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Å jubilere er å se tilbake
på noe som var drøm en gang
– og kunne se at fra den første kimen
gikk livet videre i sunne sprang.
Det tar sin tid før røttene får feste
og vekstens viljer går organisk sammen.
Det kan ta femti år før treet står der
som verdig tre med fullgod malm i stammen.
Etter Einar Skjæraasen
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«Under forsete av Stor Sire Harrald Østereng ble Leir nr. 6 Trøndelag instituert og dens charter
mottatt av chatermedlemmene Sverre Gilstad, Johan Fjeldvik, Chr. Christensen, Reidar Gjerstad
og Arvid Schive.»
(Sitat fra møteprotokollen av 19. juni 1960)
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Hilsen fra Stor Sire
Kjære patriarker
i Leir nr. 6 Trøndelag.
I anledning Leirens
50-årsjubileum sender
jeg Den Norske Storloges hilsen og gratulasjon. Vi takker for et
godt samarbeid gjennom 50 år.
I forbindelse med
40-årsjubileet
skrev
Knut Ferdinand Dahl
blant annet dette i sin
prolog:
«Leiren har vokst og hatt sin forgreining
til beste for arbeidets dypere mening,
Dette at brødrene gis innsikt i alle ting
som ligger innenfor Odd Fellows gode ring.»
Med disse ord fanget Knut F. Dahl kjernen i Leirens utvikling og mål. Dette er ord som også beskriver de senere
års utvikling i Leir nr. 6 Trøndelag. En jevn og god utvikling
der Leiren med sine embedsmenn og patriarker har vært en
ressursbase for Ordenen i distriktet.
Jubileet kan markeres i nye lokaler og en leirsal som skaper
stemning og høytid. Selv om mange patriarker kanskje ser til-
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bake på Kystad med et visst vemod, så gir dagens lokaler
grunnlag for videre ekspansjon og utvikling av Ordenen i
distriktet.
På Den Norske Storloges vegne takker jeg patriarkene for
godt utført arbeid og derved en livskraftig jubilant.
En spesiell takk til embedsmennene gjennom disse år og til
de Chartermedlemmer som realiserte drømmen om en leir i
Trøndelag etter 40 års drift i Leirforeningen.
Det er mitt håp at Leir nr. 6 Trøndelag også i fremtiden vil
bidra til fortsatt utvikling av distriktets patriarker og styrke
samholdet mellom logene i distriktet.

Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet

Stor Sire
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Hilsen fra Distrikts Stor Sire
Det er meg en stor glede
å kunne sende mine
hjerteligste gratulasjoner
i forbindelse med Leir
nr. 6 Trøndelags 50-årsjubileum. Denne hilsen
går så vel til Leirens
embedsmenn – valgte
som utnevnte – samt alle
medlemmer forøvrig.
Leir nr. 6 Trøndelag
har i alle år satt sitt preg
på Odd Fellow Ordenen
i vårt distrikt med gode og innholdsrike møter med dyktige og
erfarne embedsmenn i alle roller, noe som gjenspeiles av det
meget gode oppmøte av dens medlemmer som fyller salen til
siste stol.
Jeg ønsker Leir nr. 6 Trøndelag – embedsmenn og øvrige
medlemmer – lykke til videre i årene som kommer med arbeidet for å utbre Ordenens grunnsetninger – Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Tilseth
Distrikt Stor Sire
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Hilsen fra Hovedpatriarken
Når Leir nr. 6 Trøndelag
feirer sitt 50-årsjubileum,
kan vi se tilbake på et
fremgangsrikt og fruktbart arbeid mot våre
Odd Fellow-mål. En stor
takk rettes til tidligere og
nåværende embedsmenn
for en helhjertet og god
innsats gjennom alle år.
Som et resultat av dette
har det i de senere år
vært et meget godt oppmøte i Leiren.
Jeg vil benytte anledningen til spesielt å ønske våre gjester fra
Sverige og Finland hjertelig velkommen til vårt jubileum, og
håper vårt samarbeid vil fortsette å utvikle seg også de kommende år.
En stor takk rettes også til Patriark Ole E. Eriksen og hans
medhjelpere for et godt utført arbeid med jubileumsberetningen.
Fortsetter vi det gode arbeidet i årene som kommer,
kan Leir nr. 6 Trøndelag gå fremtiden lyst i møte.
Med hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet

Tor Lamøy
HP
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Hilsen fra Sverige
Grattis Lägret nr. 6 Tröndelag,
till era första 50 år
Som redan bliven 101-åring är
det med glädje Lägret nr. 3 Thule
får gratulera er till detta jubileum.
Vi som kommer från Sverige ser
fram mot en fin och berikande
jubileumshelg. Jag som varit över
på både logemöten och lägermöten vet att vi gäster blir väl
mottagna i Trondheim.
Efter att vi tidigare träffats sporadiskt Mittnordenlägren
emellan, är det bra att vi har protokollfört att vi ska träffas
mera kontinuerligt. Det gör att vi kan planera bättre, och det
blir inte bortglömt. Det främjar vänskapsbanden och ökar
förståelsen för våra olika kulturer.

Sigvard Wallentin
HP i Lägret nr. 3 Thule
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Hilsen fra Finland
Jubileumshälsning från
Lägret Nr. 3 Ostrabotnia
Lägret nr. 3 Ostrobotnia gratulerar Lägrer nr. 6 Trøndelag
som nu i höst firar sitt 50-årsjubileum. Må många lyckosamma år följa Ert fina arbete
i brödra- och patriarkskapets
tecken.
Det är så, att de människor,
som jag har fått möta under
dessa tre nationers möten
mellan Norge, Sverige och
Finland har gett mig så mycket. Fina och återkommande
kontakter mellan olika folk har skapats. Man har långa tider
efter att vi setts kunnat med värme i hjärtat minnas de fina och
berikande möten som har hållits både under våra officiella
lägermöten och sedan senare på middagarna under kvällen.
Detta skapar en grogrund för välmående och en framtidstro på
vår verksamhet. Det finns helt enkelt en välvilja att se till att vi
även i framtiden får ha detta samarbete över gränserna till gagn
för oss och de ideal vi håller framme som Odd Fellows.
Än en gång hjärtliga gratulationer till Ert läger
Med patriarkaliska hälsningar

Kai Kallio
Huvudpatriark i Lägret nr. 3 Ostrobotnia
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Hilsen fra Leir nr. 21 Kongstanken
I anledning av Leir nr. 6
Trøndelags 50-årsjubileum sendes en hilsen fra Patriarkene i
Leir nr. 21 Kongstanken.
Jeg ser av tidligere jubileumsskrift at Leir nr. 6 Trøndelag
hadde innvielse av Patriarker i
egen Leir første gang 2. mars
1961, og da var det bl.a. med
fire brødre fra Steinkjer. Dette
førte til at vi senere fikk egen
Leir i Inntrøndelag.
Det har hele tiden vært et nært og godt forhold mellom våre
to Leire, med faste felles sommermøter hvert år, og slik har det
blitt knyttet mange gode og varige forbindelser. En god tradisjon som blir videreført.
Patriarkene i Leir nr. 21 Kongstanken ønsker dere lykke til
med jubileet, fortsatt gode arbeidsår og styrking av vennskapet
mellom våre Leire.
Med patriarkalsk hilsen i T. H. og B.

Stein Sexe
HP
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Sang til Leir nr. 6 Trøndelag
Tekst : Johan Fr. Dahle
Melodi: Auld lang syne (Skotsk folkemelodi)

Skal vennskap spire og slå rot i broderskapets ånd?
Skal vennskap knytte sterke bånd, kreves fasthet hånd i hånd.
Odd Fellows sak vil vinne frem når frøet først er sådd.
Leir Trøndelag kan vise vei til målet vårt er nådd.
La kjærlighet gi tro og håp til ren barmhjertighet.
La kjærlighet ta plass i deg fra nå og til evighet.
Leir Trøndelag har bruk for deg i Ordnens felles sak.
Leir Trøndelag har rom for deg samlet under felles tak.
La sannhet styrke fred på jord en kraft fra bror til bror.
La sannhet bli den rette vei for den bror som åpent tror.
Odd Fellows sak kan vinne frem når frøet først er sådd.
Odd Fellows sak kan vinne frem når først frøet er sådd.
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Fanen til Distrikt nr. 6
Den 17. mai 1998, samme år som Ordenen feiret 100 år
i Norge, kunne Odd Fellow Ordenen i Trondheim innvie sin
nye fane. En verdigere innvielse av Norges første Odd Fellowfane kan en vanskelig tenke seg. Det var et praktfullt vær denne
vårdagen, masse festkledde og glade mennesker. Omlag ca. 130
brødre og søstre fulgte fanen gjennom byen.
Da ideen om egen fane kom opp ble det umiddelbart satt
ned en komité med formål å legge frem konkrete forslag om
Ordensfane.
En av vår bys egen kunstnere, Einar Skjervold tok på seg
oppgaven å fremkomme med forslag til utforming, hans sikre
farge- og formsans skapte et utkast som alle involverte bifalt
med begeistring. Etter at forslaget var godkjent av Stor Sire
kunne produksjonen starte. Selve fanen ble sydd i Tyskland, tilbehøret kom fra Oslo Flaggfabrik og bæreselene var laget hos
firmaet Flaarønning i vårt nærmiljø.
Etter knapt to år med planlegging og produksjon kunne dette vakre symbolet til en pris av 35 000 kroner heves til glede for
ordensmedlemmer og andre. Fanen gjorde stort inntrykk blant
de tusener langs ruten under folketoget. De mange blikk, pekende fingre og kommentarer viste at dette var noe nytt for
mange. Det var en estetisk opplevelse for så vel publikum som
for ordensmedlemmene. Det ble en stilig synliggjøring av vår
Orden som det er all grunn til å være stolt av.
Fra 17. mai 1998 og frem til i dag har fanen vært i bruk utrolige mange ganger, foruten 13 ganger i 17. mai-tog, har den
vært brukt ved begravelser av døde søstre og brødre, og ved
spesielle leir- og logesammenkomster.
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Fanen sett forfra.

Fanen sett bakfra.
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I 17. mai-toget 2008.

I 17. mai-toget 2010.
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Embedskollegiet 2009–

Fremste rekke, fra venstre: Eks HP Terje selbo, Storrepresentant Oddbjørn Aalmo,
HP Tor Lamøy og YP Terje Verkland.
Bakre rekke, fra venstre: Sekr. Nils Mosdahl, Skattm. Rolf Henriksen,
Kass. Egil Toftaker og 1. HM Geir Småvik.
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Pionerene
Det er med den største ærbødighet at vi minnes de som gikk
i spissen for Ordenens utbredelse i vår del av landet. Når vi nå
tar frem den første Odd Fellow-bror og den første patriark i
distriktet, så er det for å la disse representere alle de som kom
etter og som også var med på å legge grunnlaget for den store
økning av vår Orden, ikke bare i vår landsdel men i landet som
helhet.
Peder A. Sandnes
Peder Andreas Sandnes
var den første Odd Fellowbror fra Midt-Norge og nordover.
Han ble innviet i Loge nr. 1
Norvegia den 23. april 1915,
og var en av initiativtakerne til
at Odd Fellowforeningen i
Trondhjem ble stiftet 9. desember 1916. Han ble Loge
nr. 3 Eysteins medlem nr. 1,
og han betraktes som initiativtaker til dannelsen av broderforeningen og senere stiftelsen av Loge nr. 6 Rune i sin fødeby
Kristiansund.
Peder A. Sandnes ble opptatt i Leir nr. 1 Norge på dennes
stiftelsesdag 2. november 1919, og han var en av initiativtakerne ved stiftelsen av Trondhjems Leirforening 10. november 1920. Da han døde 6. mars 1972, i en alder av 92 år,
hadde han vært medlem av Ordenen i nesten 57 år og hadde
gjennom årene mange embedsverv i så vel foreningene som
logen og leiren.
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Andreas B. Wedø
Andreas B. Wedø var vår
første patriark. Han ble innviet i Loge nr. 1 Norvegia 25.
januar 1917 og allerede 23.
mars 1918 ble han innviet og
fikk alle leir-gradene i Leir nr.
1 Waldemar i København.
Det var trolig på samme reise
at han den 27. mars 1918 ble
tildelt alle fire Rebekkagradene.
Han var meget aktiv i Odd Fellow-foreningen i Trondhjem
og var Loge nr. 3 Eysteins første OM, senere var han med å
danne Trondhjems Leirforening, og av møteprotokollen fremgår at han hadde et aktivt engasjement allerede fra første møtedag.
Andreas B. Wedø døde 4. februar 1929, samme dag avholdt
Leirforeningen sitt ellevte møte og formann Olav Setsaas holdt
en vakker minnetale og sa bl.a.:
«Som den første patriark i Trondhjem vil han, gjennom den
innsats han i en årrekke har gjort, altid blive bevaret av Odd
Fellow her i byen i takknemlig erindring.»

Går du i brodden for en alvorssak
kan ingen tvil få gjort deg sen og svak,
men tanken på dem som kommer efter
vil gi deg kallets tro og troens krefter.
Arnulf Øverland (1889–1968)
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Ordenens første år i Norge
Det er skrevet og talt mye om Ordenens tunge år fra starten
den 26. april 1898, om de første vanskelige årene, den manglende livskraft i Loge nr. 1 Norge og deretter vanskeligheter i
Loge nr. 1 Norvegia. Det hevdes at det først var etter at Loge
nr. 2 Eidsvoll ble stiftet i 1913 at det synes som Ordenen
hadde slått rot i vårt land. Barnesykdommene syntes da å være
overvunnet og utsiktene til fortsatt vekst var tilfredsstillende.
Inntil 1920 var de norske logene underlagt den danske jurisdiksjon. Selv om forholdet til de danske storembedsmenn var
godt, og spesielt forholdet til Stor Sire Petrus Beyer, var ønsket
om en norsk storloge sterkt blant de norske embedsmenn.
Etter hvert som antallet norske loger økte meldte kravet seg
om en suveren norsk storloge. For å realisere en slik tanke
måtte Ordenen ha minst én leir, og én leir bygger på minst fem
loger og minst 25 patriarker.
Bror Sam. Johnson hadde fått alle tre leirgradene i Leir nr. 1
Waldemar i København i 1909 og var i mange år den eneste
patriark i Norge, men Leir nr. 1 Waldemar skulle komme til å
gi leirgradene til flere nordmenn. I 1916 ble det to til, høsten
1917 reiste hele 17 brødre til København, 23. mars 1918 foretok ytterligere fem brødre samme reise; blant disse var vårt distrikts første patriark Andreas B. Wedø, og den 25. april 1919
fikk også J. M. Bergstrøm og P. G. Paulsen fra Trondheim alle
leirgradene i København.
Omsider fikk hele 27 norske brødre leirgradene i Leir nr. 1
Waldemar. Den norske Leirforening var allerede stiftet og
grunnlaget var nå lagt for å opprette en norsk leir.
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Den 2. november 1919 ble Leir nr. 1 Norge instituert i Oslo
under ledelse av den danske Stor Sire Petrus Beyer. På stiftelsesdagen ble også 48 brødre tildelt leirens samtlige tre grader,
blant disse var hele 13 fra Loge nr. 3 Eystein.
Ved utgangen av 1919 var det således i Norge én leir og åtte
loger, og ønsket om en norsk storloge kunne nå realiseres. Den
7. august 1920 ble Den norske Storloge instituert, og den første
norske Stor Sire ble Sam. Johnson, som i flere år hadde arbeidet med å spre interessen for Ordenen over hele landet.
Ett hundre år etter den vaklende starten står Odd Fellow
Ordenen i Norge frem som en mektig og livskraftig organisa-sjon. I juni 1998 talte organisasjonen hele 134 Odd Fellow
Loger, 22 leire og seks leirforeninger og utsiktene til fortsatt
vekst er uten tvil til stede.

Treet som du ikke kan favne
omkring, vokste opp fra den spede
spire.
Lao Tze ca. 604–531 f.Kr. (Kinesisk filosof)
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Leirinstitusjonen - mål og mening
Vår gren av Odd Fellow Ordenen ble instituert 26. april
1819, og allerede i 1821 ble det innført en ny grad:
Den Gyldne Leveregels Grad. Vår stifter Thomas Wildey hadde de
første årene god kontakt med den engelske Odd Fellow og fra
Manchester Unity fikk vi i 1824, som gave, en ny grad: Patriarkgraden. I 1825 innførte Thomas Wildey Den Kongelige Purpurgraden.
Disse tre gradene ble i begynnelsen bare tildelt Eks OM som
skulle bli medlemmer av Storlogen.
Den 16. januar 1829 utstedte Den Suverene Storloge et fribrev for en «Leir av patriarker» med bemyndigelse til å tildele
disse tre grader til brødre som innehadde Den Høye Sannhets
Grad.
I utgangspunktet var leirens oppgave å tildele disse grader.
Leiren besto dermed av Ordenens mest erfarne og entusiastiske brødre. Det er grunn til å tro at dette har vært i tankene
da man utformet leirlovens § 1: «Leirens formål er gjennom undervisning å høyne forståelsen, styrke følelsen av allment broderskaps forpliktelse og støtte all Odd Fellow gjerning.»
Norge fikk sin første leir i 1919, Leir nr. 1 Norge. Allerede
året etter, den 10. november 1920 ble den første leirforening
stiftet, og det var i Trondheim det skjedde. Dermed var grunnlaget for vår Leir lagt, men det skulle gå 40 år før dette resulterte i Leir nr. 6 Trøndelag, 19. juni 1960. Norge har i dag
25 leire.
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Leiren har aldri fått noen organisasjonsmessig plattform,
men til tross for det har Storlogen vært interessert i å utnytte
den erfaring og entusiasme som leirene representerer. På den
nordiske Stor Sire-konferanse i Stockholm i 1973 ble det nedsatt en komité for å definere: «Leirens formål og mening». Det
ble her foreslått diverse oppgaver, men uten å gi leiren en organisasjonsmessig plattform.
Leiren selv arrangerte sine HP-møter annethvert år uten at
man kom videre. Stor Sire Einar Brovoll nedsatte en arbeidsgruppe som skulle forsøke å plassere leiren i organisasjonen.
Hele vår Ordens organisasjon ble vurdert og leirens plass, arbeidsform og oppgaver ble beskrevet, men den egentlige konklusjon var at arbeidsgruppen anbefalte å opprette distriktsråd;
hvilket ble vedtatt på Storlogemøte i 1990.
Leirens Samarbeidsorgan og HP-møtene som i alle år har
hatt problemer med å fungere, ble oppløst i 1997.
Leirens oppgave er dermed tilbake til utgangspunktet:
«Å videreføre logenes gradsarbeid ved å tildele leirens grader,
knytte forbindelse og styrke forholdet mellom brødrene i distriktet og dermed også logen.»

En reise på tusen mil begynner med
et eneste skritt.
Lao Tze ca. 604–531 f.Kr. (Kinesisk filosof)
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Leirgradene
Vår gren av Odd Fellow Ordenen ble instituert 26. april
1819. Gjennom våre ritualer kjenner alle brødre Ordenens
historie i grove trekk, men de færreste kjenner til leirinstitusjonens tilblivelse. Opprinnelsen er, i likhet med selve
Ordenen, hyllet i mørke, man vet ikke riktig hverken hvor og
når den først oppsto. Da Thomas Wildey og hans medhjelpere
kjempet for Ordenens eksistens omkring 1819, kjente de ikke
annet enn de tre originale gradene som de hadde mottatt fra
England, nemlig: 1. Den hvite, 2. Den blå og 3. Den skarlagensrøde.
I 1820 ble gradene Forbundsgraden (The Governant Degree)
og Erindringsgraden (The Remembrance Degree) tilføyet til de
amerikanske gradene men ble kort tid etter tatt ut av ritualet.
Den første omtale av hva som er kjent som en leirgrad er i
protokollen for Maryland Storloge datert 22. februar 1821 hvor
det fremgår at fem Eks OM ble tildelt Den Gyldne Leveregels
Grad; én av disse fem var Thomas Wildey. Denne grad hadde
nylig blitt laget og meddelt til ledelsen for Den amerikanske
Orden, og den ble deretter en del av ritualet for de amerikanske
logene. Graden, som mange mener kommer fra England, ble
betegnet som Den fjerde Grad og den ble tildelt nye storlogemedlemmer.
I begynnelsen av 1825 introduserte Thomas Wildey en ny
grad som fikk betegnelsen Den femte Grad – etter mange navneendringer er den nå best kjent som Den Kongelige Purpurgrad.
Man vet ikke hvem som har skrevet graden, men det skal ikke
være noen tvil om at den er av amerikansk opprinnelse.
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Fra «The illustrated histoty of Odd Fellowship» utgitt i New York, USA, i 1913.

På samme tid som den Den Kongelige Purpurgrad ble introdusert i Amerika, var en ny grad under arbeid i England. Denne
graden ble i 1825 presentert for et utvalg fra Manchester Unity
i England, og ble omgående godkjent for bruk i England under
navnet Patriarkgraden. Samme sommer var bror Eks OM
McCormick fra Baltimore på besøk i England og her ble han
tildelt den nye graden.
Bror McCormick bragte graden med seg til Amerika hvor
den ble opptatt som den Den sjette Grad, og den ble et ytterligere tillegg til Ordensverket.
Disse tre gradene ble kun tildelt Eks OM ved deres inntreden i storlogen, men i 1829 ble dette endret til å gjelde alle
brødre som hadde Den Høye Sannhets Grad, samtidig ble rekkefølgen av gradene endret. Patriarkgraden ble leirens 1. grad, deretter fulgte Den Gyldne Leveregels Grad og til slutt Den Kongelige
Purpurgrad.
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I den første tiden var det adskillige mangler ved gradene,
som stort sett rommet passord og tegn og som for en vesentlig
del savnet rituell tekst. Etter flere rettinger forelå det i 1881 et
endelig ritual som stort sett fremdeles er gjeldende.
Den 15. mai 1827 bevilges det første fribrev til dannelse av
en loge utelukkende med det som formål å meddele leirens grader. Denne første loge i sitt slag ble kalt «Leirloge nr. 1», og
dermed var leirinstitusjonen lagt. I 1829 ble det utstedet et nytt
fribrev for denne logen, dette ble gjort gjeldende for en Leir av
Patriarker og fikk navnet «Jerusalem Leir nr. 1»

Vokt begeistringens ild –
livets største nådegave
til menneskeheten.
Dør de, blir livets spill fargeløst.
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Trondhjems Leirforening
Allerede 10. november 1920 ble den første norske leirforening stiftet i Trondheim – foreningen hadde da 15 medlemmer – alle patriarker tilhørte Leir nr. 1 Norge.
På foreningens første møte ble patriark O. Wold valgt til formann, patriark Peder Sandnes til skriftfører og patriark Olaf
A. Solem til kasserer. Foreningens andre møte ble avholdt den
1. desember 1921 (ett år etter stiftelsen). På dette møtet var det
tolv patriarker til stede. Det ble bestemt at foreningens navn
skulle være Trondhjems Leirforening, kontingenten ble fastlagt
til 200 kroner per år og «der skal holdes et møte for kvartalet
og ellers saa ofte bestyrelsen finder det nødvendig».
Trondhjems Leirforening var direkte underlagt Leir nr. 1
Norge, som kom til å virke som en «vandreleir» for mange leirforeninger i vårt langstrakte land. På foreningens møter gikk
tiden for det meste med til å referere skriv mellom leiren og de
ulike leirforeninger, sjelden ble det avholdt foredrag eller diskusjoner om Ordensarbeidet eller etikk. Det som utenbys patriarker fikk vite, var nærmest ved tilfeldig korrespondanse eller ved
leilighetsvis besøk i Oslo. Den inspirasjon som foreningens
medlemmer skulle få ved deltagelse på leir-slagninger var minimal, da avstanden til Oslo var stor og kostnadene deretter. Det
ble forsøkt avholdt leirslagninger også utenfor Oslo, men det
var anstrengende reiser og hvert møte tok mye tid for leirens
embedsmenn.
Av protokollene for Leirforeningen fremgår det at møtehyppigheten er lav, likeså fremmøtet. Fra starten i 1920 og
frem til 1940, ble det avholdt 31 møter dvs. gjennomsnittlig
ca. 1½ møte per år, og på møtene deltok som regel syv-åtte pa-
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triarker av et medlemstall på omlag 15. I tillegg til at møtene
muligens ikke var givende nok for patriarkene, må en ta i betraktning at helt frem til 1954 var Loge nr. 3 Eystein den eneste
broderloge i Trøndelag, og at patriarkene møtte hverandre på
de ukentlige logemøtene.
Av merkesaker i foreningens mangeårige virke må nevnes
Det Skandinaviske Odd Fellow-stevnet som ble avholdt i
Trondheim i 1930. Dette var en mektig inspirasjon for Logen
og den unge Leirforningen (stevnet omtales separat i denne beretning). Likeledes ble det så vel før som etter krigen lagt ned
et stort arbeid i opprettelsen av et Odd Fellow bibliotek. Dessverre synes det som at interessen for dette har forsvunnet og
mye litteratur er borte og restene er spredt på mer eller mindre
ukjente steder.
Etter krigen øker interessen for Odd Fellow-arbeidet i distriktet, og flere loger blir etter hvert stiftet i de kommende titolv årene. I november 1946 sendte leirforeningen inn et forslag om kallelse av hele 30 brødre, av disse ble ni opptatt i forbindelse med en leirslagning i Trondheim 8. og 9. mai 1947.
For Trondhjems Leirfornings vedkommende avholdes det
stort sett ett møte per kvartal, og i 1950-årene øker oppmøtet
til cirka 15 patriarker per møte.
I slutten av 1950-årene syntes medlemmene i leirforeningen
at tiden var inne til konkrete planer om å stifte en leir. På møte
7. oktober 1959 velges embedskollegium for en ny eventuell
leir, og på møte den 12. november refereres godkjenning fra
Stor Sire om å opprette en leir i Trondheim for Trøndelag og
Nordland.
I tiden som fulgte var det stor aktivitet i foreningen, dato for
stiftelsen ble fastlagt til 19. juni 1960 og etter begrunnet forslag
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fra patriark Sverre Gilstad ble navnet bestemt til «Trøndelag»,
noe som også Storlogen kunne akseptere.
Det skulle ta hele 40 år før Leir nr. 6 Trøndelag ble instituert
– så når vi i år feirer 50-årsjubileum, så er dette i virkeligheten
også et 90-årsjubileum.
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Instituering av Leir nr. 6 Trøndelag
Institueringen foregikk i logelokalene i Thomas Angells gt. 8
den 19. juni 1960, fra møteprotokollen gjengir vi enkelte deler
av møtet:
«Høytideligheten ble åpnet kl. 18.00 med møte i Trondhjems Leirforening. Formannen Eks OM Reidar Gjestad åpnet møtet og ønsket
alle fremmøtte patriarker velkommen til det 146de møte, og som nu ble
det siste i Trondhjems Leirforening snart 40-årige historie. Han syntes
det i den anledning var riktig å minnes det arbeid som de siste årene
var gjort for å nå det mål som alle hadde sett frem til, ja helt fra første
stund, å få en leir for Trondheim og Trøndelag. Når nu målet var nådd
ville han på det hjerteligste takke alle patriarker for den helhjertede
innsats alle hadde gjort, hver på sin plass
Så ble Stor Sir Harrald Østereng med storembedsmennene og tilreisende innbutte gjester ført inn av Stor-Marsjal Edgar Otterbeck.
Under forsete av Stor Sire ble så Leir nr. 6 Trøndelag instituert
og dens ”Charter” mottatt av chartermedlemmene: John Fjeldvik,
Chr. Christensen, Reidar Gjestad, Sverre Gilstad og Arvid Schive.
Deretter ble de valgte embedsmenn, under den vanlige høytidlige seremoni installert i sine embeder.»
Etter dette ledet den nyutnevnte HP John Fjeldvik installasjonen av de øvrige embedsmenn, etterfulgt av gratulasjoner og
gaveoverrekkelse fra Storlogen, leire, loger og privatpersoner,
før den offisielle avslutning på møtet «rettett HP en varm takk til
Stor-Sire og Storembedsmennene for den meget vakkert fremførte seremoni
og likeså for alle hilsener, gratulasjoner og gaver».
Leiren ble så avsluttett på tradisjonell måte og alle begav seg
til selskapslokalene for videre feiring av begivenheten.
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Embedskollegiet 1960

Første rekke fra venstre: Chr. Christensen, John Fjeldvig, Reidar Gjestad, Sverre Gilstad.
Andre rekke fra venstre: Hans Svee, Arvid Schive, Øistein Ronæss. Nils Sivertsen.

Logesalen i Thomas Angells gate 8.
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Det første Skandinaviske Odd Fellow-stevne
Første gang tanken om et Skandinavisk Odd Fellow-stevne
i Trondheim ble lansert, var på leirforeningens møte den
14. februar 1929 hvor et brev fra HP Joh. Middelthon refereres. I protokollen føres følgende beslutning:
«Man enedes om å resoneere på leirslagning i 1929 mot å få dette
henlagt til tiden omkr. St. Hans 1930 i forbindelse med H.P.-møtet
som da forutsettes henlagt til Tr.hjem og det almindelige skand. patr.
møte. Ved en sådan anledning burde man kunne påregne stor tilslutning.»
Datoen for stevnet ble senere satt til 4., 5. og 6. juli 1930,
dette var midt under feiringen av 900-årsjubileet for slaget ved
Stiklestad. I løpet av 1929 og våren 1930 ble det stor aktivitet
i den lille leirforeningen, som sammen med brødre fra Loge nr. 3 Eystein satte ned en arrangementskomité.
Eystein-brødrene tok seg av
den tekniske avviklingen av
møtene og i god Odd Fellowånd tok søstre fra Loge nr. 4
Pax seg av deltagernes hustruer
under oppholdet.
Det nyoppførte Studentersamfundet ble benyttet ved alle
innendørs aktiviteter, i den anledning ble «Storsalen» innviet
til logesal, og for de utendørs
aktivitetene ødslet værgudene
med sol og varme.
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Logemøte i Studentersamfundet 5. juli 1930.

Bilde fra 1930 settes inn her
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Norsk Odd Fellow Blad ga et fem-siders referat fra stevnet,
av dette gjengir vi kun et lite utsnitt:
«Stevnet fikk et i alle deler meget vellykket forløp. Tilslutningen var
bra - særlig under hensyntagen til vårt lands store avstander. Foruten
de tre lands Stor Sirer møtte bl.a. Stor-Sekretærene for Sverige og Norge, representanter for danske og svenske leirer og loger, halvparten av
Den norske Storloges representanter og en rekke OM.»
I tillegg til de ovenfor nevnte gjester var det også to representanter fra en loge i Chicago, og endelig mange patriarker fra
alle deler av vår land.
Under stevnet ble det holdt dyptpløyende foredrag, av emnene nevner vi:
«Leirens forhold til logearbeidet», «Hvorledes skapes den gode tilgang til Ordenen, og hvorledes kan den holdes fast», «Kan
man med rette påstå at Odd Fellow Ordenen er en kulturfaktor» og bror Stor Sire Gustav Eriksen «Tilgang, avgang og passivitet».
Om ett av disse foredragene sier Leir nr. 1 Norges protokoll
at: «det var så fremragende utarbeidet og klart fremført at det alene ga full
valuta for reisen til Trondheim».
Stevnet ble en begivenhet som ga impulser og var en stor
opplevelse for den representative forsamling. Samværet i
Trondheim ble en kilde til fremgang for Ordenen, og i høy
grad kontaktskapende.
Som en kuriositet kan til slutt nevnes at leie av Storsalen var
150 kroner per dag og 10 kroner for hvert av de tilstøtende selskapsværelser som ble benyttet. Hele arrangementet ga et underskudd på kroner 6,97– dette ble søkt dekket av Leir Norge.

34

35

Midt-Nordisk leirsamarbeid
Fra Ordenens første dag i Trondheim, har det vært kontakter og samarbeid med loger i vårt naboland Sverige. Som nevnt
annet sted i beretningen, så ble det i Trondheim arrangert et
større nordisk Odd Fellow-stevne allerede i 1930. Mange vennskapsbånd ble knyttet over grensene, disse har vært holdt ved
like av ivrige brødre og patriarker. Flere loger i Trøndelag har
i dag aktive venneloger i så vel Sverige som Finland.
For Leirens vedkommende har det i flere år vært årlig besøk,
spesielt til Leir nr. 3 Thule i Sundsvall. Det synes som at det
i 1984 ble starten på et mer planmessig arbeid på begge sider av
grensen, og etter hvert kom også Finland med. Den 6. februar

Det tredje Midt-Nordiske Odd Fellow-stevne i Trondheim 1986.
Fra venstre: HP Erik Burmann, DDSS Martin Hede, DDSS Gunnar Mélin,
SS Einar Brovold, DDSS Kåre Botten, Lars Lennarth og HP Per Olav Hansen.

36

Eks HP Per Olav Hansen har en hyggeprat med ExÖM Urban Karlsson
på møtet i Sverige 21. februar 1998.

dette år avla fire patriarker fra vår Leir et besøk til Leir nr. 3
Thule, Sunnsvall i forbindelse med installasjon av embedsmenn, samtidig besøkte de Loge nr. 38 Vintergatan.
Allerede på møtet den 2. april 1984 hilste Leirens sekretær, A. Karsten Bang fra HP Ola Rimö i Leir nr. 3 Thule og
DDSS i Distrikt 10, Gunnar Mélin i Sundsvall. Han hadde deltatt på et møte i Sverige i forbindelse med det arbeidet som var
i gang med å skape et samarbeid i Midt-Norden. Som et resultat av dette kom ti patriarker fra Sverige og Finland på besøk til
Trondheim den 5. oktober. De deltok på leirmøtet og overvar
innvielse av syv nye patriarker.
Samtalene om samarbeid fortsatte også i 1985 med besøk
i Sundsvall den 6. mai, den 22. juni forbindelse med Leirens
25-årsjubileum i Trondheim, og den 9. september var det igjen

37

Eks HP A. Karstein Bang har en hyggeprat med Eks Storsire Dag Wallén.

besøk i vår Leir fra Sundsvall, med gjenbesøk senere i september i Sundsvall av tolv patriarker fra Trondheim, og den
29. november hvor fem patriarker var på besøk ved leirslagning
i Östersund.
I dagene 16. og 17. mai 1986 ble det avviklet et «MidtNordisk Odd Fellow-stevne i Trondheim». Til dette kom det,
inklusive damene, 49 svenske og elleve finske deltagere. Dette
stevnet etterlot seg et stort minne for alle som deltok, og det
ble en ytterligere styrkelse av nytt og gammelt bekjentskap.
At Midt-Nordisk leirsamarbeid var en realitet ble besøket til
Vasa i Finland en bekreftelse på. Torsdag den 4. september
1986 startet en buss fra Trondheim og en fra Nord-Trøndelag
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med til sammen 28 patriarker og 23 fruer på tur til MidtNordisk Leirmøte i Leir nr. 3 Ostrobotnia, Vasa. På veien var
det lunsj-stopp i Östersund hos Loge nr. 133 Pehr Wargentin
og kaffe-stopp i Sundsvall hos Leir nr. 3 Thule.
Fredag den 5. september ble fellesleiren åpnet av HP Erik
Burmann. Salen var fullsatt av finske, svenske og norske patriarker. Etter den tradisjonelle åpningsseremonien ble ti nye patriarker ført inn for opptagelse i Leiren. Det ble overbrakt hilsninger og utvekslet erfaringer fra de respektive leire. Senere på
kvelden var det arrangert en fest-supé i Svenska Klubben hvor
også damene deltok. Lørdag ble det omvisning i Vasa, og søndag ble kursen satt hjemover.
På møtet mandag 7. april 1997, overvar ti svenske patriarker
fra Leir nr. 3 Thule tildelingen av DKP-graden på Kystad.
Etter tildelingen i logesalen ble det servert middag med påfølgende kaffe og tilbehør. Tirsdag ble det arrangert et fellesmøte
med ti svenske og ti norske patriarker. Man ble enige om å øke
samarbeidet over landegrensene og få det inn i fastere former.
Ett av tiltakene var å oppnevne en fast kontaktperson i
respektive leire for koordinering av treffene, upåvirket av skifte
i embedskollegiene.
I ettertid ser en at møtet i Trondheim la grunnlaget for et videre og mer systematisk samarbeid med kontaktpersoner og utveksling av referater. Det synes som at interessen for å besøke
hverandre er økende, og i ettertid kan man slå fast at følgende
møter ble arrangert:
13. og 14 april 1997, Midt-Nordisk Embedsmannsmøte
i Trondheim,
25. oktober 1997 i Sollefteå,
21. oktober 2000 i Trondheim i forbindelse med vår Leirs
40-årsjubileum (se omtale av denne begivenhet annet sted
i beretningen),
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2. mai 2003 i Trondheim,
Midt-Nordisk Embedsmannsmøte,
18. september 2004 i Jakobstad Midt-Nordisk Leirtreff,
13. april 2007 i Trondheim, Midt-Nordisk Leirtreff,
20. september 2008 i Sundsvall,
Leir nr. 3 Thules 100-årsjubileum,
24. januar 2010 i Sundsvall,
og det foreligger planer om kommende møter:
19. september 2010 i Trondheim,
ved Leirens 50-årsjubileum,
2012 i Sundsvall, gradtildeling,
2014 i Jakobstad. Leir nr. 3 Ostrobotnias 50-årsjubileum.
Til tross for store avstander og lang reisetid, så fortsetter
patriarker i de tre land å besøke hverandre jevnlig. Det er spesielt gledelig at ledende embedsmenn i de berørte leirene fører
arven videre ved å delta aktivt i prosessen for utbredelse av
vennskap over landegrensene. Like viktig er det at nye og yngre
patriarker deltar i denne prosessen, det er disse som skal overta
stafettpinnen og føre den videre inn i fremtiden slik at interessen for et Midt-Nordisk leirsamarbeid med gjensidige besøk
hos hverandre opprettholdes.

Et tårn på ni etasjer var fra først av
bare en håndfull jord.
Lao Tze ca. 604–531 f.Kr. (Kinesisk filosof)
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Leirens 25-årsjubileum
Leirens 25-årsjubileum ble arrangert som en Festleir den
22. juni 1985 i lokalene i Thomas Angells gate 8. Blant de 58
tilstedeværende var også Stor Sire Erik Evjen fra Den Uavhængige Norske Storloge, DDSS Gunnar Mélin fra Distrikt 10
i Sverige, DDRP Martha Hafstad og DDSS Kåre Botten fra
Distrikt nr. 6 Trøndelag, HP Ola Rimö fra Leir nr. 3 Thule,
Sundsvall, HP Sigurd E. Jensen fra Leir nr. 14 Sørlandet. Ellers
var Rebekkalogene og Odd Fellow-logene i Trøndelag representert samt flere patriarker fra Leir nr. 3 Ostrobotnia, Finland.
HP Odd Lillegraven åpnet møtet og ønsket patriarkene og
gjestene fra inn- og utland velkommen. SS Erik Evjen frembrakte hilsen og takk fra Den Uavhængige Norske Storloge.
I sin festtale sa HP Odd Lillegraven bl.a. «Gjennom hele historien har begavede menn og kvinner rettet blikket utover dagliglivets kamp
for tilværelsen, for å utvikle nye ferdigheter og hjelpemidler, og har
søkt etter en dypere mening med menneskets tilværelse her på jorden. De
erfaringer som er gjort – og de oppfinnelser som er skapt – har vandret fra
den ene kulturkrets til den andre. Enkelte religioner er blitt verdensomspennende trossamfunn, og tekniske landevinninger har kommet hele
kloden til gode: Pionerenes innsats er blitt vår felles arv.» Han nevnte så
at Thomas Wildey var en av disse pionerene på sitt område, og
at han skapte grunnlaget for kveldens festloge. HP takket deretter for alle hilsener og gaver Leiren hadde fått.
Festlogen ble avsluttet ved at patriark Reidar Skard fra Loge
nr. 44 Stein fremførte nydelig sang og musikk som han selv
hadde skrevet. Etter at leiren var lukket ble det servert middag
med derpå følgende kaffe avec i selskapslokalene, for mange
ble det en sen kveld.
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Leirens 40-årsjubileum
Feiringen av Leirens 40-årsdag ble avholdt lørdag den
21. oktober 2000 med mange gjester fra inn- og utland. Allerede tidlig på formiddagen ble det arrangert omvisning i Erkebispegården og Rustkammeret for 20 spesielt innbudte gjester
med Stor Sire Oddvar Granlund og frue i spissen. Etter omvisningen inntok gjestene en bedre lunsj på Grenaderen Restaurant.
Senere på kvelden ble selve jubileumsfesten, med 80 festkledde og feststemte deltagere, avholdt i logelokalene på
Kystad Gård. Blant gjestene kan nevnes: Stor Sire Oddvar
Granlund, som representerte Den Norske Storloge, DSS Göte
Zetterberg, som representerte den svenske Storlogen, Lägret

Stor Sire Oddvar Granlund overrekker HP Oddbjørn Aalmo Storlogens plakett
til minne om 40-årsjubileet.
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Fra venstre: Fru Annalise Zettergren, DSS Göte Zettergren som hilste
fra den svenske Storlogen, og Eks HP A. Karstein Bang.

nr. 3 Thule, Sundsvall var representert ved HP Åke Davidsson, Leir nr. 21 Kongstanken ved 1. HM Jacob Haug.
Fra Distrikt nr. 21 var invitert DDSS Hans P. Hansen, Eks
DDSS Fritz Berg og Eks DDSS Asbjørn Eklo. Fra vårt eget
distrikt: DDSS Knut Rotås, Eks DDRP Martha Hafstad og
Eks HM Ingrid Dahl fra Leir nr. 9 Trondheimen.
I tillegg var samtlige Ordensenheter i distriktet representert,
leirens egne patriarker, derav ni av Eks HP-ene, syv patriarker
fra Lägeret nr. 3 Thule og syv patriarker fra Leir nr. 21 Kongstanken og var også å se blant gjestene.
Festlighetene ble åpnet kl. 18.00 med Festleir. HP Oddbjørn Aalmo ledet deltagerne gjennom festritualet på en vakker
og sikker måte, patriark Reidar Skar fra Leir nr. 21 Kongstanken var gjestende organist og Eks HP Leif Dahle deltok
med opplesing og sang.
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Fra venstre: DDSS Knut Rotås, fru Berit Granlund,
Stor Sire Oddvar Granlund og HP Oddbjørn Aalmo.

Etter at den rituelle delen av Festleiren var avsluttet, spilte
tre kvinnelige musikere fra kammerorkesteret Trondheimssolistene; Marit Laugen fiolin, Ragnhild Torp bratsj og Cecilie
Koch cello. De tilstedeværende fikk en uforglemmelig stund
med toner av Beethoven, «Gabriels obo» av Moricone og
«Solveigs sang» av Grieg. Damene og deres program ble presentert av patriark Arve Lønnum.
Til slutt ble det tid for gaveoverrekkelser til jubilanten. Av
gavene kan nevnes at fra distriktes Odd Fellow-loger ble gitt to
lysestaker, fra Leir nr. 21 Kongstanken en nydelig håndbjelle,
fra Lägeret nr. 3 Thule en keramikklykt, blomster fra Rebekkadistrikt nr. 6, fra Odd Fellow Distrikt nr. 6 og fra Rebekkaleir
nr. 9 Trondheimen og fra distriktets Rebekkaloger en gavesjekk.
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Stor Sire Oddvar Granlund og en rørt HP Oddbjørn Aalmo
takker for all oppmerksomhet.

HP Oddbjørn Aalmo takket for gavene og holdt deretter
kveldens festtale. Før Leiren ble lukket avsluttett gjesteorganist Reidar Skar med stemningsfull sang og musikk for en
lydhør forsamling.
Etter at Leiren var lukket begav alle seg til selskapslokalene
hvor det ble servert en forfriskning før jubileumsmiddagen ble
servert av åtte matriarker fra Leir nr. 9 Trondheimen. Bordet
var vakkert pyntet og ved hver kuvert lå et eksemplar av Jubileumsberetningen, som var skrevet av Leirens sekretær.
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Eks HP A. Karstein Bang i interessant samtale med Eks OM Bård Olav Røsæg,
Loge nr.133 Otto Sverdrup.

Kveldens toastmaster var en meget opplagt 1. HM Leif Leonhardsen, som ledet gjestene på en stilfull og korrekt måte
gjennom måltidet. Etter forrett – laksepaté – leste Eks HP Leif
Dahle «Prolog til Leir nr. 6 Trøndelag» skrevet av Knut Ferdinand Dahl.
Før talerne slapp til ble hoverretten servert – kalvestek med
tilbehør. Deretter fikk Stor Sire Oddvar Granlund ordet, han
oppfordret bl.a. patriarkene til å se fremover i arbeidet for Tro
– Håp og Barmhjertighet. Talen ble avsluttet med at han overleverte en gave med Storlogens segl, han utbrakte en skål for
Leir nr. 6 Trøndelag og nasjonalsangen ble avsunget.
Etter desserten – Pære Belle Helén – talte HP Oddbjørn
Aalmo og takket for fremmøtet og for alle gaver og hilsninger.
Han kom inn på moralen i dagens samfunn og sa bl.a. «at den
er ikke den aller beste, og det er en bekreftelse på at behovet for, og beretti-
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Eks HP Jacob Johan
Haug hilser fra
Leir nr. 21 Kongstanken.
Fra venstre ser vi:
DSS Göte Zettergren og
Eks HP A. Karstein Bang.

gelsen av, en Orden som vår, så absolutt er til stede i likeså stor grad som
tidligere». Han kom så inn på det grunnlag, eller ståsted, «som vi
som Odd Fellows har og som kan variere med den enkelte person, men at
med felles innsats kan vi strekke oss mot de høye mål vår lære har vist
oss».
Som seg hør og var det flere som tok ordet, hilsninger ble
overbrakt og mange ble takket. Som avslutning takket Eks HP
Johan Frederik Dahle for et utmerket måltid.
Selskapet trakk seg så tilbake til salongene for kaffe avec og
flott underholdning.
Til slutt ble det tid for litt småprat før alle tok fatt på hjemveien.
En begivenhetsrik dag var til ende.
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PROLOG
til Leir nr. 6 Trøndelag
ved 40-årsjubileet den 21. oktober år 2000
Patriarker i hele Sør-Trøndelag, 6. distrikt,
i dag kan vi si det, poetisk i dikt,
vi heiser vårt flagg og gratulerer hverandre;
i sannhet erkjenner vi at kjærlighet er vårt opphøyede mål
den tid vi får å vandre.
Tenk, vår Leir fyller 40 år,
vi kan undre oss over hvordan årene går.
Det var vel den 19. juni i 1960
det ble plantet et tre med kraft og vekst i,
og helt ifra den spede begynnelsestiden
treet vokste seg stort, det er all vår viden.
Leiren vokste sakte, men sikkert frem
og ble for logebrødrene nesten som et annet «hjem»,
vi vet, samhold og varme gir liv til alt som gror,
og her i «Leiren» ga fellesskap glede til hver bror.
Jo da, i kveld har vi grunn til å se oss «attende»,
et blad i Leirens historie kan vi atter vende.
For Leir 6, Trøndelag, tok arbeidsoppgaver den møtte
med pågangsmot, og vi vet den har vært til støtte
for mang en bror, for mang en loge som virket
for Ordenens sak, men som følte at om det knirket
så sto Leiren bak, arbeidet som var i Wildeys ånd til å hjelpe, støtte opp og gi en vennskapshånd.
Jo, Leiren har vokst og hatt sin forgrening
til beste for arbeidets dypere mening,
dette at brødrene gis innsikt i alle ting
som ligger innenfor Odd Fellows gode ring.
Vår Leir er ikke våre logers overordnede leder,
nei, den skal veilede, vise brødrene de rette gleder.
Hva kan så du gi igjen ifra deg selv
av det du i ditt hjerte bær, fra aller første kveld?
«Du skal adlyde Ordenens lære, følge gode råd,
og omsette i din hverdag dens formaninger til dåd.»
Må så vår Leir nr. 6 Trøndelag få være våre logers felles «tak»
til gavn og styrke for Odd Fellows gode sak.
Gratulerer med jubileet!
Hilsen fra
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De første lokalene for Leiren
Odd Fellow i Trondheim hadde levd under skiftende lokaler
frem til 1959, da besluttet Loge nr. 3 Eystein og Loge nr. 42
Humanitas å godta et tilbud fra Bergen Privatbank om et
makeskifte med logenes eiendom i Dronningens gate 8 og
bankens eiendom Thomas Angells gate 8.
Det måtte store omarbeidinger til før lokalene kunne brukes
som logelokaler, men først på året 1960 var det klart for innvielse av lokalene og Rebekkalogene nr. 4 Pax og den nystiftede Rebekkaloge nr. 20 Märtha samt Loge nr. 3 Eystein og

Logelokalet i Thomas Angells gate 8.
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Kystad Vestre.

Loge nr. 42 Humanitas kunne flytte inn og ønske Loge nr. 66
Gunnerus (stiftet den 18. juni 1960) og Leir nr. 6 Trøndelag
velkommen.
Etter hvert som Ordenen i Trondheim vokste både i antall
loger og medlemmer, og med økende interesse for Leiren , ble
det behov for flere og større lokaler.
I 1982 kjøpte Odd Fellow Ordenen i Trondheim Kystad
Vestre, og etter nesten to års restaureringsarbeid kunne lokalene innvies til Ordenslokaler den 2. november 1984.
Ganske umiddelbart ble de nye lokalene hovedsete for Leir
nr. 6 Trøndelag.
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Nye Ordenslokaler i 2008
På slutten av 2006 kom det frem krav til styret i Odd Fellow
Sentrene AS (OFTS) om omfattende vedlikeholdsarbeider i så
vel Thomas Angells gate som på Kystad Gård. I den påfølgende debatten kom det også opp tanker om samlokalisering
av logene i Trondheim, og spørsmålet om å få et nytt Ordenshus ble derfor tatt opp som et alternativ. Styret satte ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å legge frem et forslag for nytt
ordenshus.
Arbeidsgruppen arbeidet effektivt og raskt, og kunne etter
vurdering av flere alternativer, legge frem en anbefaling om
kjøp av Blindes Hus i Hørløcks veg 66 på Skovgård ved
Jakobsli, ca. fem kilometer fra sentrum. Dette forslaget kunne
et stort flertall av medlemmene akseptere, slik at godkjennin-

Den nye Ordensbygningen ligger vakkert til ved hovedinnkjøringen til Trondheim
fra nord, den er godt synlig fra Europavei 6.
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På Leirens møte den 1. februar 2010 var hele 135 patriarker til stede i lokalene.

gen i logene, i leirene og i Generalforsamlingen i OFST AS ble
raskt behandlet og godkjent. Planene ble oversendt Storlogen
hvor kollegiet behandlet og godkjente søknaden i mai 2007.
Et gedigent dugnadsarbeid ble igangsatt umiddelbart, flytting
fra Thomas Angells gate og Kystad Gård ble planlagt utført fra
midten av desember 2007 til midten av januar 1908 januar, og
innvielsen ble foretatt som planlagt 18. og 19. januar 2008.
Bygningen var opprinnelig oppført i 1979 i betong og med
teglstein i fasaden, inne var det bl.a. et svømmebasseng som
ble omgjort til logesal. Totalt er arealet på 2147 m2 fordelt på
kjeller, sokkel, 1. og 2. etasje, i dette inngår ca. 600 m2 som er
utleid til kontorer og undervisningsrom. I de gjenværende lokaler er det to «sett» logesaler, salonger, spisesaler, kjøkken, toaletter, garderober og diverse rom for lagring av utstyr, arkiver
og lignende. Logesalene med tilhørende rom er beregnet for
henholdsvis 135 og 85 personer, og begge områdene kan nyttes
samtidig uten å forstyrre hverandre. Dette har øket kapasiteten
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Det er vanskelig å forstå at den nye flotte logesalen tidligere var svømmebasseng.

betraktelig. Leirene disponerer den største logesalen med tilstøtende rom for sine møter.
Til innvielsen av lokalene i Thomas Angells gate 8 i 1960 ble
det skrevet en sang som hyller det nye hjem for søstrene og
brødrene. Fra denne sang «låner» vi siste vers som lyder:
Se nu står huset ferdig
til søskengjerning bygd,
kan virket øves verdig
vil huset stande trygt.
Måtte det i tiden som kommer bli utført mange gode gjerninger og måtte disse bli utført med samme glød og entusiasme
i våre nye lokaler som i de som har huset Ordenen i Trondheim i snart 90 år...
Sinnbildene er satt sammen av gamle og nyere bilder. De
eldste er Odd Fellow-logenes bilder og er plassert i midtpartiet,
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Gamle og nye sinnbilder i skjønn forening..

disse er originaler fra Loge nr. 3 Eysteins stiftelse i 1918 og er
noen av de eldste i landet. De ble demontert og gjemt bort under krigen bl.a. sammen med sinnbildene i det nederste partiet
som ble anskaffet i forbindelse med Rebekkaloge nr. 4 Pax’
stiftelse i 1921. På sidene har vi så de to leirenes bilder, som
ble anskaffet i forbindelse med stiftelsen av Leir nr. 6
Trøndelag i 1960 og i 1986 til stiftelsen av Rebekkaleir nr. 9
Trondheimen
Samtlige deler ble demontert og restaurert i forbindelse med
flyttingen til Hørløcks vei. De gamle delene for logene var tidligere montert i Thomas Angells gate mens leirenes bilder var
montert på Kystad Gård. Under bildene er montert tre ledd fra
en solid skips-kjetting som er pusset og forgylt, de symboliserer
«De tre kjedeledd». Arbeidet med demontering, den pietitiske
restaureringen og montering ble utført av en blivende Odd Fellow-bror, han skulle for øvrig bli en av de første som ble innvidd i de nye lokalene
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Leir nr. 6 Trøndelag HP 1960–1977

Johan Fjeldvig
HP 1960

Chr. Christensen
HP 1960–1961

Hammond Rossbach
HP 1962–1963

Odd Landmark
HP 1963–1967

Øistein Ronæss
HP 1968–1969

Gunnar Wettergren
HP 1970–1971

Petter Rødstøl
HP 1972–1973

Kåre Ditlev Hansen
HP 1974

Kåre Botten
HP 1974–1977
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Leir nr. 6 Trøndelag HP 1977–1995

Leif Dahle
HP 1977–1979

Olav Hafstad
HP 1979–1981

Per Knutsen
HP 1981–1983

Odd Lillegraven
HP 1983–1985

Per Olav Hansen
HP 1985–1987

Bjørn Eugen Johansen
HP 1987–1989

Aksel Karstein Bang
HP 1989–1991

Knut Gunnar Rotaas
HP 1991–1993

Johan Fredrik Dahle
HP 1993–1995
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Leir nr. 6 Trøndelag HP 1995–

Halvor A. Nordtømme
HP 1995–1997

Leif Leonhardsen
HP 2001–2003

Bjørn Tilseth
HP 1997–1999

Oddbjørn Aalmo
HP 1999–2001

Gunnar Ødegaard
HP 2003–2005

Bård M. Johansen
HP 2005–2007

Terje Selbo
HP 2007–2009

Tor Lamøy
HP 2009–
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Storrepresentanter
1960–1962:
1962–1966:
1966–1970:
1970–1974:
1974–1978:
1978–1982:
1982–1986:
1986–1990:
1990–1996:
1996–2000:
2000–2007:
2007–

Hammond Rossback
Odd Landmark
Arnold Hofstad
Øistein Ronæss
Gunnar Wettergren
Kåre Botten
Leif Dahle
Per Knutsen
Odd Lillegraven
Per Olav Hansen
Aksel Karstein Bang
Oddbjørn Aalmo

Normalt velges Storrepresentantene for fire år.
Odd Lillegraven og Aksel Karstein Bang var imidlertid
en lengre periode for å hindre at alle representantene ble
skiftet ut samtidig.
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J. Fjeldvig 1)
Chr. Christensen
H. Rossbach
O. Landmark
O. Landmark
Ø. Ronæss
G. Wettergren
P. Rødstøl
K. D. Hansen 2)
K. Botten
K. Botten
L. Dahle
O. Hafstad
P. Knutsen
O. Lillegraven
P. O. Hansen
B. E. Johansen
A. K. Bang
K. Rotaas
J. F. Dahle
H. Nordtømme
B. Tilseth
O. Aalmo
Leif Leonhardsen
Gunnar Ødegaard
Bård M. Johansen
Terje Selbo
Tor Lamøy

1960
1960-1961
1962-1963
1963-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974
1974-1975
1975-1977
1977-1979
1979-1981
1981-1983
1983-1985
1985-1987
1987-1989
1989-1991
1991-1993
1993-1995
1995-1997
1997-1999
1999-2001
2001-2003
2003-2005
2005-2007
2007-2009
2009-2010
Chr. Christensen
E. Billington
E. Billington
T. Wigen
T. Wigen
T. Wigen
K.D.Hansen
K.D.Hansen
J. F. Dahle
J. F. Dahle
K.D.Hansen
O. Hafstad
P. Knutsen
P. O. Hansen
B. E. Johansen
A. Eklo
K. Rotaas
J. N. Kristiansen
H. Nordtømme
B. Nordbotten
O. Aalmo
L. Leonhardsen
G. Ødegaard
B. M. Johansen
T. Selbo
T. Lamøy
G. Småvik
T. Verkland

YP
R. Gjerstad
S. Gilstad
S. Gilstad
Ø. Ronæss
Ø. Ronæss
G. Wettergren
P. Rødstøl
L. Klein
K. Botten
B. Botten
O. K. Eriksen
J. Strømman
O. Lillegraven
F. Sørensen
P.O.Hansen
B. E. Johansen
A. K. Bang
K. Rotaas
J. F. Dahle
H. Nordtømme
B. Tilseth
O. Aalmo
L. Leonardsen
G. Ødegaard
B. M. Johansen
T. Selbo
T. Lamøy
G. Småvik

1. HM
H. Svee
H. Svee
H. Svee
A. Schive
K. Lehn
U. Wirum
K. Vestgøte
A. Bøyesen
O. Egseth
O. Egseth
A. Myhre
S. Hofstad
H. Midtbøe
Ø. Solum
A. K Bang
A. K. Bang
H. Nordtømme
N. Moe
K. Sletten
B. Tilseth
S. W. Nordtug
G. Ødegaard
O. E. Eriksen
R. Nervik
L. M. Lein
B. Strømmen
B. Lykke
N. Mosdahl

Sekr.
N. Sivertsen
N. Sivertsen
O. Johansen
O. Johansen
O. Johansen
O. Johansen
G. Johansen
J. Aunaas
A. W. Hauan
A. W. Hauan
O. Lillegraven
K. Ottesen
A. K. Bang
H. Middelfart
Ø. Solum
K. Rotaas
E. A. Bjørgen
P. Mikalsen
B. Tilseth
O. Aalmo
G. Ødegaard
N. Bjørnaa
T. Selbo
J. Frisk
J. Ramberg
S. B. Uthus
B. A. Mjøsund
R. Henriksen

Skm.
A. Schive
A. Schive
A. Schive
O. Drottninghaug
O. Egseth
B. Rekkebo
F. Gaustad
E. Kjelaas
O. R. Jensen
O. R. Jensen
A. Thorske
L. Røw
E. Gangås
K. Lian
G. Rørvik
H. Nordtømme
K. Ottesen
B. Nordbotten
O. A. Rønning
J. T. Wick
K. E. Bye
W. Nebelung
J. Ramberg
J. Ramberg
B. Størseth
B. Iversen
M. Småvik
E. Toftaker

Kass.

1) J. Fjeldvig var HP frem til han den 22. august 1960 ble utnevnt til DDSS for Trøndelag og Nordland, de nye embedsmenne ble innsatt den 7. desember 1960.
2) K. D. Hansen måtte gå av som HP etter ca. ett år på grunn av sykdom.

HP

År

Valgte embedsmenn:
Ø. Ronæss
Ø. Ronæss
Ø. Ronæss
G. Johansen
K.D. Hansen
K.D. Hansen
L. Dahle
L. Dahle
Ø. Ronæss
Ø. Ronæss
P. Knutsen
P. Knutsen
B. E. Johansen
B. E. Johansen
A. Eklo
L. Røw
F. Arnesen
H. Larsen
O. Varskog
G. Ødegaard
L. Leonardsen
H. Nordgaard
B. M. Johansen
Å. Gram
T. Lamøy
G. Småvik
T. Verkland
E. Berg

2. HM

Knoppskyting
Som navnet sier, så var Leir nr. 6 Trøndelag først og fremst
tenkt å være en leir for Trøndelagsfylkene. Grunnlaget for dette
var tilstede da både antallet loger og patriarker i de to fylkene
tilfredsstilte Ordenens krav.
I brev av 31. juli 1959 skriver Stor Sire bl.a.:
«I det jeg refererer til konferanse i Trondheim den 9. ds. og
forøvrig viser til min skrivelse av 18. mars d.å., innvilger jeg
med dette søknad og samtykker i, at det startes en leir i Trondheim. Leirens distrikt blir Trøndelag og Nordland…»
At Nordland også ble med i den nye leirs arbeidsområde kan
synes å legge et stort arbeidspress på den nye leir. En kan i ettertid se at dette var et klokt ønske fra Storlogen. Mange av de
brødre som hadde vært med i Loge nr. 3 Eysteins arbeid med
«knoppskyting» nordover var nå med i den nye leir som embedsmenn. Deres viten om ordensarbeidet i Nordland, og
deres personlige venner i logene i dette fylket, ville uten tvil
komme godt med i det kommende arbeidet.
Selv om noen brødre fra fylkene nord for Sør-Trøndelag var
tatt opp i Leir nr. 1 Norge, var det alt for få loger og brødre til
å kunne starte leir nord for Trondheim, et godt planlagt og
grundig arbeid måtte nedlegges før dette kunne skje.
Den første leirslagning nord for Trondheim ble avholdt i
Steinkjer den 23. og 24. februar 1963. På dette møte ble åtte
brødre opptatt, alle fra Loge nr. 44 Stein.
I tillegg til leirslagningen i Steinkjer i 1963, ble det i løpet av
Leirens første ti år hvert år avholdt følgende leirslagninger:
Mosjøen i 1964 og 1967, Steinkjer i 1965, 1966 og 1969, Bodø i
1966 og 1970 og Namsos i 1968.
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På Leirens møte nr. 95 den 8. april 1970 «forelå det forslag
til kallelse til å bli medlem i Leir nr. 6 Trøndelag av 24 brødre
tilhørende Loge nr. 68 Landego, Bodø», og på leirmøte den
10. oktober 1970, som ble avholdt i Bodø, «var det ved åpningen 24 patriarker til stede. Etter åpningen ble ett medlem forfremmet til 2. grad og 29 til Patriarkgraden, av disse var 21 fra
Bodø og syv fra Mosjøen.» På samme møte meddelte HP: «at
Bodø Leirforening var dannet, og han refererte navnene på de
embedsmenn den nye leirforening hadde valgt,» og allerede den
10. mai 1974 ble Leir nr. 13 Nordland instituert i Bodø. Ved
institueringen hadde den nye leiren 77 patriarker, som alle var
opptatt og tildelt sine grader i Leir nr. 6 Trøndelag.
Helt fra starten hadde Leir nr. 6 Trøndelag jevnlige leirslagninger i Namsos, Steinkjer og Levanger ved siden av i
hovedsetet Trondheim. Disse leirslagningene kom i tillegg til
de i Nordland. På sine lange reiser brakte embedsmennene fra
Leir nr. 6 Trøndelag med seg regalier og utstyr for gradspasseringene. Vi må i dag bare beundre disse embedsmennene
for det arbeidet de la ned for Ordenens videre ekspansjon.
Som nevnt annet sted, så ble de første brødre fra Trøndelag
opptatt i Leir nr. 1 Norge, hvor de også fikk tildelt alle leirgradene. Noen få av disse var brødre fra Nord-Trøndelag som
derved ble medlemmer av leiren allerede før stiftelsen av den
første loge i Nord-Trøndelag.
Det var først etter at Leir nr. 6 Trøndelag ble stiftet at et
større antall av brødre fra «nordfylket» ble medlemmer av
Leiren.
Den første innvielse i Leir nr. 6 Trøndelag var 2. mars 1961,
da 13 brødre ble tatt opp i Leiren og av disse var fem fra Nord
-Trøndelag. Etter hvert sluttet flere seg til og nord-trønderne
ble et hyggelig innslag på leirmøtene, mange venn-skapsbånd
ble knyttet i denne tiden.
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Våren 1988 ble Leirforeningen i Nord-Trøndelag stiftet,
og ekspansjon i Nord-Trøndelag førte også til at Distrikt 6
Trøndelag ble delt i 1990.
Installasjon av den nye
DDSS ble foretatt i Leir nr. 6
Trøndelag den 3. september,
og allerede 24. januar 1992 ble
Leir nr. 21 Kongstanken stiftet
på Steinkjer.
Den nye leiren startet med
149 patriarker, praktisk talt alle
hadde fått sine gradtildelinger i
Leir nr. 6 Trøndelag.
I de siste par årene, etter at
det ble startet loger på Oppdal,
har det i Leiren vært diskutert
muligheter for ekspansjon for
Ordenen utenfor Trondheim.
I dette arbeidet har Leir nr. 6
Trøndelag engasjert seg sterkt, og i samarbeid med Rebekkaleir
nr. 9 Trondheimen er det satt ned en arbeidsgruppe med
formål å starte leirforening på Orkanger. En meget informativ
folder med informasjoner for «de søkende» er utarbeidet av
leirene. Folderen er godkjent av Storlogen og kan også nyttes
av så vel Rebekkaloger og Odd Fellow-loger.
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Etterord
Til Leirens 40-årsdag ble det utgitt en jubileumsberetning,
mange hendelser har kommet til i løpet av de siste ti årene, og
mange nye patriarker er kommet til. Det er derfor på sin plass
å ta et nytt tilbakeblikk, og med tanke på alle de nye patriarkene
er stoffet fra 40-årsjubileumsberetningen stort sett tatt med i
årets utgave. Noe av det «gamle» er satt inn mer eller mindre
uendret, noe er tilpasset stoff fra nyere tid og nye bilder er
kommet med. Mens 40-årsutgaven var på 41 sider er årets utgave på 60 sider.
Tanken med jubileumsberetningen er å gi et historisk tilbakeblikk på tilblivelsen av Leir nr. 6 Trøndelag og noe av dens
virke i disse 50 årene, og ved å lese om leirinstitusjonens historie, mål og mening samt historien bak leirgradene, vil ikke bare
dagens, men også morgendagens patriarker, kunne få en dypere
mening med leirinstitusjonen.
Det historiske stoffet om leirgradene er hentet fra «The illustrated history of Odd Fellowship» utgitt i New York USA
i 1913 (første gang utgitt i 1887), «Odd Fellow-Orden» utgitt i Lund, Sverige i 1919 og «Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Orden 1920–1970» utgitt i 1970. Stoffet
om Trondhjems Leirforening er fra foreningens protokoller,
og stoffet om Odd Fellow-stevnet i 1930 er fra Loge nr. 3
Eysteins arkiv og Norsk Odd Fellow Blad. For øvrig er Leirens
eget arkiv med protokoller og korrespondanse flittig lest.
For den søkende patriark burde en del av stoffet gi grunnlag
for ettertanke – om så skjer vil hensikten med dette skriftet
være oppnådd.
Trondheim, den 10. juni 2010
Ole E. Eriksen
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