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Svein Terje Hermansen
Eks Overmestere
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TW-Nyttredaksjonen takker for denne gang og
benytter samtidig anledningen til å ønske
alle brødrene og deres familier en
riktig god sommer!
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Leder
Litt vemodig kanskje, men likevel føles det riktig,
dette er min siste ”leder” i TW-NYTT.
Jeg har vært med i redaksjonen i mange år, faktisk
over 10 år og skal TW-NYTT fornye seg, må det nye
krefter og nye ideer inn i Redaksjonen. Det har
vært morsomt og inspirerende og ikke minst
lærerikt å være med i alle disse årene.
I min første
tid
som
”redaktør” pleide jeg å ta en prat
med Stor Sire for å høre om det var
noe nytt fra Storlogen og som
brødrene i Thomas Wildey kunne
ha glede av å få informasjon om.
Senere har logen vært privilegert
som har hatt brødre, både som
valgte og utnevnte Storembedsmenn. Derved har vi faktisk sittet
ved kilden, og har hatt tilgang til
informasjon andre loger ikke har
fått mulighet til. Dette håper jeg har
bidratt til at TW-NYTT har blitt et
interessant logeblad for de aller
fleste av brødrene.
I tillegg har vi mottatt mange gode
artikler fra brødre, både om vin,
mat, logehistorie og andre nyheter,
med andre ord, litt for noen og
enhver. Tilbakemeldinger kan tyde
på det.
Bladet har blitt sendt til våre
vennskapsloger i Fredericia, loge
Varna i Moss, og til samtlige
Rebekka- og Odd Fellow-loger i
4

Oslo. Flere av disse har benyttet
stoff fra TW-NYTT i egne
logeblader.
I denne utgaven har Arnfin
Evjen en avsluttende og svært
interessant artikkel om hva som
skjedde med vår Orden i årene
1940-45.
Jeg tror at innlegget ”å vite litt
mer om …” er av interesse.
Egentlig vet vi vel litt for lite om
våre brødre. Derfor vil en litt mer
omfattende prat med noen av
brødrene forhåpentligvis falle i god
jord hos mange. Denne gang har vi
besøkt br. Gunnar Strøm i
Sandefjord.
I denne utgaven tror jeg at TWNYTT er først ute med et resymé
fra en historisk begivenhet i vår
Orden, institueringen av Den
Europeiske Storloge og innsettelse
av Storembedsmenn, 16. juni i
Oslo.
Til slutt en stor takk til alle
tidligere og nåværende medlemmer
av Redaksjonen. En ting er stoffet,

men det skal redigeres, og layout
og trykking er også viktig. Takk
også til alle som gjennom disse
årene har bidratt med stoff. Fortsett
med det.!

Jeg ønsker den nye redaksjonen
lykke til.
Knut Borgen

TAKK FOR INNSATSEN KNUT

Den øvrige redaksjon ønsker at vi får en ny og dyktig redaktør til TW-Nytt
til høsten.
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Overmesters spalte
Refleksjoner etter en OM-periode
Av OM Bjørn Eirik Kirkeberg
Å reflektere over 2 år som Overmester er en
hyggelig utfordring. En god refleksjon skal
dessuten inneholde beskrivelser av både
positive og negative erfaringer og jeg vil
forsøke etter beste evne å dekke begge forhold.
Tradisjonen tro velger jeg å stimulere
positiviteten ved å starte med det hyggelige og
positive for dermed å runde av med det ”negative” i form av
utfordringer som kan gjøre oss bedre.
En god og varm loge
Loge nr.22 Thomas Wildey er en
god og varm loge. Det er et godt
samhold og en fin harmoni mellom
brødrene og vi kan i perioden som i
disse dager avsluttes glede oss over
et øket og stabilt økende fremmøte.
Dette betyr at brødrene finner
samspillet i logen interessant og
velger å søke merverdien i møtene
ut over den vanlige hverdag.
Tilbakemeldinger fra yngre og
eldre brødre tyder på at vi er på rett
spor. ”Det skjer jo alltid noe
positivt i logen” er uttalelser som
går igjen. ”Det er den gode, gamle
Thomas Wildey summingen rundt
bordene” sier andre som har vært
med lenge.
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Etisk post i førersetet
Undertegnede har lagt vekt på at
hvert møte, uansett seremonielt
program, skal ha innslag av etisk
post. For ikke å vikle oss inn i
gamle formularer og dekretlesning,
har jeg forsøkt å levendegjøre
etiske problemstillinger gjennom
dikt, innslag fra brødrene, sang og
musikk. Dette har vært en
fantastisk hyggelig arbeidsoppgave
og nettopp dette har gitt meg
tilbakemeldinger som jeg vil leve
lenge
på.
Jeg
håper
at
engasjementet rundt etisk post i
moderne utgave vil fortsette.
Grunnlaget bør i alle fall være lagt.
En harmonisk loge
Loge nr.22 er en harmonisk loge.
Vi har de siste to årene vært vitne

til at andre loger har til dels
opprivende
diskusjoner
rundt
embeter,
utskiftninger
og
eksklusjoner. Selv innstillinger fra
nominasjonsnevnder blir mange
ganger tilnærmet neglisjert og
benkeforslagene florerer. Vi har
vært heldige og sluppet unna de
negative sidene ved dette. Jeg føler
at vi har på en meget god måte
ivaretatt demokratiet ved at våre
nevnder gjennom nominasjoner har
gjort et grundig arbeid slik at
forslag fra benken har blitt
unødvendig. Jeg vil benytte
anledningen til å gi honnør til våre
eksmestere i nominasjonsnemnden
for et særdeles godt grunnarbeid.
Nemnden har med sitt arbeid
bidratt til å virkeliggjøre noe av
visjonen i logen, nemlig innspill til
harmoni!
Bidragene fra brødrene
Jeg har også hatt mange gleder ved
at brødrene har vært velvillige til å
bidra med alt fra innslag til etisk
post til underholdningsinnslag på
ettermøtene. Flotte og verdifulle
refleksjoner har vært gitt i en flott
ramme. Unge som eldre brødre har
også velvillig stilt opp på
ettermøter med foredrag og
underholdning. Vi besitter i vår
loge de reneste ekvilibrister og vi
må vite å fortsatt ta vare på dem!

De gode nevndene
Jeg vil også understreke at arbeidet
i de fleste nevndene har vært
utmerket i denne perioden.
Sosialnemnden,
Styrkelse
og
Ekspansjon, Nominasjon (Allerede
nevnt), Nevnd for anskaffelser og
Finansnevnd. De har alle bidratt
med nyvinninger og harmoniske
innspill for at vår loge skal spire og
gro. Jeg må særskilt nevne
Privatnemnden. En meget solid
ledelse av EksOM Erling Nordsjø i
tillegg til UM Roar Mathiesen har
gjort at vi alltid har kunnet glede
oss til brodermåltidene og de
arrangementer som nevnden har
vært involvert i. Det har i tillegg
vært en solid økonomistyring i
nemnden som jeg har satt stor pris
på.
Utfordringene fremover Rekruttering
”Å kose seg i glansen” er hyggelig,
godt og sikkert riktig. I alle fall
mye bedre enn å kose seg med
misnøyen. Sistnevnte er noe av det
mest destruktive som finnes. Den
mest sentrale utfordring i vår loge i
dag er rekruttering. Vi har en
nemnd for Styrkelse og Ekspansjon
som meget aktivt bidrar og vi har
brødre
som
enkeltvis
ser
nødvendigheten av at vi må ha
nyrekruttering. Jeg tror likevel at
den nye nevnden for Styrkelse og
Ekspansjon som settes ned fra
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høsten må tenke enda nyere enn
før. Vi må kanskje ta i bruk nye og
utradisjonelle metoder for å få unge
brødre inn i logen, vi må kanskje
endre på oppfatningen at ”Møt så
ofte
du
kan”
skal
være
bærebjelken.
Festlogen Thomas Wildey!
Det som har skuffet meg i
perioden, må utvilsomt være
fellesarrangementene der vi har
lagt opp til fest med ledsagere og
venner. Langt de fleste har måttet
avlyses. Jeg våger påstanden at
dette ikke skyldes verken tidspunkt
eller program eller pris. Jeg tror
simpelthen vår loge har en slapp
festkultur der vi kvier oss for å
delta på arrangementer som ikke
gjennomføres på tirsdager mellom
19-22.30. Her må det en
mentalitetsendring til. Jeg håper og
tror derfor at jubileumsfesten i
januar 2008 vil være et vendepunkt
og at vi her kan møte med 50
brødre med ledsagere slik at vi blir
minst 100 deltagere på denne
festen!
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Konklusjon
Jeg velger 80-20 regelen når jeg nå
oppsummerer. Vi er 80% i rute
med positive verdier og mine
refleksjoner har redegjort for denne
gleden. La denne fortsette og la oss
benytte all positivitet til å forbedre
de 20% der vi kan bli enda bedre.
Vi rir på en medgangsbølge, men vi
må bli flinkere til å benytte de
hyggelige ringvirkningene fra
denne bølgen til å ta utfordringene.
Løsningen er enkel, men likevel så
vanskelig: ”Det er MEG det
kommer an på, det er JEG som må
gjøre noe”. Derfor kjære leser, JEG
gleder meg til å bidra til å løse
utfordringene sammen med DEG.
Det er DU og JEG som kan gjøre
noe med saken.
En god og varm og reflekterende
sommer ønskes alle brødrene med
familier.
Bjørn Eirik Kirkeberg
Avtroppende Overmester

Undermesters spalte
Kjære brødre!
Først vil jeg takke brødrene for den tillitt dere har
gitt meg ved å velge meg til Overmester.
Jeg føler en stor ære når jeg går inn i Overmeter
embetet i Loge 22 Thomas Wildey. En Loge som er
representert i de fleste organer innen Ordenen noe
som betyr at våre brødre er engasjerte i vår Loge
så vell som Ordenen og det krever et positivt
innhold i våre Logemøter noe jeg ser som en stor
utfordring.
Hvis man ser tilbake på de to årene
som er gått har vi hatt to fine år
med ”Samspill og harmoni” som
har gitt meg en ny opplevelse til
vårt etiske post noe vi bør
videreutvikle.
På ettermøtene har vi prøvede å
balansere mellom foredrag, musikk
og den god samtale mellom brødre.
Kommunikasjon mellom brødrene
er viktig og tid må settes av til
dette. Jeg tror vi har klart dette på
en fornuftig måte.
Jeg vil takk privatnemnden som
møter trofast og har gjort en
kjempejobb for å gi brødrene et
hyggelig måltid sammen på
logekveldene.
Ser vi fremover så har jeg ikke
tenkt å hoppe etter Wirkola, men
videreføre i tradisjonen tro, med stø
kurs. På høstens program har vi
mange veteraner som skal hedres
og noen gradspasseringer, men det

store er Logens 60års jubileum i
januar. Viser til programmet et
annet
sted
i
TW-Nytt.
Embetskollegiet skal samles i
sommer for å legge detaljene i
høstens program. Så vi melder oss
når vi har detaljene på plass.
Det er mange Overmestere før
meg som har vær bekymret over
medlemstallet. Vi må ikke miste
fokuset på dette. Her bør vi sette
oss høye mål og vi har
Informasjonsmøte
allerede
i
oktober. La oss gjøre en felles
anstrengelse for å få flere
medlemmer.
Jeg vil ønske alle brødrene en
god og varm sommer. Bruk
sommerdagene til å lade opp
batterier for høstenes Logemøter.
Sommeren er også tid for felleskap
mellom brødrene. En tid uten
formelle møter, men en tid vi kan
benytte til å bringe våre løfter frem
9

i hverdagen. De fleste av oss
kjenner en bror som sjelden eller
aldri møter. Bruk sommeren til å ta
kontakt med ham. Prøv å påvike
ham til å møte.
Bruk sommeren positivt!
Husk - den største gleden er å glede
andre – og det vil være en god

investering
i
sommernattsøvn

en

GOD SOMMER!
Med broderlig hilsen
V, K og S
Roar Mathiesen
UM

Redaksjonen ønsker Roar velkommen til toppen.
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god

Sekretærhjørnet
Nytt Embetskollegium perioden 2007 - 2009
På losjemøtet den 22.mai ble det gjennomført valg av
nye Embetsmenn, og valgresultatet ble som følger:

Storrepresentant :
Overmester:
Undermester:
Sekretær:
Skattmester:
Kasserer:

Eks.OM Ivar T.Schmidt
Br. Roar Mathisen
Br. Erik Kolsrud Aas
Br. Magnar Naas
Br. Jørn Mood
Br. Stein Holmsen

Installasjon av de nyvalgte Embetsmenn vil finne sted tirsdag 11/9-2007
På samme losjemøte ble Eks. Storrepresentant Svein Terje Hermansen
takket for det arbeid og den interesse han har nedlagt i embetet som logens
Storrepresentant i
perioden 2003- 2007.
Vi ønsker nyvalgt Storrepresentant Ivar T. Schmidt lykke til med de
kommende 4 år.
Vi gratulerer
Steinar Lyngroth
Erling Bull
Arthur Lorang Gullichsen
Ugur Eddie Dæglum
Arild Johansen

med 55 år 04.05.07
med 75 år 09.05.07
med 90 år 12.05.07
med 35 år 10.06.07
med 60 år 14.07.07
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Adresseendringer
Kjell Myhre har fått ny mailadresse: kjell.myhre@tele2.no
Gunnar Strøm har fått nytt telefonnr. privat 33 48 03 64
Endringer i adresser, telefon og E-post meldes som vanlig til br. Sekretær.
Utmelding
Jan Simon Jacobsen har meldt seg ut av vår loge og vi takker for hyggelig
samvær gjennom mange år.
Dødsfall
Tancred F. Strøm
Per Randolf Johansen

født 8.september 1912 døde 7.mai 2007
født 18.juli 1921, døde 17.mai 2007

Internett
Vi oppfordrer brødrene til å besøke Odd Fellow sin hjemmeside.
www.oddfellow.no
Nettavisen på disse sider kan anbefales som et meget interessant
informasjonsmedium.
På hjemmesiden til ordenen finnes også en link til vår egen hjemmeside;
http://home.online.no/~enordsjo/index.htm
Nettbutikk
På www.oddfellow.no finnes det også linker til samtlige Loger og Leire i
Norge. Her får man også tilgang til Odd Fellow Utstyrs nye nettbutikk. IDnr og passord må benyttes for å få tilgang. Ditt ID- nr. får du av br.
Sekretær, eller se i adressefeltet på siste side av Odd Fellow Bladet. Her
finner du ditt ID-nr. i Storlogen. Passordet er: fødselsdato, mnd og år.
(eksempel: 01021945)

Et lite tilbakeblikk
Som avtroppende sekretær kan jeg se tilbake på 2 år som har gått utrolig fort.
Det var ikke fritt for at jeg hadde en smule prestasjonsangst da jeg startet i
mitt embete høsten 2005. Men jeg kan berolige fremtidige sekretærer at med
hjelp av moderne IT-teknologi har arbeidet gått som en lek.
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I perioden 2005-2007 er det i vår loge skrevet til sammen 39 protokoller
samt ca 20 informasjonsbrev. I tillegg har det vært en god del
korrespondanse med andre loger. Svært mye av korrespondansen foregår nå
via E-post, og mine tanker går da til tidligere sekretærer som ikke kunne
nyttiggjøre seg av de datatekniske hjelpemidler vi har i dag. Til orientering
er det pr. i dag 54 av logens 82 medlemmer som er tilgjengelig på mail.
Storlogen har lagt ned betydelig ressurser i et velfungerende Internettverktøy
for alle logenes sekretær som nå også utvides til å gjelde logenes
skattmestere. Programmet heter Focus og erstatter de gamle skjemaene med
tilhørende postgang ved at sekretærene arbeider direkte på Storlogens server.
Imidlertid har Storlogen foreløpig sagt nei til å benytte bærbar PC inne i
logesalen. Jeg antar at det for noen år siden var de samme diskusjoner når
organisten skulle erstattes med en moderne CD-spiller. Tiden hvor
sekretæren satt med fjærpenn er definitivt forbi, så jeg antar at det bare er et
spørsmål om tid før Storlogen tar konsekvensene av sin IT satsning og
tillater bruk av PC også på logemøtet.
Avslutningsvis vil jeg si at sekretærperioden har vært utrolig lærerik og
interessant, og jeg håper brødrene har vært tilfreds med den informasjon som
er utsendt fra Embetskollegiet. Jeg benytter anledningen til å ønske alle en
riktig god sommer.

07.06.07
Erik Kolsrud Aas
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ODD FELLOW GÅRDEN UNDER OKKUPASJONEN

Da logearbeidet stanset i oktober 1940 ble
lokalene ominnredet for separat utleie. Oslo
Handelsstand overtok selskapslokalene, mens
logesalene ble mer tilfeldig utleid, bl.a. til
Sangforeningen av 1919 og bridgeklubben
”Snorre”. Som tidligere nevnt var begge fordekte
Odd Fellow- sammenslutninger.

Dette forhold varte til mai
1941, da hele bygningen ble
rekvirert av ”Reichskommisariatet”
og overtatt av tyskerne. De kom
etter hvert i større og større beknip
for lokaler i Oslo, både til kontorer,
kantiner og losjirom. Det var derfor
ganske naturlig at de hadde et godt
øye til Odd Fellow gården, her var
det jo nok plass å ta av. U. De
Paolis, som da var gårdens
forretningsfører, ble innkalt til
Reichskommisariatet i Stortinget,
og der erklærte tyskerne kort og
godt at de var interessert i et
leieforhold. Et par dager senere
møttes to representanter for
tyskeren og forretningsfører for
befaring
av
bygget
og
rekvisisjonsdokumentet
kom
allerede 12.mai 1941.
Samtlige leieboere ble varslet
om at de måtte flytte ut, og den
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daglige ledelse av tyskernes affærer
i bygningen overtok en av de
tyskerne som hadde deltatt på
befaringen. Allerede den 15.mai
hadde han installert seg i kontorer
som var anvist han i huset. For
leieboerne var det ikke lett å få nye
høvelige lokaler i en fart. Men med
den
innskrenkede
virksomhet
mange firmaer var hensatt i som
følge av okkupasjon og krig,
lykkedes det en del leieboere å
skaffe seg lokaler ved egen hjelp.
De fleste andre ble hjulpet av
norske myndigheter til å få tak over
hodet, i det store og hele
mindreverdige kontorer i forhold til
de som måtte rømmes.
Fra 1. juni 1941 ble restaurant
Kaba med inventar overtatt av
tyskerne. Men okkupasjonsmakten
la i første omgang ikke beslag på
hele huset, det forgikk over en

periode frem til 1. oktober 1942, og
blant de siste rester var Den
Grønne Sal, fire butikker samt
Tanum Møbler. Deretter var
”herrefolkets” representanter herre
over hele bygningen.
Etter overtagelsen tok tyskerne
bare ett hensyn, nemlig hensynet til
seg selv. Huset skulle gjøres
formålstjenlig for deres spesielle
behov, og de startet straks
omkalfatringen i dets indre.
Selskapslokalene
mot
Roald
Amundsens gate ble delt opp i
gjesteværelser med innlagt vann og
vask, og det ble innredet felles
baderom og toalett. Den lille
logesalen (B-salen) ble forholdsvis
uforandret innredet til Ping-Pong
sal, mens den store salen (A-salen)
ble helt ribbet og først benyttet som
biljardsal og senere omgjort til
skomakerverksted.
I de tidligere kontorene til
Norsk Rikskringkasting i 4 etasje
ble det installert et stort sentralbord
med direkte forbindelse til alle
tyske kontorer, tjenestesteder og
forlegninger. Her var også ”den
gule knapp” – ett trykk på den og
alle tyske styrker ble satt i
alarmberedskap.
Inngangen til restaurant Kaba
fra terrassen ble gjenmurt, i det
tyskerne ønsket å befinne seg i
”fullstendig isolasjon” fra byens
liv.

Utstillingslokalene i kjelleren ble
fullstendig ødelagt, for her ble det
tilflukstrom for de nye påtvungne
leieboerne, selv om det bare noen
få skritt unna var romslig plass i
Holmenkollbanens tunneler.
Fra 1943 til våren1945 er det
lite med opplysninger om drift og
leieforhold.
Utover våren 1945 ble det for
hver dag tydeligere at de tyske
stridskrefters kampevne ebbet ut,
og den betingelsesløse kapitulasjon
fant sted en tidlig time 7. mai, og
den skjønne vårdagen 8. mai var
Norge atter fri.
Allerede kl 7 om morgenen
mønstret forretningsfører på den
såkalte ”hausmeisteres” kontor og
forlangte nøkkelen til taket over
8.etasje. Han aktet nemlig å heise
det norske flagg over Odd Fellow
gården, på den flaggstang det
forhatte Hitelersymbolet hadde
vaiet i de mørke årene. Som det
første huset i strøket vaiet nå de
norske farger på stangen, og som
nummer to kom Universitet, men
snart var hele byen pyntet med det
frie trefargede korsflagg.
I løpet av 8. mai rømte
tyskerne hele bygningen og folk fra
Hjemmestyrkene ble tilkalt for å
passe på at ikke noe av inventaret
kom i urette hender. I den første
tiden etter kapitulasjonen fikk
gården også besøk av norske og
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engelske
kommisjoner
som
gjennomsøkte doktor- og tannlegekontorer etter identifikasjonsmaterialer og mengder av film,
korrespondanse, arkivsaker ble
beslaglagt og kjørt bort.
Selskapets styre hadde et håp
om å få frigitt gården umiddelbart
etter at tyskerne hadde forlatt den,
men så glatt gikk det ikke. Den 22.
mai forelå det et rekvisisjonsdokument, som gikk ut på å skaffe
lokaler til den britiske og
amerikanske ambassade. Sistnevnte
fikk anvist kontorer i 4.etasje og
den britiske i 3. etasje. Statens
Kornforretning fikk tilbake sine
gamle lokaler i 5. og 6.etasje.
Restauranten ble overtatt av den
britiske marine og åpnet som ”Fleet
Club” 18. juni, og fra samme dag
var Scala i sving som militær kino.
Russerne hadde, trass i protester,
tatt i bruk et par av butikkene og
benyttet disse som spisesal og
kjøkken. Rensligheten var, som
fryktet, ikke russernes sterkeste
side, og da de flyttet 4. august
måtte lokalene gasses ut for å få tatt
livet av de hundre tusen fluer som
levde høyt på etterlatenskapene.
Tanums tidligere butikk med
underliggende lagerlokale, hvor
tyskerne hadde hatt en velassortert
kolonial- og brennevinsforretning,
ble stillet til butikkens disposisjon
fra 1. oktober.
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De lokaler Odd Fellow tidligere
hadde hatt i 2.etasje, ble frigjort 30.
juni, og det ble besluttet å få gjort
klar den lille logesal først. Den var
som foran nevnt i forholdsvis god
stand etter kun å ha gjort tjeneste
som Ping-Pong sal. Det meste av
logeinventaret hadde man i
avviklingsmåneden i 1940 tatt vare
på, og følgelig kunne den settes i
stand nokså hurtig og med relativt
små omkostninger. A-salen var mer
ødelagt, og her måtte man vente på
planer for en helt ny innredning og
den ble først tatt i bruk i 1947.
Lobbyen var ganske pen, når man
tar i betraktning at den var brukt av
”herrefolket i over 4 år, og det
trengtes
kun
en
skikkelig
rengjøring for få den brukbar.
Verre var det å få skikk på
selskapsrommene som tyskerne
hadde gjort om til bad, toaletter og
soverom. Badet ble gjort om til
toaletter,
veggene
mellom
soverommene ble fjernet, og
omgjort til sekretærrom og spisesal.
Man hadde også et svare strev med
å
få
demontert
tyskernes
kompliserte
telefonsentral
og
batterirommet i garderoben.
Den grønne sal hadde tyskerne
fart slemt med. Først gjorde den
tjeneste som kolonialforretning,
senere ble den verksted og lager for
elektrikere. Den grønne velouren,
som hadde gitt navnet til salen, var
fjernet og parkettgulvet helt

ødelagt. Taket og det elektriske
ledningsnett hadde fått vannskader
etter en mindre brann, og det tok
lang tid før den kunne tjene som et
godt utleieobjekt.

Et tilnærmet normalt logeliv ble
igangsatt fra senhøsten 1945, og
den 30. april 1946 ble Ordenens
128.årsdag feiret med Festlog.
Arnfin Evjen

SANNHET
Som brødrene vet er grunnlaget for vår tredje logegrad sannhet. I den
forbindelse leste jeg for en stund siden en fortelling om en som satte
sannheten i høysete, nemlig den første president i Tsjekkoslovakia,
Thomas G. Masaryk. Dette var en historie som grep meg og av den
grunn vil jeg gjerne dele den med brødrene.
President Masaryk var den som
skapte frihetsgrunnlaget for folket
i Tsjekoslovakia, og vil alltid bli
minnet i dyp takknemlighet av
sine. Han var født i 1851, og fikk
lov å dø før de nazistiske horder
herjet han kjære fedreland. Den
fortelling som nå følger er basert
på en bok som heter ”Samtaler
med President Masaryk”, og det en
liten setning på kun 4 ord som på
mange
måter
dekker
vårt
sannhetsbegrep.
Det var i revolusjonens tid i
Russland at Masaryk en gang ble
sendt til Moskva. Han kommer ut
fra stasjonen og hører skyting. Han
vil gå til hotellet, men blir stoppet
av soldater som sier det er forbudt
å ferdes ute. Han kommer seg
imidlertid vekk fra disse og ut på

en åpen plass. ”Der går jeg”
forteller Masaryk ”og ser plutselig
at foran meg småløper en annen
mann. Jeg følger etter, men
mannen er snarere enn meg, og jeg
ser han forsvinne inn gjennom en
stor port som står på klem. Det var
hotell Metropol. Jeg vil følge etter
men porten ble smelt igjen rett
foran nesen på meg. Jeg banker på
og roper: Hva er det De finner på?
Lukk opp!” ”Er De gjest her?”
spør portieren. Jeg ville ikke lyve,
så jeg ropte: ”Ikke lav noe tøv,
slipp meg inn.” Portieren stusset
litt, men lukket så opp.
Mine brødre, la oss stoppe opp
et øyeblikk utenfor porten til
hotellet hvor President Masaryk
står. Rundt omkring ham hviner
kuler fra geværene, og innenfor
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porten er trygghet, hver sekund
kan være det siste. Han blir spurt
om han bor på hotellet - det er bare
å si en bitte liten usannhet – bare å
svare ja. ”Men jeg ville ikke
lyve”, sier han.

Noen President Masaryk kan vi
nok ikke bli, men vi skal alltid
huske at er det mørkt nok, sees det
minste lys, og det vil vise vei.

Arnfin Evjen
Alle har vel et medfødt ønske om å
leve som sannferdige mennesker.

Jeg registrerer at fisk, og spesielt fisk fra NordNorge, har fått bred spalteplass i TW-Nytt.
Jeg har god erfaring med de fiskerettene som
”stammen i nord” spiser selv. Da jeg vokste opp
fikk vi servert fersk torsk 5 dager i uken 6
måneder i året. Det burde være referanse god nok,
sier bror Gunnar Strøm

Fisken har det i hodet - også! ...
Hjemme sto det et par tønner
og en stamp ute i bislaget. De var
forbeholdt nedsalta kveitehoder,
uerhoder og sei som ble saltet ned i
utbrettet
tilstand.
Det
var
reservemat utover vinteren når
været var så dårlig at man ikke kom
seg ut med båten. Det var god og
næringsrik kost som var lett å ty til
når det var lite fersk fisk.
Far min voktet over disse med
stort alvor. Han hadde lært seg å
konservere maten, hvorav salting
og tørking var vanligst. Utover
sommeren var det viktig å ha et
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matlager. For å overleve i oppe i
nord måtte man spise av landet, om
det så betydde å drikke måseblod
eller spise kvann og multer.
Fattige fiskere måtte selge den
fisken de fikk best betalt for. Det
de ikke fikk solgt, fikk de spise
selv.
Derav
kommer
trolig
nordnorske fiskeretter som hoder,
rogn, kjaker, tunge og torskemager.
Matretten ”gammelsei” ble for
eksempel til ved at småsei ble lagt
tett i hop, saltet og deretter lagret i
to år. ”Surfesken” derimot, ble

laget ved å legge fisken i tang en
stund.
Salte kveite og uerhoder er en
delikatesse. Vi fjerner øyne og
kjakeparti, vasker hodene og salter
dem godt. Når de skal spises,
vannes de ut og kokes forsiktig.
Serveres med nykokte poteter og
flatbrød. De gamle sa alltid at
uerhodene skulle stå, ikke ligge på
serveringsfatet. Ellers kunne man
miste fiskelykken.
Det er lov til å suge fettet ut
av beina høylytt og uten blygsel.
Dett er en gudsdyrkelse for
troende. Jeg erfart å bli forvist til
kjøkkenet fra offisersmessen på
Bardufoss
Flystasjon
under
bespisning
av
”auarshau”
(uerhoder). Det ble for mye for de
vantro (bl.a. skvadronssjefen).
Dette er ikke mat for amatører.
Hva drakk man til? Jo det
hadde seg slik at far min av og til
forsvant ned i kjelleren for å slenge
en sekk sukker i vann. Det gjorde
nytten det og. Utrulig hva som sklei
ned sammen med denne drikken.
Jeg kommer ikke utenom
boknafisken. Dette er en gammel
form for tørrfisk men som har fått
velte seg i salt før den henges opp
på gjell eller vegger.
Boknafisken er heller ikke
alltid så fullstendig gjennomtørret
som stokkfisken, ofte ble den tatt i
gryten etter 4-5 døgn, altså mens
den ennå nærmest er halvtørr.

Denne boknafisken har alltid vært
uhyre populær, og den har vært en
måte for å kunne bevare fisken på
etter at ferskfiskbehovet var dekket.
Men boknafisk er velsmakende
og er den dag i dag en tradisjon
som holdes ved like flere steder i
landet. Tradisjonelt var det mange
variasjoner her, fra mye salt til
nesten ingenting, og fra lang
tørking til bare litt tørking. Og
fisken ble og mange steder tørket
som
klippfisk
på
svaberg.
Til boknafisk brukes det torsk, men
hvitting, lyr, hyse og sei kan og
brukes.
Gammelsaltet sei (rødsei)
Fisken er ikke vasket og bløgget
(blodrand skal være med), men
halve ryggbenet er fjernet, slik at
den kan saltes ned i utbrettet
tilstand.
Pakket tett sammen i bøtte eller
tønne kan den oppbevares slik i
årevis. Det finnes dem som
forteller de har spist 30 år gammel
rødsei. Det normale er imidlertid 1
- 2 år gammel fisk.
Etter hvert blir kjøttetrødlig
takket være en liten tass som heter
rødåte. Gammelsaltet sei er ingen
stor salgsartikkel i Oslo, men den
finnes på markedet. Spør i
fiskedisken, de bør kunne skaffe
den fra fiskehallen.
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Fisken vannes ut (kaldt vann) i
minst ett døgn. Skjæres så i
serveringsstykker som slippes i
kokende vann.
La stykkene småkoke til skinn og
ben slipper lett, 15 - 20 minutter.
Serveres med de beste potetene
(gulløye, ringeriks eller mandel, for
eksempel) og rotstuing. Mange vil
ha kålgraut til, det vil si poteter og
kålrot kokt sammen og most.
Andre vil ha stuing av gulrøtter.
Jeg

anbefaler

«begge

deler»:

Kålrot, gulrot og persillerot skjæres
i små terninger, som rørestekes

20

nesten myke i smøret. Dryss litt
hvetemel over og spe forsiktig med
fløte eller helmelk mens du rører.
Pyntes med klippet persille.
Jeg sikler ved tanken på
dissende
kveitehoder,
lever,
kveitefett og uerfett. Fettet er
veldig sunt. Det er ren Omega-3.
Spiser man et par hundre kilo
fisk hvert år, fungerer hjernebarken
som den skal. Fisk gjør oss
kreative. Mer fiskespising vil
motvirke magesår, hjerteinfarkt,
kreft, infeksjoner, tungsinn og
andre begredeligheter. Fiskefett er
rene lykkepillen.

TW-NYTTs utsendte har denne gang vært på besøk
hos bror Gunnar Strøm i Sandefjord.
Vi ønsket å få vite litt mer om personen og om Odd
Fellow-medlemmet Gunnar Strøm.

Da Gunnar ble innviet i vår Orden
11. desember 1964, kun 21 år
gammel, var han på det tidspunktet
landets yngste medlem av Odd
Fellow Ordenen.
Min far, alle mine onkler samt
min morfar var medlemmer av loge
Hans Egede i Harstad, slik at for
meg var det å bli en Odd Fellow,
helt naturlig.

På det tidspunktet hvor jeg ble
medlem, lå byens fengsel i
kjelleren under logens lokaler. I en
del av kjelleren var det en liten
leilighet og her bodde Hanna
Kvannmo, senere en kjent SV
politiker, sammen med sin mor.
Min far, sier Gunnar, tegnet
logoen til loge nr. 60 Hans Egede.
Et nytt logehus i Harstad ble
kjøpt noe senere, og en del av
bygningen er hotell den dag i dag.
På det tidspunktet lå byens
Vinmonopol i husets kjeller.
Etter en del år, nærmere bestemt i
1998, ble Gunnar medlem av loge
Varna i Moss og i 2001 ble hans
medlemskap i Ordenen overført til
vår loge.
En av de viktigste grunnene til
at jeg har opprettholdt mitt
medlemskap i Ordenen gjennom
alle disse årene er tilhørighet, sier
han. Å ha tilhørighet til noen eller
noe er i dagens samfunn en luksus,
og å kunne ha tilhørighet til Odd
Fellow setter jeg særlig stor pris på.
Å kunne gå på et logemøte
uten å oppleve diskusjoner om
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politikk eller religion, synes jeg er
befriende.
Opp gjennom årene har jeg
vært på møter i mange loger i
mange land og noe av det jeg
registrerer er at det er litt mer
”romslighet”
i
distriktene,
sammenlignet med de større byene.
Som nevnt er Gunnar Strøm nå
bosatt i Sandefjord og som han selv
sier, etter 6 operasjoner, 2
bukhinnebetennelser og 1 slag
syntes vi det var fornuftig å flytte
til denne byen, hvor min datter og
mine barnebarn bor, i tillegg til at
det er kortere å kjøre til hytta i
Stavern fra Sandefjord, enn fra
Eiksmarka.

Men, Gunnar du har jo også hatt et
sivilt yrke som flyger. Hvorfor
valgte du det?
I slutten av 1940 årene, som 6
åring, kom jeg en dag syklende på
gårdsplassen til min morfar,
samtidig som et gammelt fly fra
krigens dager (Fiesler Storch),
strødde ut ”flygeblader” over byen.
22

Dette var jeg naturligvis, som en
liten gutt nysgjerrig på, og som det
alltid går, enten en sykler eller
kjører bil, ikke følger med på
”runway’en”, gikk det som det
måtte gå, jeg havnet i et gjerde,
”avierte” over dette og ble liggende
på
trynet
i
min
morfars
rabarbraland. Det ble foretatt en
”hard landing” og jeg tenkte at jeg
vil heller være der oppe, enn å
”risikere livet” her nede. Til
orientering; dette var min siste
harde landing.
I 1961 ble jeg opptatt på
flyskolen og begynte etter dette
som helikopterflyger i hæren. På
det tidspunktet var Forsvarets
helikoptre en del av hæren. Senere
ble disse overført til Luftforsvaret.
Jeg dro så til New Jersey hvor
jeg begynte på en privat flyskole,
som var eiet av nordmannen Thor
Solberg, en kjent norsk flypioner
der tok jeg sertifikat for å fly
passasjerfly.
I New York traff jeg min kone,
som for øvrig er svensk.
I USA var jeg i 3 år og fløy der
mindre jetfly for et selskap, som
bl.annet fløy forrretningfolk rundt
om det amerikanske kontinent.
Deretter drog jeg tilbake til Norge
og fløy i 4 år sjø- og ambulansefly i
Nord Norge.
I 1976 reiste vi til Østlandet,
hvor jeg jobbet som skolesjef for
sjøfly på en privat sjøflyskole på

Fornebu ved siden av å være ansatt
i Luftfartsverket som flygerinspektør med ansvar for test og
sjekk av flygere. Denne jobben har
brakt meg over hele verden.
Senere dro vi til Torp flyplass
ved Sandefjord hvor jeg var
Sjefsinstruktør
ved
Statens
Trafikkflyverskole.
En brokkoperasjon i 1993
gjorde at han måtte gi seg som
flyger, men som Gunnar sier, etter
37 år som flyger syntes jeg det var
greit å gi fra meg sertifikatet.
Noen plager har han fortsatt,
men golf har etter hvert blitt en fin
hobby og banen i Larvik er hans
hjemmebane.
I tiden som rekonvalesent har
data vært en stor interesse for IT og

han har tilegnet seg stor kunnskap
på dette feltet.
Som Harstadværing har han
har bygget opp et eget nettsted for
Harstadklubben i Oslo (”stammen i
nord”), hvor han også er redaktør
for foreningens medlemsblad.
Gunnar og hans kone reiser i
januar neste år på en 3 mndrs
ferietur til venner i Florida, men vi
vil helt sikkert se han igjen i vår
loge, til neste vår.
TW-NYTT ønsker vår logebror en
god sommer, fortsatt god bedring
og takker for samtalen.

KB

Sommer på Akerbrygge
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Danskebesøket. (4. til 6. mai)
I mai var det vi som var vertskap for våre venner i Loge
nr. 37 Thomas Wildey fra Fredericia.
Danskene kom stortsett med egne biler og ble loset av
Dag Torkildsen til nærmeste parkeringshus. I påvente av
at velkomstarrangementet skulle finne sted i
logelokalene ble danskene sendt en tur på byen.
Kl. 12 var alle klare til å innta lunsj/frokost ved nydelige
pyntete bord med norske og danske flagg. Her ønsket
formannen i danskekomitéen alle velkommen.

Formannen ønsker velkommen

UM prøver å holde orden på lunsjen
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De danske brødre som ønsket å se nærmere på våre lokaler ble guidet av
Svein Terje og Simen rundt i A-salen og de tilsluttende lokaler.
Vertskap og gjester hygget seg i Logens selskapslokaler i et par timer før
gjestene ble overlatt til vertsfamiliene.

Denne fredagen var det et
fantastisk vær og mange av
deltakerne tok seg en tur rundt i
byen.

På kvelden var det duket for lokale arrangementer hjemme hos enkelte
brødrene.
I det varme sommerværet var det mange som hygget seg både inn og ut.

Velkomstmat ut i sommervarmen
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Lørdag formiddag var satt av til private tiltak. Simen og jeg tok med våre
venner til Holmekollen der utsikten var begrenset på grunn av tåke, men vi
fikk prøvd simulatoren og der var sikten upåklagelig. Etter en rundtur i
Frognerparken avsluttet vi med en enkel lunsj.
Så bar det hjem for å gjøre oss klar til den store festen i Stortingsgata 28.
Her ble det gjennomført en festloge som jeg antar alle satte pris på.

Da brødre og gjester kom ut fra salen
sto flotte Rebekkasøstere klar med en
velkomstdrink.

Simen virker fornøyd med velkomsten
Festmåltidet ble gjennomført på tradisjonelt vis med taler og sang.
Etter middagen ble tradisjonen tro vennskapsbåndet rullet ut og alle sang
vennskapssangen som står på båndet.

Danskenes tale
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Her synges det med iver og glede

Utover kvelden gikk dansen livlig til musikk fra et lite orkester.

Dansen går
Avskjeden neste dag ble noe amputert da mange av danskene måtte kjøre
tidlig for å nå båten fra Kristiansand til Danmark.
Neste gang er det vi som skal ut å reise så vi håper at mange av brødrene vil
delta på dette arrangementet, som knytter nye vennskapsbånd mellom brødre
i Danmark og Norge.
Svein Arild Stokland
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Storbyekspansjon
Det siste året har bl.a. preget vårt distrikt vedrørende
Storbyekspansjon.
Storlogen har sett at Ordenen stagnerer i storbyene. Vårt
distrikt 21 hadde ved innledningen av aksjonen svært
dårlige tall å vise til. I perioden 01.01.00 til 31.09.06
hadde distriktet en tilbakegang på 40 brødre.
Alle forhold tatt i betraktning er dette skremmende tall.

Pr. 01.01.00 hadde Loge nr. 22 111 medlemmer, men den 31.09.06
var antallet sunket til 83 brødre.
Det var 17 avdøde i perioden, men
en avgang på 26 (av andre årsaker).
Tallene er klare, men årsakene kan
være så forskjellige. Det kan ha
vært en opprydding pga manglende
kontingent, - men hvorfor betaler
ikke brødrene sin kontingent?
La oss se på medlemsstatistikken
for perioden 09.05.06 - 09.05.07.
Her er tallene mye lysere. Distrikt
21 har hatt en total fremgang på 12
brødre. Det har vært 32 innvielser
det siste året - 5 døde og en avgang
på 15.
Det siste er skremmende. Hvorfor
greier vi ikke å holde på våre
brødre?
Loge Thomas Wildey har
innviet 2 nye, men hatt en avgang
på 4, altså en tilbakegang på 2.
(Overgang fra andre loger - over til
andre - gjenopptatt - døde går i 0).
La oss se litt på avgangen på 4
brødre. Hvorfor? Hva fikk dem til
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å melde seg ut eller ikke betale sin
kontingent? Dette er en viktig
oppgave for den nye Nevnd for
Logens Styrkelse og Ekspansjon.
Prosjektet Storbyekspansjon ser det
viktige i ekspansjon, men også på
styrkelsen av logen.
Ekspansjon - nye brødre.
Er alle brødrene fortrolige med å
kunne være fadder? Vet hver enkelt
bror hvilke forpliktelser og gleder
han påtar seg? Hva kan vi fortelle,
hva bør vi fortelle? Ofte møter jeg
nye brødre som har fått svært liten
informasjon av sin fadder. Tenk
bare hva vi forteller på et
Informasjonsmøte. Det er det
minste vi kan fortelle.
Fadderoppgaven er en stor og
viktig oppgave, ikke bare for logen
og den nye bror, men like mye for
fadderen selv. Kanskje logen burde
avholde en egen “fadderaften”
med god informasjon om hva det
betyr å være fadder, hvilke
oppgaver og forpliktelser det

medfører, og ikke minst hva han
kan og bør fortelle.
Jeg gir ideen til loge nr. 22. !
Styrkelse av logen.
Vi har sikkert snakket nok om
klikkvesen, ettermøter, loge ånd
osv. mange ganger, viktige tanker
som fortsatt bør være med i
logeplanleggingen.
La oss ta for oss Undersøkelsesnevnden og særlig de to som skal
gå på hjemmebesøk. Er de
“skolert” nok for denne oppgaven?
Vet de like godt som fadderen hva
de kan og bør fortelle?
Like viktig at “den der hjemme” er
like involvert.
Jeg tror jeg kan si at jeg har mange
års erfaring med hjemmebesøk og
vet hvilket behov det er for god og

riktig informasjon. Dette er jo en av
de
viktigste
oppgavene
i
logearbeidet. Det kan snakkes mye
om dette, - og det bør gjøres.
Her bør Nevnd for Logens
Styrkelse og Ekspansjon gripe fatt i
potensielle “hjemmebesøkere” og
gi en grundig opplæring i
oppgaven.
Jeg håper at jeg har gitt to gode
ideer til kommende nevnd, i et
viktig arbeid.
God sommer til alle brødrene.
Per Bredo Østby
DSS

Vår Loge har fått ny Storrepresentant.
På vårt siste ordinære logemøte i mai ble br. Eks.OM
Ivar Schmidt valgt til – og høytidelig installert som –
vår nye Storrepresentant for en periode på 4 år. Som
hans forgjenger i dette embedet, vil undertegnende
først takke for all støtte og inspirasjon fra brødrene og
utmerket samarbeid med to meget velfungerende og
dyktige kollegier i egen funksjonstid. Og så er det en
stor glede å gratulere vår nye Storrepresentant Ivar
Schmidt og ønske ham lykke til med den forestående
embedsgjerning.
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Storrepresentantens formelle plikt
er å være såkalt bindeledd mellom
egen loge, Distriktsrådet og
Storlogen. Den som skal velges til
dette spesielle embedet, må være
Eks
Overmester
og
inneha
Storlogegraden. Undertegnende har
i en tidligere artikkel i TW-nytt
beskrevet Storrepresentantens virke
og oppgaver, men for yngre brødre
kan det kanskje være nyttig å
gjenta litt om hva ”jobben” som
Storrepresentant innebærer.
Når listen over embedsmenn
leses ved åpningen av hvert
logemøte, leses Storrepresentantens
navn først. Følgelig betraktes han
som logens øverste embedsmann,
men det er allikevel bror
Overmester som til enhver tid tar
alle avgjørelser vedrørende logens
drift og virksomhet, og det er bror
Overmester som bærer det hele og
fulle ansvar for alt som skjer i en
loge.
Storrepresentanten
har
imidlertid en litt spesiell posisjon i
embedskollegiet, siden han også er
medlem i Distriktsrådet. Et slikt råd
finnes i hvert av vår Ordens 24
distrikter, og Distriktsrådet ledes av
en Distrikts Stor Sire. Sistnevnte
embedsmann er personlig utnevnt
av bror Stor Sire. Følgelig har
Storrepresentanten god kontakt
med Ordenens øverste ledelse. På
møtene i Distriktsrådet kan
Storrepresentanten ta opp emner
som engasjerer egen Loge, og for
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øvrig
delta
i
interessante
diskusjoner om vår Ordens
virksomhet og utvikling. Følgelig
mottar også Storrepresentanten
mye verdifull informasjon. Det er
av meget stor betydning at han
formidler denne informasjonen
videre til Logens Overmester,
Embedskollegiet og kanskje først
og fremst til logens brødre. Og
nettopp den enkelte bror bør
benytte seg av Storrepresentantens
kunnskap
og
kontakt
med
Ordenens ledelse. Ved å stille
spørsmål eller ta opp aktuelle
problemstillinger direkte med
Storrepresentanten, kan Ordenens
medlemmer være med å påvirke
utviklingen både i egen loge og i
vår Orden.
Men Storrepresentanten har
også andre viktige oppgaver i den
enkelte ordensenhet. Han bør alltid
være et naturlig ”midtpunkt” i
Logens hverdag, og delta aktivt på
alle møter og arrangementer så sant
det er mulig Dette vil inspirere og
oppmuntre både embedsmenn og
brødre til trofast innsats for å styrke
logens indre liv. Og så vil det alltid
dukke opp spørsmål både i forhold
til
ritualene,
lovverket,
ordensetiketten og generell sedvane
når det gjelder logens daglige
virke. Undertegnende er den første
til å erkjenne at Storrepresentanten
ikke er noe orakel når slike
spørsmål kommer opp, men logen

bør bruke sin Storrepresentant
bevisst som ”konsulent” i alle saker
hvor man er i tvil. Storrepresentanten bør raskt kunne
bidra med råd og veiledning, og
han kan gjerne kontakte DSS eller
Stor Sire direkte dersom det er
behov for det.
Og til slutt bør det fremheves
at enhver Storrepresentant, i følge
våre lover, SKAL være medlem av
Logens Nevnd for Styrkelse og
Ekspansjon. Arbeidet i denne
nevnden er som kjent av den aller
største betydning for rekruttering
og vekst i den enkelte Loge. Nesten
alle loger i storbyområdene i vårt
land har problemer med å sikre
jevn tilvelst av nye brødre, og
medlemmenes gjennomsnittsalder
øker tilsvarende. Vår egen Distrikts
Stor Sire, Per Bredo Østby, har på
hvert eneste møte i Distriktsrådet
uttrykt bekymring over utviklingen.
Både vår nye Storrepresentant og
vårt nyvalgte embedskollegium vil
møte en stor og viktig utfordring på
dette området, og vår egen loge, så
vel som de to distriktene i Oslo og
Akershus, må få til et ordentlig
”dugnadsløft”
for
å
hindre
stagnasjon og i verste fall tilbakegang. Vår egen Loge holder et høyt
nivå i det rituelle arbeidet og har et
meget godt miljø å tilby nye
søkere.

Utgangspunktet for å få flere
medlemmer burde være det aller
beste. Og som allerede nevnt, har
Distriktsrådet hatt et meget sterkt
fokus på medlemsutviklingen de
siste årene. Men riktige analyser av
problemet og gode tiltaksplaner er
ikke nok. Utredningene må følges
opp av konkret handling i den
enkelte Loge og hos den enkelte
bror. La oss derfor alle støtte vår
Storrepresentant Ivar Schmidt, som
sammen med kollegiet og Nevnd
for Styrkelse vil være sentrale
aktører i arbeidet for fortsatt vekst i
egen loge og i vårt distrikt.
Derfor blir det undertegnendes ”avskjedsønske” at vi
sammen skal få til en virkelig
snuoperasjon når det gjelder
medlemsutviklingen. De verdier og
det gode samholdet som vår loge
har hegnet om på en så utmerket
måte, bør vi dele med flere. La det
derfor være vår første og viktigste
”gave” til det nye kollegiet og ikke
minst til vår kjære Storrepresentant,
at vi alle møter trofast i logen hver
tirsdag, og at fadderskap blir en
kjær plikt for hver enkelt av oss.

Med broderlig hilsen i VKS
Svein Terje Hermansen
Eks Storrepresentant
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VITE LITT MER OM : Ivar T. Schmidt vår nye Storrepresentant.

Fadder: Kaare W.Holm
Født:19.12.1940
Hvor lenge har du vært med i Thomas Wildey:
Jeg har vært med siden 1987
Hva har du gjort/hva gjør du i arbeidslivet?
Stort sett entreprenørvirksomhet. Byggeledelse, prosjektledelse.
Stikkord kjente bygg som Plaza og Postgirobygget.
Sluttet i arbeidslivet 2006.
Hvis du kunne valgt om igjen – hva hadde du da valgt?
Sannsynligvis det samme. Har helt fra studietiden vært veldig klar i mine
målsetninger.
Ingeniørhøyskolen på kvelden ved siden av full jobb på dagen
Hvor vokste du opp?
Jeg vokste opp på Eidsvoll. Bondegutt på gård med det meste av dyr. Vi
hadde kuer, hester, griser og høns, ja – og selvfølgelig – en elghund! Det
hørte jo med på en gård.
Og så hadde vi et par tusen mink. Så det var nok å holde på med.
Men den gang måtte man fort i arbeid og man ble således tidlig selvstendig.
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Har du noen hobbyer?
Gourmetklubben i Thomas Wildey sammen med blant andre Thomas
Teichmann som en naturlig pådriver og lærer, er dette noe jeg setter stor pris
på. Vi prøver å treffes en gang i måneden til kulinariske opplevelser. (Høres
jo ikke ille ut).
Og så er jeg glad i å løse kryssord. Det er fin avslapning.
Favorittreisemål – og hvorfor?
Jeg har reist mye i Østen. Har vært i Japan, Kina, India, Hong Kong, Taiwan
og skal for øvrig snart reise til Hua Hin i Thailand, Dette er kongens ferieby.
I tillegg har jeg også reist en del i USA. Har vært i 8 stater til og med vært i
coctailselskap med tidligere president Ford! (ikke dårlig!)
Aktuelle saker du er spesielt engasjert i / opptatt av om dagen – og hvorfor?
Ja for øyeblikket er jeg selvfølgelig opptatt av mitt nye embede som
Storrepresentant. Det er med spenning og ærefrykt jeg går til det.
P.S. Her vil intervjuer gjerne ha med litt mer utfyllende informasjon om hva
dette går ut på og ber han gi meg en kort beskrivelse av hva en
Storrepresentants oppgave er:
Først: En Storrepresentant er Logens høyeste Embetsmann.
Hans oppgave er å være bindeledd mellom Logen og Den Norske Storloge.
Det nye av året er at Storrepresentanten skal være Stor Marshall ved
installasjoner og tildeling av Juveler i egen loge, og bekle en av
Embetsstolene i andre loger i lignende anledninger.
Videre sitter han i et distriktsråd, og for vårt tilfelle i Distrikt nr.21- som blir
ledet av Distrikt Store Sire (DSS) Per Bredo Østby.
Distriktsrådet har ansvaret for behandling av innkomne forslag fra alle loger
i Distrikt 21,og lage innstillinger til Den Norske Storloge, samt behandle
forslag fra Den Norske Storloge.

Rune Mediaas
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Den Europeiske Storloge er instituert!
Lørdag 16. juni 2007 ble Den Europeiske Storloge instituert av
Souvereign Grand Master Robert Robertsen fra USA, sammen med 2
Past Souvereign Grand Masters og Souvereign Grand Secretary, i våre
Ordenslokaler i Stortingsgaten 28.
Det var 135 brødre og søstre til
stede denne ettermiddagen.
Foruten samtlige Nordiske land,
var også Sveits, Nederland/Belgia
og Tyskland representert med sine
Stor Sirer, Rådspresidenter og flere
Storembedsmenn. Av naturlige
årsaker ble det satt et tak på det
antall søstere og brødre som kunne
være med på arrangementet inne i
logesalen og på den etterfølgende
bankett.
Den Norske Storloge hadde fått
tilsendt installasjonsritualet fra The
Souvereign Grand Lodge på
forhånd, og dette var naturlig nok
ikke helt ulikt det installasjonsrituale vi benytter i Norge ved
instituering av nye loger.
Under stor høytidelighet ble
den danske Stor Sire Hans
Pedersen innsatt som den første
Stor Sire for Europa. Deretter ble
den svenske Stor Sire Lars
Fryklund og den Islandske søster
Deputert Stor Sire
Arny J.
Gudjohnsson
innsatt
som
Deputerte Stor Sirer, vår egen Stor
Sire Harald Thoen som Stor
Sekretær og Stor Sire Wim Knibbe
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fra Nederland/Belgia som Stor
Marsjall.
Det vil trolig bli en egen grad
for Den Europeiske Storloge, og de
som vil få tildelt denne graden er
de som har Storlogegraden og som
er valgbare som Stor Embedsmenn
til Den Europeiske Storloge.
Hvorfor er det så viktig å få
etablert en Europeisk Storloge?
Samtlige Europeiske Storloger
baserer sin virksomhet på det
Charterbrev de har mottatt fra The
Souvereign Grand Lodge i USA.
Skulle den ulykkelige situasjon
inntreffe, at den Amerikanske
Storloge av en eller annen årsak
måtte innstille sin virksomhet, vil
også det Charterbrev, som vi har i
Norge, bli trukket tilbake, og all
Odd Fellow virksomhet måtte i så
fall opphøre.
Den nye situasjonen vil
medføre at det er Den Europeiske
Storloge som nå vil utstede
Charterbrev til Norge og de øvrige
Europeiske land. Skulle den
Amerikanske Storloge innstille sin

virksomhet, kan Den Europeiske
Storloge og alle dens medlemmer
fortsatt
drive
Odd
Fellowvirksomhet videre, basert på det
Charterbrev vi nå vil få.
Les for øvrig artikkelen som
står i siste utgave av De Tre
Kjedeledd (Odd Fellow Ordenens

Magasin), som kom for litt over to
uker siden.
Den høytidelige instituering ble
avsluttet med en middag i Aspisesal, hvor nærmere 170 gjester
fra inn- og utland var tilstede.
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Sommeren er her, pass på kroppen.

Visste du at både for mye og for lite soling kan være helseskadelig.
Det er viktig å være oppmerksom på eksponering og å begrense soling til det
som er det optimale. Mest mulig vitamin-D og minst mulig kreftfare.
En måte å vurdere dette på er den såkalte skyggeregelen. Denne går ut på at
dersom ens skygge er kortere enn ens høyde, da er beskyttelse mot sollyset
viktig, men dersom skyggen er lenger enn høyden vil det ta minst en time å
bli solbrent.
SAS
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Oddvar Follestad har valgt Olaf Bulls dikt Metope som han gjerne vil
dele med oss.
Olaf Bull (1883-1933) blir av mange regnet for å
være Norges største lyriker i vårt århundre.
Han var født i Kristiania, og ble den første norske
storbydikteren. I motsetning til mange av sine
samtidige poeter er Bull en moderne dikter. Han
var glødende opptatt av det nyeste innen både
filosofi og vitenskap, og forsøkte å orientere seg
gjennomen inntrengende form for diktning. En sann
dikter flykter ikke fra virkeligheten, mente Bull, han
”utvider den gjennom sin flukt”. Selv kalte han sine dikt
”kaleidoskopiske”.
Bull utforsker uavlatelig menneskenes vilkår på jorden, enten han skriver om
byens gater, om årstidenes skiftning, om kjærlighet og erotikk eller om
døden, som han i dikt etter dikt kretser om. Bull hadde ingen illusjoner,
ingen guder, ingen fasttømret livsholdning. Men han hadde et usedvanlig
blikk for sammenhengen i den historiske utvikling, noe som går frem både
av hans større, brede temadikt om Oslo, om norsk åndsliv og om tobakk.
Den danske kritikeren Tom Kristensen kalte i sin nekrolog Olaf Bull for
”Skandinaviens største lyriker”. Poul Borum skriver i sin bok Poetisk
modernisme fra 1966 om ”Olaf Bull, somTom Kristensen med et altfor svagt
udtryk kalder nordens største lyriker”. Tiden er inne for en gjenoppliving og
kanskje en nyvurdering av Olaf Bulls lyrikk i Norge.
Diktet jeg gjerne vil dele med dere heter ”Metope”, og er kanskje hans aller
vakreste.
(”Metope” (gr.) betegnelsen på platene mellom frisene på et dorisk tempel.
Ofte dekorert med relieffer.)
I diktet tumler han med tanker omkring døden, og alt han da ikke får oppleve
mer: ”Jeg tænker paa kvelder som denne, jeg ikke faar lov til at leve - paa
modne marker, som bruser av korn, uten mig!”
Han hadde visstnok ingen klar gudstro, men uttrykker likevel et slags håp
om at ikke alt er slutt med døden.
”Om faa berusende aar staar stunden fore, da taakerne glir, og øiet kan se
klart.”
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Men la meg for all del ikke henfalle til ytterligere, sikkert unødvendige
”forklaringer”. Diktet taler så visst for seg selv. Men les det gjerne minst to
ganger.
METOPE
Dig vil jeg ømt i rytmer nagle fast!
Dig vil jeg dypt og blivende bevare
i digtets evige, unge alabast!
Du solbevægede sværmerske! Med
panden
pikelig vendt mot kveldens bleke guld,
vender du mildt en himmel mot en
annen,
likesaa lys og øm og løndomsfuld!
Gjerne ga jeg min verdens vers tilhope,
hadde jeg magt til ét: at hugge ind
i mindets trodsige sten en myk metope
over dit vare, omridsømme sind!
Vi vandrer i fugtig fjæresand! Du
lytter
til sommersjøens luftige bølgesprut!
Vi føler det fromt, at kveldens stillhet
flytter
sin tonende grændse altid længer ut!
Det kimer av falmet lyd, som glir
tilbake
bak rødmende lunde, gyldne kirkespir
–
og luftens lysende bølger synker
svake,
som bækker av sol fra bjærgene, som
blir!
Aaserne blaaner. Stjernerne er nære!
De sidste skyer skynder sig hjem
tilkvelds!
Engen har andagt – op av luftens fjære

stiger Arcturus! Lindt, bag
graastensgjærdet,
aander en vind i rugens sølvgraa pels!
Gjennom dit blikk en varm og dyp
beaanding –
midt i et mulm av blaat kan øiet faa
et drivende stænk, en fugtig glans av
honning,
og stille spør jeg dig ”Ven – hvad
tænker du paa?”
”Jeg tænker paa kvelder som denne,
jeg ikke faar
lov til at leve –
paa modne marker, som bruser av
korn, uten mig!
Paa rørende, lette smaating: Aks som
knækkes,
veier i sjøen, bleke seil derute,
bølger, som strømmer mot stranden
uten mig!
Hverdagen, ven, som mildt blir ved
bak graven,
tænker jeg paa, og alle de dype, blaa,
kommende kvelder her i sommerhaven
uten mit sind mot dit, tænker jeg paa!
Det hele fylder mit øye som en taare
jeg, ensom og angst og arm, skal
graate snart!
Alle de ting, som nu ikveld er vore - om faa, berusende aar staar stunden
fore,
da taakerne glir, og øiet kan se klart!
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Aa, elskede, se, hvor dyp og sort en
fjære!
Saa underlig stranden blev, da vandet
faldt!
Mon rædselens kveld er fjærn, da vi
skal være
en styggere strand end dén, forladt av
alt?
Allikevel er det et sødt og salig under,
at engene her, med korn og krat og
trær,
og bjærgene bak, saa dypt som blikket
bunder,
dugges saa sødt av vore smaa sekunder
-bare den bjærken dér, hvor vor den er!
Og skigarden da! Den gamle
redskapsvognen
ligger i græsset støt, og stadig staar
de svære hesjestængerne op i rognen,
og grøften er grøn som før, i alle aar!
Aa, ven, lot gravenes dyp seg vildt
besværge,
vilde jeg bli til vangen her, med hø,
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til bjærken dér, med stjernerne i, og
bjærget,
bare for slik, paa annen vis, at værge
den hellige haven vor, for dét: at dø --!
Ta om mig ven, og hold mig! Saan at
trykkes
er snart det eneste glimt av haab, jeg
vèt –
den hastige, hete straalestund, det
lykkes
at vække i mig en annen evighet!”
Og jeg, en levende mand, paa jorden
hjemme,
en tydelig mand av kjød, fra taa til top,
kan, svimmel og sky, i favnen min
fornemme,
noget, som bare er blikk og sind og
stemme,
i smertelig angst og anelse løst op!
Du ensomme! Alt, jeg kan, er stumt at
stryke
dit duftige haar, med haanden din i
min –
og, øie til øie saan, staar Pan og Psyke
foran et hav av korn, i stjerneskin!

Møteprogram for Thomas Wildey høsten 2007
TIRSDAG
11.sep 19:00 C O
18.sep 19:00 D O
25.sep 19:00 A

O

09.okt 19:00 B O
16.okt 19:00 C

23.okt 19:00 D O
30.okt 19:00 A

EI (Galla)
Arbm. 1.N Nemder
Arbm.XX 2.N Nemder+V
Nemnder, Halvårsregnskap.
Arbm.
Info.m.
25 Ve.Ju (Galla) besøk fra
loge 79 Roald Amundsen
og loge 18 Varna
Sosialaften

11.nov 18:00 A
13.nov 19:00 B O - +
20.nov 19:00 C
Ξ
27.nov 19:00 D O +

M loge (Søndag kl.:18.00)
Eks OM Aften
Klba

11.des 19:00 A

O

18.des 19:00 B
Lør.29.des
A

O

50.Ve.Ju og 60.Ve.Ju (Galla)
Arbm. Juleavslutning
privatnemndens Aften
Juletrefest

Arbm.(Galla)

Arbm. (Thomas Wildeys
15.jan 19:00 C O 0+ fødselsdag) (Galla)
Lør.26.jan 18:00 A
Logens 60 års jubileum
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo
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