang til Odd
Fellow Ordenen, ble feid til side som
pinneved på alle måter, unntatt én.
Det er påfallende og oppsiktsvekkende at amerikanerne aldri har gitt Rebekkasøstrene den samme rituelle
utvikling som brødrene.
De amerikanske Rebekkasøstrene
har fortsatt bare én grad slik de fikk
det i 1851. Den Rebekkavirksomheten
som Stor Sire Petrus Beyer orienterte
om og reklamerte for da han var i
Norge i 1898, i 1902, i 1905, i 1907 og i
1908, var den Rebekkavirksomheten
han kjente til fra USA og Europa.
Denne Rebekkavirksomheten var
uhyre enkel i forhold til Odd Fellow
brødrenes to utviklede, rituelle Ordenuniverser med både Innvielse og tre
logegrader, og et rituelt leirunivers
med tre leirgradere. Når Stor Sire
Petrus Beyer snakket om Rebekkasøstre og Rebekkaloger, virker det som
om han er mer opptatt av det
utadvendte filantropiske arbeidet, enn
det innadvendte rituelle arbeidet.

1870
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I 1870 sendte Grand Sire Elias D.
Farnsworth den amerikanske legen
John Morse som Spesial Deputert Stor
Sire for Tyskland for å plante Odd
Fellow Ordenen på det europeiske
kontinentet. Det som ble innført i Tyskland var for det første Odd Fellow
loger med innvielse og fem grader. Da
amerikanerne i 1882 fjernet to av
gradene, hvorav den ene ble gjort om
til de vi kaller Minneloge, ble dette
vanskelig for tyskerne som hadde
vennet seg til den gamle ordningen.
Det andre som ble innført var leirinstitusjonen. Denne måtte tyskerne
ha for å opprette egen Storloge.
Og det tredje som ble innført var
Rebekkaloger med kun én grad.
Det samme mønsteret ble gjennomført over alt i Europe ellers.
Den som skapte den fulltonende
Rebekkainstitusjonen med Innvielse
og tre grader allerede i 1909, var
Samuel Johnson alene.

SÅ KOM NORDEN
I 1878 kom Odd Fellow Ordenen til
Danmark. Danskene fikk egen storloge i 1884. I 1884 kom Odd Fellow
Ordenen til Sverige. Men til Sverige
kom det først Rebekkaloger i 1965. I
Island kom Odd Fellow Ordenen i
1897, og som vi vet, kom Ordenen til
Norge i 1898.
Over hele Europa blir Ordenen inn-
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ODDVAR GRANLUND førte i 2001 den organisatoriske likestillingen frem til vedtak på
Storlogemøtet etter at Rebekkasøstrene først hadde fått reell likestilling.

ført med Odd Fellow loger med Innvielse og tre grader. Leiren blir etablert
med tre grader. I alle europeiske land
ble Rebekkalogene etablert med én
grad etter det mønster som amerikanerne fikk i 1851, og som USA har
den dag i dag.

SOM LYN FRA KLAR HIMMEL
Samuel Johnson ble medlem av Odd
Fellow Ordenen 9. mars 1907. Like
etter ble han formann i broderforeningen som skulle stifte en ny Odd
Fellow loge i Kristiania en gang i
fremtiden. Omstendighetene forskjøv
denne stiftelsen til at han ble Overmester i loge nr 1 Norvegia 18. februar
1908. Så fikk har stiftet en Rebekkaloge i Kristiania 28. mai 1909 hvor han
også ble Overmester. Alt dette er en
prestasjon i seg selv.

REBEKKAREVOLUSJONEN
Det revolusjonerende som skjedde i
1909 var at Samuel Johnson utarbeidet
en Innvielse og tre logegrader. Disse
Rebekkagradene – eller trinnene som
de ble kalt den gangen – hadde samme
navn og etiske innhold som brødrenes
grader. Dermed hadde Rebekkasøstrene for første gang fått det samme
rituelle verktøyet og de samme rituelle
mulighetene som Odd Fellow brødrene. Sagt på en annen måte, fikk
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

søstre og brødre rituell likestilling i
Norge.
Etter at dette kjempearbeidet var
gjennomført, sendte Samuel Johnson
sitt ritualforslag til Innvielsen og de tre
gradene til Den Danske Storloge og
Stor Sire Petrus Beyer for godkjenning
eller avvisning. Ritualene ble approbert av den danske Stor Sire. Denne
approbasjonen er i seg selv en sensasjon. Det er ubegripelig at prosessen
kunne skje så smertefritt. Men prosessen i Danmark fra 1903 kan sikkert
gi en god forklaring for den positive utvikling. Danskene hadde nemlig
allerede fra 1903 arbeidet for å
modernisere og aktualisere Rebekkagraden fra USA i 1851. Dette arbeidet
pågikk langsomt og uten nevneverdig
fremgang. Petrus Beyer begrunnet forsinkelsen med at han ikke hadde folk
som hadde de kvaliteter som krevdes
for å lage et kvalitativt bedre rituale
enn det de hadde fra før av. Det dreide
seg fortsatt om et Rebekkaritual med
én grad. Enden på visen var at danske
også i 1916 tok i bruk fra Samuel
Johnsons ritualer med Innvielse og tre
grader. Da hadde Norge allerede brukt
disse ritualene fra 1909.

DEN RITUELLE LIKESTILLING
Det Rebekkaritualet som ble vedtatt
på Sovereign Grad Lodge Meeting i
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UNIVERSENES ETIKK

ORDENENS TO
RITUELLE UNIVERS

HER STÅR VI I
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LOGEN

LEIREN

INDIVIDUALETIKK

SAMFUNNS- OG
KOLLEKTIV ETIKK

LOGEN
HER ER DEN
STORE VERDEN LUKKET UTE

LEIREN
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Ritualmodell 5

TO MODELLER for Odd Fellow Ordenens to rituelle univers med henholdsvis loge og leir.

1851 var ganske fjerne fra noen rituell
likestilling med brødrenes daværende
logegrader. Odd Fellow logene hadde
Innvielse og fem grader som var ordningen i 1851 og frem til revisjonen i
1882. Da etablerte Odd Fellow logene
seg med en Innvielse med tre grader
slik situasjonen opprinnelig var med de
ritualene som kom fra Manchester
Unity i 1816. Disse ritualene kom til
USA med Henry Jackson i 1819.
I USA er det fortsatt slik at Rebekkalogen kun har den ene graden
som ble besluttet i 1851. Det har altså
ikke vært noen utvikling av allmengrader for Rebekkasøstre i USA og
frem til i dag. Det er all grunn til å stille
spørsmål ved hvorfor ikke dette er
skjedd. Min hypotese er at det henger
sammen med at Sovereign Grand
Lodge ikke har hatt noen kraft til eller
ønske om å følge opp den rituelle
likestillingen som egentlig lå i kortene
«da demningen brast» i de to første
decenniene etter 1851. På 1900-tallet
kunne kanskje Sovereign Grand
Lodge tatt lærdom av Odd Fellow
medlemmet Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) som formulerte
«Look to Norway».
Det er altså Samuel Johnsons initiativ og dikteriske skaperkraft og
evnen til å formulere en Innvielse og
tre litterært og etiske vakre grader som
hevet de europeiske Rebekkasøstre
opp til rituell likestilling med brødrene.
Æres den som æres bør!

REBEKKALEIREN ER SISTE STEG
PÅ RITUELL LIKESTILLING
I Norge fikk brødrene sitt andre,
rituelle ordenunivers med innføringen

R

av leirinstitusjonen i 1919. Dermed fikk
de et rituelt forsprang på Rebekkasøstrene som det skulle ta
mange år å ta igjen.
Arbeidet med å utvikle Rebekkaleiren må ha ligget i kortene i årtier for
alle som har tenkt rituell likestilling.
Men tilbakeslagene i Europa har vært
mange, ikke minst med den destruktive
andre verdenskrig. Men fra midten og
slutten av 1970-tallet dukket arbeidet
formelt opp i Danmark. Den første
Rebekkaleiren i Europa kom i Danmark i 1979 og i Norge i 1980. I løpet
av få år var dermed den rituelle likestillingen mellom brødre og søstre, og
patriarker og matriarker med allmengrader i loger og leire på plass over
hele Norden. Den rituelle likestillingen
med loger og leir hadde ikke vært
mulig og hadde også vært utenkelig om
ikke Samuel Johnson i 1909 og på fullstendig eget initiativ hadde formet de
estetiske vakre og etisk meningsfulle
ritualene for Rebekkalogene.

KRONEN PÅ VERKET I 2001
Det er umulig å tenke seg organisatorisk likestilling uten først å ha
fått rituell likestilling. Rituell likestilling i logen fikk norske Rebekkasøstre
som de første i verden allerede fra
1909. Fra 1980 fikk matriarker og
patriarker rituell likestilling ved opprettelsen av Rebekkaleir nr. 1 Oslo.
Under ledelse og tilskynding av Stor
Sire Oddvar Granlund, vedtok Storlogemøtet i 2001 full organisatorisk
likestilling mellom søstre og brødre.
Dermed ble det en avslutning på et
arbeid som ble antydet i 1845 og påbegynt i 1850.
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

I DET HISTORISKE LYS
Odd Fellow Ordenens historie må en
gang i mellom sees i et makroperspektiv.
Før 1816 hadde Odd Fellow logene
bare én innvielse som gjerne ble foretatt i vertshus over et myldrende publiv.
I 1819 grunnla Thomas Wildey den
første Odd Fellow loge i USA som
raskt fikk en Innvielse og tre grader,
altså en rituell arbeidsmåte.
Fra omkring 1840 ble James Lot
Ridgely Ordenens store arkitekt som
første Ordenen frem til en respektert
og stor samfunnsaktør.
Thomas Wildey var grunnleggeren.
James Ridgely var ordensutvikleren og
den som etablerte det som kunne
kalles datidens verdibærer med tilnavnet «The King among Orders».
I 1851 kjempet Schuyler Colfax –
mot mange odds – gjennom kvinnenes
plass i Odd Fellow Ordenen. Det var
svært radikalt og nydannende, og helt
i pakt med samfunnsutviklingen.
I 1909 skrev Samuel Johnson Rebekkaritualer med en form og et innhold som gjorde at det spredde seg til
alle Odd Fellow jurisdiksjonene i hele
Europa. Som de første i verden fikk
norske Rebekkasøstre rituell likestilling i Odd Fellow Ordenen. Schuyler
Colfax var gründeren for kvinners inngang i Ordenen. Samuel Johnson var
arkitekten som videreførte Schuylers
Colfax påbegynte arbeid 58 år senere.
I 1980 ble det under Stor Sire Arne
Espelund innfør rituell likestilling mellom matriarker og patriarker i Norge.
I 2001 gjennomførte Stor Sire Oddvar Granlund den organisatoriske
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EN SAMLING REBEKKASØSTRE fra nordiske land som alle har full rituell likestilling med Odd Fellow brødre, i motsetning til de
amerikanske Rebekkasøstre som ikke har slik rituell likestilling.

likestillingen mellom søstre og brødre
i Norge. Da falt den siste formelle
stenen på plass.

DANMARK 1898
SØSTRE
BRØDRE
DEN KONGELIGE PURPURS GRAD
DEN GYLDNE LEVEREGELS GRAD
PATRIARKGRADEN
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DEN HØYE SANNHETS GRAD
DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD
DET GODE VENNSKAPS GRAD

INNVIELSE

INNVIELSE

Ritualmodell 7

DET RITUELLE FORHOLDET mellom Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre i
Danmark på det tidspunktet da Odd Fellow Ordenen kom til Norge i 1898.

USA–1851
SØSTRE
BRØDRE
DEN KONGELIGE PURPURS GRAD
DEN GYLDNE LEVEREGELS GRAD
PATRIARKGRADEN

DEN HØYE SANNHETS GRAD
DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD
DET GODE VENNSKAPS GRAD
INNVIELSE

INNVIELSE

Ritualmodell 7

DET RITUELLE FORHOLDET mellom Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre fra 1851
og frem til dags dato. Sammenlikn denne modellen med Danmark i 1898.
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ET HISTORIENS PARADOKS
Rebekkasøstrenes historie i Europa er
en suksesshistorie, ikke minst i de nordiske landene. I land etter land har vi fått
organisatorisk likestilling. Men det er
innlysende viktig å forstå at organisatorisk likestilling er utenkelig uten rituell likestilling.
Når de europeiske Rebekkasøstrene
møter de amerikanske Rebekkasøstrene, møtes disse med totalt ulike
ordensmessige forutsetninger. De europeiske søstrene møter på basis av sine
Innvielser, sine tre logegrader og sine tre
leirgrader. De amerikanske Rebekksøstrene møter med sin eneste grad, Rebekkagraden fra 1851.
Det historiske paradokset er at Sovereign Grad Lodge ikke for mange tiår
siden hentet de johnsonske Rebekkagrader til USA, oversatte dem og implementerte dem i alle amerikanske
Rebekkaloger. Det samme burde ha
skjedd da Europa fikk sine Rebekkaleirgrader.
Hvis ikke Sovereign Grand Lodge
hadde kjent sin besøkelsestid, burde i
alle fall alle de amerikanske Rebekkasøstrene reist samme krav som det som
fremkom i 1850-årene om å bli med i
Odd Fellow Ordenen og på fullstendige
ordensmessige premisser. Derfor er det
et faktum at når amerikanske og europeiske Rebekkasøstre møtes, er de
ordensmessige helt ulike. Mens de europeiske Rebekkasøstrene er rituelt og
organisatorisk likestilt med Odd Fellow
brødrene, står de amerikanske Rebekkasøstrene ganske ribbet med sin egen,
enkle grad mot brødrenes Innvielse, tre
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logegrader og tre leirgrader. Dette er
manglende rituell likestilling. Denne
umuliggjør i sin konsekvens en organisatorisk likestilling.

DE STORE TOPPENE
I alle menneskelige foretak blir det
noen mennesker som får en særskilt
oppgave, gjerne knyttet vil vesentlige
utviklingstrekk. I den store skogen av
eminente og arbeidsomme søstre og
brødre i Odd Fellow Ordenen, er det
noen ytterst få som lyser gjennom historien. I vår ordensgren er det selvfølgelig Thomas Wildey (1782-1861)
som ble selve grunnleggeren av vår
ordensgren blant de mange andre Odd
Fellow bevegelser i verden. Men den
som gjorde Odd Fellow Ordenen til en
nasjonal suksess i USA og sterkt bidro
til ekspansjonen både til Australia og
Europa var Grand Secretary James
Lot Ridgely (1807-1881) som innehadde dette embedet i over førti år.
Uten ham ville Odd Fellow Ordenen
bare vært én blant mange, og ikke
«kongen blant Ordener».
Ingen er i tvil om at Schuyler Colfax
var den som sprengte dørene slik at
kvinner kom inn i Odd Fellow
Ordenen og gjorde at den kom med i
forkant av samfunnsutviklingen i
emansipasjonen.

SAMUEL JOHNSON – OG HAN ALENE
Og det er ingen tvil om at det var
Samuel Johnson – og han alene – som
så behovet for og tok de strategiske
grepene da han skrev en Innvielse og
tre logegrader for Rebekkasøstrene.
Dette var starten og fundamentet for
den helt grunnleggende rituelle likestillingen mellom søstre og brødre. Det
er selve forutsetningen for likestilling i
Odd Fellow Ordenen.
Skal vi kortformulere dette, kan det
gjøres i to setninger:
• Uten Schuyler Colfax ingen kvinner
i Odd Fellow Ordenen.
• Uten Samuel Johnson ingen rituell
likestilling mellom søstre og brødre.
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NORGE 1909
SØSTRE
BRØDRE

DEN HØYE SANNHETS GRAD

DEN HØYE SANNHETS GRAD

DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD

DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD

DET GODE VENNSKAPS GRAD

DET GODE VENNSKAPS GRAD

INNVIELSE

INNVIELSE

Ritualmodell 9

DET RITUELLE FORHOLD mellom Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre i Norge fra
Rebekkaloge nr. 1 Sct:a Sunniva ble instituert 28. mai 1909.

NORGE 1919
SØSTRE
BRØDRE
DEN KONGELIGE PURPURS GRAD
DEN GYLDNE LEVEREGELS GRAD
PATRIARKGRADEN

DEN HØYE SANNHETS GRAD

DEN HØYE SANNHETS GRAD

DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD

DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD

DET GODE VENNSKAPS GRAD

DET GODE VENNSKAPS GRAD

INNVIELSE

INNVIELSE

Ritualmodell 10

DET RITUELLE FORHOLD mellom Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre i Norge fra
leir nr 1 Norge ble instituert 3. november 1919.

NORGE 1980

BRØDRE

SØSTRE

DEN KONGELIGE PURPURS GRAD

DEN KONGELIGE PURPURS GRAD

DEN GYLDNE LEVEREGELS GRAD

DEN GYLDNE LEVEREGELS GRAD

PATRIARKGRADEN

PATRIARKGRADEN

DEN HØYE SANNHETS GRAD

DEN HØYE SANNHETS GRAD

DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD

DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD

DET GODE VENNSKAPS GRAD

DET GODE VENNSKAPS GRAD

INNVIELSE

INNVIELSE

Ritualmodell 11
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RITUELL LIKESTILLING mellom Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre fra opprettelsen av Rebekkaleir nr 1 Oslo 26. april 1980.
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OM ETIKK

TEKST:
KJELL-HENRIK
HENDRICHS
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KJEMPER DU MOT DET ONDE

i ditt indre?

Dette spørsmålet kjenner alle norske Odd Fellows fra den sangen Stor Sire
Samuel Johnson (1861-1928) har skrevet og som brukes i forbindelse med alle
innvielser i vår Orden. Han stiller et spørsmål, og forventer implisitt et svar.
Svaret han forventer er: «Ja, det gjør jeg med stort alvor!» Men etter dette
gjenstår det et nytt og mer krevende spørsmål: «Hva betyr det å kjempe mot
det onde i sitt indre konkret og rent praktisk?»
HVA ER DA ET MENNESKE?
Er mennesket ondt eller godt? Eller er
det begge deler?
Dette spørsmålet har filosofer og
teologer, forfattere og diktere, sprenglærde og enkle mennesker strevde med
til alle tider. Ekstra nær kommer spørsmålet hvor det formes slikt: «Er jeg
egentlig god eller ond?» I selvransakelsens øyeblikk blir det vanskelig å
svare.
Det er gjerne fire svært forskjellige
posisjoner som åpner seg i en slik debatt:
• Mennesket er bare godt.
• Mennesket er verken godt eller
ondt.
• Mennesket er både godt og ondt.
• Mennesket er bare ondt.
Disse fire posisjonene har alle sine
tilhengere og motstandere. Og er-
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faringene våre trenger alle fire posisjonene opp i et hjørne fra tid til
annen.

ODD FELLOW ORDENENS POSISJON
Uten at det gis noen filosofisk utredning, fester vi oss ved at Odd Fellow
Ordenen hele tiden gjennom sine
ritualer og grader målbærer at
mennesket skal tilegne seg gode verdier og utvikle seg som medmennesker. Det betyr at det finnes et
utviklingspotensial i alle. Men det
betyr ikke at alle er like, men at alle er
likeverdige. Vi kommer til verden med
ganske ulik håndbagasje, også når det
gjelder evnene og mulighetene til å
tilegne oss verdier.
I alle våre ritualer ligger det verdier
som den enkelte kan tilegne seg og utvikle. Det er aldri en tvang, men alltid
DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

en mulighet. De klassiske todelingene
i den europeiske kulturen er gjerne:
• sannhet
–
løgn
• godhet
–
ondskap
Det er en av disse klassiske todelingene Samuel Johnson bruker i sin
sang som denne artikkelen starter
med. «Kjemper du mot det onde i ditt
indre?» forutsetter jo at det finnes noe
ondt i ditt indre. De fleste reflekterte
mennesker vil raskt av egen erfaring
komme til at man ikke er fri verken for
onde tanker, ord eller gjerninger.
Mange vil også si at de har erfart det
som Paulus sier i sitt brev til romerne
(kapittel 7, vers 19): «Det gode som jeg
vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg
ikke vil, det gjør jeg.»
For mange mennesker vil begrepet
«det onde i ditt indre» blir for diffust
og generelt. Og da kan man si at det
generelle lett blir enten intetsigende
eller feilaktig. Intetsigende og feilaktig
veiledning kan gjøre mer ondt enn
godt. Derfor er det spennende når
samfunnsvitenskapene setter i gang et
arbeid med å objektivisere og konkretisere hva dette «onde» kan være
for noe, rent menneskelig forstått.
Forskning.no har en interessant artikkel om dette som kan hjelpe oss til
å blir mer konkrete.

D-FAKTOREN – HVA KAN DET VÆRE?
Professor Ingo Zettler ved institutt
for psykologi ved Københavns Uni-
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versitet er en av forskerne bak en ny
studie publisert i Psychological Review. Kort fortalt samler de en del
menneskelige personlighetstrekk og
samler disse i det som kalles «the dark
factor». Dette er personlighetstrekk
gjerne oppsummert i tre hovedtrekk
som:
1) Du strever etter å oppnå mest mulig,
eksempelvis lykke, status, penger eller
lignende.
2) Det gjør du på bekostning av andre
mennesker eksempelvis ved å stjele,
lure eller påføre andre skader eller
smerte.
3) Du rettferdiggjør oppførselen ved for
eksempel å tenke at du er mer verdt
enn andre eller at alle oppfører seg
eller burde oppføre seg på samme
måte.
I studien kommer det også frem en
del personlighetstrekk som vi gjenkjenner, gjerne satt opp enkeltvis, ofte
forekommer sammen. Noen trekk er
ikke like vanlig å snakke om i det daglige livet i dert hele tatt. De personlighetstrekkene studien nevner er:
1. Egoisme
– å tenke på
seg selv på bekostning av andre
2. Machiavellisme
– å mene at
målet helliger middelet
3. Overlegenhet
– å føle seg
bedre enn andre
4. Selvpromotering
– å ville øke
og vise statusen sin overfor andre

5. Narsissisme
opptatt
6. Ondsinnethet
andre med vilje
7. Psykopati
empati
8. Sadisme
skade andre
9. Skruppelløshet
samvittighetsløs

– å være selv–

å

skade

– å mangle
– å nyte å
–

å

være

Tilbake til Samuel Johnson, så bør vi
merke oss spørsmålet hans: Han spør
ikke om du er ond. Han ville sannsynligvis heller ikke ha spurt om du er
egoistisk, overlegen eller skruppelløs
eller andre av de ovennevnte faktorer.
Det han faktisk spør om er om du
gjør noe med det onde du finner i ditt
indre. Det er her begrepet selvoppdragelse kommer inn. Selvoppdragelse og
selvutvikling er veien å gå for den som
ikke synes man er fullkommen. Å oppfatte seg som fullkommen er vel en av
mulighetene i «faktor D» hvor man
føler seg bedre enn andre.

NY INNSIKT ELLER
GAMMEL KUNNSKAP?
Psykologisk og sosiologisk forskning
skaper en stadig større innsikt i og forståelse for menneskesinnets mange irrganger. Vi får bedre og mer presis forståelse for våre psykologiske og samfunnsmessige prosesser. Men samtidig
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blir vi slått over hvor mye innsikt og
hvor mange innsiktsfulle modeller som
vi finner allerede i antikken. Her skal
nevnes to.
Mennesket kjemper mot krefter både
utenfor seg selv som i seg selv. Speiderbevegelsen – som er ganske ung – tok
tidlig opp et bilde fra antikken for å bevisstgjøre seg bevegelsens kamp mot de
onde kreftene i samfunnet. Bildet eller
metaforen for dette er «St. Georg som
kjemper med dragen». Dragen er
symbolet på de samfunnsnedbrytende
kreftene.
Men vi har en helgen til som kjemper
mot de indre krefter, det som Samuel
Johnson beskriver som «den onde i ditt
indre». Det er St Mikael. Disse to skikkelsene blir ofte tatt for en og den
samme. Det er en grov feil. St. Mikael er
fremstilt med et sverd pekende på en
meget muskuløs og svær mann som ofte
ligger på magen med helgenens sverd
mot ryggen. Denne mannen symboliserer det onde i ditt indre.
St. Georg kjemper altså mot det onde
i verden som speiderne alltid er beredt
til å ta opp kampen mot. St. Mikael er
en som kjemper den kampen som
Samuel Johnson omtaler som den indre
kamp.
Disse to kamparenaene har etisk bevisste mennesker vært klar over så lenge
mennesker har vært opptatt av verdier
og etisk refleksjon.

St. Georg

St. Michael

«Å ARBEIDE PÅ
SEG SELV»
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REBEKKAJUBILEUM I BODØ

TEKST:
LILLIAN NOVIK
NILSEN

REBEKKALOGE NR 40
Providentia 50 år

Loge nr 40 Providentia i Bodø feiret sitt 50-årsjubileum 3. november 2018.
Ved Institueringen 2. november i 1968 var medlemstallet 25. Idag teller vi 126
søstre i alderen 29 til 93 år. Loge Providentia er «mor til mange» ettersom vi
har hatt 3 knoppskytinger siden oppstarten. Logen er i god utvikling og både
Innvielser og øvrig gradarbeide skjer stort sett i hver termin.
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ubileumsfeiringen startet fredag 2.
november med blomsternedleggelse på gravene til de av våre
Chartermedlemmer som er gravlagt i
Bodø.
Lørdag formiddag kl.1200 var det
klart for høytidelig Festloge 2 i vårt
Ordenshus, med påfølgende servering
av kaffe, snitter og bursdagskake til
søstre, brødre og gjester. Det ble holdt
flotte taler og overrakt gaver fra gjestene.
Jubileumsbanketten ble avholdt på
Radisson Blu Hotel i Bodø.
Taffelet startet med vakker sang og
musikk fra Bodø-sopranen Elisabeth
Misvær og hennes samarbeidspartner
Andrej Stephanov.
Etter Kongens skål og Kongesangen
samt skål for Den Uavhængige Norske
Storloge, leste vår Storrepresentant
Prologen som i sin tid ble skrevet av
tidligere Providentiasøster, Benta
Støre.
I 50 år har vi hørt hennes ord
– kvinnen hvis navn betyr en snor.
Rebekka, hun trofast står ved sin brønn
– hun står der og venter på Abrahams sønn.
Han kommer ikke, men Abrahams bud
har bedt til sin Herre – min Jahve – sin Gud:
«Vis meg henne som med meg skal gå
– den kvinne vår Isak til brud skal få».
Hun følger ham villig til slektens ære
– og det er en ting hun i livet fikk lære:
at plikten går foran alt her på jord
– selv om den fører fra far og mor.
Hun går med glede, og med snoren hun knytter - seg
sammen med alle i hus og hytter.
Vannpost og brønners tid er forbi,
men Rebekkas snor – den arvet vi!
Nå kan som søstre vi sammen binde
– alle steder vi loger kan finne.
En Loges natur er Søsterånd
og sammen vandrer vi hånd i hånd,
og lever vårt liv til Vennskapets ære
– forsøker vår neste til glede å være.
Forsøker å hjelpe der mest det trenges. Vår trang til å
handle må ikke stenges av egen tro om at vi IKKE kan –
lasset må dras med i alle spann!
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Hver eneste søster har noe å gi
– det er bare tungt å komme på gli,
få gitt av seg selv i Rebekkas navn
– lasset må dras med i alle spann!
Providentia; Logen som nå fyller 50 år
– Alle sammen vi ring om deg slår.
Vi takker for alt du har latt oss forstå
– du er et lys i en verden så grå.
Du lar oss forstå at i Sannhetens navn
– Vennskap og Kjærlighet vokse kan.
Et nydelig 3-retters måltid ble så
inntatt ved vakkert pyntede bord.
Søster Stor Skattmester Vivi Uhre
Skyrud holdt tale på vegne av
Storlogen og overrakte en vakker vase
m/ roser til logens Overmester, Liv
Bjørnstad, som deretter holdt sin tale
til forsamlingen.
Takk-for-maten tale ble holdt av
Hovedpatriark Oddbjørn Olsen fra leir
nr.13 Nordland.
Til kaffen fikk vi servert et lite
sjokoladehjerte – innpakket i rød
aluminiumsfolie.
Dette røde hjertet – som også finnes
i logens segl – har gått som en rød tråd
gjennom jubileet. Man finner det igjen
i alle borddekorasjoner og på øvrig
Jubileumsmateriell.
Etter kaffen ble det rigget til dans,
men i en av pausene ble P.P.M.K.
presentert – Providentias Private
Manns Kor.
P.P.M.K.består av de til enhver tid
tilstedeværende mannlige gjester. Dirigent var som sedvanlig vår søster Eks
Overmester Randi Woje Skarstein.
Koret – som for anledningen bestod
av et 40-45 talls brødre og gjester –
hadde sin forrige opptreden ifm. loge
Providentias 40-årsmarkering i 2008.
Til tross for manglende øving de siste
10 år, kan man konkludere med at
koret er svært oppegående. De høstet
stående applaus fra sitt publikum.
Embedsmenn og søstre i loge nr. 40
Providentia takker alle tilstedeværende
for deltakelsen i en fantastisk Jubileumsfeiring.
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NORSK ODD FELLOW AKADEMI
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NORSK ODD FELLOW AKADEMI
ØNSKER VELKOMMEN TIL SITT SJETTE SYMPOSIUM
I STAVANGER 14.–16. JUNI 2019
PÅ CLARION HOTEL STAVANGER
MED GOD DELTAGELSE FRA SØSTRE OG BRØDRE MED EVT. LEDSAGERE HÅPER VI AT HOTELLET KAN FYLLES.
2019 ER ET SPESIELT ÅR FOR VÅR ORDEN, OG VI HAR SATT 400
DELTAGERE SOM MÅL FOR SYMPOSIET. PÅMELDINGEN HÅPER VI
KAN STARTE I SLUTTEN AV JANUAR, OG PRINSIPPET ER SOM TIDLIGERE: «FØRST TIL MØLLA».
HOTELLKODEN VIL BLI OPPLYST NÅR PÅMELDINGEN STARTER.
VARSEL OM START FOR PÅMELDINGEN VIL FINNES PÅ NETTAVISA OG
AKADEMIETS NETTSIDE.
GRUPPESAMTALENE VIL I ÅR BLI ERSTATTET AV FOREDRAG.
PRISER OG PROGRAM VIL BLI PRESENTERT I «DE TRE KJEDELEDD»
NR. 1 – 2019 OG PÅ AKADEMIETS HJEMMESIDE.

TEMA: «VERDIER I VÅR TID»

VELKOMMEN TIL AKADEMIDAGENE I STAVANGER!
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DISTRIKTS STOR SIRE SELLE MARIE HORNTVEDT

Kjære søstre
og brødre!

40
48
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et er et kinesisk ordtak som sier: «Når forandringens vind blåser, går noen i skjul
mens andre går ut for å bygge vindmøller». Det blåser en forandringens vind
over vår Orden. Bror Stor Sire har satt i
gang en prosess som han kaller «Forandre
for å bevare». Vi reagerer ulikt på endringer. Det ryster i
gamle vaner og tradisjoner. Tryggheten, det kjente og kjære,
må vi ikke røre, forandrer vi på dette blir noen av oss engstelige og ukomfortable, mens andre tar utfordringene og
endringene med glede.
I vår Orden er det nå, tror jeg, avgjørende å ta noen grep
hvis vi skal være livskraftige også i fremtiden. Vi må ta innover oss de endringene som samfunnet krever for at vi skal
være en tidsaktuell og verdibærende Orden. Dette krever at
vi som søstre og brødre er villige til å tilegne oss endringskompetanse, at vi viser samarbeidsvilje og løfter hverandre
frem. Et godt fellesskap vil gi oss trygghet i en endringsprosess.
Men hva når denne forandringen ikke fryder? Hva når
ethvert forsøk på begeistring og entusiasme resulterer i
negative kommentarer? Hva når konflikten blir så stor at
utmeldelser blir resultatet? Hva når ekspansjon uteblir og
din loge oppnår negativ utvikling måned etter måned? Da
gjelder det å være positive, gi trygghet til å stå i og å forstå
utfordringene. Viktige stikkord blir: Respekt, toleranse,
medmenneskelighet og fellesskap.
Kjære søstre og brødre. La oss løfte sammen og ta positiv
del i bror Stor Sires prosess «Forandre for å bevare». Lykke
til med arbeidet.
Vi går nå inn i adventstiden, forventningens tid for det
som skal komme. Våre budord blir forsterket i slike tider.
Vi besøker de syke og tar vare på hverandre. Vi hører stadig
i logen at vi ønsker å bli sett og bli ivaretatt. Dette skal vi
selvsagt gjøre hele året, men i advent og juletiden er vi mer
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Distrikts Stor Sire Selle Marie Horntvedt.

Foto:

sårbare. Lengsler forsterkes, sorgen over tapet av våre kjære
kommer til overflaten, nøden ute i verden kommer inn i vår
stue daglig.
Marie Akre sa på Symposiet i Trondheim at «hver dag må
jeg øve meg i å være barmhjertig». Vi øver oss i å bli et bedre
medmenneske, være raus og romslig overfor hverandre, vise
respekt og se hverandre. Det er så lite som skal til. La oss
bruke adventstiden til å ta vare på hverandre, la ord bli til
handling, gjøre noe godt for våre nærmeste.
Livsglede handler om takknemlighet. Vi må ikke ta noe
for gitt, men sette pris på det hverdagslige.
Jeg ønsker dere alle en god adventstid
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
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Selle Marie Horntvedt
Str. Dep. Stor Sire
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QUIZ OG STATUS

Fakta om Ordenen
• Den første Odd Fellow leir ble instituert 6. juli 1827 i Baltimore,
USA. Den fikk navnet Encampment
No: 1 Jerusalem
• Vår ordensgren kom først til Tyskland i 1870
• Vår ordensgren kom til Danmark i
1878
• Den første norske Odd Fellow loge,
nr. 1 Noreg, ble instituert i Stavanger 26. april 1898
• Den første norske Rebekkaloge, nr.
1 Sct.a Sunniva ble instituert i Kristiania 28. mai 1909
• Den første norske Odd Fellow leir,
nr. 1 Norge, ble instituert i Kristiania
3. november 1919
• Den Norske Storloge ble instituert i
Kristiania 7. august 1920
• Det Norske Rebekkaråd ble instituert i 1933 og fungerte frem til
2001
• Den første norske Rebekkaleir, nr. 1
Oslo, ble instituert i Oslo 26. april
1980

Status
Odd Fellow Ordenen
i Norge har pr. 21.11. 2018:

• 156 Odd Fellow loger
• 132 Rebekkaloger
• 28 Odd Fellow leire
• 26 Rebekkaleire
• 11 576 Odd Fellow brødre
• 10 494 Rebekkasøstre
• Totalt 22 070
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Ordensquiz
15 spørsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hva heter den nye redaktøren i «De Tre Kjedeledd»?
Hva het den siste Rådspresidenten i Rebekkarådet i Norge?
Hvilke tre norske Odd Fellow loger fylte 100 år nå i 2018?
Hva het den publikasjonen Rebekkarådet utgav fra 1946 til 1954?
Hva heter Ordenens nye Stor Herold?
Hva heter den sist innviede Odd Fellow loge i Norge?
Hva er det motsatte av altruisme?
Hva er navnet på redningsskøyten som det samles inn penger til nå ?
Når ble den første, norske Odd Fellow leir instituert?
Når ble Den Norske Storloge instituert?
Når ble den første Rebekkaleir instituert?
Hvem er søster Stor Skattmester?
Hvor og når skal Norsk Odd Fellow Akademis neste symposium arrangeres?
14. Når fikk Odd Fellow Ordenen i Norge sin egen publikasjon og med
hvilket navn og redaktør?
15. Hva er navnet på den svenske Odd Fellow Ordenens publikasjon?
Sentral kilde for spørsmål og svar: Kjell-Henrik Hendrichs: Odd Fellow Ordenens historie – det internasjonale perspektiv,
bind I.

SVAR:
1. Dag-Runar Pedersen
2. Lillemor Johnsen
3. Odd Fellow loge nr. 3 Eystein, nr. 4 De Syv Fjelde og nr. 5 Vesterlen
4. Rebekkabladet
5. Terje Tovan
6. Loge nr. 156 Kongsleden på Skarnes, innviet 10. september 2016.
7. Egoisme
8. Odd Fellow III
9. I Kristiania 3. november 1919, og fyller 100 år i 2019.
10. I Kristiania 7. august 1920
11. I Oslo 26. april 1980
12. Vivi Skyrud Uhre
13. I Stavanger fra 14. til 16. juni 2018
14. Norsk Odd Fellow Blad ble utgitt første gang i 1923 med Samuel
Johnson som redaktør.
15. SOFT - Svensk Odd Fellow Tidning

• Den første Odd Fellow logen i vår
ordensgren ble instituert 26. april
1819 i Baltimore i staten Maryland
i USA. Den fikk navnet Lodge No: 1
Washington

j
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BRANSJE/FIRMA
KONTAKTPERSON
ANLEGGSGARTNERMESTER
Håkon Bjørndal
Håkon Bjørndal
BEGRAVELSESBYRÅ
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
Odd Abbedissen
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
Kjell Western
BILSALG
Nymo Bil AS
Kjell Nymo
BRANNUTSTYR
Braco AS
Einar Glenthøj
BUSSTRANSPORT/REISEARRANGØR
Turistbussen Ålesund
Geir Gjerde
FERIE OG FRITID
Drømmeboliger i Spania til leie
Terje Olsen
GRAFISK ARBEID
Njord Kompetanse
Jon Esben Johnsen
HOTELL
Bardu Hotell
Patricia Sørensen
Mosjøen Hotell AS
Bård Bergrem
KRANER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
Ola Skrondal
MALERMESTER
Velde s Malerservice og Fargehandel
Jan Erik Lima Velde
MURMESTER
Hedmark Murmesterforretning A/S
Einar H. Hernes
REGNSKAP
Administrasjon og Datatjenester AS
Tor-Petter Stensland
REISEBYRÅ
Oppland Arrangement AS
Anders Lunde
RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri Trøndelag
Sivert Lian Opdahl
RØRLEGGER/VARMEPUMPER
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Jens-Petter Engh
Tindeland Rør – Aut. Rørlegger
Arne W. Tindeland
Rørlegger Geir Sirnes AS
Christian Sirnes
SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S
Jan Jøndal
STORKJØKKENUTSTYR
Storkjøkkenservice a/s
Kjell Bjørnar Wennevik
TANNLEGE
Tannlege MNTF Kristian Lunde
Kristian Lunde
TEKNISK GUMMI OG TRANSPORTBÅND
Industrigummi
Kristian Hausken
TRAFIKKSKOLE
Gerds Trafikkskole a/s
Gerd Johnsen
UR/KLOKKER
Lervik Ur AS
Knut J. Lervik

R

TELEFON

E-POST

POSTNUMMER

977 92 177

haakon@bjorndal.com

5525 HAUGESUND

55 15 40 90

5147 FYLLINGSDALEN

32 22 74 00

3400 LIER

75 50 79 00

post@nymobil.no

32 22 66 70

8041 BODØ
3420 LIERSKOGEN

70 14 33 16

geir@turistbussen.no

www.turistbussen.no

911 08 100

www.casa-as.no

1617 FREDRIKSTAD

948 71 810

1344 HASLUM

77 18 59 40
75 17 11 55

9365 BARDU
8651 MOSJØEN

915 99 605

ola.skrondal@munck-cranes.no

909 67 115

janerik@veldes.no

4276 VEDAVÅGEN

62 81 49 23

2212 KONGSVINGER

53 65 19 20

5750 ODDA

61 12 06 00

www.opplarr.no

2890 ETNEDAL

406 01 020

www.marthes.no

7000 TRONDHEIM/7500 STJØRDAL

firmapost@geir-sirnes.no

3917 PORSGRUNN
5500 HAUGESUND
5525 HAUGESUND

35 93 09 00
971 81 350
52 80 60 70
67 98 05 20

1472 FJELLHAMAR

934 62 550

kjell@storkjokken-service.no

7725 STEINKJER

22 83 05 10

www.tannlegelunde.com

0161 OSLO

52 83 80 95

gummihausken@gmail.com 4260 TORVASTAD

51 89 31 90

gerd@gerds.no

52 70 03 50

post@lervikur.no
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4013 STAVANGER
5528 HAUGESUND
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ANNONSERING • ADRESSEFORANDRINGER •
OPPSIGELSER • ENDREDE PERSONDATA OSV. •
HENVENDELSE TORILL.SOLLI@ODDFELLOW.NO

DE TRE KJEDELEDD
HAR LEDIG PLASS FOR NYE ANNONSØRER!

Opro Produkter AS kan lage merker av det meste: en
skisse, en loge eller et bilde. Vi hjelper firmaer og
andre aktører frem til en tilfredsstillende løsning. Så
snart en stanse har blitt laget, står kunden fritt til å
lage hva de vil: pins, mansjettknapper, anheng,
skjorteknapper og så videre. Vi produserer det meste
av Insignier til Odd Fellow Ordenen, og pleier et
nært samarbeid med Odd Fellow Utstyr.
Ta kontakt for mer informasjon!
opro@opro.no

R

DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN

R

43
48

i

G
ODD FELLOW UTSTYR
ODD FELLOW UTSTYR

Artikler fra

Art. nr. 11088
Gilde kuvertkaraffel
(4 stk. i pakken)
Kr. 800,-

Art. nr.
11006
Stearinlys
m/kjedeledd
i rødt,
høyde 10 cm
Kr. 35,-

G
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Art. nr. 11025
Rødt slips i silke
m/kjedeledd
Kr. 150,-

R
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Art. nr. 11085
Pashmina-sjal i ull/silke
m/kjedeledd
Kr 525,DE TRE KJEDELEDD • ODD FELLOW ORDENENS MAGASIN
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MODERNISERING AV NETTBUTIKKEN TIL
ODD FELLOW UTSTYR

N

ettbutikken til Odd Fellow Utstyr er nå fornyet og modernisert. Alle privatkunder vil nå måtte betale sine varer
ved bestilling. Privatkunder må bruke et debetkort slik som Visa eller lignende ved betaling. Loger/leire vil fortsatt
kunne bestille varer og få disse levert med faktura. Odd Fellow Utstyr oppfordrer imidlertid enhetene til å gå over
til bruk av debetkort ved kjøp av utstyr.
Nettbutikken til Odd Fellow Utstyr vil med denne moderniseringen fremstå som en nettbutikk på lik linje med alle
andre nettbutikker. Odd Fellow Utstyr vil bestrebe seg på at leveringstiden fortsatt skal være så kort som overhodet mulig.
De artiklene som i dag har leveringstid er Rebekkaringer og lenkeringer for søstre og brødre. Disse vil det fortsatt være
leveringstid på, men vi vil prøve å få den ned til ca. 2-3 uker.
Hvite skjorter og livkjoleskjorter i størrelser utenom de mest vanlige (Str. 39-45), vil det fortsatt kunne være leveringstid
på.
Med broderlig hilsen
Kjell Bakken
Kansellimedarbeider

45
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Art. nr. 11039
Slipsnål sølv/emalje
Kr 615,-

Art. nr. 11037
Belte i skinn
Kr 475,Art. nr. 11014
Feste for nåler Rebekka
Kr 165,-

R
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Art. nr. 11013
Feste for
veteranjuveler
Kr 165,-

R
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REDAKTØRENS HJØRNE
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ette er siste gangen jeg skal skive en lederartikkel i vår Ordens offisielle organ. Med
denne siste lederen, har jeg nå hatt ansvaret for 111 utgivelser gjennom nærmere 23 år. Denne gangen fant jeg ut at
jeg skulle lese igjennom en del numre i
hver årgang for å se hva jeg har skrevet om. Det jeg fant
både forskrekket og gledet meg.
Det som forskrekket var hvor mange måter og temaer
hvor man kan anvende begrepet «altruisme». For hele vår
Orden er jo i sitt vesen altruistisk. Den av våre Stor Sirer
som stadig beskrev Ordenen gjennom ordet «altruistisk»,
var Johan Middelthon.
Det som gledet meg var egentlig det samme, nemlig at
Ordenen hele tiden må finne løsninger på tidens utfordringer gjennom å forstå dagens og morgendagens samfunn.
Nylig fikk vi en stor, landsomfattende undersøkelse som
viser at et sted mellom femten og tyve prosent av befolkningen – altså tett opp under en femdel – oppfatter at de er
plagsomt ensomme. Om lag samme andel av befolkningen
bor i enehusholdninger.
Tallene for begge grupper har aldri vært høyere enn de
er i dag. Det er grunn til å tro at begge gruppene kommer
til å vokse både absolutt og relativt. Det er en samfunnstrend og en strukturell utfordring.
Det er ingen grunn til å tro at disse tallene vil endre seg
ved tiltak fra Regjeringen eller ved vedtak i Stortinget.
Riktignok er det i disse fora det oftest tales som «et
varmere» eller «et kaldere» samfunn. Men jeg våger den påstand at «temperaturen i samfunnet» i all hovedsak påvirkes
av hva samfunnets egne medlemmer gjør eller ikke gjør.
I hvert eneste logemøte og leirslagning er den grunnleggende hensikten å gjøre alle tilstedeværende mer etisk
bevisste, mer bevisste på sin egen adferd og klar over hvilket
ansvar den enkelte har overfor andre mennesker. Denne
bevisstheten skal selvfølgelig komme til uttrykk både i loge
og leir. Men det er ikke der den virkelige prøven står. Det
er når vi forlater vårt Ordenshus at andre kan få en opplevelse av at vi har vært på logemøter og leirslagninger.
Det er noen få formuleringer som har fulgt meg gjennom
store deler av livet og korrigert meg. En slik formulering er

R

Foto: Arne Glomdal

er av den japanske filosofen og dikteren Toyohiko Kagawa
(1888-1960) som formulerte seg slik:
«Jeg har hørt om en mann som gikk omkring og gjorde
vel. Jeg er redd for at jeg bare går omkring.»
Dette skaper den store forskjellen.
Å gå omkring kan de fleste gjøre
Å gjøre vel burde vi alle gjøre
Hva vi skal gjøre er situasjonsbetinget
Odd Fellows skulle være med på å gjøre denne forskjellen.
En riktig god og velsignet julefest til alle og for alle.
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Kjell-Henrik Hendrichs
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KONTAKTER LANDET RUNDT
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ODD FELLOW ORDENEN I NORGE:
DEN NORSKE STORLOGE:
Stor Sire Morten Buan
storsire@oddfellow.no
Søster Deputert Stor Sire Selle Marie Horntvedt
strdepss@oddfellow.no
Bror Deputert Stor Sire Geir Småvik
brdepss@oddfellow.no
Søster Stor Sekretær Renée B. Backer
strstorsekr@oddfellow.no
Bror Stor Sekretær Jon Erik Holm
brstorsekr@oddfellow.no
Søster Stor Skattmester Vivi S. Uhre
strstorskm@oddfellow.no
Bror Stor Skattmester Paal Østmoe
brstorskm@oddfellow.no
KANSELLIET:
Kansellisekretær Helle Aandahl
Sekretær Torill Evjen Solli
Kansellimedarbeider Kjell Bakken
Sentralbord: 22 83 92 40
Odd Fellow Utstyr: 22 83 92 50
Epost: odd.fellow@oddfellow.no
DISTRIKTSLEDELSE REBEKKA DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongsvinger
DSS Jane Melteig
Mobil tlf 957 79 740
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Kirsten Harstad
Mobil tlf 917 04 793
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Rosa Jensen
Mobil tlf 906 06 649
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Åsrun Misund
Mobil tlf 938 75 400
Distrikt 5 Telemark
DSS Aud Norheim
Mobil tlf 924 52 925
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Dorid Solrun Berg
Mobil tlf 917 66 142
Distrikt 7 Østfold
DSS Alice Synnøve Berg
Mobil tlf 970 73 720
Distrikt 8 Vestfold
DSS Greta Gjerde Christiansen
Mobil tlf 986 95 969
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Rut-Guri Langseth Nilsen
Mobil tlf 991 52 830
Distrikt 10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
DSS Ragnhild Lybeck
Mobil tlf 994 31 918
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Kirsten Kari Melvik
Mobil tlf 901 60 908
Distrikt 12 Finnmark
DSS Agnes Margareth Henriksen
Mobil tlf 932 48 609
Distrikt 13 Salten
DSS Synnøve Oppegård
Mobil tlf 905 97 106
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Thorild Hundal
Mobil tlf 951 11 166
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Nina Højer Eggum
Mobil tlf 982 95 055
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Liv Kristin Hojem Aune
Mobil tlf 900 14 152
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Lillian Karin Nicolaisen
Mobil tlf 908 31 407
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Torunn Skogland
Mobil tlf 917 41 599
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Distrikt 20 Helgeland

DSS Randi Fagervik
Mobil tlf 976 79 291
Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Lise Pålvang
Mobil tlf 957 23 299
Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Else Margareth Byholt
Mobil tlf 917 08 896
Distrikt 23 Smaalenene
DSS Ann-Helén T. Pedersen
Mobil tlf 984 43 162
Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Inger Lise Sivertsen
Mobil tlf 482 26 655
DISTRIKTSLEDELSE ODD FELLOW DISTRIKTSRÅD:
Distrikt 1 Oslo
DSS Espen Rud
Mobil tlf 924 05 020
Distrikt 2 Sør-Rogaland
DSS Per Einar Roaldsen
Mobil tlf 916 17 485
Distrikt 3 Bergen og Hordaland
DSS Ragnar Morken
Mobil tlf 928 48 674
Distrikt 4 Sunnmøre
DSS Odd Kulø
Mobil tlf 416 14 000
Distrikt 5 Telemark
DSS Dag Norheim
Mobil tlf 970 50 511
Distrikt 6 Trøndelag
DSS Ivar Sollie
Mobil tlf 918 58 101
Distrikt 7 Østfold
DSS Lar Gøran Arenås
Mobil tlf 928 64 884
Distrikt 8 Vestfold
DSS Bjørnar Andreassen
Mobil tlf 932 44 440
Distrikt 9 Haalogaland
DSS Leif Gunnar Hanssen
Mobil tlf 902 04 707
Distrikt 10 Hedmark og Oppland
(unntatt Kongsvinger)
DSS Ole Svein Ødegaard
Mobil tlf 907 84 924
Distrikt 11 Troms (unntatt Harstad)
DSS Hugo Andersen
Mobil tlf 907 59 337
Distrikt 12 Finnmark
DSS Jon Holien
Mobil tlf 415 50 266
Distrikt 13 Salten
DSS Rune Paul Berg
Mobil tlf 901 65 445
Distrikt 14 Vest-Agder
DSS Dag-Runar Pedersen
Mobil tlf 950 77 110
Distrikt 15 Buskerud og Asker
DSS Atle Wøllo
Mobil tlf 930 57 212
Distrikt 16 Sogn og Fjordane
DSS Ingolf Bergh
Mobil tlf 918 51 808
Distrikt 17 Nord-Trøndelag
DSS Roar Solberg
Mobil tlf 906 92 732
Distrikt 18 Nordmøre og Romsdal
DSS Leif Aslaksen
Mobil tlf 918 77 520
Distrikt 19 Nord-Rogaland
DSS Tor Edward Skeie
Mobil tlf 902 92 881
Distrikt 20 Helgeland
DSS Odd Håkon Johansen
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Mobil tlf 952 35 612
Distrikt 21 Oslo og omegn
DSS Hans Kyrre Draagen
Mobil tlf 907 56 464
Distrikt 22 Aust-Agder
DSS Inge Kongsbakk
Mobil tlf 404 02 054
Distrikt 23 Smaalenene
DSS Arve Rognerud
Mobil tlf 900 51 735
Distrikt 24 Lofoten og Vesterålen
DSS Per Bjarne Hanssen
Mobil tlf 414 49 630
Distrikt 25 Kongsvinger og Romerike
DSS Knut Andreas Østbøll
Mobil tlf 911 76 351
INTERNETT:
www.oddfellow.no
WEBMASTER:
Kjell Bakken Mob.: 905 88 196
webmaster@oddfellow.no
Odd Fellow Museum og Bibliotek:
Omvisning i Museet eller et besøk i Biblioteket avtales med Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann. Mobil:
911 53 714 eller storarkivar@oddfellow.no
NETTAVISEN:
Redaktør:
Erling Nordsjø Mob: 902 05 998
Nettredaktør oddfellow.no
UTENLANDSKE ODD FELLOW ADRESSER:
Hvis du skal reise til utlandet og vil besøke Odd Fellow virksomhet, går du inn på oddfellow.no.
Derfra klikker du deg inn på «Her er vi». Under denne fanen
finner du «Grupper/Klubber». Der ligger de utenlandske
adressene.
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Redaktør:
Kjell-Henrik Hendrichs
hendrichs@asker.online.no
Mob.: 900 34 882

Layout/Foto/Prepress:
Jon Esben Johnsen
j-esjohn@online.no
Mob.: 948 71 810
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wickmann@getmail.no
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RETURADRESSE:
DE TRE KJEDELEDD
STORTINGSGATEN 28
0161 OSLO
Ettersendes ikke ved varig
adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

M.B. Landstads
beskrivelse av julefeiringen
Fra fjord og fjære
fra fjell og dyben dal
et «Ære være»!
idag gjenlyde skal.
Fra kirketårne
i fryds basuner støt
for Guds enbårne
som er idag oss født.
Nu er vi kårne,
nu er vi frelst av nød!

Til kirken samle
seg fra hver gård og grend
de unge, gamle,
av kvinner og av menn!
Vi ønsker eder
så glad en julefest,
Guds rikes gleder,
Guds fred i Jesus best,
hos hver som greder,
Vår Herre selv vær gjest!

Tekst: Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) skrevet før 1856.
Dette er en ny type julesanger som plasserer julefeiringen i den norske natur
med fjell og daler, med snø og kulde og hvor mennesker lever på gårder og
i grender. De gamle julesangene beskrev i hovedsak livet i et karrig ørkenland i midt-Østen.

Her ute kulde
er nu og dypen sne,
Guds himler fulle
av stjerner dog å se.
For oss opptennes
en deilig nådens sol,
Guds åsyn vendes
til oss fra himlens pol;
når all ting endes,
vi der skal holde jul

Landstads banebrytende evne til å plassere Jesu fødsel i en norsk ramme,
åpnet mulighetene for senere sanger som Jacob Sandes «Det lyser i stille
grender» som er plassert i vestlandsnaturen. Og Landstad åpner ikke minst
for Alf Prøysens «Julekveldsvise» med fortellingen om stjerna som lyser over
taket der hu Jordmor-Mattja bor.

