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Sven Atle Johannesen: 
Loge nr. 20 Fridtjof Nansen gjennom årene 1990 – 2019 
 
 
Eks Stor Sekretær Gunnar Hasle har tidligere skrevet det han kaller «glimt fra vår loges historie». Som 
kilder har han benyttet de skrifter som ble laget til Logens 10-, 20-, 25-, 40- og 50-års jubileer, i tillegg 
til Protokoller fra logemøtene. Hasle har ført historien fram til 1990. 
 
Fra 1990 har jeg fortsatt historieskrivingen. Jeg har stort sett brukt Logens møteprotokoller, men ikke 
jubileumsskriftene, og i liten grad andre separate kilder. Dette av to grunner. For det første er det mitt 
ønske å formidle Logens historie som en del av Ordenshistorien, slik den framkommer gjennom 
møtevirksomheten og Logens arbeid gjennom ritualene. For det andre er øvrige virksomhet svært 
mangfoldig, og fortjener mer dyptgående beskrivelse, først og fremst av dem som har inngående 
kjennskap. Derfor mener jeg sentrale personer i Privatnevnden sammen med en eller flere UM bør 
lage en beretning om ettermøtene, Hudøy-ildsjel Eks OM Erling Nystuen bør utfordres til å beskrive 
vår virksomhet der, etc. Et tredje aspekt er enkelte toneangivende Logebrødre, f.eks. 
Chartermedlemmene, Logens embedsmenn i Storlogen, Logens Storrepresentanter og Logens store 
personligheter. Omtale av disse er et eget skrift verdig. Likeså bør det lages en egen oversikt over 
Logens Veteraner, med opplysninger om når de ulike Veteranjuveler er mottatt. Jeg har valgt å ikke 
navngi brødrene ved innvielser og gradpasseringer, det ville blitt alt for omfattende. 
 
Mange vil sikkert savne ting fra vår Loges virksomhet her. Til det er å si: Jeg har selvsagt ikke 
forfattet den endelige historien om Loge Fridtjof Nansen. Men dette er mine inntrykk, som en oversikt 
gjennom store linjer – forhåpentligvis til glede for leserne og til inspirasjon for andre 
historieskribenter. 
 

* * * * * 
 
1990-1991 
 
Høsten 1989 ble følgende EK (Embedskollegium) installert: OM Erland Sætrang, UM Steinar 
Stenersen, Sekr Morten Godager, Skm John Kjell Ellingsen og Kass Arne Bruhn Berbom.  
 
I Erland Sætrangs OM-periode hadde logemøtene ofte innslag av sang/musikk, dikt og tekstlige 
refleksjoner, som regel ved OM Sætrang selv. Møteprotokollene vitner ellers om mange besøk, både 
av våre brødre i andre loger og til vår loge utenfra. Høydepunktet her var sikkert Festlogen i anledning 
besøk fra vår vennskapsloge Luntertun (Ängelholm, Sverige) 22. september. 
 
S&E var aktiv den gangen også, bl.a. med foredrag om fadders oppgaver og plikter. På en venneaften 
møtte det 6 gjester og 50 brødre, noe som må betraktes som bra. Men Logen hadde ennå ikke begynt å 
invitere ektefeller/samboere på venneaften. Og venneaften foregikk ikke i Logesalen, men i 
lobby/spisesal. 
 
Ellers merker vi oss at brødre fra Fridtjof Nansen gjør seg bemerket i Storlogen (f.eks. Stor kapellan, 
Stor Herold, Stor Skattmester), og som DDSS, som det den gang het. Og vår bror Leif Fure ble 
utnevnt til Stor Redaktør for «Odd Fellow Bladet», forløperen for dagens publikasjon «De Tre 
Kjedeledd». 
 
Sosialaften høsten 1990 innbragte kr 23 200! 
 
Under logemøtet 31. januar hadde OM åpnet for «Ordet fritt». Det kan være interessant å se på hvilke 
innspill Sekr noterte seg i den anledning: 

 Tanker om Odd Fellow Ordenens høye idealer, og om det er mulig å leve opp til disse. 
 Tanker om «arbeid på seg selv» og det utadvendte arbeid. 
 Det å stille krav til seg selv og til hverandre. 



Loge nr. 20 Fridtjof Nansen  fn historie 1990-2019 komplett 

Side 2 av 34 
 

 Betydning av samhold og enighet mellom brødrene. 
 Hjelpsomhet mellom brødrene kontra utnyttelse av hverandre. 
 Fadderens oppgaver og plikter. 
 Viktigheten av vennlig og saklig informasjon, særlig til nye brødre. 
 Tanker om Privatnevndens sammensetning, yngre og/eller eldre brødre. 
 Uheldige sider ved klikkdannelse. 
 Bordetikette og bordplassering. 
 Regler for og nødvendigheten av ballott. 
 Om hvorvidt hyppighet av Logemøter har betydning for fremmøteprosenten.  
 Regler for bæring av æresbevisninger ved begravelse og bisettelse. 
 Nødvendigheten av kunnskap om lovverket. 
 Musikkens betydning for Logemøtene. 

 
På Logemøtet 21. februar 1991 var temaet Styrkelse og ekspansjon. Der kom det fram ting vi i 2019 
kjenner godt igjen, men også ting vi i dag er temmelig uenig i: 

 Hvordan engasjere eldre og yngre brødre som ikke møter? 
 Lav møtefrekvens medfører ofte passivitet. 
 Mulighet for å organisere transportstøtte/telefonkontakt. 
 Legge større vekt på å prioritere også ettermøtet. 
 Se Logemøtet og ettermøtet som et hele. 
 Kvalitet avler kvantitet.  
 Engasjere utenforstående krefter til foredrag/kåseri. 
 Logelivet trenger modningstid for hver enkelt, også etter mottatt 3. grad. 
 Det tar tid å etablere seg, ofte mer enn til 3. grad. 
 Hvordan engasjere yngre 3. grads brødre slik at de fortsetter å møte. 
 Yngre brødre må ikke få aktøroppgaver for tidlig. 

 
 
1991-1993 
 
Embedskollegiet for 1991-1993 ble installert 12. september 1991, og bestod av: OM Steinar Stenersen, 
UM Einar Aastorp, Sekr Trygve Johansen, Skm Morten Pahlke og Kass Lars Øivind Stenersen. 
 
Ved Embedsinstallasjonen 1991 møtte gjester fra Tyskland; 13 brødre inkl. OM Hubert Thielezch fra 
Bayerische Friedenloge Dachau (München) og OM Ole Kreutz fra logen i Baden Baden. Dette var 
innledningen til en rikholdig besøksvirksomhet også i denne perioden.  
 
31. oktober 1991 var det instruksjon ved DDSS Oddmund Reppe. Det ble instruert i Troskapsgraden 
og DHSG. Det kan være interessant å se hva man la vekt på å formidle i 1991, ikke minst i lys av de 
siste revisjoner innen Ordenen: 

 «I Troskapsgraden ble betydningen av «troen på et høyere vesen som jordens skaper og 
opprettholder» understreket. Det samme ble betydningen av Ordenens formål. (…) 
Instruksjonen omfattet videre en gjennomgang av logetegnene. Deres utførelse og betydning, 
samt vandring i Logesalen. DDSS avsluttet instruksjonen i TG med å understreke at ethvert 
logemøte skal foregå i vennskapets og toleransens ånd.» 

 «I Den Høye Sannhets Grad omfattet instruksjonen gradens betydning, Nominasjonsnevndens 
arbeid, Undersøkelsesnevndens og den enkelte brors plikter når det kommer søknad om 
opptagelse samt Venneaften avholdt inne i Logesalen. DDSS avsluttet med å minne om 
Broderkjeden – ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd.» 

 
Ellers kan man merke seg diskusjon i OM utvalget om å ha røykfri spisesal – det var det nemlig ikke i 
1991 – noe man ville komme tilbake til i Logen senere.   
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I denne perioden hadde Logen en «Temanevnd». 12. desember 1991 holdt nevndens leder Ole Chr. 
Backer et foredrag med tittel «Bruk deg selv til andres beste».  
 
Rekruttering av nye brødre har alltid svingt. I 1992 var man inne i en slags «tørkeperiode», og 
medlemstallet stod på stedet hvil. S&E var opptatt av å rette på dette og ønsket å innfri Storlogens 
målsetting om en netto tilgang på tre brødre pr år. Både «verving» av nye brødre og fadderskap var 
gjenstand for foredrag og diskusjon. På den påfølgende venneaften møtte 10 gjester og  47 brødre og 
ledsagere, og som et resultat av dette ble en søknad referat 12. mars. 2. april ble det referert ytterligere 
tre søknader, dessuten ble det ballottert over tre brødre til innvielse 30. april. Nå hadde ekspansjonen 
tydeligvis fått fotfeste, og OM kunne på årets siste møte (17. desember) glede seg over solid tilgang på 
nye brødre. 
 
12. mars 1992 ble spillet «Odd Fellow i 2015» framført av gjestende brødre fra Loge nr. 2 Eidsvoll. 
Det hadde i dag vært interessant å gjenoppleve dette – hva trodde man i 1992 om Odd Fellow 20 år 
frem i tid?.  
 
Et administrativt spørsmål som engasjerte sterkt var om OM og Sekr skulle få en fast godtgjørelse 
eller få dekket utgifter etter regning. Den enkle modellen med fast godtgjørelse ble først vedtatt av 
Logen, men vedtaket ble senere omgjort. Man ville tydeligvis ha full oversikt over alle de 
administrative kostnader i en tid da utgiftene økte mer enn man likte. I februar  1993 ble så 
kontingenten forhøyet til kr 60 pr. måned, og en viss økonomisk innstramming foretatt – eksempelvis 
fondsoverføringer redusert til et minimum og billigere blomsterinnkjøp. Det ble også diskutert heftig 
om Logens avis «Fridtjof Nansen Nytt» skulle ha annonser (og dermed annonseinntekter) eller ikke.  
 
 
1993-1995 
 
Embedskollegiet for perioden 1993-1995 ble installert 2. september 1993. De valgte embedsmenn var: 
OM Einar Aastorp, UM Trygve Johansen, Sekr Ole Chr. Backer, Skm Leif K. Ludvigsen, Kass Stein-
Folke Thoresen.  
 
Sommeren 1993 var det møte i Odd Fellows «International Council» i Chicago. Stor Skattmester og 
bror av vår Loge, Erik H. Petersen representerte Norge. I tillegg til å treffe Ordensstorheter som den 
finske Stor Sire og Sovereign Grand Master kunne han motta erkjentlighetsplaketter tildelt Odd 
Fellow Ordenen og Rebekka Institusjonen for suksessfull fremgang for Ordenen; Norge hadde på den 
tiden Ordenens største tilvekst i forhold til folketallet.  
 
Praksis med tekstlige refleksjoner og tankevekkende musikkinnslag fortsatte i Einar Aastorps OM-
periode, men ansvaret var nå spredt på flere brødre enn i forrige periode. DDSS Oddmund Reppe 
avholdt instruksjon også denne gang, med fokus på vilkår for opptagelse, Ordenens formål og 
ritualenes betydning. Han understreket at vi alle er søkende og opptatt av vårt forhold til 
medmenneskene rundt oss. Dessuten gjorde han rede for Ordenens organisasjon i Norge, før passord 
og tegn for de ulike Logegrader ble gjennomgått. Han avsluttet med å minne om nevndenes betydning 
for ordensarbeidet.  
 
Vår Loge har  alltid bestrebet seg på å framføre ritualer korrekt og med stil. I forbindelse med 
Storlogemøtet i 15.-17. oktober var Logen utfordret til å fremføre Troskapsgraden for Storlogens 
medlemmer. Tilbakemeldingen fra Storlogen inneholdt «ros og ris», men med «ris» mentes bare 
småpirk – det hele hadde forløpet meget bra. 
 
Eks OM Erland Sætrang ble i oktober 1993 innviet i Rebekka-institusjonen for å kunne fungere som 
organist ved Rebekka-logenes møter.  
 
På julemøtet 1993 ble Lucia-spillet framført av syv Rebekkasøstre fra Loge nr. 25 Irene, en begivenhet 
som gjorde sterkt inntrykk. Søstrene ble behørig takket av OM.  
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Våren 1994 inneholdt de vanlige faste begivenheter på den tiden, som Festloge + Nyttårsspill på årets 
første Logemøte og «Lygnatreff», en helg med sosialt samvær på Lygnasæter. Besøket fra vår 
vennskapsloge Luntertun i mai var blitt lagt til samme helg som Grete Waitz-løpet og 
Holmenkollstafetten, med den følge at det visstnok ikke var en hotellseng å oppdrive i Oslo – de 
besøkende fra Luntertun måtte derfor innkvarteres  privat.  
 
Skal Logen vise oppmerksomhet når enker etter avdøde brødre går bort? Lovverket ga ikke eksplisitt 
grønt lys for dette i 1994, men inneholdt heller ikke noe forbud. På logemøtet 27. januar ble saken 
diskutert, og de som tok ordet mente at slik oppmerksomhet burde finne sted.  
 
I forbindelse med Ordenens årsdag 1994 ble det framført et spill om vår Ordens opprinnelse, utvikling 
og utbredelse til Europa. Spillet var meget vellykket.  
 
I juni 1994 ble det avholdt Storlogemøte. I september ble Logen orientert om diverse vedtak og 
endringer, bl.a. at det ikke lenger skulle ballotteres ved innvielser og gradpasseringer. Logens 
møteprotokoller viser ingen spørsmål eller kommentarer om dette. Av den grunn ble det 20. oktober 
foretatt en avstemning om innvielse. (Ballott ved innvielse ble senere vedtatt gjeninnført på 
Storlogemøtet 1998.) Derimot er flere brødre, bl.a. Eks Skm Morten Pahlke, opptatt av at det ikke må 
foretas endringer i selve ritualene.  
 
Keila-aksjonen, en innsamlingsaksjon til fordel for SOS Barnebyer (i Keila, Estland), engasjerte 
mange Ordenssøsken dette året. Vår Kap Hans A. Ruud hadde stått for en solid innsats og ble behørig 
takket av Storlogen gjennom et brev som ble lest i Logen 22. september.  
 
15. desember 1994 etterlyser Privatnevnden v/ formann Thor Oskar Fagerli «små medaljonger som 
nevndens medlemmer kunne bruke for å vise at de er medlemmer». Behovet for å markere tilhørighet 
til nevnden er mao. Ikke av ny dato.  
 
19. januar 1995 hadde Logen arbeidsmøte med informasjon og regnskap som viktige poster. Det hele 
tok tid, og Logen ble ikke lukket før nærmere kl. 21.30. Av informasjon «ovenfra» må nevnes 
Storlogens visjon om fordoblet medlemstall innen år 2010 og «synliggjøring og avmystifisering av 
Ordenen utad, ved hjelp av  media, også med omtale av vår humanitære virksomhet.» Regnskapet 
viste ifølge Skm at Logens økonomi står seg godt, men blir berget av kapitalinntekter og Stiansen-
fondet. Eks Dep Stor Sire Leif Wilhelm Tuman kritiserte brødrenes oppførsel i logesalen, og presiserte 
at når noen ønsket ordet skal vedkommende reise seg som tegn på dette. Protokollen forteller at Eks 
Skm Odd Egil Christensen mot slutten av møtet rakte opp hånden, ble tildelt ordet av OM, og spurte 
om han nå hadde begått en feil ved å be om ordet på denne måten, hvoretter Eks Dep Stor Sire Tuman 
repliserte at man hadde å reise seg når man skulle be om ordet! 
 
Deling av Distrikt 1 (og dermed opprettelse av Distrikt 21) og spørsmål om rekruttering til Ordenen og 
Logen fikk mye oppmerksomhet våren 1995, og ønsket om 7 nye brødre pr. loge pr. år ble ansett som 
realistisk av flere. Spørsmålet om hva man kan opplyse om når man informerer om Ordenen og Logen 
og ev. informasjonsmateriell ble også tatt opp flere ganger.  
 
Ved nominasjon og valg på nytt Embedskollegium kom det benkeforslag på UM ved 2. gangs 
nominasjon, og det ble dermed avholdt skriftlig avstemning for dette embedet. Opptellingen viste at 
Nominasjonsnevndens kandidat, Eks Kass Stein Veidholm fikk flest stemmer, og dermed ble valgt.  
 
 
1995-1997 
 
Embedskollegium for perioden 1995-1997 ble installert 31. august 1995. De valgte embedsmenn var: 
OM Trygve Johansen, UM Stein Veidholm, Sekr Leif K. Ludvigsen, Skm Edvard H. Engebretsen, 
Kass Arne Glæserud. 
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Instruksjon denne høsten var ved DDSS Jan Erik Johansen, og fokuserte på organisering og gjøremål i 
det nyopprettede Distrikt 21 som Logen nå var en del av. Dessuten ble det instruert i tegn, om 
broderkjeden samt passord og tegn for de ulike grader.  
 
Høsten 1995 stod Logens økonomi i fokus. Særloven hadde en bestemmelse om at Veteraner over 70 
år var innrømmet kontingentfritak, og dette fritaket ble det foreslått å fjerne. Dermed fikk vi en 
engasjert debatt, både 21. september og 26. oktober. På sistnevnte møte ble presentert i alt fire forslag:  

 Ikke lenger kontingentfritak for Veteraner over 70 år  
 Dagens kontingent beholdes samt nåværende ordning for kontinentfrie veteraner, mens nye 

veteraner betaler halv ordinær kontingent.  
 Veteraner som i dag er kontingentfri betaler kontingent og bidrag til Storlogen. Nye veteraner 

betaler halv ordinær kontingent. 
 Alle tre forslag om kontingentendring avvises, og nåværende ordning beholdes. 

Ved avstemning ble siste forslag behandlet først. Dette fikk 45 stemmer. Kontra viste 9 stemmer. 
Forslagene om ulike varianter av kontingent for Veteraner over 70 år ble dermed avvist. Dette var 
imidlertid ikke siste gang kontingent for Veteraner ble diskutert i Logen. 
 
En annet engasjerende sak i denne perioden var tilgang på logesaler. Det ble arbeidet for å etablere en 
sal nr. 4. At behovet for saler var presserende viser det faktum at flere Rebekkaloger mente alle loger 
måtte kunne klare seg med møter hver 14. dag så de ikke opptok plassen og fortrengte andre loger. På 
Logemøtet 30. januar 1997 var planene om ny sal kommet så langt at man måtte avklare 
finansieringen: Logesalen var kalkulert til å koste ca. kr 6 mill. Dette beløpet måtte lånes og betjenes 
med renter i 5 år, til AS Stortingsgt. 28 kunne overta lånet. Med Oslo-logenes ca. 1750 Odd Fellow 
brødre og Rebekkasøstre ville det bety et bidrag på kr 20 pr. måned pr medlem. Logen vedtok å gå 
med på dette, og fordele kostnadene likt på alle medlemmene. Den nye salen (D-salen) ble klar til bruk 
i april 1998. 
 
Det ble fra OM (og Embedskollegiet) arbeidet med å avholde «fest med damer». Interessen for et slikt 
arrangement var tydelig noe dalende blant brødrene, men et evenement av denne art gikk av stabelen 
10. februar 1996. Logens møteprotokoll gir ikke ytterligere informasjon om festlighetene, men det var 
vellykket nok til at ny fest med forutgående Festloge ble avholdt 8. februar 1997.  
 
Siste ordinære logemøte for våren 1996 avholdt 25. april grunnet ombygging i Ordenslokalene. Med 
unntak av et møte 2. mai, der Stor Sire Oddvar Granlund sammen med representanter fra Storlogen 
demonstrerte innvielse av et Ordenslokale, hadde Logen lang «sommerferie» – møtevirksomheten ble 
ikke gjenopptatt før 12. september.  
 
Høsten 1996 var det igjen kontingent-debatt i Logen, siden kontingenten til Storlogen ville bli økt med 
kr 30 pr. medlem fra 1. januar 1997. Logen vedtok 12. desember at kontingenten ble økt med kr 10 pr. 
måned, dvs. kr 120 pr. år.  
 
UM Stein Veidholm hadde meddelt Logen at han ønsket å fratre som UM, og Morten Godager ble 
nominert og valgt til ny UM på møtene 12. og 19. desember. 
 
3. april 1997 var det duket for «røykedebatt». Logen hadde en periode mer eller mindre konsekvent  
praktisert røykfritt brodermåltid og adgang til røyking etter maten. Minst en bror mente man måtte ta 
hensyn til brødre som ønsket å røyke.  OM lovet å komme tilbake til saken, noe han gjorde 24. april. 
Da ble følgende meddelt brødrene: Ved smørbrødmåltid skal det ikke røykes ved bordet, men ved 
servering av varm mat kan røyking tillates når UM og/eller OM finner dette rimelig ut fra måltidets 
lengde. I så fall vil askebegre bli utplassert.   
 
Hele embedsperioden var for øvrig sterkt preget av besøk til eller fra andre loger, og Logens 
Storembedsmenn og Eks Storembedsmenn var ofte engasjert i oppdrag, både i egen Loge og andre 
steder. 
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Ved nominasjon og valg på nytt Embedskollegium kom det også denne gang benkeforslag på embedet 
som UM, og det ble dermed avholdt skriftlig avstemning for dette embedet. Opptellingen viste at 
Nominasjonsnevndens kandidat, Leif K. Ludvigsen fikk flest stemmer.      
 
 
1997-1999 
 
28. august 1997 ble Logens nye Embedskollegium installert. Installasjonen ble ledet av Stor Sekr 
Gunnar Hasle. Det nyvalgte Embedskollegium bestod av OM Morten Godager, UM Leif K. 
Ludvigsen, Sekr Svein  Jacobsen, Skm Øystein Kristensen og Kass Tom Breirem. 
 
Som vanlig var de første møtene i embedsperioden preget av utnevning og konstituering av nevnder.  
Dessuten foregikk nominasjon og valg av valgte nevnder etter Embedsinstallasjonen på denne tiden, 
slik at valgte nevnder ikke var på plass før godt ut i september. Det ser ellers ut til at instruksjon ved 
DDSS finner sted forholdsvis tidlig i embedsperioden i disse årene, og at instruksjonen alltid fokuserer 
på passord og tegn, og som regel også opptreden i Logesalen.  
 
Høsten 1997 meldte Storlogen at alle Ordenens 50- og 60-års Veteraner skal presenteres med tekst og 
bilde i Odd Fellow Bladet.  
 
23. oktober orienterte Eks OM Per Bredo Østby om Finn Dahles stiftelse, opprettet etter logebror Finn 
Dahle. Stiftelsens formål er å hjelpe bostedsløse narkomane og alkoholmisbrukere.  
 
Storlogen kunne denne høsten lansere en egen nål for Eks Storrepresentant. Nålen ville bli innkjøpt av 
Logen, og dermed være Logens eiendom.  
 
Storlogen planla 100-års jubileet for Ordenens virksomhet i Norge, bl.a. med salg av jubileumspins, en 
virksomhet vi kjenner igjen fra senere jubileer. Andre markeringer var forøvrig en innsamlingsaksjon 
til Ordenens Medisinske Forskningsfond, jubileumsforestilling i Oslo Konserthus 26. april 1998 og et 
«Jubileumscruise» med chartret hurtigruteskip i juni samme år. 
 
Høsten 1997 var det Loge Fridtjof Nansen som arrangerte Minneloge. Det var deltakelse fra Loge nr. 1 
Norvegia, Loge nr. 2 Eidsvoll, Loge nr. 10 St. Halvard, Loge nr. 22 Thomas Wildey, Loge nr. 32 
Viken, Loge nr. 56 Johann Middelthon, Loge nr. 79 Roald Amundsen, Loge nr. 92 Romerike, Loge nr. 
129 Oscarsborg og Loge nr. 132 Albert Schweitzer. I alt møtte 132 brødre for å minnes de 18 
Ordensbrødre som var gått bort siste år. I tillegg til OMs tale var Minnelogen sterkt preget av musikk 
v/ Stor Organist Erland Sætrang.  
 
11. desember ble Logens toneangivende bror Eks Dep Stor Sire Leif Wilhelm Tuman tildelt 60-års 
Veteranjuvel. Tildelingen ble foretatt av Stor Sire Oddvar Granlund, assistert av et stort antall 
embedsmenn og Eks embedsmenn fra Storlogen. I tillegg var det tallrike betydningsfulle gjester fra 
flere andre Loger til stede; vår Loge har nok sjelden hatt et tilsvarende frammøte!  
 
4. januar 1998 avholdt Logen juletrefest sammen med Rebekkaloge nr. 47 Victoria. 164 deltakere, 
hvorav 90 barn skulle tilsi høy suksessfaktor. Samarbeidet med Loge Victoria var også upåklagelig.  
 
15. januar, på Logens første møte i 1998, ble en gjenganger tatt opp: Prisene på mat. Vår Loges 
daværende særlov sa at Privatnevnden ikke hadde anledning påslag på innkjøpspris fra kjøkkenet. Kap 
Morten Pahlke mente det var foretatt påslag, og konkluderte med at prisene måtte settes ned eller 
særloven forandres. Formann i Privatnevnden lovet å undersøke og komme tilbake til saken.   
 
To andre gjengangere fra samme møte: Eks UM Stein Veidholm hadde igjen foretatt vedlikehold på 
Logens inventar, denne gangen gjaldt det reparasjon og oppussing av hodene på stavene til CM og 
Inspektør. Eks UM Veidholms vedlikeholdsinnsats for Logen og Ordenen gjennom årene har vært 
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formidabel! Og Bibelen på alteret – hvordan få den til å ligge pent, oppslått på riktig side? Ny/justert 
støttekloss og «klype» ble foreslått, men ingen avgjørelse tatt.  
 
I Loge Fridtjof Nansen skal ting gjøres korrekt og med stil. Toneangivende logebrødre har i alle år 
påpekt viktigheten av å følge etiketten, opptre i henhold til lover og forskrifter og gjennomføre 
ritualene korrekt. Sett utenfra kan dette antagelig virke rigid og brutalt, og det kan være lett å ty til 
uttrykk som «Reglene blir viktigere enn menneskene» og «Etiketten blir viktigere enn etikken». Men 
ved nærmere ettertanke stiller det seg litt annerledes. Etikken er det viktige i Logen, For å kunne ha 
fokus på det etiske innhold skal det ikke herske tvil om «hva» og «hvordan». Man skal ikke lure på 
«hva gjør jeg nå?» eller «hva skjer der?» eller «når skal jeg si mine ting?» Oppmerksomheten skal 
ikke være rettet mot opptreden og ytre ting, men mot budskapet, mot innholdet. Det kan bare skje hvis 
alle vet hva de skal (og ikke skal) gjøre, og har den nødvendige trygghet. Det er på denne bakgrunn vi 
må se Eks Dep. Stor Sire Leif Wilhelm Tumans spørsmål på logemøtet 22. januar 1998. Han «… tok 
igjen opp spørsmålet om IV og YV bar sine regalier korrekt, refererende til hva Eks OM Arne B. Dahl 
fra Loge nr. 2 Eidsvoll hadde sagt ved et tidligere møte hos oss. Det ble utvekslet replikker om dette 
emnet før br. Tuman anmodet Stor Sekretær Gunnar Hasle om å gå videre med dette til rette 
vedkommende og komme med tilbakemelding til Logen om hva som er korrekt.»  
 
På møtet 29. januar 1998 refererte Stor Organist Erland Sætrang et brev han hadde sendt til OM der 
han ga uttrykk for at Logens nevnder hadde for få medlemmer. Med det mente han ikke at nevndene 
var for små i forhold til Lovens krav, men at det var for mange gjengangere. Hans budskap var å «… 
spre disse vervene blant Logens aktive medlemmer og benytt flest mulig.» Samme kveld hadde 
Logens nevnd for styrkelse og ekspansjon et gruppearbeid der man skulle ta opp fadderskap og 
rekruttering. Dette ble gjennomført etter at Logen var lukket. Også gjester var invitert med på dette 
opplegget. Vi ser at Logen har lang tradisjon for å ta opp spørsmål om rekruttering på ulike måter. 
 
26. mars stod Logens sosiale utadrettede arbeid i fokus. Bror Per Rønneberg var bekymret over 
synkende oppslutning om Sosialaften. Han ba om innspill til endringer og forbedringer, og stilte 
spørsmål om tidspunkt for Sosialaften, innhold på Sosialaften, engasjement av brødrenes familie 
(ektefeller) og valg av mottakere av vår støtte. Av de innspill som kom kan nevnes: 

 Legge Sosialaften til februar/mars (men ikke i vinterferien!) 
 Bruke midler på underholdning på Sosialaften. 
 Utlodding på ettermøtene 
 Samle inn kr 20 pr. medlem på hvert logemøte. 
 Samarbeide med andre Loger. 

 
15. april ble den fjerde logesalen – D-salen – i Stortingsgt. 28 innviet. 2 representanter fra hver Loge 
kunne være med på begivenheten. 
 
Våren 1998 ulmet det både i vår Loge og i Ordenen i Oslo, da det tydeligvis gikk rykter om at 
Storlogen skulle være interessert i å «overta» styringen av AS Stortingsgt. 28. Som kjent var Loge nr. 
20 Fridtjof Nansen sterkt engasjert i kjøp av tomt og bygging av huset, og Logen har alltid stått fast på 
at Stortingsgt. 28 tilhører Oslo-logene og ikke Ordenen eller Storlogen eller noen andre. (Se mer om 
dette i «Håndboken».)  På logemøtet 2. april kunne Fung OM lese brev fra Storlogen «… hvor den 
redegjør for dens forhold til AS Stortingsgt. 28: Den tilbakeviser alle rykter om at den er interessert i å 
overta styringen …» Dette har ikke hindret at ryktene med ujevne mellomrom har gjenoppstått, og i 
vår Loge (og flere av de andre Oslo-logene) har man vært på tå hev i forhold til dette hele tiden 
etterpå, og er det fortsatt. Det har antagelig vært av stor betydning at vår Loge har hatt stødige og 
solide representanter i styre og kontrollkomite i AS Stortingsgt. 28 
 
To andre store saker som vakte engasjement på slutten av vårhalvåret 1998 var Storlogemøtet og 
orgelsaken. Storlogemøtet hadde vedtatt å gjeninnføre ballott ved innvielse, og åpnet for at langt flere 
saker kunne refereres og behandles i Troskapsgraden. 24. september var første gang på flere år Logen 
skulle foreta ballott, og OM måtte redegjøre for den praktiske framgangsmåten for de brødre som ikke 
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hadde vært med på dette tidligere. Dessuten skulle det utredes en ny organisasjonsstruktur for 
Ordenen.  
 
Orgelsaken dreide seg om å installere et nytt (brukt) orgel på galleriet i A-salen, med spillepult 
plassert i krypten. Dette ville kreve en god del ombygging, bl.a. med «erstatnings-krypt». Instrumentet 
det dreide seg om kunne overtas kostnadsfritt fra Huseby kompetansesenter for blinde. Installering 
ville koste kr 275 000, salg av eksisterende instrument ville kunne innbringe kr 100 000. Stor Organist 
Erland Sætrang støttet orgelsaken sterkt. Embedskollegiet støttet også saken under forutsetning av 
følgende finansiering: Et lån til gunstig rente, dekket av et «kvalitetslotteri» og gjentatt til lånet er 
nedbetalt slik at logene ikke belastes direkte. Dessuten måtte det finnes en løsning for krypten. 
Holdningen var ikke like positiv i alle Oslo-logene, og det eneste man var enig om var å nedsette et 
utvalg som skulle se på saken. Det «nye» orgelet skulle lagres, det nåværende instrument skulle selges, 
og et elektronisk instrument skulle anskaffes som en slags midlertidig løsning. I følge protokollen fra 
møtet 28. mai 1998 konkluderte OM med at «… det enda vil gå en tid før vi kan høre toner fra 
pipeorgelet.» Det har vist seg å stemme, i skrivende stund venter vi  fortsatt.  
 
Høsten 1998 kom så spørsmål om kontingent opp igjen. Etter 1. juli 1998 måtte også kontingentfrie 
veteraner over 70 år betale kontingent til Storlogen, en kontingent som nå var blitt kr 50 pr. medlem 
pr. år. I tillegg hadde Logens økonomiske situasjon endret seg, fra et lite overskudd i 1996 til et 
underskudd (kr 8 000) i 1997, et antatt litt større underskudd (kr 15 000) i 1998, og et estimert enda 
større underskudd (kr 25 000) i 1999. Det medførte at Embedskollegiet foreslo øking av kontingent 
med kr 15, til kr 85 pr. måned, og at kontingentfritaket for Veteranene ble opphevet. Saken ble tatt opp 
til debatt og votering 26. november. Logebror og Storrepr i Leir 12 Akershus, Raymond Birkedal, så 
ikke med blide øyne på dette, og mente Veteranenes kontingentfritak måtte fortsette. Han sa seg 
likevel enig i at Veteranene måtte dekke sin Storlogekontingent og foreslo som et kompromiss at 
«Godstående brødre som er Veteraner skal betale halv kontingent etter utløpet av det året de fyller 70 
år.» Etter en lengre og alvorlig debatt gikk man til avstemning, og Storrepr. Birkedals forslag ble 
vedtatt med 18 mot 17 stemmer. Den generelle kontinentheving til kr 85 pr. måned ble deretter 
enstemmig vedtatt. OM meddelte at han ville ta opp de økonomiske konsekvenser av vedtakene med 
Embedskollegiet og så ikke bort fra at kontingent ville kunne bli et tema igjen i 1999.  
 
Nevnd for Logens styrkelse og ekspansjon så høsten 1998 med bekymring på medlemsutviklingen; 
antall brødre var på få år gått fra 140 ned mot 120. Man ønsket en offensiv holdning blant brødrene og 
mange gjester (som kunne være potensielle medlemmer!) på Venneaften. På siste desembermøte 
oppsummerte OM året 1998 slik: Antall medlemmer 123, en nedgang på 6. Avgang: 12 brødre (7 
døde, 4 utmeldt, 1 overgang), Tilgang: 6 (3 innviet, 3 overganger). Logen har hatt gradpasseringer i 
alle grader og tildelt 5 Veteranjuveler. Logen har besøkt 2 andre loger, og fått besøk fra 2 loger. Det 
har vært arrangert 3 turer, 2 sommermøter, Venneaften, Lygnatreff og «Fest med damer». Og så har 
Logen vært med på Festmøte i Oslo Konserthus i anledning Ordenens 100-års jubileum. 
Aktivitetsnivået er det ikke noe å si på, men det anes en underliggende bekymring for fremtiden.  
 
På møtet 21. januar 1999 ble Logens regnskap og budsjett behandlet og godkjent. OM uttrykte håp om 
at trenden var snudd mht. medlemsutviklingen. 
 
23. januar ble det avholdt Festloge med påfølgende «Fest med damer». Deltakere: 28 brødre, 28 
ledsagere og 5 etterlatte – dette tallet burde nok ha vært høyere. Til gjengjeld var det mer sus over 
Venneaften en uke senere; der møtte 41 brødre, 16 ledsagere og 25 venner! Den øyeblikkelige 
virkning var imidlertid ikke større enn 3 søknader om opptagelse som ble referert 11. februar. Men 
sammen med tidligere søknader gjorde dette at Logen kunne ha to innvielser med til sammen 5 
resipiender denne våren, hhv. 25. mars og 29. april.  
 
For å få mer fres over arbeidet i Sosialnevnden ble det fra bror Per Rønneberg tatt initiativ til et 
samarbeid mellom nevnden, brødrenes partnere (koner) og enker i det han kalte en «ressursklubb». 
Bror Rønneberg var også sterkt engasjert i å samarbeide med andre loger om sosialt arbeid.   
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Våren 1998 var som tidligere preget av flere besøk fra Ordensbrødre i andre loger, også fra utlandet. 
Således kunne OM 22. april ønske velkommen 28 brødre fra Loge nr. 62 Håkon Håkonsson, en bror 
fra Loge nr. 53 Vesteromd og bror Kaj Nyyssönnen fra Loge nr. 20 Alexis Kivi i Finland. Dessuten 
hadde Logens brødre som vanlig interessante ting å fortelle, både under TBLO og som separate 
foredrag. 22. april var det bror Finn Ole Nilsen som tro til og fortalte om Kystvakten. 
 
Vårens eksterne kulturarrangement var en utflukt til Haldenvassdraget, en tur som tross datoen 9. mai 
fant sted i forrykende vintervær. Men Loge nr. 20 Fridtjof Nansen er bare i kraft av sitt navn forpliktet 
til å utholde polare forhold, og Kulturnevndens formann, Eks OM Trygve Johansen, mente at «… i en 
slik forsamling som vår Loges brødre med ledsagere hadde det ikke vært noe problem å beholde 
humøret og stemningen, vinterværet til tross.» 
 
Nominasjon og valg av nytt Embedskollegium ble gjennomført 20. og 27. mai, denne gang uten 
benkeforslag. 
 
 
1999-2001 
 
DDSS Jan Erik Johansen installerte følgende Embedskollegium i Logen 2. september 1999: OM Leif 
K. Ludvigsen, UM Svein Jacobsen, Sekr Geir Tallaksen, Skm Kaare Otterbeck og Kass Fridtjof 
Halgunset.  
 
Etter installasjon, utnevnelser og konstituering av embedsmenn og nevnder tar den ordinære 
logedriften over igjen fra 30. september. På dette møtet kommer det en liten, men vesentlig 
innskrenkning av røykevirksomheten: «OM refererte brev fra Storlogen om aktsomhet ved røyking på 
ettermøtene og meddelte at enkelte bord bli skiltet med plakat: Takk for at du ikke røyker ved dette 
bord!» 
 
Det har vært tradisjon å markere Logens årsdag, 10. oktober, med å invitere Logens Veteraner 
særskilt. Det gjorde man også  høsten 1999. Ofte har det vært Innvielse på denne dagen, denne gangen 
var det tildeling av 50 års Veteranjuvel til Eks Storrepr Birger N. Haug som stod på programmet. 
Tildelingen ble foretatt av DDSS jan Erik Johansen. 
 
28. oktober hadde Logen et langt arbeidsmøte. Blant en rekke ting som ble tatt opp var bruk av hvite 
hansker ved høytidelige anledninger, og forslag om å «splitte opp» protokollene, slik at det som angår 
lavere grader kan leses der. (Alle protokoller ble den gang lest i DHSG.) Det som tok lengst tid var 
nok instruksjonen ved DDSS Randulf Meyer, uten at protokollen røper hvilke temaer instruksjonen 
omhandlet. Logen ble først lukket kl. 21.40.  
 
Oslo-logene avholdt Minneloge 7. november. På møtet 11. november beklaget Stor Organist Erland 
Sætrang at frammøte hadde vært dårlig, og oppfordret til større oppslutning neste gang. En sannsynlig 
årsak til dårlig frammøte var at Minnelogen var lagt til Allehelgensdag. Men frammøte ved Minneloge 
har dessverre ofte vært dårligere enn ønsket uansett hvilken dag denne har vært lagt til, også fra vår 
Loge.  
 
Ellers inneholdt høsten både innvielse og gradpasseringer, og man planla Juletrefest 29. desember og 
Venneaften i januar 2000. På årets siste møte, 16. desember, ble det orientert om Sosialnevndens 
arbeid og støtte til bl.a. barn på Ullevål Sykehus barnesenter. Logen ble lukket allerede kl. 20.10, men 
etter at brødrene hadde forlatt salen ble dørene atter åpnet for «… et stemningsfullt og fint julemøte 
med opplesning fra stolene samt sang og musikk under stjernehimmelen.» Protokollene kan tyde på at 
dette var første gang man organiserte julemøtene på denne måten, i alle fall første gang på en del år. 
Året 2000 startet med et stort arbeidsmøte med mange saker, noen trivielle og andre vesentlige. Det 
møtte 86 brødre, hvorav 24 gjester med DDSS Jan Erik Johansen i spissen. Det planlagte «Logeball» 
12. februar ble støttet økonomisk av Logen, skjønt enkelte mente det ikke var riktig at «… et begrenset 
antall deltakere skulle nyte godt av Logens felleskasse.» Logen ble lukket kl. 21.05, og umiddelbart 
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etterpå ble det gjennomført Nyttårsloge «etter nytt rituale»; denne varte til kl 21.45. (Det må bemerkes 
at møtene på den tiden startet kl 19.30.) 
 
20. januar var det så duket for arbeidsmøte med regnskap og budsjett. Etter at Logen var lukket ble 
«2000-års spillet», forfattet av bror Odd Egil Christensen framført av brødrene Erik Holmen og Ole 
Christian Backer. Spillet er en tenkt dialog mellom Kong Haakon og Fridtjof Nansen.  
 
To «administrative saker denne våren: OM hadde luftet mulighetene for å starte møtene kl 19.00 for å 
få bedre tid på ettermøtene. På bakgrunn av tilbakemeldinger han hadde fått meddelte han på møtet 16. 
mars at det ikke ble aktuelt å endre møtetidspunkt. Det var også på tale å etablere et formelt vennskap 
med den finske Loge nr. 20 Alexis Kivi. 8 brødre fra denne Logen var på besøk hos oss 13. april, og 
spørsmålet om å bli Vennskapsloger skulle ev. tas etter dette.  
 
Grunnet ombygging av Ordenslokalene på Ski hadde vår Loge flere fellesmøter med Loge nr. 129 
Oscarsborg, der logene alternerte med å besøke hverandre, men fysisk møte i Ordenslokalene i 
Stortingsgt. 28.  
 
Ordenens organisering var i støpeskjeen i denne perioden, og et av temaene i den forbindelse var 
etablering av full likestilling mellom Rebekka- og Odd Fellow-loger. Denne saken brukte man god tid 
på. En av sakene der gjaldt etablering av dobbelt sett Storembedsmenn. Der var det stor uenighet, uten 
at det kommer særlig til syne i Logens protokoller. 
 
I anledning opprettelsen av Oslo Broderforening (med sikte på å starte en ny loge) ble Eks OM Per 
Bredo Østby fra vår Loge valgt til nestformann. 
 
4. mai ble det foretatt 1. gangs nominasjon av Storrepresentant, der Skjoldulf P. G. Lihaug ble 
nominert for en ny periode. 18, mai var det 2. gangs nominasjon, og der ble Stororganist Erland 
Sætrang nominert på benkeforslag. Etter påfølgende skriftlige avstemning ble Erland Sætrang valgt.  
 
Ellers hadde Logen et rikholdig program våren 2000 med innvielse, gradpasseringer til DEKG og 
DHSG samt tildeling av Veteranjuveler i løpet av et halvår. Det bør nevnes spesielt at Eks OM Mons 
Oppedal ble tildelt 50 års Veteranjuvel 2. mars.  
 
Nevnes bør også at Logen hadde flere brødre som tilbragte større eller mindre deler av året på 
sydligere breddegrader og som var aktivt med i Odd Fellow Venneforening i Torrevieja, Alicante og 
Odd Fellow Klubben «De tre kjedeledd» på Kanariøyene (Spania.) Denne «trekkfugl-virksomheten» 
førte bl.a. til at brødre kunne ta ordet på et høst-møte og ønske OM og Logens brødre god jul.   
 
21. september kunne Storrepr Erland Sætrang «demonstrere det nye orgelet». Med det menes sikkert 
det elektroniske instrumentet som var blitt anskaffet til A-salen i forbindelse med pipeorgel-prosjektet. 
(Det elektroniske alternativ var som tidligere nevnt en midlertidig løsning, og som så mange slike er 
den blitt temmelig permanent.) Storrepr Sætrang var i ilden igjen på det påfølgende møtet 28. 
september, da han fortalte om Odd Fellow «pilegrimsreise» til New York og FN for 11 ungdommer. 
Dette prosjektet var i mange år svært viktig for både Ordenen og vår Loge; Storrepr Sætrang var sterkt 
engasjert her. 
 
19. oktober gjennomførte Logen en gradpassering til DGVG. UM kunne da orientere Logen om at 
gradspillet «… på enkelte punkter bli utført på en annen måte enn det vi er vant til», siden Storlogen 
vurderte eventuelle endringer. Når sterke personligheter i Logen tidligere hadde forfektet at ritualene 
ikke måtte endres er det litt overraskende at det ikke er protokollført noen kommentarer om dette, 
verken på møtet 19. oktober eller de etterfølgende møter denne høsten.  
 
30. november arrangerte Privatnevnden rakørretaften på ettermøtet. Var det her Logens legendariske 
forhold til rakfisk, med egen rakfisk-sang, startet? 
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18. januar ble kontingenten igjen tatt opp. Eller rettere sagt, det ble gjort rede for økt husleie til AS 
Stortingsgt og økte kostnader til Huskomiteen, Storlogen og Fond for nye loger. Renter på lån i 
forbindelse med bygging av ny logesal (D-salen) ville imidlertid bortfalle. Som en konsekvens av alt 
dette foreslo Embedskollegiet en kontingentøkning fra kr 85 til kr 105 pr. måned, og dette ble så 
vedtatt på møtet 25. januar.  
 
Venneaften 1. februar var «vikarenes aften”. Siden både OM og DDSS måtte melde forfall var det Eks 
OM Morten Godager og Storrepr Erland Sætrang som med sikker hånd styrte det hele. Det møtte 12 
venner og 15 ledsagere, og det er ikke dårlig. Men 33 brødre på en Venneaften er snaut hvis man 
ønsker å framstå som en stor Loge. Det ble da også behørig kommentert på senere møter, der det ble 
postulert at brødrene «… har møteplikt på Venneaften.» 22. mars ble det så referert 3 søknader om 
opptagelse, men om det var av direkte følge av Venneaften er uklart. 
 
I mai 2001 startet det som skulle bli et av Loge nr. 20 Fridtjof Nansen store prosjekter: Dugnad på 
Hudøy! Fra starten ble dette betegnet som en  «Gladleir». Feriekolonien på Hudøy, «Camp Hudøy», er 
drevet av Kirkens Bymisjon og Oslo kommune og huser hvert år 1400 barn på flere leirsteder på øya. 
Vår Loges innsats har hovedsakelig dreiet seg om rydding av vegetasjon og vedlikeholdsarbeid. 
Innsatsen har vært konsentrert om en (lang-)helg på våren, og har altså vært en årviss foreteelse siden 
2001. Logens Hudøy-historie fortjener et eget skrift! 
 
Våren 2001 kom man også tilbake til Logens forhold til den finske Loge 20 Aleksis Kivi. Etter at Kai 
Nyyssönnen hadde besøkt vår Loge 14. september 2000  hadde OM og Embedskollegiet følte et visst 
press fra finnene, både  når det gjaldt invitasjon til Festloge og etablering av fast 
vennskapsforbindelse, og OM ba 25. januar om brødrenes mening. Konklusjonen ble at en varig 
vennskapsforbindelse ikke var aktuelt, men at et løsere samarbeid kunne være mulig. Det førte til at 
ev. deltagelse på den finske Festlogen ikke kom til å bli i Logens regi, men noe den enkelte bror måtte 
ordne på egenhånd. Det ble til slutt 10 brødre og 8 ledsagere med Eks OM Trygve Johansen i spissen 
som reiste til Festloge og ball i Finland. Datoen var underveis i prosessen blitt endret fra 21. april til 
12. mai.  
 
DDSS Jan Erik Johansen var på besøk 29. mars og kunne fortelle at en ny loge ville bli instituert med 
utgangspunkt i Oslo Broderforening 26. april. Den nye loges navn ville bli Haakon VII - med 
forbehold om slottets godkjenning. (Seinere ble navnet endret til Loge nr. 139 Kong Haakon.) Vår 
Loges Eks OM Per Bredo Østby var som tidligere nevnt nestformann i Oslo Broderforening og ble 
Loge nr. 139 Kong Haakons første Fung Eks OM.  
 
Våren 2001 fikk Logen sin egen sangbok, den grønne boken som benyttes på ettermøtene, og der alle 
brødre raskt blir familiære med sidene 7, 13 og 14 (– noen også med side 33.) Sangbokkomiteen, 
bestående av Storrepr Erland Sætrang, UM Svein Jacobsen, Eks Kass Roger Vilbo og bror Odd Egil 
Christensen ble behørig takket  for et godt og solid arbeid av OM på møtet 31. mai. 
 
3. og 31. mai foretok Logen nominasjon og valg av nytt Embedskollegium; det kom ingen 
benkeforslag, og Nominasjonsnevndens forslag ble dermed vedtatt. 
 
 
2001-2003 
 
30. august 2001 ble Logens nye Embedskollegium installert: OM Svein Jacobsen, UM Stein-Folke 
Thoresen, Sekr Erling Nystuen, Skm Thor Oskar Fagerli og Kass Tom Kolstad. Installasjonen ble 
ledet av DSS Per Bredo Østby, som ikke lenger tilhørte vår Loge, siden han hadde vært med på å stifte 
den nye Odd Fellow Loge nr. 139 Kong Haakon.  
 
På arbeidsmøtet 20. september kunne Storrepr Erland Sætrang fortelle at en ny dramatisering med nye 
musikk til DGVG ville bli sendt alle loger. Protokollen inneholder ingen kommentarer til dette. 
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På samme møte informerte OM Logen om behovet for en egen printer for Sekr. (I protokollen står det 
«kopimaskin», men det er printer det dreier seg om.) En demo-maskin, fabrikat ikke angitt, kunne 
anskaffes for kr 4 700. UM foreslo at Logen bevilget pengene, og den påfølgende avstemning gav 
gunstig resultat. Senere tok Eks Storrepr Birger N. Haug ordet og forkynte at «Regningen på 
kopimaskinen [dvs. printeren] sendes meg.» Eks Storrepr Haug ble behørig takket for storsinn av OM. 
 
Logen var fortsatt internasjonalt engasjert, og Eks OM Leif K. Ludvigsen kunne fortelle fra sin 
deltakelse ved de internasjonale OF-dagene i Helsingfors, der 50 loger fra 6 land var representert. På 
møtet 27. september kunne OM informere om at en oversikt over samtlige loger i Europa, med 
angivelse av møtedager, etc. var tilgjengelig hos Sekr.  
 
Helgen 6. og 7. oktober holdt Logen «Gradgivningsmøter» for logene i Distrikt 21, således: 

 6. oktober kl 16: DHSG. En bror fra Loge nr. 10 St Halvard ble forfremmet til DHSG. 
 6. oktober kl 1800: TG. En bror ble innviet i Ordenen til vår Loge 
 7. oktober kl 1300: DEKG. En bror fra Loge nr. 22 Thomas Wildey ble tildelt DEKG. 
 7. oktober kl 1445: DGVG. Seremonien ble demonstrert med sette-resipiend. 

 
I et brev fra DSS Per Bredo Østby ble Logen behørig takket for sin innsats. I brevet heter det også: 

«… at gradlogen ble så vellykket skyldes ene og alene det gjennomført gode forarbeidet som 
var gjort fra Logens side og at ceremoniene ble gjennomført på en prikkfri måte. Ved å 
engasjere Loge nr. 20 visste jeg at oppgaven lå i de beste hender og dette er med på å danne en 
standard for alle loger i Distrikt 21.» 

Dette viser hvilken kvalitet vi har stått for og som vi i vår Loge alltid skal strebe etter! 
 
Som om ikke dette var nok: Den påfølgende torsdag, 11. oktober, foretok Logen nok en innvielse! 
 
DSS Per Bredo Østby foretok instruksjon gjennom alle grader 18. oktober, og måtte medgi at han 
fortsatt brukte uttrykk som «Slik gjør vi det i Fridtjof Nansen». 
 
Høsten 2001 opplevde loger i Stortingsgt. 28 flere innbrudd. Vår Loge ble bl.a. frastjålet 
Privatnevndens kontantkasse, der det forsvant ca. kr 15 000. Logen bevilget kr 10 000 for å dekke 
ubetalte regninger samt kr 4 000 til Privatnevndens daglige drift. Logen var mao. å betrakte som 
selvassurandør.  
 
Logen bidro denne høsten med kr 10 000 til etableringen av et «Stille rom» på Ullevål sykehus.  
 
15. november meddelte OM at Terminpassord skal avgis til YV, og at alle brødre ville bli spurt om 
dette fom. neste møte. Hvor lenge dette faktisk ble praktisert er ikke kommentert i protokollene. 
 
Med jevne mellomrom ble det orientert om Seniorklubben i Stortingsgt. 28, og senior-brødre ble 
oppfordret til å være med på klubbens formiddagsmøter. Seniorklubben møttes  «ca. hver annen 
torsdag». 
 
17. januar 2002 kunne Eks Stor Sekr Gunnar Hasle levere rapport om vår Loges historie, som han 
førte frem til 1990 på oppdrag fra OM. Denne rapporten gikk som føljetong i «Fridtjof Nansen Nytt» 
fra nr. 1-2002. Oppdrag med å skrive fortsettelsen ble gitt til Eks OM Sven Atle Johannesen høsten 
2017, men dette ble dessverre ikke effektuert før våren 2019.  
 
Eks OM Trygve Johansen ble 14. mars behørig takket for å ha laget diverse utstyr/rekvisitter til spillet 
til DGVG. Eks OM Johansen har også senere bidratt med gjenstander til Logens spill. Nevnes må også 
de mange kniver han har laget til lotteriet på Sosialaften, og som mange brødre er stolt og takknemlig 
for å besitte etter å ha vunnet. 
 
Logens nevnd for styrkelse og ekspansjon arrangerte gruppearbeid 21. mars, der gruppene tok opp 
følgende i forbindelse med «Styrkelse og trivsel»: 
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 Gruppe 1, tema «Trivsel på ettermøtene»: Logemøter kl 19.00 i stedet for 19.30 for å få bedre 
tid på ettermøtene. Effektiv utnyttelse av tiden både i Logesal og på ettermøtene. Korte 
innlegg på ettermøtene om aktuelle temaer.  

 Gruppe 2, Tema «Privatnevnden»: Ikke plassere nye brødre rett i Privatnevnden. Overlapping 
for å sikre kontinuitet. Innskjerpe etikette ved bordet. 

 Gruppe 3 og 4, tema «Ta vare på hverandre»: Fokus på nye brødre som ikke må føle seg 
ensom. Kontaktgruppe for å følge opp og aktivisere nye brødre? 

 
Ønsket om å starte Logemøtene kl 19.00 fikk stadig flere tilhengere, og 2. mai forslo UM på vegne av 
Embedskollegiet at «… fom. Høstterminen 2002, som en prøveordning på 1 år, starter våre Logemøter 
kl 19.00, under forutsetning av DSS Per Bredo Østbys godkjennelse.»  Forslaget ble enstemmig 
godkjent.  
 
Eks Stor Skm Erik H. Petersen ble 23. mai tildelt 50 års Veteranjuvel av Stor Sire Harald Thoen. 
 
Våren 2002 kom man i «tidsnød» i forbindelse med innvielse. For å komme i mål med de 
undersøkelser og ballottering som da var gjeldende praksis ba OM om tillatelse til å foreta 
Embedsmannsballottering  for en søker. Logen hadde ingen innvendinger til dette. under forutsetning 
av gunstig resultat fra ballott og Undersøkelsesnevnd ville man da kunne foreta innvielse. Og gunstig 
resultat ble det. Dermed kunne Logen innvie to nye brødre på høstens første møte, 12. september.    
 
Høsten 2002 måtte OM Svein Jacobsen komme med et hjertesukk overfor Logen når det gjaldt 
telefonhenvendelser i arbeidstiden. Han ba om forståelse for at han som regel ikke kunne ta telefonen, 
og minnet samtidig om at hans kontorsekretær ikke skulle orienteres om hva sakene dreiet seg om. Å 
være OM kombinert med full tids arbeid var (og er!) ingen spøk.  
 
Mange av Logens brødre har i perioder vært hatt arbeid som har medført fravær fra logemøter over tid. 
En del har gjort tjeneste utenfor landets grenser. Høsten 2002 var bror Tom Breirem engasjert som 
rådgiver for innenriksdepartementet i Bosnia Hercegovina. 
 
Ved et årsskifte er det naturlig å foreta oppsummeringer og se på de lange linjer. OM orienterte på 
siste logemøte i 2002 om fremmøteprosent på 39, en nedgang fra tidligere år. Men gledelig nok hadde 
mer enn 75 % av brødrene møtt en eller flere ganger i løpet av året.  På første logemøte i 2003 ble det 
utnevnt en komite med Eks Storrepr Skjoldulf P. G. Lihaug og Fung Eks OM Leif K. Ludvigsen, for 
revidering av Logens særlov. 
 
30. januar 2003 ble det avholdt Informasjonsmøte, og ikke Venneaften – nå hadde dette arrangementet 
skiftet navn. Møtet ble avholdt i B lobby og Logesal. Man startet med å ønske velkommen i lobby, 
gikk deretter inn i Logesalen og fikk «en meget profesjonell orientering om Odd Fellow Ordenen» av 
DSS Per Bredo Østby, og gikk deretter ut i lobby for å få orientering om Logen. Vår Stororganist 
Erland Sætrang bidro musikalsk hele veien. Det var 6 venner til stede, og det ble protokollført «mange 
spørsmål og signaler som tyder på  at flere av våre gjestende venner kan bli nye brødre». Men til tross 
for tidligere påminnelser og «beordring» møtte det kun 39 brødre.   
 
Finanssituasjonen var ikke det beste tidlig på 2000-tallet. Forslag til Logens budsjett ble ikke 
presentert sammen med regnskapet, mens først framlagt 13. februar. Logens kapitalplasseringer i 
verdipapirer gjennom den daværende «Innskyterforeningen FRAM» hadde hatt en lite heldig 
renteutvikling, og man vurderte omplassering. OM og Embedskollegiet ønske dog å vente med 
omplassering til man igjen hadde oppnådd bokført verdi, i tråd med anbefaling fra Finansnevnden. Det 
ble også foreslått kontingentheving, med kr 20 pr. måned gjeldende fra januar 2003. På møtet 27. 
februar ble budsjettet igjen behandlet, og det OM refererte et brev fra Stiansens stiftelse der Logen ble 
forespeilet en årviss bevilgning på kr 15 000 til dekking av utgifter  i forbindelse med invitasjon av 
Veteranene til Logens årsfest. Dermed var det grunnlag for å se på kontingenthevingen med nye øyne. 
UM foreslo på vegne av Embedskollegiet en øking på kr 10 pr. måned, og dette ble vedtatt sammen 
med revidert budsjettforslag. 
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Innskyterforeningen FRAM kan man for øvrig lese om skriftet som ble laget til Logens 75 års 
jubileum.  
 
En mer kuriøs, men like fullt viktig sak på logemøtet 27. februar var at Logens fribrev (Charterbrev) 
var blitt «forlagt» og ikke hang oppe i Logesalen. Eks UM Stein Veidholm påpekte at fribrevet måtte 
være til stede for at Logen skulle være beslutningsdyktig. Storrepr Erland Sætrang beroliget Logen 
med at fribrevets fravær ikke vil ha noen praktisk betydning. Like fullt var dette en sak med høy 
temperatur og sterkt engasjement. (Fribrevet kom raskt til rette igjen, og har visstnok aldri manglet 
siden.) 
 
På logemøtet 20. mars 2003 ble det første av mange egenproduserte spill framført i regi av Nevnd for 
logens styrkelse og ekspansjon (heretter kalt S&E). Spillet tok for seg Ordenens motto, «Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet» og ble skrevet etter initiativ fra Fung Eks OM Leif K. Ludvigsen av brødrene 
Torbjørn Jensen og Tore Singdahlsen. Spillet har senere blitt framført mange ganger, også utenfor vår 
Loge; spesielt oppsiktsvekkende var framføringen for Rebekkaleir nr. 17 Christiania på deres 
sommermøte våren 2006, med over 100 Matriarker til stede. Logen har satt stor pris på egenproduserte 
tekster/spill, ikke minst de som har kommet til gjennom S&E. 
 
6. mai 2003 ble Storrepr Erland Sætrang tildelt Storlogens Hederstegn for sin musikalske innsats i 
loger og Leir. Tildelingen ble foretatt i Leir 12 Akershus av Stor Sekretær Morten Buan 
 
Tidlig 2000-tall var også perioden der man begynte å «strømlinjeforme» Ordenens organisasjon, bl.a. 
med å kreve langtidsplan og handlingsplan fra Logene. Våren 2003 var Loge Fridtjof Nansen eneste 
Oslo-loge som leverte disse i rett tid.  
 
Prøveordningen med at logemøtene startet kl. 1900 viste seg vellykket, og Logen besluttet å innføre 
dette på permanent basis fra høsten 2003. 
 
I hele embedsperioden la OM Svein Jacobsen vekt på å holde arven fra Logen levende ved å 
presentere glimt fra Logens historie. Dessuten ble det jevnlig presentert innslag som belyste 
verdigrunnlaget, ofte med musikk. Som eksempel på det siste kan nevnes Etisk post «Om å forstå 
Ordenens etikk», lest av Fung Kap Odd Egil Christensen 2 mai 2002. Dessuten var yngre brødre etter 
hvert aktive med innslag og spill, både ferdige etablerte spill og ting som yngre brødre laget selv. 
Denne tradisjonen har fortsatt. 
 
Nominasjon og valg av Storrepr. og nytt Embedskollegium ble foretatt på møtene 15. og 22. mai 2003, 
uten benkeforslag. 
 
 
2003-2005 
 
DSS Per Bredo Østby installerte 28. august 2003 nytt Embedskollegium i Logen: OM Stein Folke 
Thoresen, UM Erling Nystuen, Sekr Erik Holmen, Skm Finn Ole Nilsen og Kass Dag Hauge 
Andresen. På dette og de to følgende møter foretok OM utnevning av utnevnte embedsmenn og 
nevnder, og Logen gjennomførte nominasjon og valg av valgte nevnder. 
 
Det virker som om Logens hektiske besøksvirksomhet – besøk i andre loger og fra andre loger – fra 
denne terminen begynner å dabbe noe av. Det foretas fortsatt besøk, men i noe mindre grad, og med 
litt færre brødre. Ved Festlogen i anledning av vår Loges årsdag 16. oktober 2003 var det ingen gjester 
fra våre vennskapsloger. Men  i forbindelse med Storrepr Erland Sætrangs engasjement i prosjektet 
UNP (United Nations Pilgrimage for Youth) er det verdt å nevne besøk fra Past District Deputy Grand 
Master Charles Benson 14. oktober 2004. Han var Executive Director i UNP. Og det var fortsatt stor 
aktivitet mht. gradpasseringer og tildeling av Veteranjuveler.  
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Logen har aldri manglet kreativitet og ressurser når det gjelder arbeidet i S&E. 13. november 2003 ble 
dette nok en gang bevist, gjennom en fremstilling av Ordenens historie, utvikling og innhold med 
passende illustrativ musikk. Fremstillingens hovedpunkter var: 

 Orientering om Ordenens ideologiske bakgrunn 
 Historisk oversikt over Ordenens opprinnelse 
 Belæring over Ordenens ånd og indre verdier 
 Ordenens etiske verdier gjennom utadvendt arbeid 
 Ordenens utvikling i de senere år. 

 
Sosialaften innbragte denne høsten ca. kr 25 000. Frammøtet hadde vært dårlig, og Kap Tore L. 
Solgaard stilte spørsmålstegn ved formen på Sosialaften; han mente Logen måtte se på hele konseptet 
med nye øyne.  
 
Ordenen gjennomførte en innsamlingsaksjon til støtte for SOS Barnebyer som landssak 2001-2003. En 
stor del av midlene ble skaffet til veie gjennom innsamlingsbøsser, og det var tydelig at det satt langt 
inne for mange Ordenssøsken i Oslo å drive ren pengeinnsamling. Dette gjaldt også vår Loge. 
Landsresultatet  ble imidlertid bra, og resulterte i etableringen av en barneby i San Vicente i El-
Salvador. 
 
Komiteen som skulle revidere Logens Særlov la fram sitt forslag på møtet 27. november. På møtet 11. 
desember ble så forslaget tatt opp til avstemning. Komiteens forslag ble vedtatt med ett unntak: Det 
var foreslått at ordningen med halv kontingent for Veteraner over 70 år skulle sløyfes. Et benkeforslag 
om at denne ordningen skulle fortsette ble vedtatt.  
 
Frammøte økte gledelig i 2003. Frammøteprosenten gikk opp fra 39 til 42, og 78 % av brødrene møtte 
minst en gang i løpet av terminen. På informasjonsmøtet 22. januar stilte 46 brødre og 2 ledsagere. 8 
«venner» fikk informasjon om Ordenen og Logen, men det hele resulterte kun i en søknad om 
opptagelse i første omgang.  
 
Diskusjonen om plassering av Logens kapital ble tatt opp igjen 18. mars. Finansnevnden arbeidet med 
saken.  
 
I februar 2004 ble Embedskollegiet varslet om at tre yngre brødre nå ville trekke seg fra oppgaver i 
Logen. Begrunnelsen var måten yngre brødre kunne bli behandlet på i Logen. Saken ble svært 
ubehagelig for Embedskollegiet, og førte dessverre til at en av de tre fant å måtte melde seg ut av 
Logen og Ordenen. Imidlertid førte saken også til positive endringer i hvordan yngre brødre ble 
behandlet og tatt vare på, et  arbeid som har fortsatt og blitt kontinuerlig videreutviklet siden.   
 
Logens andre egenproduserte spill ble framført 29. april 2004. Torbjørn Jensen var blitt et «ungt alibi» 
i S&E, og hadde til denne dagen fått ansvar for å «finne på noe» til «De yngres aften». Martin 
Haldorsen var blitt inspirert og hadde forfattet et spill over Ordenens motto (Vennskap, Kjærlighet, 
Sannhet), kalt «Odd Fellow Novisene Neoamicitia, Neoadamo og Neoveritas møter Thomas Wildeys 
ånd». Spillet ble ifølge møteprotokollen gjennomført fremragende av fem yngre brødre, og fikk fram 
Ordenens motto på en glimrende måte. Dette spillet ble senere denne våren også framført i Loge 139 
Kong Haakon. Spillet ble også gjentatt i Logen 21. februar 2008. 
 
Bror Per Rønneberg har i alle år vært en ivrig pådriver for at brødrene skal følge opp budordet om å 
besøke de syke. Våren 2004 gjentok han flere ganger i Logen betydningen av besøk, både for den som 
var syk og for den som besøkte. 
 
To «kontroverser» ble presentert på logemøtet 2. september 2004. Storrepr Erland Sætrang orienterte 
fra møte i Distriktsrådet om ev. endringer av «foreldede» ord og uttrykk i ritualene, og ba brødrene om 
å komme med eksempler på formuleringer de fant uklare eller vanskelige. Det er ikke protokollført 
noen kommentarer til dette, men toneangivende Ordensbrødre både hos Fridtjof Nansen og i andre 
Loger så ikke med blide øyne på endringer i ritualene. Den andre saken gjaldt røyking. OM kunne 
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meddele at «Røykeloven» gjaldt i alle Ordenens lokaler fra 1. juni 2004. Heller ikke her er det 
protokollført kommentarer, men det vites at dette ble tatt svært, svært positivt opp hos flere brødre, og 
ditto negativt hos andre. Senere (27. januar) ble det opplyst at den spesielle tillatelse til å røyke i 
rommene Sekretær B og Sekretær C var opphevet. 
 
16. september ble Logens plassering av kapital behandlet. Logen hadde som tidligere nevnt på denne 
tiden plassert penger i verdipapirer via en «innskyterforening», FRAM. Både Finansnevnden og 
Embedskollegiet anbefalte at man  lot kapitalen bli stående i FRAM, siden renteutviklingen virket 
gunstig. Etter en nærmere orientering om  plasseringen sa Logen seg enig i plasseringen gjennom en 
avstemning.  
 
Tilbake til besøk i andre Loger. Det virker som om Loge nr. 139 Kong Haakon står i en særstilling når 
det gjelder besøk. Dette har sikkert sammenheng med at en av denne Logens Chartermedlemmer, DSS 
Per Bredo Østby, har bakgrunn i vår Loge. I tillegg til «ordinære» besøk berettes det jevnlig om at 
brødre fra Fridtjof Nansen fungerer som embedsmenn eller deltar i gradspill.    
 
Bror Per Rønneberg minnet fra tid til annen om at han og flere andre brødre ønsket å få opplyst hva 
som ble spilt av musikk på logemøtene. I følge OM kunne dette finnes i protokollene, men det er 
sjelden protokollført hva som ble spilt og av hvem. Dessuten var protokollene ikke uten videre 
tilgjengelig før brødre av lavere grader. Bror Rønnebergs påminnelse ble også gjentatt i senere 
embedsperioder, og har også vært fulgt opp av andre brødre, men opplysninger om avspilt musikk har 
Logen fått i varierende (les: liten) grad. Først med OM Torbjørn Jensen i perioden 2017-2019 har dette 
konsekvent blitt medelt Logen. 
 
2. desember ble etikette og oppførsel på ettermøtene satt på dagsorden gjennom spillet «Vis hensyn, 
brødre / Fornemmelse av samhørighet», skrevet av Torbjørn Jensen og fremført av yngre brødre i 
Privatnevnden. Nærmere opplysninger om innhold og om de «oppvekkende» reaksjoner spillet hadde 
på Logens medlemmer er ikke protokollert, men det skal ha vært en kraftig vekker for flere av de 
tilstedeværende at Privatnevndens medlemmer ikke alltid ble behandlet like «pent».  
(Settingen for spillet er et ettermøte. En forteller setter rammen,  der to brødre, kalt «Bror skarp» og 
«Bror vennlig», setter seg til bords og blir servert av medlem av Privatnevnden. Navnet på de to 
brødrene bør tydelig illustrere  hvordan de framstår, ordlegger seg og behandler den unge bror i 
Privatnevnden, som for øvrig ble spilt av Logens yngste bror Poul Verner Jensen. Til slutt blir Logens 
brødre spurt om hvem av de to de ønsket å framstå som. Det har visstnok aldri vært så taust i logesalen 
etter et spill. Et resultat av dette ble at Privatnevnden ble styrket med en Eks OM, noe som har bidratt 
til statusheving for Privatnevnden.) Spillet ble også framført 27. november 2013, og var også da en 
oppvekker for mange logebrødre. Spillet er for øvrig formelt godkjent av Stor Sire. 
  
En videre tankevekker kom ved Storrepr Erland Sætrangs redegjørelse 13. januar 2005, der han 
refererte at alle som melder seg ut av Ordenen blir forespurt om utmeldingsårsak. 41 % oppgir da 
«interne forhold» i Logen som årsak. I hvilken grad dette gjelder akkurat Loge Fridtjof Nansen vites 
imidlertid ikke. 
 
Eks Skm Egil C Eide ble 26. mai tildelt 50 års Veteranjuvel. Tildelingen ble foretatt av Storrepr 
Erland Sætrang.  
 
19. og 26 mai ble det foretatt nominasjon og valg til nytt Embedskollegium. Det kom ingen 
benkeforslag, og Nominasjonsnevndens forslag ble vedtatt av Logen.  
 
19. mai 2005 ble undertegnede innviet i Ordenen og tatt opp i Loge nr. 20 Fridtjof Nansen. Det betyr 
at beretningen fra nå ikke bare baserer seg på «annenhåndsopplysninger», men også på egne 
opplevelser. At teksten blir noe preget av dette må man regne med 
 
 
2005-2007 
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1. September 2005 foretok DSS Per Bredo Østby Embedsinstallasjon. Det nye kollegiet besto av: OM 
Erling Nystuen, UM Ole Weyer Tveitan, Sekr. Petter A. Knudsen, Skm Tom E. Kolstad og Kass Jan 
Ivar Foss. 
 
3. november 2005 ble Eks OM Jan Moldegård Eriksen tildelt 50 års Veteranjuvel. Tildelingen ble 
foretatt av DSS Per Bredo Østby.  
 
S&E arrangerte 17. november et gruppearbeid der formålet var å bedre Logens indre liv og bidra til 
nyrekruttering. Det var også ønskelig at man hadde neste Informasjonsmøte (februar 2006) i hodet 
under gruppearbeidet.  
 
Skm Tom Egil Kolstad meddelte i november at han ikke lenger kunne være medlem av Logen og 
Ordenen. Som ny Skm ble nominert og valgt Finn Ole Nilsen. 
 
Ved Innvielser og gradpasseringer skal flere embedsmenn benytte embedskapper. Som regel ble ikke 
kappene benyttet fra åpningen av møtene, men tatt på når logen skulle gjøres rede til 
Innvielse/gradpassering. I Loge Fridtjof Nansen hadde man gjennom flere år hatt en såkalt 
«kappeseremoni», noe som innebar at de embedsmennene som skulle benytte embedskapper ikke tok 
på disse mens de var «på plass», men gjorde dette i forværelset. De ble da ledet ut og inn av CM på en 
stilfull og høytidelig måte. Enkelte oppfattet dette som utilbørlige tillegg i ritualene, og på 
Storembedsmannsmøte høsten 2005 ble det gitt beskjed om at slik «kappeseremoni» ikke skulle 
benyttes. For ikke å lage et «garderobe-preg» i Logesalen har man i Loge Fridtjof Nansen etter dette 
som regel brukt embedskapper under hele logemøtet. Ved lange møter blir dette en svært varm affære, 
ikke minst for CM. 
 
I løpet av 2005 hadde Logen 2 utmeldinger, 2 dødsfall, 3 innvielser og fire overganger fra annen loge. 
Medlemstallet var 128 ved slutten av året. Frammøtet i 2005 var omtrent som foregående år. 
 
Vinteren 2006 var Logen dels opptatt av administrative spørsmål – regnskap, budsjett, Strategisk plan 
og Handlingsplan – og dels spørsmål om opptreden og aktivitet – sykebesøk, transport for brødre til 
logemøter, Informasjonsmøte og Logeball. Nok en gang kan det konstateres at frammøteprosenten blir 
lav når det er Informasjonsmøte; 16. februar møtte kun 38 brødre. Det rimer ikke med at Fridtjof 
Nansen er en stor loge. Når det gjaldt Logeball måtte dette avlyses pga. få påmeldte, og det for annet 
år på rad. Det ble stilt spørsmål om dette arrangementet var «gått ut på dato», og om man ev. skulle 
samarbeide med andre loger om dette. Og når det gjaldt opptreden: Skulle man avgi tegn når man 
forlater Logen midlertidig? Logen hadde en periode praktisert at man IKKE avgir tegn ved midlertidig 
fravær, men usikkerhet omkring dette gjorde at man nå skulle avgi tegn uansett. 
 
30. mars framførte yngre brødre med Torbjørn Jensen i spissen igjen spillet «Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet», og fikk også denne gang velfortjent ros av OM for dyktighet og kreativitet. Dette spillet ble 
gjentatt i Logen 12. februar 2009.  
 
Sosialaften var i 2006 tilbake til vårhalvåret, og ble arrangert 20. april. 43 brødre og 13 gjester kunne 
delta i to lotterier, oppleve klavermusikk ved Erland Sætrang og Sven Atle Johannesen og en levende 
reiseberetning fra Italia ved Eks OM Thor Denstad. Inkludert forhåndsbestilte lodd innbragte aftenen 
over 30 000 kr. I tillegg hadde Logen i en periode nå hatt en «Bingo-avtale» med Connect Bingo: 
Denne avtalen skaffet Logen ca. kr 53 000 til sosiale formål for første halvår av 2006.  
 
Høsten 2006 kunne Storrepr Erland Sætrang melde fra Distriktsrådet at et rekrutteringsprogram for 
logene i storbyene var på trappene og at man arbeidet med et pasientbesøksprogram på sykehus. 
Sistnevnte konkretiserte seg seinere på høsten til «Sirius» pasientkafe på Radiumhospitalet. Dette 
prosjektet har Loge Fridtjof Nansen støttet aktivt helt siden oppstart. 
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Instruksjon ble foretatt 28. september 2006 av DSS Per Bredo Østby. Det ble lagt spesiell vekt på 
etikette, verdighet, passord og tegn, og det hele ble rammet inn av hva det vil si å være en Odd Fellow.  
 
14. oktober feiret vår Loge 70 år, og i den anledning ble det holdt Festloge med etterfølgende 
festmåltid og selskapelighet for i alt 139 brødre, ledsagere og gjester. Blant gjestene var Stor Sire 
Harald  Thoen, DSS Per Bredo Østby og DSS Kent Udén fra Loge 85 Luntertun (Sverige.)  Fra 
Luntertun møtte i alt 20 brødre med 17 ledsagere. 
 
26. oktober var det igjen tid for spill: «Damon og Phintias» ble framført av eldre og yngre brødre.  
 
14.desember kunne Arkivutvalget, dvs. Eks Storrepr Skjoldulf P. G. Lihaug og Eks OM Trygve 
Johansen, meddele Logen at rydding i Logens arkiver nå var fullført, og en oppdatert arkivplan ble 
overlevert OM. 
 
Fra januar 2007 ble det endringer i lesing av protokoller i Logen. Tidligere ble protokollene lest (stort 
sett) komplett, og kun i DHSG. Av tidshensyn ble protokollene nå lest i forkortet form, og dels i TG.  
 
I 2006 var frammøteprosenten i Logen nede i 35,5 (i snitt 43 brødre). 94 brødre hadde vært på ett eller 
flere møter i løpet av året. Det var i 2006 en netto tilgang på 4 brødre (5 innvielser, 2 overganger, 2 
dødsfall, 1 utmeldelse.) I november 2006 fikk alle brødre tilsendt et spørreskjema som hovedsakelig 
dreide seg om engasjement og frammøte. 61 brødre svarte. Av svarene om årsaker til manglende 
frammøte kan nevnes:  

 Sykdom/dårlig helse: 17 % 
 Jobb/tidspress: 40 % 
 Møtefrekvens og -møteinnhold: 13 % 

Ellers ble det ytret ønske om mer musikk og mer etisk post, mer bruk av foredrag og presentasjon av 
(nye) brødre på ettermøtene og et fortsatt høyt sosialt aktivitetsnivå . Diskusjon om fadders oppgaver 
og fadders «ansvar» for at nye brødre etablerer seg og møter i Logen ble også trukket fram.  
 
Av foredrag og etiske innlegg våren 2007 kan nevnes: Fadders rolle og ansvar, «La oss få øye på oss 
selv, våre medmennesker og på ansiktet til vår neste», «Vær deg selv», «Kunsten å omgås syke» og 
«Hjelp oss å være rause med hverandre». 
 
Sosialaften hadde denne våren et bedrøvelig frammøte – kun 29 brødre  var til stede. De som ikke 
møtte gikk glipp av en orientering om prosjektet «Lønn som fortjent» i regi av Kirkens bymisjon, 
klaverspill av Sven Atle Johannesen og en mini-konsert ved to musikkstudenter. Til tross for det lave 
frammøtet innbragte lotteriene innbragte i overkant av kr 23 000. 
 
Ved nominasjon og valg ble Nominasjonsnevndens forslag vedtatt for alle Embeder. På vårens siste 
møte ble Trygve Johansen installert som Logens Storrepresentant for perioden 2007-2011. 
 
 
2007-2009 
 
Nytt Embedskollegium ble installert 30. august 2007 av DSS Per Bredo Østby. Kollegiet besto av OM 
Ole Weyer Tveitan, UM Erik Holmen, Sekr Jarle Dahl, Skm Jan Ivar Foss og Kass Torbjørn Jensen.  
 
Connect Bingo sørget også i 2007 for solid bidrag til Logens utadvendte arbeid. For 1. halvår ble 
resultatet ca. kr 81 000.  
 
DSS Per Bredo Østby avholdt instruksjon 25. oktober 2007, og la der hovedvekt på kunnskap om og 
forståelse av hvorfor vi er Odd Fellows. Han minnet spesielt om at brødrene burde gjøre seg kjent med 
de «nummererte sirkulærer» som inneholder viktig og nyttig informasjon. Dessuten betonet DSS 
Østby nevndenes arbeid og minnet om at de ulike nevnders protokoller måtte være ajour. 
 



Loge nr. 20 Fridtjof Nansen  fn historie 1990-2019 komplett 

Side 19 av 34 
 

25. oktober ble virksomheten til foreningen «De ensommes venner» tatt opp. Denne foreningen, der 
Oslologene var medlemmer og finansierte driften, hadde som formål å være et sosialt fellesskap for 
mennesker uten nettverk og nevneverdig sosial omgang. På 2000-tallet hadde foreningen liten 
aktivitet, og flere Loger hadde ment den burde nedlegges. Embedskollegiet i Fridtjof Nansen støttet 
forslaget om nedleggelse, og denne innstilling ville bli meddelt de øvrige logene i Oslo. Dette ble 
starten på en lang prosess, med noe uenighet innad i Logen og sterk uenighet mellom ulike Loger. 
Grovt sett kunne man si at Odd Fellow logene ønsket nedleggelse, mens Rebekkalogene ønsket 
opprettholdelse. På foreningens årsmøte i april 2008 ble det ikke fattet noe vedtak om oppløsning. 
Uklarheter om prosedyre ved en ev. nedleggelse krevde ytterligere utredning.  
 
Gjennom årene har Logen mottatt gaver og anskaffet utstyr. En del av dette er i stadig bruk og er 
velkjent for alle. Andre ting brukes bare ved spesielle anledninger. Og noe er av en slik art at det kun 
står på utstilling i ordenslokalene. Det er snakk om kulturhistorie og verdier her, både materiell verdi 
og affeksjonsverdi, og Logen må ha en oversikt over hva den besitter. Fra tid til annen finner man det 
formålstjenlig å ajourføre oversikten, og i november 2007 nedsatte OM en komite «… med formål å 
gjennomgå og registrere Logens gaver og utstyr samt øvrige eiendeler.» Medlemmene var Eks 
Storrepr Skjoldulf P. G. Lihaug og Storrepr Trygve Johansen, supplert med Nevnd for anskaffelser. 
 
29. november holdt Storrepr i Odd Fellow Loge nr. 1 Norvegia Kjell-Henrik Hendrichs et foredrag 
med tittelen «Ti kriterier for lukkede Ordener».  
 
Året 2008 startet med en del praktiske ting: Røykende Ordensmedlemmer kunne glede seg over å 
disponere et røykerom, det tidligere Sekretær C. De strenge bruksreglene måtte overholdes med 
millimeterpresisjon. Viktigere var det at branninstruks ble gjennomgått, og etter logemøtet viste Eks 
UM Stein Veidholm rømningsveier fra de ulike Logesalene.  
 
På logemøtet 24. januar ble det vedtatt å bevilge kr 102 000 til sosiale formål. Kirkens bymisjons 
prosjekt «Lønn som fortjent» ble tilgodesett med en betydelig del av dette, og formannen i 
Sosialnevnden ga Logen en orientering om prosjektet. Det må bemerkes at en meget vesentlig del av 
midlene til sosiale formål kommer fra Logens bingoavtale.   
 
28. februar var preget av styrkelse og ekspansjon. OM leste fra brosjyren «Om å være fadder», Fung 
Eks OM minnet om det nært forestående Informasjonsmøte og understreket viktigheten av at mange 
brødre møter og at de har med seg mange venner. Storrepr Trygve Johansen gjennomgikk inngang i 
Logen, hilsetegn og tiltaleformer. Og etter møtet holdt Fung Eks OM Bjørn-Eirik Kirkeberg fra Loge 
nr.22 Thomas Wildey et foredrag med tittel «Ekspansjon med omtanke».  
 
Sosialaften 13. mars innbragte kr 27 000. I utgangspunktet ikke dårlig, men det bør bemerkes at drøyt 
halvparten av dette – kr 15 000 – var en anonym gave. Og frammøte var kun 34 brødre. På 
Informasjonsmøtet var det et lite løft i frammøtet: 43 brødre. Det møtte 5 inviterte venner, og resultatet 
var 2 søknader om opptagelser som fant sted 16. oktober 2008.  
 
Prosjekt «Sirius» – pasientkafeen på Radiumhospitalet – viste seg å være en stor suksess. Bror Per 
Rønneberg informerte jevnlig om virksomheten, og klarte med et smittende engasjement å få brødre til 
å ta «vakter». Han fikk på logemøtet 15. mai velfortjent skryt av OM for sin innsats. 
 
I denne Embedsperioden ønsket Embedskollegiet å fokusere på Ordenens motto – Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet – og hvordan disse begreper kommer til uttrykk og kan forstås innfor ulike 
religioner og livssyn. Dette må sees i lys av en planlagt fornyelse av utviklingsprogrammet, dvs. den 
utvikling brødrene skal gjennomgå mellom gradpasseringene. I den anledning ble det på ettermøter fra 
høsten 2008 avholdt 12 foredrag. Det første foredraget, om Vennskap, fant sted 11. september, og 
serien ble fullført våren 2011. Dels ble det engasjert eksterne foredragsholdere, dels ble det benyttet 
personer med tilknytning til Ordenen. Denne foredragsserien vakte stor interesse også i andre Loger. 
 



Loge nr. 20 Fridtjof Nansen  fn historie 1990-2019 komplett 

Side 20 av 34 
 

Informasjonsmøte (22. januar) og Sosialaften (26. mars) ble gjennomført i samme stil og med omtrent 
samme frammøte som året før. På Sosialaften hadde Logen besøk av Stasjonssjef på Grønland 
politistasjon, Kåre Stølen. Han holdt et engasjerende og interessant foredrag om politiets arbeid blant 
rusmisbrukere i Oslo. I tillegg fikk Logen musikalsk underholdning av en trio bestående av Evy 
Ersteen, Berit Reitan og Øystein Bernhoff Iversen. Lotteriet skaffet Sosialnevnden kr 23 000. Den 
anonyme giver fra året før gjentok suksessen og noterte seg for kr 12 000 av disse. 
  
29. januar ble Logens regnskap og budsjett behandlet på vanlig måte. Om budsjettet for 2009 sier 
protokollen :«OM bemerket at det grunnet dagens usikre finansielle situasjon  var et stramt, men 
realistisk budsjett.» 
 
I anledning av Ordenens stiftelsesdag (26. april) ble det 30. april avholdt Festloge, siden det var 190 år 
siden opprettelsen. 49 brødre, 26 ledsagere og 6 gjester var til stede. Dep Stor Sire Morten Buan og 
DSS Per Bredo Østby var blant gjestene. 
 
14. og 28. mai 2009 ble det foretatt nominasjon og valg på nytt Embedskollegium. Det kom ingen 
benkeforslag, og Nominasjonsnevndens forslag ble vedtatt.  
 
 
2009-2011 
 
Embedskollegiet for perioden 2009-2011 som ble installert 3. september 2009 av DSS Per Bredo 
Østby: OM Erik Holmen, UM Jarle Dahl, Sekr. Bjørnulf Jensen, Skm Torbjørn Jensen og Kass Carl 
Otto Ingebretsen. 
 
Før installasjon av det nye Embedskollegiet fant avtroppende OM det nødvendig å orientere om to 
saker som hadde vakt sterkt engasjement hos flere brødre. På årsmøtet i foreningen «De ensommes 
venner» hadde Logen fremmet forslag om nedleggelse. Dette ble nedstemt. I stedet ble det foretatt en 
rekke vedtektsendringer. Det avtroppende Embedskollegium anbefalte etter dette å gi foreningen en ny 
sjanse, og ta medlemskapet opp til ny vurdering våren 2011. I mellomtiden ble brødrene sterkt 
anbefalt å aktivt benytte de tilbud foreningen kan gi. OM tok også opp vår avtale med Connect Bingo, 
siden det har vært reist spørsmål ved det etiske i å skaffe penger til sosiale formål gjennom bingospill. 
Embedskollegiet anbefaler at vi fortsetter med bingoavtalen, sett i lys av at nye forskrifter gjeldende 
fra 2010 ville begrense automatspill. 
 
Bingoavtalen ble også tatt opp senere på høsten 2009. Lotteritilsynet hadde meddelt Logen at Connect 
Bingo ville måtte innstille driften pga. manglende innsendte regnskaper for 2008. Imidlertid ble det 
«ryddet opp» i denne saken, slik at Logens avtale kunne fortsette. Likevel: De brødre som i 
utgangspunktet var skeptisk til det etiske med inntekter fra pengespill ble ikke helt beroliget av at det 
kunne stilles formelle spørsmål om bingoselskapets drift. 
 
Logens «inntekt» fra bingospill våren 2009 var forøvrig på ca. kr 45 000. 
 
Kass Carl Otto Ingebretsen måtte dessverre fratre sitt embede av helsemessige årsaker, og som 
erstatter ble Trygve Kierulf installert i dette embedet 15. oktober 2009. 
 
Hva skal skje på ettermøtene? Bror Per Rønneberg etterlyste 26. november mer engasjement. «Han 
mente mange brødre var for passive (…) i forhold til egne arrangementer, spesielt for Privatnevndens 
aften og andre nevnders tilstelninger som krever påmelding. Det etterlyses stadig at man skal ‘finne på 
noe morsomt’ på ettermøtene, og mange gjør en stor innstas for å få til nettopp dette. Da blir det ekstra 
mye når noen få også må ringe rundt til brødrene for å få dem til å melde seg på.» 
 
Lesing av protokoller ble også et tema denne høsten. Fra januar 2007 ble protokoller lest i forkortet 
form, noe som for de fleste var en kjærkommen effektivisering i forretningsordenen. Men enkelte 
brødre følte de dermed ikke fikk med seg alt som hadde skjedd på de møtene de ikke hadde vært til 
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stede på. Denne interessemotsetningen lot seg ikke endre. Protokollene skulle fortsatt leses i forkortet 
form. 
 
24. september 2009  leste OM opp brev fra styret i Borghild og Nils S. Stiansens Stiftelse vedr. 
endringer i 3 paragrafer av stiftelsens vedtekter. Det viste seg etter hvert at det hadde oppstått 
misforståelser vedr. det innsendte forslaget. Det ble foreslått at Embedskollegiet sammen med styret i 
stiftelsen skulle samarbeide om saken. Det ble også etterlyst mer informasjon om stiftelsens drift. 
 
Ordenens programmer for administrasjon og økonomi, Focus, lager ikke alltid forståelige 
regnskapsrapporter. På logemøtet 28. januar ble regnskap og budsjett gjennomgått. Protokollen fra 
møtet forteller at «OM presiserte at føringer til fond i regnskapssystemet Focus ville foregå på en 
annen måte enn før slik at dette ville vises på en annen måte.» Med utgangspunkt i Finansnevndens 
rapport ville Embedskollegiet «… utarbeide en bedre og mer oversiktlig kontoplan, slik at regnskapet 
blir lettere å forstå.»  
 
Kontingent: Embedskollegiet framsatte i møtet 14. januar forslag om kontingentforhøyelse med kr 220 
til kr 1 600 for fullt betalende medlemmer. For Veteraner over 70 år ville tallene da bli hhv. kr 110 og 
kr 800. Forslaget ble tatt opp til votering og vedtatt 21. januar. En bror framsatte så forslag om at 
ordningen med halv kontingent for Veteraner over 70 år skulle fjernes, slik at alle betalte full 
kontingent. Forslaget var støttet av 4 godstående brødre av DHSG. Det ble så spurt om dette ev. kunne 
forhindret kontingentforhøyelse, men OM repliserte at siden driften gikk med underskudd måtte man 
ha kontingentøkning for alle, ikke minst i lys av at Logen snart skulle feire sitt 75 års jubileum. En 
førstegangs behandling av forslaget brakte til torgs meninger for og imot. Siden ev. fjerning av halv 
kontingent for Veteraner innebar endring av Særloven kunne dette ikke gjøres gjeldende før 
kommende årsskifte. Dessuten måtte endringer i Særloven behandles i et senere logemøte.  
 
25. februar kom så kontingentsaken opp på nytt. Det ble foreslått midlertidig kontingentendring i en 
vanskelig finansiell periode. Det ble presisert at halv kontingent for Veteraner kunne sees på som en 
påskjønnelse for et langt og aktivt logeliv, det ble hevdet at likhetsprinsippet måtte gjelde og at halv 
kontingent for noen brødre virket urettferdig. En engasjerende debatt munnet ut i at følgende 3  forslag 
var fremsatt: 

1. Endring av Særloven, slik at alle betaler samme kontingent 
2. Ingen endring av Særloven, halv kontingent for Veteraner over 70 år beholdes. 
3. Midlertidig endring slik at alle betaler samme kontingent i en periode 

 
Forslagstiller for forslag 3 opplyste at om forslag 1 ble vedtatt trakk han sitt forslag. Det ble bedt om 
skriftlig avstemning. Forslag 1 ble så tatt opp til avstemning og vedtatt. De øvrige forslag var dermed 
uaktuelle. Endringen av Særloven må godkjennes Stor Sire, og kan tidligst gjelde fra 1. januar 2011. 
 
Siste kontingentord var for øvrig ikke sagt. 2. september 2010 ble det fremsatt forslag om halv 
kontingent for «… brødre som er Veteraner og har fylt 70 år før 1. januar 2011 …» Saken ble tatt opp 
til behandling 21. oktober. Også denne gangen ble det en svært engasjert debatt. Skriftlig avstemning 
ble foreslått og gjennomført. Forslaget om halv  kontingent for brødre som er Veteraner og har fylt 70 
år før 1. januar 2011 ble ikke vedtatt, hvilket innebar at alle betaler samme kontingent fra 1. januar 
2011.  
 
I forbindelse med kontingentsaken ble det det påpekt det uheldige at en vesentlig del av Logens midler 
var vanskelig tilgjengelige pga. plasseringsmåte. Det ble fra brødre hevdet at Logen kun burde holde 
seg til bankinnskudd. 
 
I anledning et møte for de nordiske Stor Marsjaller 30. januar var Logen forspurt om å vise en 
innvielse. Utfordringen ble selvsagt tatt på strak arm og Logen gjennomførte ritualet på en 
overbevisende og flott måte. Stor Sire Harald Thoen takket Logen hjertelig. 
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11. mars søkte DSS Per Bredo Østby om overgang tilbake til Loge nr. 20 Fridtjof Nansen. Østby 
hadde bakgrunn i Vår Loge, men hadde siden mars 2001 vært medlem av Loge 139 Kong Haakon (der 
han var Logens første Fung Eks OM.) Nå ønsket han overgang til sin opprinnelige Loge igjen. 
Overgangen fant sted 29. april 2010.  
 
20. mai ble Logen orientert om Innskyterforeningen FRAM. OM kunne berette at FRAM i brev fra 
Kredittilsynet hadde fått beskjed om at foreningen måtte søke om konsesjon eller avvikle 
virksomheten. Styret ønsket da å nedlegge driften og betale innskudd tilbake til medlemmene. 27. mai 
ble det så meddelt at foreningens generalforsamling hadde vedtatt nedleggelse, og at innskudd ble 
tilbakebetalt i løpet av juni måned. På møtet 2. september orienterte Skm om de økonomiske 
konsekvenser avviklingen hadde for Logen, en formueavskriving på ca. kr. 130 000. 
 
Sekr Bjørnulf Jensen måtte høsten 2010 av helsemessige grunner be seg fritatt for embedet. 30. 
september ble så Tom Breirem installert som Sekr for resten av embedsperioden.  
 
16. september foretok Logen innvielse. I den anledning møtte for første gang to Rebekkasøstre fra 
Storlogen: Søster Stor Sekretær Svanhild Sandem og Søster Stor Marsjall Torild Grundtvig Skougaard 
skulle i egenskap av å være Storembedsmenn få oppleve en Odd Fellow innvielse. De to 
Rebekkasøstre hadde en stor opplevelse og var imponert over vår gjennomføring av innvielsen. 
 
25. september ble det avholdt Festloge med gjester fra vår vennskapsloge Luntertun. 69 deltakere 
virker som stor oppslutning, men bare 29 av våre egne brødre møtte. I forbindelse med besøk fra Loge 
nr. 85 Luntertun mente OM Erik Holmen at deres neste «offisielle» besøk, i 2014, burde legges til 
tiden rundt 17. mai og 200 års jubileum for Grunnloven, slik at våre svenske venner kunne oppleve 
hvordan en nasjonaldag skal feires. Ideen ble meget godt mottatt.  
 
Et av våre budord er at vi skal «Begrave de døde». Eks DSS Per Bredo Østby tok opp dette 18. 
november; dette forplikter bl.a. til deltakelse på Minneloge. Han var svært skuffet over den manglende 
oppslutning der (ikke bare fra vår egen Loge), og oppfordret til større deltakelse neste år. 
 
Nyttårsspillet, som alltid blir framført på årets først logemøte, pleier å bli framført av yngre brødre. 
Denne gangen var fire Eks OM utfordret, og Erling Nystuen, Morten Godager, Thor Denstad og 
Erland Sætrang påtok seg oppgaven med glede. 
 
20. januar fikk brødrene oppleve et foredrag om Hjerneslag – årsak, forebygging, symptomer, 
behandling av forsker Else Charlotte Sandset fra Ullevål Universitetssykehus.  
 
Regnskap og budsjett ble behandlet 27. januar. OM presiserte at dette er siste gang det føres tap fra 
Innskyterforeningen FRAM. Tapene belastes fond. Skm fortalte at Logen er pålagt å bruke Focus til 
regnskap, men at dette programmet ikke får regnskapet til å se ut slik man kanskje er vant til. 
Regnskap ble gjennomgått, revisjonsrapport ble lest og det hele ble vedtatt. Det samme gjaldt 
budsjettet for 2011.  
 
Informasjonsmøtet 2011 ble gjennomført 3. februar, og fulgte denne gangen en ny mal utarbeidet av 
Storlogen. Ordningen ble gjennomført med stil av DSS Morten Søraa og Logens embedsmenn, men 
det møtte bare 1 invitert gjest (dog med ledsager). Det ser dessverre ikke ut til at dette besøket 
resulterte i søknad om opptagelse. 
 
Eks Storrepr Skjoldulf P. G. Lihaug og Eks OM Leif K. Ludvigsen ble 17. februar utnevnt til å 
revidere Logens Særlov, slik at denne kunne være ajour til 75 års jubileet.  
 
Eks Kass Arne Bruhn Berbom døde 7. desember 2010. Hans etterlatte ønsket at bidraget fra 
Begravelseskassen skulle gis til Logens arbeid innad, og beløpet på kr 15 000 ble tilført Tinn-Oppedal-
fondet.   
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3. mars ble en av Logens brødre forfremmet til DGVG: i den anledning var det besøk fra Søster Stor 
Kapellan Jorunn Michelet som skulle se graden i egenskap av Storembedsmann. Søster Stor Kapellan 
var meget imponert og takket for at hun hadde fått overvære en flott seremoni. 
 
Sosialaften 31. mars ble, til tross for engasjerende program (inkl. foredrag om Kriminalomsorgen 
generelt og Friomsorgen spesielt) og pågående atferd fra loddselger og Sosialnevndsformann Tore L. 
Solgaard, ble en liten økonomisk nedtur – kun  kr 10 000 kom inn på aftenens loddsalg.  
 
Våren 2011 sto AS Stortingsgaten 28 i fokus. OM minnet 24. mars om viktigheten av at Logen har 
solide og oppegående representanter i gårdsselskapet, ikke minst i Samarbeidsutvalget (SU). SU skal 
sikre at Ordenshuset og Ordenslokalene ivaretas og utvikles til beste for eierne, dvs. Oslo-logene. 
Logene må ta sin eierposisjon alvorlig. Eks UM Stein Veidholm betonet viktigheten av at kandidater 
til SU har stor interesse av rollen og kjenner byggets historie og egenart.  
 
På slutten av embedsperioden kom «De ensommes venner» igjen opp på dagsorden. Etter en grundig 
debatt 19. mai om foreningens navn, historie, drift og potensielle fremtid vedtok Logen at den skulle 
melde seg ut av «De ensommes venner». 
 
Samme dag vedtok Logen å utrede konsekvenser av ev. endring i møtefrekvensen. Dette ville bli en 
oppgave for det påtroppende Embedskollegium. 
 
19.og 26. mai var det nominasjon og valg av nytt Embedskollegium. Det kom ingen benkeforslag, og 
Nominasjonsnevndens forslag ble vedtatt. Dermed ble det satt punktum for en meget innholdsrik og 
aktiv embedsperiode.   
 
 
2011-2013 
 
26. august 2011 ble følgende Embedskollegium installert av DSS Morten Søraa: OM Jarle Dahl, UM 
Sven Atle Johannesen, Sekr Tom Breirem, Skm Petter A. Knudsen og Kass Per Arne Johansen. 
 
I denne perioden la OM sterk vekt på å utarbeide god strategisk plan og handlingsplan, og ha disse 
som verktøy som ble aktivt brukt. Dessuten ble det satt fokus på rekruttering – den «medlemstørke» 
som Logen hadde opplevd de foregående år måtte endres! Dessuten ble Kap flere ganger utfordret til å 
komme med innspill og egne refleksjoner under nytt punkt på agendaen, «Tanker fra Kapellan». 
 
Loge Fridtjof Nansen har alltid hatt toneangivende representanter i Ordenen. I forbindelse med et møte 
i Den Europeiske Storloge i mai 2011 ble 3 av Logens brødre tildelt Visdommens Grad: Eks Stor Skm 
Erik H. Petersen, Eks DSS Per Bredo Østby og Eks Stororg Erland Sætrang. 
 
Etter nominasjon og valg av valgte nevnder samt utnevnelse av utnevnte nevnder var unnagjort, startet 
det ordinære logearbeidet 22. september med presentasjon av programmet Quo Vadis. Skm Petter A. 
Knudsen redegjorde for programmets innhold og formål. Logen hadde de siste årene hatt sterkt fokus 
på det rituelle og det etiske. Dette ville selvsagt fortsette. Programmet Quo Vadis ville imidlertid legge 
vekt på Logens indre liv. Samme aften avholdt DSS Morten Søraa en meget uttømmende instruksjon.  
 
13. oktober ble det avholdt Festloge i anledning Logens 75 års jubileum. 35 brødre og 24 Veteraner fra 
Fridtjof Nansen møtte. Offisielle gjester var Europeisk Stor Sire Harald Thoen og DSS Morten Søraa, 
og tillegg deltok 18 gjester fra våre Vennskapsloger i Sverige, Loge nr. 29 Drofnum, Loge nr. 21 
Fraternitas, samtlige Oslologer og Loge nr. 123 Stella Nova. Etter Festlogen var det høytidelig taffel 
med dertil hørende taler og gaveoverrekkelser. 14 dager senere, 27. oktober, ble det så avholdt 
Festloge 2 for brødrene med ledsagere, etterfulgt av festtaffel og dans. 
 
For embedsperioden 2011-2013 var UM foreslått som medlem av Nominasjonsnevnden, og på 
valgmøtet 15. september ble han valgt til dette, uten noen kommentarer eller reaksjoner. I etterkant 
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hadde imidlertid enkelt brødre kommet til at det ikke kunne være riktig at UM skulle være med på å 
nominere det som kunne bli hans eget Embedskollegium. Enkelte brukte ord som habilitetsproblemer. 
For å fjerne usikkerhet og legge en potensielt ekkel diskusjon død, valgte UM 20. oktober å be seg 
fritatt fra vervet som medlem av Nominasjonsnevnden. Nytt medlem ble nominert og valgt hhv. 17. 
november og 1. desember. (Det er interessant å se  dette i lys av lederutviklingsprosjektet «Den gode 
Overmester» som ble startet 2016. Der ble det fra Storlogen forutsett at UM skulle være medlem av 
Nominasjonsnevnden, nettopp for å kunne påvirke nominasjonen i retning av et funksjonsdyktig 
Embedskollegium. Og  i skrivende stund – mai 2019 – sier Forskriftene at nevnden i prosessen SKAL 
konferere med den foreslåtte OM.)  
 
Fra Eks OM Jan Moldegård-Eriksen fikk Logen en generøs gave på kr 30 000. Hvordan gaven skulle 
benyttes overlot han til de siste 5 Eks OM som har vært OM i Logen å bestemme. Eks OM Erik 
Holmen, Ole W. Tveitan, Erling Nystuen, Stein Folke Thoresen og Svein Jacobsen fikk dermed 
oppdraget. De kom fram til at pengegaven skulle få navnet «Jan Moldegård-Eriksens kulturfond» og 
skulle brukes til kulturelle innslag på ettermøtene. Kulturnevnden vil disponere fondet i samarbeid 
med Privatnevnden. 
   
Quo Vadis fortsatte 20. oktober med gjesteforedrag av SDSS Randulf Meyer, med tittelen «Hvorfor er 
du her?» Dette ble fulgt opp med gjennomgang av en spørreundersøkelse og gruppearbeid på møtet 1. 
desember. Det hadde tidligere kommet et forslag om å endre møtefrekvens til hver 14. dag. OM 
utnevnte 15. desember en komite som skulle vurdere saken, som var planlagt tatt opp igjen i løpet av 
våren 2012.  Pga. sykdom måtte saken utsettes noe. Utredningen fra komiteen ble sendt alle brødrene i 
løpet av mai 2012, mens behandlingen i Logen ble lagt til de to første møtene i høsthalvåret. 
 
En av UMs plikter er å føre forsetet under OMs fravær. Den plikten måtte UM oppfylle allerede på 
møtene 3. og 17. november 2011. Det første av disse møtene var en innvielse, men Logen hadde ingen 
resipiend til dette. Heldigvis var det avtalt med Loge nr. 32 Viken at en resipiend derfra skulle innvies 
i vår Loge, slik at situasjonen ble reddet.  
 
Sosialaften var i denne embedsperioden igjen tilbake til «gammel» plassering» på høsten, nærmere 
bestemt 24. november. Programmet inneholdt denne gang en orientering om Ordenens landssak 2011-
2013, bygging av en SOS barneby i Malawi, ved Eks Storrepr Knut Olav Gulbrandsen fra Loge 32 
Viken. Gulbrandsen var kontaktperson for Distrikt 21 i denne saken. Deretter redegjorde Logens 
kontaktperson og koordinator i Landssaken, Kass Per Arne Johansen, for Logens deltakelse. Lotteriet 
på Sosialaften var øremerket Kirkens bymisjons prosjekt «Lønn som fortjent», og innbrakte  ca. kr 
18 000 etter iherdig loddsalgsarbeid. Dessverre var det bare 27 brødre som møtte. Hvorfor det møter 
så få på Sosialaften er ikke lett å forstå. 
 
12. januar 2012 avholdt Loge Fridtjof Nansen Nyttårsloge. Da Nyttårsloge ikke er et ordinært møte, 
valgte OM denne gangen å benytte anledningen til å invitere ledsagere. Dette  var en populær vri – det 
møtte 43 brødre og 25 ledsagere! Den nye vrien med ledsagere påvirket også ettermøtet, der det var 
naturlig at UM holdt «damenes tale», en tale som ikke hatt vært vanlig på mange år.  
 
19. januar ble Handlingsplanen for Logens nevnd for styrkelse og ekspansjon vedtatt, etter å ha blitt 
gjennomgått 15. desember. 26. januar var det tid for å behandle Strategisk plan for Logen. Denne ble 
presentert etter at Logen var lukket. (Disse to planene er nå slått sammen. 
 
Aner vi en ny frammøtetrend på Informasjonsmøtene? 2. februar møtte kun 37 brødre, men 6 inviterte 
gjester var en hyggelig øking fra sist, og flere virket genuint interessert! Møtet fant sted i B lobby, B 
Logesal og i «Den grønne sal».  
 
Logens nevnd for styrkelse og ekspansjon ble i denne embedsperioden enda mer offensiv, ikke minst 
takket være pågangsmot og iver hos nevndens formann, Eks Skm Torbjørn Jensen. 1. mars 
gjennomgikk han de viktigste målsettinger i nevndens handlingsplan. Så fikk bror Svein Hellerud fra 
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson ordet og gjennomgikk hovedprinsippene for arbeidet med styrkelse og 
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ekspansjon i deres Loge. Deretter delte Eks OM Erik Holmen sine tanker omkring «fordypning». 
Dette munnet så ut i posten «Åpen dialog» med utgangspunkt i følgende tema: «Hvordan gjøre Logen 
til en attraktiv møteplass, og dermed øke antall brødre på møtene?» Blant de forlag som kom fram 
(ingen av dem direkte ukjente eller overraskende) kan nevnes: 

 Økt engasjement 
 Flere må involveres under logemøtene og på ettermøtene 
 Mer aktivitet på ettermøtene 
 Mer sang og musikk 
 Engasjere yngre brødre i verv, og gi dem ansvar 
 Bli kjent! Alle brødre presenterer seg 

 
Logens nevnd for styrkelse og ekspansjon startet denne embedsperioden med uformelle 
fordypningsmøter i private omgivelser. Ideen til dette kom fra S&E i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson i 
Mysen, der en Informasjonsnevnd har hatt et opplegg for nye brødre og deres faddere. Bror Torbjørn 
Jensen ble inspirert av dette til å arbeide frem en ny måte å gjennomføre fordypningsmøter på. 
Deltakere var nye brødre og deres faddere, i tillegg til medlemmene i nevnden. Hjemme hos bror Poul 
Verner Jensen ble det dekket langbord og servert en bedre fiskemiddag før brødrene uformelt 
reflekterte rundt sentrale begreper innen den grad de hadde kommet til. Her gjaldt det ikke å komme 
med fasitsvar, men å nå en dypere erkjennelse av eget ståsted og eget forhold til verdigrunnlaget for 
Ordenen og Logen. Møtene blir holdt hvert halvår og har blitt svært populære: I tillegg til økt 
kunnskap og erkjennelse har de ført til at de deltagende brødre blir godt kjent med hverandre. 
Deltagelse i disse Fordypningsmøtene varer frem til 1 år etter at man har mottatt DHSG. For å vise 
«gamle» logebrødre hvordan disse fordypningsmøtene foregår har tilsvarende møte vært arrangert i 
Logen. Det har gjort sterkt inntrykk på de erfarne brødrene hvilket refleksjons- og bevissthetsnivå de 
yngre brødrene besitter. 
 
Eks Stororg Erland Sætrang tok i et lengre innlegg 22. mars opp temaet «Jubileumsgave». Hvorfor 
hadde ikke vi gitt noe  til noen i forbindelse med vårt 75 års jubileum? OM lovet å ta saken ytterst 
seriøst, undersøke saken nærmere og komme tilbake til Logen med et fyldig svar. (En årsak lå i 
Logens økonomiske situasjon ved jubileumstidspunktet. Heldigvis hadde Logen muligheter for å gi en 
gave ved 80 års jubileet. Se lenger ned i beretningen om dette.) 
 
Spillet som omhandler de tre noviser som møter Thomas Wildeys ånd, tidligere framført flere ganger 
både i vår egen Loge og i andre Loger, fikk 22. mars nok en solid  framføring i Logen, denne gangen 
ved brødrene Jan Schäffer, Anders Eggum, Per-Otto Fragaat og Asbjørn Sandnesmo. 
 
24. mai inntraff en begivenhet vi ikke opplever så ofte: Eks Stor Skm Erik H. Petersen ble tildelt 60 
års Veteranjuvel! Tildelingen ble foretatt av Europeisk Stor Sire Harald Thoen. 
 
24. og 31. mai ble det gjennomfør nominasjon og valg av Storrepr. Nominasjonsnevndens forslag ble 
vedtatt uten motforslag, og Eks OM Ole Weyer Tveitan ble så installert som Logens nye Storrepr for 
perioden 2012 – 2016.  
 
En komite var som nevnt ovenfor nedsatt for å utrede endret møtefrekvens. Komiteleder Tore S. 
Haugen presenterte utredningen for Logen 30. august.  Innstillingen konkluderte med å anbefale 
dagens møtefrekvens. Etter en kort debatt ble komiteens innstiling vedtatt enstemmig. Det har siden 
ikke kommet innspill om endret møtefrekvens. 
 
OM gikk gjennom Logens Handlingsplan og kommenterte måloppnåelser så langt på møtet 27. 
september.  
 
Høsten 2012 ble innsamlingen til Landssaken, etablering av en SOS Barneby i Malawi, avsluttet. 
Logen bidro med kr 64 000, der loddsalg og innsamling utgjorde ca. kr. 54 000. For øvrig vedtok 
Logen Sosialnevndens forslag om støtte på kr 79 000 til andre eksterne formål.  
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Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon (heretter kalt S&E) arbeidet godt også denne høsten, og 
kunne orientere Logen om settefadderordning, fordypningsmøter, besøk med yngre brødre i andre 
loger, informasjonsmøter og faste «ledsagere» når yngre brødre må forlate logesalen. Dessuten var 
diskusjonsforum om Logen og dens virke på planleggingsstadiet. Logen fikk også oppleve spill om 
Vennskap, Kjærlighet og sannhet  og gradfordypning i Troskapsgraden. 
 
Utkast til ny Særlov ble gjennomgått 14. februar og vedtatt av Logen 21. februar 2013. Den nye 
Særloven har virkning fra 1. januar 2013. På grunn av enkelte endringer i «Lov for Loger» (nevnder 
som hadde skiftet navn) måtte Logen i senere vedta enkelte endringer for å bringe Særloven ajour.  
 
Informasjonsmøtet 24. januar 2013 fikk positive konsekvenser – 3 nye brødre ble innviet på Eks OM 
aften 18. april! 
 
På møtene 23. og 30. mai ble det foretatt nominasjon og valg av nytt Embedskollegium.  Det kom 
ingen benkeforslag, og Nominasjonsnevndens forslag ble vedtatt. To nye søknader om opptagelse ble 
også lest på disse møtene. 30. mai gjennomgikk OM Handlingsplanen nøye og presiserte de punkter 
der mål var nådd og de punkter det måtte arbeides videre med. OM utfordret det nye 
Embedskollegium til å arbeide samvittighetsfullt videre med Handlingsplanen, noe den nyvalgte 
påtroppende OM lovet å etterkomme.  
 
 
2013-2015 
 
29. august var det Embedsinstallasjon, der DSS Morten Søraa installerte OM Sven Atle Johannesen, 
UM Lars Øivind Stenersen, Sekr Per Arne Johansen, Skm Hans Nilsen og Kass Poul Verner Jensen. 
 
Dette var siste gang det ble installert Kasserer, siden Storlogemøtet hadde vedtatt at logene ikke lenger 
skulle ha dette embedet. Kasserers oppgaver og plikter ble i kommende Embedskollegier overtatt av 
de øvrige embedsmenn, hovedsakelig Skm.  Enkelte spøkte da med at Poul Verner Jensen nå ville 
være Logens kasserer til evig tid, siden det i Ordenens lovverk het at valgte embedsmenn skulle 
fungere i sitt embede til etterfølger ble installert. 
 
En annen praktisk forandring: Denne embedsperioden var den siste der valgte nevnder skulle 
nomineres og velges etter Embedsinstallasjonen. For fremtiden skulle medlemmer til valgte nevnder 
nomineres og velges samtidig med Embedskollegiet, slik at disse nevndene ville være operative fra 
dag 1 i embedsperioden.  
 
OM første oppgave fra Overstolen etter installasjon var å presentere to nye søknader om opptagelse i 
Logen og Ordenen. Det ble starten på mange søknader og mange innvielser. 
 
I denne embedsperioden var det viktig for OM å videreutvikle etisk post med nye eller reviderte 
tekster. Etter hvert ble disse tekstene fordelt på embedsstolene til Kap, UM og Fung Eks OM i stedet 
for å bli lest kun fra Overstolen. Dessuten ble embedsmenn og brødre utfordret til selv å lage 
reflekterende tekster omkring sentrale etiske begreper. Dette har senere blitt videreført, særlig i 
Torbjørn Jensens OM-periode. 
 
En annen viktig ting for OM i denne perioden var et større spenn i musikkutvalg. Med OM rike 
musikkbakgrunn fikk Logen tilgang på flere musikksamlinger, og han bestemte selv hva som skulle 
spilles. Han laget også enhetlige musikkprogrammer til spesielle møter; f.eks. et rent Bach-program til 
Julemøtene og rent norsk program til Festlogen 16. mai 2014. Fordelen var at Logen fikk presentert 
musikk av unik rikholdighet. Ulempen var at Musikkansvarlig i denne perioden stort sett ble redusert 
til en ren «funksjonær» som ikke var med på å velge ut musikk selv. 
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Det har vært vanlig å kun be om plikter fra UM, de øvrige embedsmenn har sjelden blitt spurt om sine 
plikter. Det ble også endret i denne perioden. Som hovedregel ble utvalgte embedsmenn hørt i sine 
plikter på hvert møte. I tillegg ble brødre spurt om passord i større grad enn på lang tid. 
 
Eks Stororg Erland Sætrang ble 8. oktober tildelt Storlogens Organisttegn for å ha fungert som 
organist i Leir nr. 12 Akershus i 25 år. I tillegg har Eks Stororg Sætrang selvsagt spilt mye i egen Loge 
samt i tallrike Rebekka- og Odd Fellow Loger gjennom årene. 
 
S&E fortsatte sitt aktive arbeid i denne embedsperioden, med bl.a. instruksjon ved Storrepr og 
nyskrevne spill om Troskapsgraden og om «Styrkelse og ekspansjon», forfattet av Eks Skm Torbjørn 
Jensen. Logen fikk også yngre brødres refleksjon over sentrale begreper, lest fra stolene til Kap, UM 
og Fung Eks OM og illustrert med egenvalgt musikk. Dessuten ble spillet «Vær mot andre» hentet 
frem igjen. Nevnden laget også nye informasjonsbrosjyrer; en som kan leveres til alle interesserte, en 
som kan gis til nye brødre av Logen og Ordenen og en om fadderrollen. Møtet 11. desember 2013 må 
nevnes spesielt, siden det ble gjennomført slik S&E arrangerte fordypningsmøtene i privat regi. 
Hensikten var at alle skulle få et inntrykk av hvordan det arbeides med fordypning innen de enkelte 
grader. Brødrene ble delt i grupper og reflekterte rundt spørsmål om Troskapsgraden. Til slutt ble alle 
samlet til oppsummering og evaluering. Brødrene var i all hovedsak meget positive til opplegget. 
 
Logen hadde høsten 2013 mulighet til å gi et større beløp til sosiale formål – 28. november ble det 
bevilget kr. 122 000, takket være solid loddsalg gjennom året og rikelig med bingoinntekter. 
 
I forbindelse med markeringen Ordenens årsdag 26. april leste Fung Eks OM «De Nordiske Stor Sirers 
uttalelse om Ordenens religiøse oppfatning» både i 2014 og 2015.   
 
I forrige embedsperiode hadde Logen fornyet regaliene til valgembedsmenn. Denne embedsperioden 
ble regaliene til alle utnevnte embedsmenn fornyet. Bror Carl Otto Ingebretsen nedla et stort arbeid 
her. I tillegg var han sentral i arbeidet med å supplere utstyr som var kommet bort, og han utarbeidet 
en «håndbok» for inspektør».  
 
2014 markerte hele Norge 200 års jubileum for Grunnloven. Dette års besøk fra vår svenske 
vennskapsloge Luntertun var i den anledning lagt til helgen 16.-18. mai, med Festloge og 
etterfølgende festtaffel 16. mai. På grunnlovsdagen fikk så våre svenske gjester oppleve tradisjonell 
17. mai feiring i stort format, bl.a. med barnetoget på Karl Johan – der OM for øvrig gikk fremst, 
sammen med «sin» skole.   
 
OM etterlyste 28. august 2014 jevnlig rapportering fra nevnder. Siden mye av Logens viktige arbeid 
foregår i nevndene er det viktig å få orientering fortløpende.  
 
Tidlig på høsten 2014 ble det klart at Logen dette året hadde ca. kr 233 000 til disposisjon til sosiale 
formål. 27. november ble det bevilget kr 150 000 til de som de senere år har blitt vår faste mottakere; 
Kirkens bymisjons prosjekt «Lønn som fortjent», Frelsesarmeen ved Slumsøstrene, Prosjekt Hudøy og 
Prosjekt Sirius. Landsforeningen for voldsofre ble også tilgodesett. Nevnd for utadvendt arbeid ønsket 
dessuten å sette av kr 75 000 til en jubileumsgave i forbindelse med Logens 80-års jubileum, siden 
Logen nå hadde økonomi til dette. (Noen 75 års jubileumsgave hadde vi ikke kunnet bevilge.) 
Mottaker av jubileumsgaven ville man komme tilbake til. 
 
Logen hadde også i denne embedsperioden forholdsvis lav deltakelse på Sosialaften og 
Informasjonsmøter, uten at noen klarte å finne årsak til dette nå heller. Men informasjonsmøtene 
resulterte i mange søknader og like mange innvielser. For noen passet innvielsen og medlemskapet 
som hånd i hanske, og førte til at Logen fikk flere svært aktive brødre. Men ikke alle de nye fant seg til 
rette. Noen ble bare «passive» medlemmer, mens andre falt ut ganske raskt. Det ble diskutert, også 
innad i S&E, om enkelte av de nye kanskje kom for lett og raskt inn i Logen. Mot dette ble det hevdet 
at det må være riktig å la de nye få komme inn i Logen og så selv finne ut om Logen passer dem.  
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For Logens brødre er det alltid stort å kunne motta en Veteranjuvel. Tilsvarende leit er det om tildeling 
ikke er mulig pga. sviktene helse hos resipienden. For å unngå en slik trist situasjon ble en bror tildelt 
Veteranjuvel for 25 års medlemskap i Logen og Ordenen i sitt hjem 5. mars, siden han ikke hadde 
helse til å møte i Logen. Til stede ved tildelingen var Storrepr, OM og Fung Eks OM. Dette ble en 
sterk og minnerik opplevelse for alle fire. 
 
Logen er selvsagt alltid stolt når Storlogens embedsmenn velger Loge nr. 12 Fridtjof Nansen når de 
skal overvære gradritualer. Våren 2015 var Søster Stor Marsjall Lill Kraft Johnsen til stede på møtet 
12. mars for å se en forfremmelse til DGVG.  
 
21. mai var en stor dag for Logen. Eks Europeisk Stor Sire Harald Thoen foresto da tildelingen av 60 
års Veteranjuvel til Eks Skm Egil C. Eide. 
 
28. mai var siste logemøte i embedsperioden. Som en avrunding av embedsperioden var alle 
valgembedsmenn samt Kap involvert i lesing av en etisk post om nestekjærlighet, bearbeidet og 
utvidet av OM.  
 
21. og 28. mai ble det foretatt nominasjon og valg av nytt Embedskollegium og valgte nevnder. Det 
framkom ingen benkeforslag, og Nominasjonsnevndens forslag ble uendret tatt til følge av Logen. 
   
 
2015-2017 
 
På møtet 27. august 2015 ble følgende Embedskollegium installert av DSS Snorre Østlund: OM Lars 
Øivind Stenersen, UM Torbjørn Jensen, Sekr Eirik Ansnes, Skm Hans Nilsen og CM Geir Brekke. 
 
Etter vedtak på Storlogemøtet var nå CM blitt valgembede, og Geir Brekke ble Logens første valgte 
CM. Til tross for denne endringen hadde CM fortsatt ingen plikter OM kunne avkreve ved åpningen 
av Logen. 
 
Lars Øivind Stenersen la som OM vekt på å videreføre det positive arbeidet som forgjengerne hadde 
initiert. Med sin økonomibakgrunn var det ikke overraskende at økonomistyring og solid budsjett- og 
regnskapsarbeid også kom til å prege perioden, ikke minst internt i Embedskollegiet. Dessuten initierte 
han nok en ajourføring av Særloven. 
 
Embedskollegiet og Logen var i hele denne perioden naturlig nok opptatt av det arbeidet som ble 
nedlagt i forbindelse med rehabiliteringsplaner for Ordenshuset Stortingsgaten 28. Logen var heldigvis 
representert med dyktige personer i styre og kontrollkomite, og hadde solide representanter til 
generalforsamlingen i gårdsselskapet. Det ble informert fortløpende i Logen om planer, endringer, 
forvaltningsmessige innspill og politiske utspill. 
 
Embedsperiodens andre logemøte, 3. september, ble det avholdt instruksjon ved DSS Snorre Østlund, 
assistert av Storrepr Ole Weyer Tveitan. De to påfølgende møter, 17. og 24. september, var det 
Informasjonsmøte og Sosialaften, begge med et oppsving når det gjaldt frammøte. Gjest på Sosialaften 
var UNICEFs kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen som orienterte om UNICEFS arbeid, 
utfordringer og muligheter i dagens verden. Lotteriet hadde denne gang hele 56 gevinster, noe som 
sikkert bidro til at loddsalget skaffet ca. kr 24 000 til Nevnd for utadvendt arbeid. En quiz fra UM 
laget også god stemning denne kvelden. 
 
Informasjonsmøtet 17. september 2015 var det siste med dette navn, gjennomført etter Storlogens 
oppsett og som populært ble kalt «Blått hefte». 24. februar 2016, 15. september 2016 og 2. februar 
2017 ble det igjen holdt Venneaften, og nå etter et nytt opplegg som skulle virke fornyende og 
inspirerende på de inviterte venner/gjester, med vekt på opplevelse og inkludering. Etter å ha 
gjennomført opplegget noen ganger og fått det til å «flyte» er hovedinntrykket at dette virker atskillig 
mer inspirerende og inviterende på våre gjester enn de tidligere oppleggene.     
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29. oktober 2015 ble så Logens Handlingsplan og deler av Strategisk plan gjennomgått av OM.  
 
S&E fulgte opp sin aktive innsats videre i denne embedsperioden. 12. november 2015 var tema 
«Hvordan kan vi bedre følge opp brødre som slutter å gå i logen?»; dette ble tatt opp i et spill med Eks 
DSS Per Bredo Østby og bror Ketil lyng. I etterkant ble brødrene oppfordret til å komme med 
synspunkter. Det kom fram flere interessante ting, bl.a. at oppfølgingsmetode er avhengig av om det er 
yngre eller eldre brødre det er snakk om. En yngre bror minnet om at de selv må ta initiativ overfor de 
eldre, og at eldre brødre ikke biter. 19. november ble det presentert et spill om etikette fra de fire 
stoler. 18. februar ble spillet «Skal jeg ta med en venn?», skrevet av Eks OM Sven Atle Johannesen, 
framført som en påminnelse om Venneaften en uke senere. 21. april 2016 ble så «Sinnsrobønnen» ble 
presentert og lest av UM (Fung OM) og Kap før brødrene Erik Nansen, Ketil Lyng og Geir Thunem 
presenterte tanker omkring Ordenens motto Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
I tillegg til overnevnte bidro S&E nevnden med spillene «Sam Johnson og tre sangtekster», «Om 
veteraner», «Om å være fadder» og «Logesal, symbolikk, passord og tegn», alle skrevet av Eks OM 
Sven Atle Johannesen, og med bidrag om sangtekstene av brødrene Erik Nansen og Trygve Kierulf. 
Dessuten har ordningen med Gradfordypningsmøte i Logen blitt videreført.  
 
21. januar 2016 var det nok en gang tildeling av 60 års Veteranjuvel, den tredje på bare noen få år. 
Resipiend var Eks OM Jan Moldegård-Eriksen, og han ble tildelt Veteranjuvelen av Stor Sire Morten 
Buan.  
 
17. mars 2016 fikk vi den (foreløpig) siste episode i røykesaken, i og med at en «røykeplattform» nå 
var blitt etablert av AS Stortingsgaten 28. Utviklingen mht. røykevaner hadde vært slik at dette nå 
angikk ytterst får brødre i Logen. På samme møte refererte OM en henvendelse fra en bror i «Odd 
Fellows Venner» (tidligere kalt «De ensommes venner»), med anmodning om at Loge 20 Fridtjof 
Nansen vurderer gjeninnmelding. Foreningen skulle nå visstnok drives mer effektivt og ha flere 
besøkende enn tidligere. Imidlertid ytret flere erfarne logebrødre seg med  sterk skepsis og i klare 
ordelag mot en ev. gjeninnmelding. Saken ble inntil videre lagt død. 17. mars var også dagen da Logen 
evaluerte det nye opplegget for Venneaften som var blitt prøvekjørt 24. februar. 
 
21. april 2016 vedtok Logen at Jubileumsgaven på kr 75 000 i anledning Logens 80 års jubileum i sin 
helhet skulle tilfalle Stiftelsen Hudøy. Akkurat hva pengene skulle brukes til var ennå ikke avklart. 
 
Eks Storrepr Trygve Johansen har i alle år vært en ivrig pådriver for besøk i andre loger, ikke minst i 
loger i våre naboland. I første rekke gjelder det de regelmessige besøk hos/fra våre vennskapsloger i 
Ängelholm (Loge 85 Luntertun) og Göteborg (Loge 50 Hemdall, men med ujevne mellomrom blir det 
også plass til mer eksotiske besøk. 11. – 14. mai 2016 arrangerte han en meget vellykket tur til 
København med besøk i Odd Fellow Paleet der.  
 
21. mai og 1. september 2016 var det nominasjon og valg på Storrepr for 2016-2017, siden 
funksjonsperioden for Storrepr nå skulle harmoniseres med embedsperioden. Sittende Storrepr Ole 
Weyer Tveitan ble gjenvalgt, i tråd med Nominasjonsnevndens innstilling.  
 
Høsten 2016 ble det satt i gang et toårig lederutviklingsprosjekt i Ordenen, «Den Gode Overmester». 
Om pilotprosjektet sier Ordenen selv: 

 Pilotprosjektet Den Gode Overmester er et lederprosjekt som har til hensikt å støtte og utvikle 
logens [påtroppende] Overmester. Dette i erkjennelse av at Overmesters ledelse av logen er 
den viktigste faktor for en god utvikling av logen. Lykkes vi i den enkelte loge, lykkes Odd 
Fellow Ordenen i Norge. Prosjektet vil omfatte revidering av nominasjonsprosessen, et 
mentorprogram, lederutvikling og kommunikasjon. 
Store deler av prosjektet gjennomføres regionalt i fem regioner lokalisert til Nord-Norge, 
Midt-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge og Øst-Norge. Prosjektet baseres på «Stor Sires 
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Grunnsyn på Ledelse» og er et prosjekt i regi av Norsk Odd Fellow Akademi, Institutt for 
ledelse. 

Fung Eks OM Sven Atle Johannesen ble av DSS forespurt og takket ja til å være med i 
mentorprogrammet som mentor for UM Frode Ringstad fra Loge nr. 32 Viken. I pilot nr. 2, et 
tilsvarende prosjekt i perioden 2018 – 2020 ble han reengasjert, denne gang som ass. fagansvarlig for 
mentorprogrammet i region Øst-Norge. Der ble også nåværende Storrepr Jarle Dahl engasjert som 
mentor for UM i Loge 136 Millennium. Som følge av sitt engasjement i «Den Gode Overmester ble 
Eks OM Sven Atle Johannesen opptatt i Odd Fellow Akademi. 
 
Storlogen utarbeidet til denne perioden nytt fordypningsmateriell til bruk etter Innvielse og 
Gradpasseringer. Dette materialet var innholdsrikt og verdifullt, men framsto dessverre noe «uferdig» i 
sin utforming. På oppdrag fra S&E tok Eks OM Sven Atle Johannesen for seg materialet og laget 
enkle arbeidsdokumenter i form av punktlister og sentrale refleksjonsspørsmål. Dette materialet blir nå 
benyttet til individuelle fordypningssamtaler med nye brødre etter hvert som de «stiger i gradene».   
 
Loge Fridtjof Nansen er kjent for å sette mat- og drikkekultur høyt. 1. september 2016 ble brødrene 
bevisstgjort på dette tema gjennom et foredrag om kosthold etter at logen var lukket. Om dette fikk 
noen virkninger på hva som ble konsumert under brodermåltidet denne og kommende logekvelder sier 
ikke protokollen noe om.  
 
På Venneaften 15. september (etter det nye opplegget) møtte 42 brødre og 4 venner. Resultatet ble  2 
søknader om opptagelse. 
 
22. september kunne Storrepr Ole Weyer Tveitan fortelle om Ordenens landssak fram mot 200 års 
jubileet i 2019. Storlogen hadde vedtatt at landssaken skulle være finansiering av en ny redningsskøyte 
til Redningsselskapet.  Skøyta vil få navn «Odd Fellow III». Målsettingen er å fremskaffe (minst) 25 
mill. kr, noe som vil innebære kr 300 pr. medlem pr. år. 17. november diskuterte Logen om hvordan 
pengene kunne skaffes. Det hele endte med at brødrene ville få tilsendt «giroer» på stipulert beløp. I 
tillegg til det brødrene ville betale inn kom det etter hvert i gang salg av «landssak-pins». Dessuten 
dryppet det inn penger i form av gaver; bl.a. ble landssaken tilgodesett med større bidrag fra etterlatte 
til vår bror Alf Maanum. 
 
14. oktober 2016 ble Logens 80 års jubileum behørig markert med Festloge og derpå følgende stort 
festmåltid. Eks Europeisk Stor Sire Harald Thoen var blant gjestene, som for øvrig inkluderte DSS 
Snorre Østlund og representanter for vår datterloge og våre vennskapsloger. 
 
17. november kom Eks OM Erling Nystuen med et hjertesukk: Han mente for mange gradpasseringer 
og innvielser nå skjer i andre loger. Hvis møteprogrammet ikke passer med timeplanen til Resipienden 
kan ventetiden frem mot gradpassering bli lang, og det er da fristende å få tildelt graden i en annen 
loge. Ulempen er selvsagt at Logen da går glipp av en gradpassering. En positiv effekt kan være at 
loger knyttes tettere sammen gjennom dette samarbeidet. En bror som hadde mottatt en grad i annen 
loge uttalte at han var svært glad for en flott seremoni der. Noen avklaring eller endelig løsning ble det 
ikke. 
 
Nyttårsloge der ledsagere og etterlatte møter ser ut til å ha kommet for å bli, og 12. januar 2017 møtte 
47 brødre, 2 gjester (fra Loge 5 Grankulla i Finland), 18 ledsagere og 6 etterlatte. Etter at logen var 
lukket forflyttet alle seg til Scala, der Oslos Ordfører Marianne Borgen, invitert av UM, holdt foredrag 
om «Vårt mangfoldige Oslo». Og så var det selvsagt brodermåltid, nok en gang krydret med quiz fra 
UM. 
 
Venneaften 2. februar hadde fremmøte av 46 brødre og 3 venner. Logen fikk 3 søknader om 
opptagelse! 
 
16. februar var det prisøkning på mat og drikke – igjen. Når kjøkkenet øker sine priser må det 
nødvendigvis få virkning for brødrene. Privatnevnden har kun et lite påslag i prisene. Dette går 
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hovedsakelig med til å dekke et lite, men regelmessige svinn. Uansett hvor nøye Privatnevnden og 
dens leder er med bestilling, betaling og utlevering av mat og drikke – slutt på dette svinnet blir det 
visst ikke.  
 
23. februar kunne OM meddele at det var kommet nye mikrofoner i C- og D-sal, og dermed skulle det 
være lydanlegg i alle saler. Bruk av mikrofoner er vesentlig fordi disse er koblet opp mot 
teleslyngeanlegg. Men Logens brødre er som folk flest: Det er uvant å snakke i mikrofon og tidvis 
ubekvemt å høre sin egen stemme over høyttaler. Å si at embedsmenn og aktører benytter 
mikrofonene med stor glede vil være å ta noe hardt i.  
 
Denne embedsperioden arbeidet Logens Web-komite grundig, og 2. mars kunne de nye Web-sidene 
presenteres for brødrene. Det ble raskt klart at Logen nå hadde Web-sider med innhold og utforming 
som de aller fleste andre loger kunne misunne oss.  
 
16. mars var det Eks OM aften med forfremmelse til DGVG. Det ble en minnerik aften for både 
brødre og Resipiender, der Logens Eks OM ikke bare besatte embedsstolene, men også gjennomførte 
gradspillet suverent. Likeså ble det en minnerik aften for Logens Eks OM, som alltid er glad for å 
kunne være i aksjon. 
 
Eks Sekr Ole Christian Backer ble 20. april 2017 tildelt 50 års Veteranjuvel av DSS Snorre Østlund.   
 
4. og 18. mai 2017 var de nominasjon og valg på Storrepr, Embedskollegium og valgte nevnder. Det 
kom ingen benkeforslag, og Nominasjonsnevndens forslag ble tatt til følge av Logen.  
   
 
2017-2019 
 
31. august 2017 ble nytt Embedskollegium bestående av  OM Torbjørn Jensen, UM Geir Brekke, Sekr 
Jan Schäffer, Skm Lasse Andersen og CM Eirik Ansnes installert av DSS Snorre Østlund. Dessuten 
ble Jarle Dahl installert som Storrepr for perioden 2017 – 2021. Og hans forgjenger, Ole Weyer 
Tveitan, ble behørig takket for innsatsen gjennom 5 år og tildelt Eks Storrepr nål. 
 
Til sin embedsperiode sørget OM Torbjørn Jensen å «strømlinjeforme» arbeidsritualet, og han må 
være den mest konsekvente OM Logen har hatt. På hvert møte presenteres en etisk post, skrevet og til 
rettelagt av OM, og hvert møte har flere musikkinnslag på faste plasser. Alle musikkinnslag blir 
behørig «identifisert», slik at brødrene får vite hva og hvem de hørte – om de da ikke kjente musikken 
godt fra før. OM Jensens musikkvalg var bevisst og spente vidt, betydelig videre enn hos OM 
Johannesen i embedsperioden 2013-2015. For flere brødre har dette vært en interessant berikelse. 
 
Et annet prinsipp hos OM Jensen er at han har fortsatt ordningen fra tidligere OM å fordele etisk post 
på de ulike embedsstolene. Spill og tekster fra S&E har blitt gjenbrukt, dels som de er, dels revidert og 
med nyskrevne elementer. Logen har dermed igjen fått oppleve «Om å være fadder», «Vennskap, vær 
mot andre» (Logens eldste egenproduserte spill), «Møt så ofte du kan», «Spill før venneaften» o.a. Det 
har også vært presentert nye tekster. Dessuten har Logen igjen hatt fordypningsmøte med 
gruppearbeid og felles oppsummering. Særdeles viktig for OM Jensen har det vært å bruke spill fra 
S&E til å inspirere brødre til å ta med venner på Venneaften. 
 
Fordelen med det konsekvente opplegget med etisk post og musikkinnslag er selvsagt forutsigbarhet 
og variasjon på samme tid. F.eks. visste alle etter hvert at etisk post var på agendaen, men hva den 
ville inneholde var nytt hver gang.    
 
I denne embedsperioden er det også, takket være OM Torbjørn Jensen, blåst nytt liv i et 
samarbeidsforum for OM i Oslo-logene. Det startet med Undermestermøter i foregående 
embedsperiode (2015-2017) og ble nå videreført som Overmestermøter. Møtene avholdes hver annen 
måned i leirukene. På de to siste møtene i 2019 var også logenes UM invitert med. Møtene har 
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medført at logene i Stortingsgt. 28 nå har et langt bedre samarbeid enn tidligere. Det må i tillegg 
nevnes spesielt at det er kommet i stand et nærmere samarbeid mellom vår Loge og Loge 132 Albert 
Schweitzer, som også har sine møter torsdager. Dette samarbeidet har bl.a. ført til at de to Logene 
våren 2018 avholdt et felles møte. 
 
Ordenen har uttalt at den ønsker en revitalisering  også via ettermøtene, og UM Geir Brekke har i 
embedsperioden på engasjerende vis ledet Logen inn i prosjektet «Det gode ettermøtet», dels via 
presentasjoner, dels som diskusjon, dels som gruppearbeid. Dette har virket engasjerende på brødrene, 
ikke minst de yngre. Men en del av de mer erfarne brødrene har med rette konstatert at ideer som 
kommer opp ikke er så veldig nye, og at utfordringen i første rekke ligger i å få gjennomført det vi 
mange ganger har snakket om å gjøre. 
 
I denne embedsperioden har Embedskollegiet klart å legge Innvielsene i begynnelsen av halvåret og 
Venneaften sent. På den måten oppnår Logen at nye brødre innvies til et aktivt logeliv med mange 
møter, og ikke som så ofte tidligere, rett til en «Loge-ferie».  
 
Logen skal få presentere regnskap og Finansnevndens kommentarer til dette hvert halvår. Ved 
halvårsrapporteringen 14. september 2017 påpekte Finansnevndens leder at Logen har akkumulert en 
relativt stor egenkapital, og han stilte spørsmål om plasseringen av denne med tanke på høyere renter. 
OM redegjorde for bakgrunnen for øking av egenkapitalen, og påpekte at den bl.a. skyldes fritak for 
husleie de siste årene. Han påpekte også viktigheten av å være forberedt på  mulige økonomiske 
utfordringer under den kommende ombyggingen av Stortingsgaten 28. I tillegg må man ha i bakhodet 
at Logen nå plasserer sine midler som bankinnskudd. Selv om rentene der ikke er kolossale er midlene 
trygge og lett tilgjengelige. 
 
21. september orienterte Eks OM Sven Atle Johannesen om Broderfondet og om eventuell søknad om 
støtte. Han presiserte at Broderfondets styre hadde taushetsplikt, og at OM har mulighet til å søke på 
vegne av brødre som kan trenge til støtte.  
 
Oslologene veksler på å arrangere Minneloge i første halvdel av november. 15. november 2017 var det 
igjen Loge Fridtjof Nansens tur. Det må være lov å påstå at Logen gjorde dette med stil og verdighet 
på en forbilledlig måte, og med relativt godt frammøte av våre brødre. Rammen omkring Minnelogen 
følger nå en mal som er laget av OM Torbjørn Jensen.  
 
15. februar 2018 ble det orientert om Logens jubileumsgave ved 80-års jubileet. Denne var som nevnt 
tidligere på kr 75 000, og ble gitt til Stiftelsen Hudøy. Gaven ble brukt til en naturklatrepark. Etter 
forslag fra Nevnd for utadvendt arbeid bevilget Logen ytterligere kr 25 000, slik at Logen kunne dekke 
alle utgiftene til selve byggingen. Ved Hudøy-dugnaden våren 2017 var de deltagende brødre med på å 
montere klatreparken, en installering som ble en stor suksess – så stor at Stiftelsen Hudøy ønsket at vi 
bygget en klatrepark til! Materialer var anskaffet, og montering ville skje på dugnaden våren 2018. Det 
er for øvrig satt opp to godt synlige skilt i ved klatreparken, der teksten lyder: «FRIDTJOF NANSEN 
NATURKLATREPARK. Klatreparken er en gave fra Odd Fellow Loge Nr. 20 Fridtjof Nansen, og 
gitt i anledning Hudøys 100 års jubileum i 2016». 
 
På møtet 15. februar var det for øvrig igjen til for refleksjoner omkring Ordenens motto. De yngre 
brødrene Jannik Schäffer, Frank Magne Andersen og Besim Mehaj presenterte tankevekkende og 
personlige tekster med tilhørende musikk over begrepene Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Denne 
refleksjonsformen er svært verdifull for alle brødrene! 
 
26. april 2018 ble det en kort, men prinsipiell meningsutveksling om bevilgninger i Logen. I 
forbindelse med Sommermøte m/ ledsager 14. juni (guidet besøk i Botanisk hage, Tøyen) søkte UM 
om dekking av utgifter på kr 4 500. En bror mente at dette ikke var riktig bruk av Logens midler og at 
dette derfor måtte dekkes av deltakerne selv. Logen mente imidlertid at dette var riktig og viktig, og 
vedtok bevilgningen med stort flertall. 
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5. april 2018 kunne OM orientere Logen om Ordensgrenen «Patriarch Militants». Denne Ordensgren 
eksisterer i Ordenen i USA der den ble dannet etter borgerkrigen (1861-1865). I Europa finnes 
«Patriarch Militants» innenfor dansk Odd Fellow. I Norge eksisterer den ikke, og norske brødre har 
ikke anledning til å melde seg inn i denne danske Ordensgren.  
 
3. mai var det igjen Venneaften. Det møtte 37 brødre, og det er lov å si at det kunne vært noen flere. 
Men 11 venner er det ikke lov å klage over! Og selv om ikke alle 11 resulterte i søknader er det klart at 
dette er med på å sette Odd Fellow Ordenen på kartet. Det er å håpe at brødrene fortsetter med 
invitasjoner og tenker kreativt for å få med venner på kommende Venneaftener.  
 
27. september 2018 fikk Logen høre om Schuyler Colfax, en av de virkelig toneangivende 
Ordensbrødre på 1800-tallet i USA. Colfax  var den som fikk etablert Rebekka-graden under den 
amerikanske Storloge, og dermed åpnet Ordenen også for kvinner. Rebekkalogene er nøye med å 
minnes Schuyler Colfax hvert år, mens Odd Fellow Logene sjelden eller aldri trekker ham frem. 
Logebrødrene fikk her en nødvendig påminnelse om en sentral person i Ordenens utvikling. 
 
11. oktober 2018 var det Innvielse av hele 5 brødre, og som vanlig ved innvielser ble Logens store 
Bibel benyttet på alteret. Denne Bibelen er en av relativt få komplette utgaver av en såkalt «Christian 
IV-Bibel», et klenodium fra 1633. Tidens tann hadde tæret på Bibelen, og den var flere steder i ferd 
med å gå i oppløsning. Et omfattende fagmessig restaureringsarbeid var nødvendig om Bibelen fortsatt 
skulle kunne brukes. 11. oktober ble den brukt første gang etter restaureringen. For å redusere slitasje 
og påkjenninger til et minimum er det nå laget en «vugge» som Bibelen kan ligge i på alteret, og det 
skal ikke benyttes hansker når Bibelen åpnes og lukkes. Logen har her et kulturhistorisk arvestykke av 
ypperste klasse til bruk ved høytidelige anledninger; Embedskollegium og Loge har heldigvis vært seg 
sitt ansvar bevisst og ment at å besitte et slikt klenodium forplikter. Det var derfor aldri noen tvil om at 
man her måtte investere i en fagmessig restaurering, selv om dette ville medføre en del utgifter. (Mer 
om Bibelen og restaureringen kan man lese i Fridtjof Nansen Nytt nr. 1-2019.) 
 
Ved innvielsen 11. oktober 2018 hadde Logen igjen besøk fra Storlogen. Søster Stor Sekretær Renee 
Backer og Søster Stor Marsjall Kirsten Aarvaag Storaker skulle se en Odd Fellow innvielse, og hadde 
valgt Loge 20 Fridtjof Nansen til dette. 
 
Logen har gjennom årene vært flink til å utarbeide Handlingsplan og Strategisk plan for sin 
virksomhet, i tråd med krav fra Storlogen. Ikke alle loger har klart dette, og høsten 2018 ble alle loger 
pålagt av DSS å gjennomgå sin Handlingsplan. I Loge 20 Fridtjof Nansen skjedde dette 18. oktober.  
 
15. november kunne Storrepr Jarle Dahl informere om en del endringer i Ordenen etter siste 
Storlogemøte, bl.a. endrede opptakskriterier. Undersøkelsesnevnd, hjemmebesøk og ballott var fjernet, 
det samme gjaldt avstemning i forbindelse med opptak og gradpasseringer. Det er nå kun to krav til 
medlemskap: Man må være over 21 år, og anerkjenne et Høyeste Vesen. Fung Eks OM har fått større 
ansvar med å bevisstgjøre søkere  om Ordenens særpreg og verdigrunnlag, slik at de nye forstår hva de 
er på vei inn i. Kapellan var blitt valgembede fra neste embedsperiode (2019 – 2021), og logene skulle 
senest fra høsten 2019 ha en utnevnt Herold med ansvar for bl.a. informasjon. Nominasjon skulle fra 
nå skje i TG, mens avstemning fortsatt skulle skje i DHSG. Ikke alle brødre er like begeistret for disse 
endringene. Uttrykk som «unødvendig modernisering», «historieløshet», «forflatning» og «tap av 
verdighet» har blitt brukt, likeså «fjerning av det som gjør oss unike». «Er det bare å melde seg inn nå, 
da?» er også en kommentar som har blitt ytret. Andre brødre har vært mer avventende og ikke 
avvisende, mens andre igjen har hilst moderniseringen velkommen og presisert at verdigrunnlaget og 
det etiske arbeidet forblir uendret. 
 
13. desember 2018 var det julemøte, med gjestespill fra Rebekkaloge 65 Teresa. 9 søstre gjennomførte 
Lucia-spillet på inspirerende og overbevisende vis og bidro med dette til et høytidelig og 
tankevekkende julemøte.  
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I januar 2019 nedsatte OM en komite for igjen å dokumentere alle Logens eiendeler. Denne gangen 
skal alt også dokumenteres med bilder og lagres digitalt, og slik at oversikten lett kan ajourføres.  
 
17. januar var det innvielse av 4 nye brødre, og 14.  januar 2019 ble det avholdt Nyttårsloge med 49 
brødre og 22 gjester til stede.  
 
Komiteen som i forrige embedsperiode var blitt nedsatt for å gjennomgå Særloven presenterte sitt 
arbeid 14. mars, og ny og oppdatert Særlov ble så vedtatt i Logen 21. mars.  
 
26. april 2019 var Ordenens 200 års jubileum. Dette ble markert med et eget rituale, i vår Loge fant 
dette sted 25. april. Logen samarbeidet med Rebekkaloge 1 Sct.a Sunniva om dette. Arbeidet i 
logesalen (En slags Festloge med ulike spill inkorporert) var Loge Fridtjof Nansens ansvar, med to 
aktører fra Sct.a Sunniva; ettermøtet med festtaffel tok Sct.a Sunniva seg av. Markeringen av 
Ordenens 200 års jubileum ble på alle måter gjennomført med stil og verdighet for disse to loger. 
 
Fra denne embedsperioden skulle nominasjon og valg fordeles på 3 møter, og det var ikke lenger 
anledning til å komme med benkeforslag – alternativer til Nominasjonsnevndens innstilling måtte 
være klart senest 2 dager før 2. gangs nominasjon. På grunn av kalenderen 2019 (med bl.a. sen påske) 
ble det god avstand mellom møtene mot slutten av denne embedsperioden: 1. gangs nominasjon 
skjedde 11. april, mens 2. gangs nominasjon var lagt til 2. mai. Til 2. gangs nominasjon var det ikke 
innkommet forslag på andre kandidater, slik at til valget 23. mai forelå bare Nominasjonsnevndens 
forslag. Avstemningen 23. mai viste gunstig resultat for dette, og det nye valgte Embedskollegium for 
2019 – 2021 som installeres 29. august 2019 vil da bestå av OM Geir Brekke, UM Jan Schäffer, Sekr 
Erik Nansen, Skm Lasse Andersen, CM Eirik Ansnes og Kap Ketil Lyng. 
 
På siste møte i embedsperioden kunne OM lese hele 6 søknader om opptagelse i Ordenen og vår Loge! 
Dette kommer i tillegg til 3 søkere som fra før er klare. Det betyr at det nye Embedskollegiet vil starte 
med 9 resipiender – i sannhet en flying start for de nyvalgte embedsmenn.  
 

* * * * * 
   
Med dette er Logens historie ført fram til våren 2019. Et par erfarne brødre har underveis hjulpet meg 
med å påpeke feil og mangler og kommet med gode forslag til forbedringer. De fortjener stor takk for 
det. Det endelige resultat skal de imidlertid få slippe å stå til rette for; teksten er uansett mitt ansvar.  
 
Som tidligere nevnt er dette ikke den endelige og komplette historien. Det er mange aspekter ved vår 
Loges virksomhet som fortjener oppmerksomhet og egen omtale, det samme gjelder toneangivende 
brødre som vår Loge har hatt mange av. Det er mitt håp at det arbeidet som her avsluttes vil inspirere 
andre brødre til å ta pennen (eller rettere sagt: tastaturet) fatt. 
 
 


