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FORORD

Vdrt skrft et ingen krcnologisk beretning om hw v,b Lei har utrcttel
elkr eta i lspet av 25 dr, Slike kilder er lett tilgjengetige i Leiens
afkiv Jor den som ndte ha interesse ay dem.

Vi har i stedet wlgt d ma*erc 25-dts jubileet ned et skift i den Iorm
det her Jorcligge\ idet vi hdpet at det kunne vekke en smute inte-
resse og&d uloyer Leir nr. 8 yetthlds egen krcts.

Avsnittet om Sandefiod Leirforcning er hentet ftu Iair nL I l/estlolds
l6d8 beretning.

Vi takket de Nttio*er som pd fotskje ig vis hor hjulpet oss meal ar-
beaet.

fl d forcsdi utarbeideben av dette skiJt ble Jslgende patia*er ut-
sett av Leiren: Kfistian Jansen, RoA E[fingsen, Theo Roye.

Sandefiord, i januat 1986.



JUBILEUMSHILSEN
FRA STOR SIRE

Det er meg en stor glede a sende en hilsen til Leir nr. 8 Vestfold i anledning
leirens 25 6rs jubileum.

Ved passering av denne milepel er det fremfor alt grunn til e fremheve det
utrettelige arbeid for Ordenen som Leirens ledelse har nedlagt helt fra pioner-
tiden og frem til i dag.Jeg vil derfor takke alle som giennom disse 6r har ned-
lagt et beundringsverdig arbeid i administrasjonen, med det rituelle arbeid og i
de praktiske gjoremAl i Leirens virke.

Storlogen takker for et utmerket samarbeide, og jeg onsker hver og en av
patdarkene lykke til med det videre arbeide for vir Orden.

Med patriarkalsk hilsen i T.H. og B.

Erik Evjen

Stor Sire



HILSEN FRA DISTRIKT
DEPUTERT STOR SIRE

Sterk og populer - hyggelig og
effektiv er vir kjare Leir her i
Vestfold, og med denne karak-
teristikk som grunnlag er det en
serdeles stor glede for meg ved
denne anledning A gratulere med
25-6rs jubileet og si: Til lykke
med jubileet og fremtiden!

Min hilsen og gratulasjon inneberer ogsa en dyp og erbodig takk for den ere
og respekt som Leir nr. 8 Vestfold og dens patriarker har vist meg som Leir- og
Storembetsmann gjennom mange ar !

Det er ikke tvil om at Leir nr. 8 Vestfold i lsrPJt av de 25 er den har bestatt i
meget stor grad har maktet sin oppgave, nemlig gjennom undervisning i hoy-
ne forstdelsen for og styrke folelsen av alment broderskaps forpliktelser hos s!
ne medlemmer, slik formilsparagrafen tilsier. Det er heller ikke tvil om at vir
Leir, i pakt med sin oppgave, har stottet distriktets Odd Fellow-arbeide, sAvel
direkte som indirekte i disse 25 dr.

Det store og uegennyttige arbeide som hittil er nedlagt i vAr Leir av embets-
menn og ovdge patriarker har utvilsomt virket som ringer i vannet: Forst til
glede og gavn for de naermeste, nemlig patdarkene selv, si gjennom disse uto-
ver til logene og brsdrene der, og derigjennom videre til vire medmennesker.
alt i pakt med viir Ordens formil. Vir Orden har derfor all grunn til e kkke
Leir nr. 8 Vestfold.

Kjere patriarker ! La var jubileumsgave vare denne: A gi av oss selv -og
sammen ga inn for nye 25 6r med sterke og effektive ringer i vannet til gavn for
vAr Leir og var Orden !

Med patriarkalsk hilsen i T.H. og B.

Joh. Krohn
DDSS



HILSEN FRA
HOVEDPATRIARK

Som Hovedpatriark i Leir nr. 8 Vestfold er det en glede for meg a gratulere
med 25-drs jubil6et 5. februar 1986.

Ved ethvert jubileum er det naturlig a se seg tilbake. Vi tenker med takknem-
ligh€t pe de patriarker som gikk i spissen for dannelsen av vir Leir. 25 6r hsres
ikke s6 imponerende ut, men i et menneskes liv er det betydningsfullt. Blant
Leirens chartermedlemmer er det bare 6n gjenlevende som kan feire dagen
sammen med oss.

For meg har det v€rt en givende inspirasjon i delta i leirarbeidet, og jeg har
folelsen av at samhorigheten og utviklingen i Leiren har betydd meget for pat-
riarkene.

Vestfold er et lite fylke med smi avstander. Ingen medlemmer i fylkets 6loger
har lenger avstand til Leirens hovedsete enn at det kan nas pa en times biltur.
Dette gir selvfolgelig positive utslag i fremmote og i Ordensarbeidet for ovrig.

Matte de neste 25 ar bli et lykkens kvart sekel for Leir nr. 8 Vestfold og bringe
patdarkene Odd Fellowskapets sanne gleder under den fortsatte vandring !

Med potriarkolsk hilsen
i T.H. og B.

Age LVilh. Lie
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Eigil Evensen Halvard Haavaldsen

Hons Chr. Chrktiansen
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SANDEFJORD LEIRFORENING

Sandefjord Leirforening ble stiftet6. s€ptember 1937. Dens styre de forste ti ir

Formann: Harald Larsen
S€kr. I St€fanus Jacobsen
Kasserer: EigilEvensen

Ved LeirforeninSens mote 18. oktober 1956, hvor zl0 patriarker var til stede,
ble d€t droflet mulicheten for dannelse av egen leir. Resultatet av avstemnin-
gen blel
3l for, 6 imot og 2 stemte blankt.

Saken ble forelagt Storlogen og Leir nr. I Norge, og pa Leidoreningens mote
2. mai 1957 bl€ det overlatt til styret e soke Stor Sire om bevilliry til A opprette
L€ir med sete i Sand€fjord, og sorge for d€ nodvendige underskrifter.

Saken ulviklel seg nA forholdsvis raskt, og 20. januar 1961 holdt Leir-
foreningen sitt 127. og siste mot€.

Allerede pe mole i september 1 0 ble det foretalt valg av embetsm€nn for den
nye Leir.

Ved Leirforeningens avsluttende mote viste protokolen et medlemsta pa I 53
fordelt pa 29 i P-graden, 35 i Dcl-graden og 89 i DKP-graden. Den sist€ pro-
lokoll avsluttes sAledes:

<Det et med storc Ionentninget om den nye Leis frcmtidige vi*e vi
a,rslulter berelninlen fot 1960, oE del et ogsd den siste
beretnins fru Sandefiord Leitforeninc, som i ah har avholdt 127 note\ idet vi
da og&i re9net med Leirlorcningens nste 20. januar 1961.>



GROVSMEDEN THOMAS

Det banket sd stille pd ytre dor.
Thomas smed ville inn d lere.
Du Eiorde som hedercmenn gjerne gjor.
Du dyrket ditt yrke med ere.
Du lsftet din hammer, du bldste din belg.
Du brukte din hverdag, men helligholdt helg.
Mdtte det sdledes v@re.

Du lovet ditt lofte. Du llttet til bann,
som Jordum i laugslivets lover.
Du talte av hjertet og hsstet som l6nn
en Orden d ydke over.
Du smidde te inger qv glodende jern
og bsd dem d lyse pd ferden
lor brodre som sskte i vennskap et vern
om kjerlighet, sannhet i yerden.

Din tid var en lunefull livets lek
med menneskers skjelvende skjebner
som sakte en mann lik den rotfaste ek,
en broderdnds troJaste vebner.
Din tid var den sste fonentningens drsm
om kommende fruktbare vdrer.
Men tiden var ogti en tdrenes strom
med salt fro de tarrede tdrer.



Da he|et du rssten. Da tok du del od
av filsener samlede btudre
olllid d hjelpe en ldende brcr
08 sdryenfu smdbarn og mzdrc.
Da Isflet du mannen i tanke og sinn,
dndet d d i den LPrc du lefte,
alllid ti trcnge dlperc inn
til det vam4 bamhjertise hjefte.

Dine bud trengte ikke en ho! katedrul,
kun din ensomme, tusmorke smie,
der du stod wd din ambolt tuir dagen vat aI
og LErte i lttte og bie.
Det trcngtes ei domklokke$ malmfulle klang
fot d sanles andektis til nesse.
Det var frcd cler du slod ved din ambolt og song
oe fikk slod ta din ulne de esse.

Si vandre ditt budskap til andrc land,
lil sol mellom palmenes stammer,
til nodlandets klipwt ved Ishavets mnd,
til morkel der nodltset flamme|
l/i takker deg, stovsned, fot slt du lot skje.
For senere slekt er det gjort,
tuir komnende brodre du atdri fikk se
bankel stille pd ytte6te pon.

Theo Rove
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TANKER OG MINNER VED
LEIR NR. 8 VESTFOLD'S
25-ARS JUBILEUM
5. FEBRUAR 1986.

Jeg er glad for at jeg som eneste gjenlevende chartermedlem har fitt anledning
til a skrive noen hilsningsord til vdr leirs 25-ars beretning. Som veteran unngar
jeg vel ikke at min hilsen fir enkelte nostalgiske islett.

Jeg hilser og gratulerer Leir nr. 8 Vestfold med 25-ars jubil€et, og gleder meg
over at den er en frisk og livskraftig jubilant. Samtidig folger min personlige
takk for hva leiren har gitt meg av rike opplevelser og varige etiske impulser.
Disse 25 irene har styrket meg i troen pd leirinstitusjonens berettigelse og dens
betydning, bide for Ordenens vekst og for de enkelte ordensbrsdres liv.

V6r leir har vist sin l ivskraft, bygd som den er, pi det hoyetiske motro: <Tro,
hip og barmhjertighet. )) For meg personlig har mitt (samliv> med leiren, dens
embetsmenn og patriarker gjort min ti lvarelse rikere, mitt sinn tryggerc.
Denne erkjennelse er sterk, men jeg tror at patriarker flest har folt det samme
som Jeg.

Leiren er - l iksom logen - blitt et t i l f luktsted hvor en ssker fred og sinnets ro.
Ikke som passive eskapister fra vir krisefylte samtid, men som mennesker med
det mal a bygge opp viire etiske holdninger, slik at vi kan bli aktive for-
kjempere for fred, toleranse og menneskeverd,

Til det formdl trenger vi styrke. Den finner vi i leiren, under dens lysende
stjernehimmel. Henrik Wergeland har sagt: (Klag ikke under stjernene over
mangel pi lyse punkter i ditt l iv.)) Det bor heller ikke vi gjore n6r vi i leiren fin-
ner kretsen av patriarker sluttet omkring oss til felles innsats for Odd Fellow-
ordenens idealer og medmenneskelig handling. Da foler vi styrken i at logene
er knyttet t i l  vAr leirs storre enhet, og vi aner Odd Fellowordenens yidtfavnen_
de styrke. Ndr vi sd i virt daglige virke og liv rekker et medmenneske hinden
til hjelp og stotte, si husk det er en forpliktende hind med leirringens symbo-
ler.

Min egen inntreden i leirinstitusjonen ble for meg et mote med et varmt etisk
kraftsentrum, et storre Odd Fellowmiljo, hvor patdarker sluttet seg om meg
med en spontan velkomsthilsen.
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Jeg iikk mine leirgrader i Leir nr. I Norge. Det ble uforglemm€lia€ opplevel-
ser. Jeg var sa heldis a b[ fort i alle ] gradsseremonier, sA inntrykkene ble ek
srra sterke. Gjennom min ledsagers faste hAnd kunnejeg fole ner hoydepunk-
let i seremonien nermet seg. Og €t erindringsbilde star ekstra klall lbr meg:
En hoyreist skikkelse i et sralende belyst landskap med sin manende appell om
barmhjerrighet, fr€d og udversell toleranse.

Scenen sto i skarp kontrast til hverdasen der ute, hvor Berlinblokade os krise
truet menneskeheten. Lite ante jeg da at jeg bare 5_6 ar s€ner€ skulle oppleve
de samme inspirerende seremoni€r i egen Vestfold-leir, og atjeggjennon l0ar
skulb fA deha aktivt i dem.

Odd Fellowordenens vekst etter 1945 styrket var optimisme og troen pt vdre
ordensmal. Etter 5 ars pat\ung€t passivitet var del liksom en oppdemning av
krefier og tiltaksly$ som brast. Energien ble frigiort, og del ga resLrllater' ved
krigsutbruddel hadde Odd F€llowordenen i Norse m loger og I l€ir, nemlig
Leir nr. I Norge. l5 ar etter freden - v€d utgangen av 1960 - var dct blilt66lG
gcr og 7 leire i landet.

I 1956 var del blitt h€l€ 5 loger i Vestiold. Detle damet en soljd bakgmnn tbr
Sandefjord Leirforening som tok opp lanken om egen leir i vesifold. Dette
fah tidsmessig samm€n med de to Sandefjord logers planer om nye lokaler'
Planene om leir og byggeplaner ble synkronisert og iverksatt. Et stort frem_
skritt for Odd Felloword€nen i Vestfold ble virkelighet. Stor takk ma rettes til
de patriarker og logebrodre sonl sarnmen gj€nnomlorte sine planer, og sorget
for at en ny distriktleir og ct n)'it ordensbygg ble realiteter'

Lordag den 4. februar 196l ble den store losedasen for Sandefjordlogene
nr. 15 Konsshaus og loge nr. 48 Ferder. Det prektige nybygg sto ferdig og ble
innviet. Neste dag, sondagen den 5. februar, ble den store Odd Fellow-dagen
for hele Vestfold. Leir nr. 8 Vesifold ble hoylidel;g institueri i del preklige ny-
bygget med en ilott, rommelig og velutstyrt sal, som imotekom bade logens og
leirens krav, samlidig som selskapsrom etc. var tilgodesett pa en utmerket mA-

Del var et slol! og begeistret embetskollegium som inntok sine embetssroler.
Men samtidig var vi oss vartansvar bevisst. Forventningene til oss var slore. Vi
skull€ bygge opp leir€ns admin;ratiye rutine fra grunnen av, og samtidig fylle
den prektige ordensal med leiraktiviteter og seremoni€r som var en leir verdig.
Der ble en inspirerende og krevende innsats i god Odd Fellow and, ledet a! var
dynamiske og dyktig€ H.P. Han er nu forlengst galt borr, og 4 andre av kolle-
giets medlemmer med ham. Bare 3 av oss fra det forste kollegiet lever irem
deles os kan hepe pa a fe oppleve 2J'ars jubileet.
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Vert birarbeid bl€ stottet av dyktige og innsatsvillige ulnevnte embelsmcnn.
Var b€lonning ble en stadig okende tilgang av patriarker. Sladig flere loge-
brodre fulgte kallet til leiren. Medvirkende arsak lil ekspansjon€n var selvsagt
at vi hadd€ fatt var esen leir i fylket, rned lett os korr adkomsl fra samdige
Veslfoldloger. Elterhvert bb varc seremonier trygt og godi innkjort, og jeg
tror ver leir kan rose seg av hoy seremoniell standard siennom sine 25 Ar.

I rnam 1970 gjkk et stort Odd Fellow-lreff av slabelen pa Park Hotell. Det
skjedde ett€r initiativ av l€irens H.P. Odd Fellows av alle grader fra Odd Fcl
low loger og Rebekka loser i Vestfold rned eller uten ekt€fell€r var invitert til a
de[a. De( bleen\tor \uk5e\5. \ar in ir iar iuikeH.P. tulgreopl 'ul .c. 'cn. Arcr
etrer - den 6. februar l9?l ledet han del store og vellykkede Odd Fellow{reff
som dannet en festlig ramme om Leir vestfolds lcars jubileum. Med cirka
150 deltakere - inviied BA samme mete som ved treffet arel for - bledelen soli-
darisk monstrins ay Odd Fellow Ordenen i Vestfold.

Vertskapet - L€ir Vestfold med H.P. i spissen fikk sin meget velfortjente hyl-
lest lbr arrangem€ntel. Kontakten ble fastere rDeUom leiren og logene og slyr
ket vA felles arbeid fremover. Oppslutningen om arrangementet fsrie ogse til
enda 2 f€lles odd Fellow-treff i leirens r€si.

En har grunn d a ro at den positive oppslutnins om leirens Odd F€llowrreff
var en manil€stasjon av Odd Fellow'samholdet i Veslfold og en styrkelse av
var leirs posisjon. I alle fall har var kir hatl en fortsatl solid og livskraftig ut
viklins i de 15 Arene irern til i das. Men sA har den ogsa hail ledcre og embets'
menn som bade adrninistrativt os sermonielt har vernel om var siandard tom

Cjennori 25 ar har leirmotene vart gode stunder i mitt liv. Der harjeg lunnet
molveki mot den iyngsel som ulenverdenens uro os kaos oft€ skapt€ i mitl

Det var ikke bare degivende seremon;er som oppmuntret, men ogse patiarke-
nes faste, apne hand og varme lyse smil som mott€ oss hver Bans vi ankon til
molene. Jeg erfarte sannheten i Albert Schweitzerg ord: <Det eneste det kom-
mer an pa, er al vi kjemper for at det skal v€re lys i oss. Denne kampen vil an
dre merke, og nar lyset er i et menneske, skinner del av det.>

Kj,erc potiotke\ k oss med Trc, Htip og Bamhjertighet kjempe for optinis-
mens bs i oss. Seh, (nn ydre ntil er fierne, la oss si ned AnuA Ow and:

<Husk at ogsl jordcn er en stjen e !>

Ingof Vorran?
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PATRIARKEN

<<Videre er det dukket opp el nytl meddelelsesblad i Sandefiord, Patriarken.>

Slik avsluttet tidligere Stor Sire Hikon V. Ruud sin omtale av norske Odd
Fellowpublikasjoner i jubileumsskriftet, da den Uavhengige Norske Storloge.
[OOF, fylte 50 ir i 1970.

Jeg var bade glad og takknemlig for den oppmerksomhet som ble vist Loge
Feerders avis Ferder Blink i jubileumsboken, men ogsa at Pat arken, som da
savidt hadde sett dagens lys, ble nevnt var ganske uventet.

Som Hovedpatriark for Leir nr. 8 Vestfold var det en tanke som opptok meg
sterkt: A skape kontakt med og mellom Leirens 300 medlemmer. Glerrnom
Farder Blink var det hostet gode erfaringer. Brodre som vanligvis var d se ved
logens moter og sammenkomster fikk en saktens kontakt med. Verre var det a
skape kontakt med dem som sjelden m6tte, og enda vanskeligere med dem
som hadde sitt yrke pi sjoen og ikke hadde mulighet for a mote. Det siste har
jeg selv opplevd, og jeg husker hvor takknemlig jeg var ner det iblant kom en
hilsen fra logen. Det var slike tanker som li til grunn for og ga stotet til at Fer-
der Blink og siden Patriarken ble ti l . Dobbelt gledelig var det a se at leiravisen
etterhvert ogsi ble godt mottatt og at den kunle skape kontakt, ikke minst
med dem som pa grunn av sykdom og hoy alder ikke kan mote.

Ingen var pa forhand radspurt da Patriarken plutselig dukket opp. Det hele
gikk for seg for egen regning og risiko, og egentlig ikke helt etter reglementet,
men jeg tror fortsatt at det var veien e ga. Litt oppmuntrende var det a lese at
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var forst€ Stor Sire, Sam Johnson, ben)'ttet samme fremgangsmate da Odd
Fellow Bladet kom til i 1923.

De forste nummer av Patriarken dukket bokstavelig lalt opp fra et kjellerrom
ved skolen i Jernbanealeen. Produksjonsutsttret besto av en aammel skrive-
maskin og en selvlaget duplikator, og de forste nummer av bladet bar tydelig
preg av dette.
Utgifter til porto ble no€ redusert ved at enkelte patriarker trAtok seg distribu
sjonen, ofte ved logemoter,
Etter vel et fu bl€ str Patriarkens videre skjebne tart opp i Leiren.

Det ble antydet et onske om at bladet kuMe komme ut inntil fire ganger i aret,
og at utgiftene kunne dekkes av Leiren. Ingen ga uttrykk for spontan til-
sluining, men tausheten som fulgte ble tolk€t som samtykke. Dermed var sa-
ken ordnet og Patriarken en realiiet.

I samtale med en patriark fra et annet distrikt for noen ar sid€n, sa vedkom-
mende: <Nar du trekker de8 og gir opp, da blir det slutt pa bade Farder Blink
og Patriarken.) Jeg var ikke enig med ham, og jeg er bede takknemlig og glad
over avite at dyktige og villige hender hartattover, og at arbeidet for€svidere,
til glede for Datriarkene.

Mitt onske for Patriark€ns fremtid fimer jeg i slultstrofen iet gammelt dikl:

<Hya teller tel ontak i skrift eler ord
om bare det grcr i ditt plogjens spo/.>
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ODD FELLOW....

kjert navn med
mange tolkninger

Navnet Odd Fellow er meget interessant bdde historisk og sprikhistorisk. En
rekke teorier om navnets betydning er gjennom tidene blitt fremsatt, men ikke
alle er like sannsynlige.

I en storre engelsk ordbok er <Oddfellow> betegnet som et fantasifullt navn (a
fanciful name) hvor <odd> blir oversatt til (raD og <eksentrisk> (peculiar,
eccentric). Jeg tror ikke forklaringen er sA enkel som dette. Men la oss se nar-
mere pd noen av de teorier som i arenes lop har provd A forklare dette merke-
Iige navn, og la oss starte med ordet (fellow)). Det er nemlig av norsk
opprinnelse. Det kommer av det norrone ordet <felagi>r. Det ble opprinnelig

brukt om en person som delte noe med andre, eiendom eller fe. De som hadde
fe i lag pi fellesbeitet var nare naboer og venner og ble kalt <felagi>>. Det er
ganske interessant a tenke pa at dette ord, som ikke lenger brukes i Norge, er
kommet tilbake til oss i denne sprAklige forkledning!

56 til ordet <odd>. Mange har antydet at dette ord ble gitt alle disse smi, loka-
le foreninger pd grunn av de merkelige seremonier man hadde. Det ble ogsa
hevdet at Odd Fellowbevegelsen var en naturlig utloper av f murerne, at
<odd> egentlig var en forvanskning av <hod>, det engelske ordet for den tre-
kasse som hindlangerne bruker til a brere mursten frem til murerne. Altsa fri-
murernes hindlangere! Jeg synes opphavsmannen til denne teori fortjener ros
for sin oppfinnsomhet.

En mer sannsynlig forklaring er den som ble fremsatt av redaktsren i
<Oddfellows' Magazine> for september 1888. Sitat: (De som har gjort det til
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sitt studium e ford)Te seg i den takcte fortid, er iilboyelig dl e mene at Odd
fellows er etterkommere av de gaml€ handverkerlaug som d€t var en sann
ov€rflod av i del 16. arhundre. Vi vil ta sjansen pe en rcori baserl kun pa en be-
traklning av de ulike kjefte fakta, nemlig at mens frimurerne holdt mur€r-
laugenes tradisjon€r intakt, sA ule.iorde Oddfellows en samlins av allede andre
som ikke var sterke nok til n danne egen forening. Oddfellows var saledes ikke
ullhandl€re, kleshandl€re, fargere eller smeder etc., men en sammensluh;ng av
en rekke andre handverkere. altse venner fra ulike hindverk: Odd Fellows.
Likheten med frimur€rne i rilualer og sercmonier skdle stotte denne teori. <
Sitat slutt.

Dette var en teori som leng€ var akseptert. Pa engelsk har man jo €i ultrykk
som heter <odd man oub. Det er d€n p€rson som lauer ulenfor nar gruppe-
inndeliry er for€tatt.

En eng€lsk bror ved navn Shapley som har forsk€t meget i Odd Fellow
Ordenens hislorie og som er meget vel ansettblan! ordensh;slorikcre i Manche-
sier Unity, var ikke enig i nevnle teori. Han mente at Odd Fellow loger var
resultatel av knoppslytinger fra fiimurerne. Medlemmer av frimurerloger
opprelt€t andr€ loger som ble ledet etter andre retningslinjer. Ordet <odd>;
navnet Oddfetlow (skrev€t i ett ord pa den tiden) som ble tillagt diss€ loger ble
na brukt i en annen nenins, nemlig <uvanli9, (unik,. Shapley silerer fra
Aristarchuslogens* ritual: Our great Odd-Master, invisible, incomprehensible
and eternal. (Var srore unike Cud, usynlis, ufattelig og evig). (Odd) er her
brukt til e beskriye Guddommen som noe helt ulenfor menneskelivel. Derfor
mente Shapley at Oddf€llows beryr (Guds brodre>.

Burn fra Clasgow antyder i sin bok <En hislorisk skisse av Oddfellowskapet,t,
utgitt av Abel Heywood omtring 1850, at navner ble brukl i de tidljgste fest-
pregede log€r uten noen annen baktanke enn a sdkke seg litt ut fra andre dode
uge.

En svensk Odd Fellow kon for fa ar siden med en ny forklaring som gikk ut
pa folgender Kirkebysgerne, de som arbeidet i sten, slo seg ridlig sammen i
slutiede laug. Trearb€id€rne, derimoi, ble sieende utenfor. De slo seg da sam-
men under navnet Wood Fellows som siden er bliti til Odd Fellows. En artjs
innfallsvinkel, men neppe til e ta alvorlig.

Under den franske revolusjon kom alle vennskapelise foreninger og loser i
sror€ vanskeligheler. De engelske myndigbeter hevdet nemlig at disse forenin

'ArtlarchuttoEeh er DIte nernt t ot.tenshistotisk sannenheu Jordi nan i

lqens prclakoller har lunnat skr|lq tnotetiale ar stot belwlnihN.
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ger var md pe a spre revolus.ion€re id€€r blant sine medlemmer. Derfor kom
den lov som er kjent under navnet Conesponding Societies Act (l?79). Den
undertrykte alle foreninger hvor man avla ed og hvor man kunne kotrhkt€
hvemndre (conespond) ved hjelp av tegn og passord. Det er verd a merke seg
at frimurern€ var unntatt fra denne lov. Sa streng var opprettholdelsen av lo-
ven med spioner og tystere, at de svak€ band som var knyttet til hovedloger ble
kuttet over, protokoller ble odelagt og alle spor av logens eksistens slettel u1.
Her har vi forklaringen til at kildematerialet er sA ytte$t sparsomt. Vesentlige
informas.ioner om Ordenens forlid gikk rapt med disse proiokoller.

Jeg har nevnt deue med €dsavle8Aelse. Alle gilder og laug, vennskaps- og
brodersamfunn som oppslo i England fra tidlig mjddelalder hadde en ting fel-
les: All€ matte avl€gge en hoytidelig ed for a an€rkjennes som medlem. Der-
for er det interessant a se sprekhistorisk pe ordet (ed), (engelsk oath). Sprak-
historisk del€s det enselske sprek i tre epoker: Cammelens€lsk ell€r angelsak-
sisk, talt og skrevet fra ca. ar 450 til I100, mellomengelsk fra I100 til 1500 og
sa mod€rne eng€lsk frem til var iid.

Pa gammelengelsk ble ordet skr€vet (arb, uitalt med Alyd. Pa m€Iomen-
gelsk ble vokalen forandret ril o, fortsati utlalt med a-lyd, al6a <oth>. Det er
dett€ ordet som hoysl sannsynlig opprinnelig €r blitt brukt. Betydningen ma da
bli: Personer som er knyltet sammen ved edsavleggelse, edsbundne brodre.
Hell sikk€r kan man vel aldri bli. men dette er en sannsynlighet som grenser til
full visshet. Det viser jo ogsa at navnet er av gammel dato.

Rolf Elinssen
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I842 OG ALBUQUERQUEPAKTEN

Den 20. september 1981 skjedde en vikrig besivenhet i inrernasjonal Odd
Fellowsammenhens. En pakt, den sakalte Albuq erquepakten ble undertegnet
av represenlanter for Manchester Unity ol Odd lellows og represenranter for
I.O.O.F., bade amerikanske og curopeiske. Pakrens ndlserning er i <arbeide
&jcnsidig for bedre a kunnc forsd hverandfe og for elter beste evn€ e fiernc
forskj€ller samt e spre Odd Fellowskapets budskap til storr€ deler av vcrdcn.,

D€t hadde da galL 142 ar siden bruddel mellom den amerikanskc orden og
moderordenen i England. Der kan derlbf vere av intcrcsse i se litr mermere pe
Arsakene til dcttc famose brudd 1 1842.

I Arene etter atThomas Wildey haddeetablerl dcn forsre Odd Fellowlogc iDcn
nye vcrden ; l8l9 var fbrholdct mellom de amerikanskc os engelske brodre
preset av hjerteligher og vilje dla holde kontaklcn vedlike, til rross lbr langc
os beslerlige rcirer over havet. Logegrirdcr ble utveksLer, bl.a. haddc Ihomas
Wildey med seg to amerikanske grader da han besokte England i 1826, og
disse gradcr ble behorig tait ibruk ienselske loger. Wildcy fikk en stdlende
moltakelse i England. Han ble tilbudt cn gullmedalje til n nne om be$ket,
men a\'slo hoflig, i del han sa al han foretfakk i srcdct er fribre! fof Den
Amerikanske Slorlogc til bekreftelse av der iribrev han lidligere haddc fa lra
Loge Duke of York. Dette blc mcd slede euefkommcr. Ironisk nok kom detre
fribrev til a medvirkc lil atskillelsen av dc to ordener med sine urvctydisc ord:
<Hermed bcrnyndiger vi Den Amcrikanske Storloges Srort;e A drive Odd
Fellosvirkromhet uten nrnblandins fra noe annct land, sa lense virkson retcn
drives ettef Odd fellowskapets principtcr os renher).

Pd grunn av dcn store avstand kom urviklinsen av de to jurisdiksjonene ril d
bli noe forskjellis, ikke minst organirasjonsmessig. Amcrikanerne onsker e pa
vifke og dclla i styringen av Odd Fcllowskapets ut!ikling. Dc avskaffet. som el
eksempel, bruken av alkohol pA sinc losemot€r og hennillcr til engekk-
mcnnene i glore det samme. Manchester Unity alvisre delre, hoflig, men bc



Det ble gjort forandringer i Ordenens verk fta begge sider og ofie uten
konsuhasjoner pe forhand. Dctte skapte irrila-ejon, ikke minsl hos d€ engelske
brodre, som folte s€g som (siorebroD med sine 1632 logcr og ca. 113.000
mcdlemmer moi amerikaDernes 155 loger os | 1.000 medlenmer (1839).

I t;dcn tbr 1840 ern;grerte en hel dcl engeiske brodrc til Amerika, og naturlig
nok soktc de seg inn i dc amerikanske loger. Malge av disse nye brodre \,ar
relativt ubenidlet og lgjorde derfor en sterk belashing pa de enkelte logers
okonomi. I t84l utsa Dcn Amerikanske Storloge Stor Sekret.er James Ridselv
til a konlakte Manchestef Unily med tank€ pa en harmonisering av Ordenens
verk slik at man kunne lose pfoblemenc med sjensidis bcsok, og ossd sikre
brodre i sykdorn og okonomiske vansker etter emigrasjon. D€t forsle brev ble
sendl i april l84l og ble mott med slor velvillighet fra engelsk side Men sa
skjedde del noe som kom til a dann€ opptakten tjl det endetige brudd.
Engelskmennene brol korrespondansen med Ridg€ly De hadde fatt vite at at
amerikanerne pe shtSrorlogemole i 1840 hadde opphev€t ordningen med pass-
ord sonl en€sle krav til identifikasjon. Andre krav skulle na sliues den be-
sokende, krav som siordc det rnulis for cngeLske brodre a fa innpass i ameri
kanske loger uten a lbfandrc silt eget lovyerk. Defte bl€ latt megct ille opp, og
pa Annual Movable Cornm;ttees (AMC, Manchester Unilys (Storlogemote')

motc i juni l84l blc amerikanernc truet n]ed al hvis de ikke for neste mole
hadde truffet bcsluhirser orn a behandle enseltkc brodre iOdd Fellowskapets
sanneend. matle de Ladc nsdveDdige skrilt for abesky(e sinc medlemmer' Og
med nodvendigc skritl menle dc selvtolSelig opprctlelsen av egne loger i USA.

Europeiskc odd Fellows, ogse ord€nhistorikcre, har eD tendens til a v€re pro

amerikanske i synel pi det som her skjedde. lor a rette noe pa dctte viL jeg

silere noe av det som fodattefne av Den Oifisielle Odd Fcllowskapets Hisloric
skrev 50 ar sencrc: (De! synes bcklagelig, selv j dag, at vi gjorde dette her hos
oss (forandringef i besokskravene), for hadde vi tirlst den gamle ordninsen
noen ar dl. er dct nesten sikkert al de to Ordener hadde blitt forenel, og deres
Inakr og imllytehe lner cnn fordoblet.' Men sa legger de lil: <N{ange ars erfa
riry synes A bclise at disse Lo naljonerc lblk aldri kan vere parrnerc. Hvert en'
kell folk har vin en tcndens til t ledc og herske, og derior trekker vj den kon-
klusjon a! lerden ef stor nok lbr oss begge, on'"i lbnsetler hvcr lbf oss.t

Tvisten mellom panene hadde na nedd et kririsk punkt. og skullc man konme
frem til losninser, var det umiddelbart nsdvendis n1cd forhandlinser.

I mai 1842 sendte den amerikanske Storloge eo deputasjon (Foreign Mission)
besdende av 10 medlemmer til Ensland for A forhandle. Disse var Stor
Sekr€taer James RidgeLy og Stor Kapellan LD- Williamson. De ble godt nol-
tatt av sineengelske brodre, som pi sin side valgle ul fire hoylslaende delegaler
20



fra AMC. Etter at man var blilt enige om et par mindre saker, kom man til
selv€ siridssporsmabl. I detengelsk€ forslag til oyerenskomst sto skrevel: (Dc

amerikanske brodr€ gir sitt samlykke dl e motta engelske brodre, utstyd med
lovlig reisebrev, rom fullverdige medlemmer i sine loger mot belaling av ct
belop som ikke mA overstige l0 % shitling.>

H€I skal vi m€rke oss atdenne belaling vaf mindreenn de amerikanske brodre
selv matte belale, og at denne bestemmelsen sto klart i strid med det som

amerikanerne oppfattet som Storlogens selvstyre i okonomiske sporsmal Man
kan kanskie bebrei{le engelskmennene for liten smidighe! ved e fremseLte ioF

slaget i ultimaiums form. Ridgely og Williamson hadde neppe noc valg. De
mette si nei, og dermed var det duket for fullsiendig brudd Del gjenslo ni

bare a takke for el behaselig samarbeid i hoflig€. men stive formcr, og med
onske om lykk€lis hjemreise

Ridgely og williamson skrev en utforlig rappori til Stor)ogen. Dcnne fappon
tilkjenn€sa tydelis at Manchester Unitys handlinser og praksis ikke var j over
enslemmelse med den amerikanske Orden, og at det ingen utsikler var for en
mulish€t lil sjenforening, harmoni og siensidis utbyitc. Storlogen fatlel !a
denne resolusjon d€n 23. september 1842: (Denne Storloge har sctl seg nod-
lvunge! ljl a opplose de band som hittil har knyltct den amerikanske Orden til
Manchesler Unity i Storbritannia., Detie ble sa bekreflet i sterkere ord€lag 22.
september 18.11: <... at all lbrbindelse mellom Manchest€r Unity os vAr Stor
loge fra na av €r avskirel, og ai denne Storloge har den eksklusive relt til a
oppretle Odd Fellowloger og Leirc over hele verden.)

Av de dokumenter sorn ble fremlagt a! Storsire Kennedy i 1842 fremgar del at
de ro amerikanske lbrhandlere bodde pa Hotel Easle i wigan (omtrent midt-
veis mellom Liverpool og Bollon) hvor ogsa de engelske forhandlere bodde. I
den avslutlede fase av lbrhandlingene var forholdet mellom dc lo dele-
gasjonene sA anstreng! al all kommunikasjon foregikk pr. brev.

Engelskmennene var dypt skuffet over den amerikanske rappor!, og en
komite,oppnevnt iBradford ior a se nermere pA den, uttalte seg slik:
(Komiieen har iest rapporten som erskrevel av herrene Rjdgely og Williamson
til Srorsire Kennedy i den amerikanske Storlose. vi beklager dypl al de har
brukt el sprak og kommet med ultalelser i denne rapporien som er fullslendig
usanne. og at de tankcr man gjor seg on AMCS handlinger og moiiver er util-
stedelise os fornufisstridise. PA var side har vi tilstrekkelis bevit ior at vi
g.jorde va yttersle for a mote dcm se vennlig som mulig, slik at de lo
Ordener kunne lale med samme tunge.,

2l



Ridgely uttalte i 1873, mer enn 30 er etter bruddet: (Jeg forsikrer pa tro og
are at hv€ri ord av ver rapport er sant.>

Hva blir sd historiens dom over dette tilsynelatende unsdvendige og meget
bitre brudd. Jeg tror man skal vokte seg vel for a fe e en ensidig dom. Mye ty-
der pe at begge parter motte med fasdasF standpunkter og at utfatlet var girt
pa forhAnd. Man fornemmer ogse at den lille tue som veltet lasset bare var et
(vikarierende argumenb for storre og dypere konflikrer. Engelskmerurcne
representerte den tallmessige styrke, 08 dermed den selvsikkerhet som ikke er
d€t beste utgangspunkt for innrommelser. Amerikanerne motte med stetke
organisatoriske kort og viljen til a videreutvikle de Odd Fellowske id€€r og fsre
dem ut i verden. Seit under denne synsvinkel hadde kanskje bruddet en viss
berettigelse. Men det hadde selvfolgelig ogsa sin sme(elige pris. Man kan
spone: Hvor hadde var bevegelse vert i dag dersom d€ ro ordener hadde gAtt
sammen om arbeidet for den globale utbredelse av vere ideer?

142 er er en lang abkillelse, og avstanden mellom de to ordener er jkke blitr
mindre. Men enna finnes felles tankegods av fundamental verdi, og
Albuquerquepakt gir Mp om fornyet samarbeide slik at man ett€rhverr igjen
kan begynne (A tale med samme lunge.,

RoU Elingsen
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EMBETSKOLLEGIET I JUBILEUMSARET

1. rckkefm venstrc; Eks. HP Rolf Ellings€n, l. HM Joh. W. Fraas, HPAgeWilh. Lie,
YP Haakon Henriks€n,

2. rekke fra verctre:2. HM. Ludvig Eskedal, Sekr. Theo Rove, Skattm. Helge Flekke,
Kasserer John Moe.
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KORT MEDLEMSSTATISTIKK

Leir nr. 8 Vestfolds hoyeste medlemsnummer er 586.
Pr.3l./12-85 er det samlede medlemstall 365, som fordeler seg slik pA de
seks logene i vArt distdkt:

Loge nr.  l5 Kongshaug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Loge nr.  26 Svenor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
Loge nr.27 Kong Sverre . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Loge nr.40 Vem . . . . . . . . .49
Loge tu. 48 F@rder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Logenr.85 De Tre Holmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

I tiden for var Leir ble stiftet ble i alt 157 patriarker fra Sandefjord Leir-
forening opptatt i l-eir nr. I Norge.

Vi onsker v€d denne anledning a uttrykke ver takk til Leir nr. 1 Norge for all
hjelp og inspfiasjon giennom mange ar!
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