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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



Leder i Gyldenposten 
 

Kjære Brødre 

Jeg starter denne lederen med et ønske. Hva jeg ønsker meg? Jo, jeg 

ønsker meg et større engasjement blant brødrene, med hensyn til innlegg 

i Gyldenposten. Skal Gyldenposten bli den avis vi ønsker oss, er der en 

stor fordel med innlegg/innspill fra flere hold. Og jeg er sikker på at hver 

og en av dere har noe å bidra med til interesse for alle oss andre. 

Så da er det vel bare å gripe pennen fatt, eller komme med innspill om 

innlegg som burde være med i Gyldenposten. 

 

Videre vil jeg be dere å rette stor oppmerksomhet vedr. innlegget om 

Oslotur 14.mai. Her har Styrkelse og Ekspansjon med bror Einar Hernes 

i spissen lagt ned et stort stykke arbeid. Og for en fantastisk pris. 

Det er lenge siden vi har hatt sosiale sammenkomster utenom 

logemøtene. Så her er der bare å melde seg på 

 

Til slutt vil Gyldenposten ønske alle brødrene en riktig God Påske 

 

 

Kåre Rogne 

Redaktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt fra sekretæren 
 

Vi gratulerer 

18.02.22 Rolf Sømo  70 år  

11.03.22 Einar H. Hernes 70 år 

14.03.22 Ketil Hulaas  70 år 

18.03.22 Hans Petter Børrud 75 år 

29.03.22 Ola Ivar Hoel  70 år 

06.04.22 Per-Olaf Nordli 65 år 

07.04.22 Roar Gusterudmoen 70 år 

 
 

Vår bror Ola Ivar Hoel ble opptatt i Patriarkgraden på leir Glåmmas 

leirslagning  16. mars 2022. 

 

Gyldenposten gratulerer hjerteligst. 

 

 

 
Overmester har ordet 
 

 

 

Gode Brødre 

Endelig er vi i gang med møter på nesten 

normalt vis. Dette skal vi glede oss over, og det 

har jeg allerede sett at dere alle gjør. Praten har 

gått meget lett ved brodermåltidet og i lobbyen. 

Vi har alle ventet på å kunne omgås som før, 

dog med noen begrensninger. 

 

 



Dessverre måtte vi utsette gradspassering til DEKG pga. covid smitte. 

Dette var jo leit for de tre som har måttet vente på forfremmelse i snart 

to år, men vi skal nok få dem gjennom gradene til slutt. 

 

På de møtene vi har avholdt, har vi hatt etiske poster som har gitt oss 

alle noe å tenke på. 

Håpet er at Etisk nemnd fortsatt vil gi oss gode impulser også utover i 

året. Det sier seg selv at en velfungerende nemnd er utrolig viktig. Det 

at nemndene, uansett hvilken av dem, fungerer, er viktig for at 

logemøtene skal være givende for medlemmene, og det er også til stor 

hjelp for kollegiet. Der har lederne av nemndene et ansvar jeg håper de 

tenker på, samtidig som nemndsmedlemmene må være litt «på». 

 

På ettermøtene framover håper jeg vi kan få til interessante foredrag 

eller aktiviteter, når vi nå kan være tettere sammen. 

 

Når det gjelder medlemstallene er det mye som bekymrer meg. Noen 

utmeldelser kan jeg forstå pga. alder/helse, men det som bekymrer mest 

er at de yngre melder seg ut. Hva er årsaken? Vi kan ikke bare legge 

skylden på korona, selv om de siste to årene har vært krevende rent møte 

messig. Disse Teams møtene har jo sine begrensninger. Rekruttering er 

og blir en utfordring for oss. Hva kan vi finne på for å gjøre det attraktivt 

å bli med oss? 

 

Nå står påsken for døren og våren trykker på. Alt blir lysere og livet 

leker, la oss håpe at alle får en fin vår og forsommer, i hele Europa. Mitt 

største ønske er at urolighetene tar slutt. 

 

God påske til dere alle! 

 

 

 

Med broderlig hilsen i VKS 

Arild Bråten OM 
 

Undermester har ordet 
 

Kjære Brødre 

Våren nærmer seg med stormskritt, og i skrivende 

stund er det ikke så mange møter igjen av denne 

terminen.  Vårterminen startet med møter på teams, på 

samme måte som møtene i desember.  Det har ikke 

vært en ønsket situasjon, men fra og med møtet den 

21. februar har vi kunnet ha fysiske møter.   

 

Undermester har som kjent ansvaret for å gjøre brodermåltidene og 

ettermøtene til en hyggelig stund for brødrene.  Da sier det seg selv 

at skal vi få til dette, må vi møtes i Festningsgaten.  Oppmøtet har 

vært varierende i vår, og noe av dette skyldes fortsatt Korona.  

Smittesituasjonen er nedadgående, så jeg håpet det verste er over. 

 

Menyen på brodermåltidene er undermesters ansvar, og i år som 

tidligere år har vi vært så heldige at på 2 av våre møter har brødre 

stått for menyen.  På møtet den 21. februar ble vi servert Rakfisk av 

bror Per Olaf Nordli, og på møtet den 21.03 serverte Terje Rundtom 

og Finn Nilsen oss egenprodusert Bacalo.  Dette er en tradisjon vi 

setter stor pris på.  Jeg vi rette en stor takk til Per Olaf, Terje og Finn 

for at dem viderefører denne tradisjonen vi har hatt i flere år. 

 

Ettermøtene er en viktig del av «logelivet», men så langt i vår har vi 

hatt lite innslag av foredrag m.m.  Jeg har ment at det har vært 

viktigere at ettermøtene har gitt brødrene muligheter til gode samtaler, 

etter neste 2 år uten å møtes. Men i vårt møte den 4. april vil vi 

arrangere sangaften, og det er vår trofaste musiker bror Egil Øiseth 

som bidrar til allsangen. 

 

Jeg håper at vi fra høsten av kan få et mer stabilt oppmøte, fordi det 

er alltid hyggelig med stor oppslutning både i logesalen og på 

ettermøtene. Men før den tid skal vi nyte en fin vår og noen herlige 



sommermåneder. 

Jeg vil ønske alle brødrene en god påske og en fin sommer da den tid 

kommer! 

 

I Vennskap, kjærlighet og sannhet 

 

Terje Sletholen 

Undermester 

 

 
Eks OM har ordet 

 

Kjære brødre 

Da har igjen tiden kommet for å prøve å forfatte et nytt 

leserinnlegg til Gyldenposten. Tiden siden forrige 

nummer har dessverre igjen vært preget av nye 

pandemitiltak og Logedrift for halv maskin med 

Teamsmøter og endringer av møteplanen. 

 

Nå har vi heldigvis i et par måneder kunnet gjenoppta vanlig 

møtevirksomhet, så da vi får tro vi kan fortsette med dette.  

 

Noe jeg har merket med meg selv, men også noe jeg har hørt andre har 

sagt, er at pandemien har fått oss til å bli veldig hjemmekjære og glade 

i sofaen og TV tittingen. Vi har på en måte vendt oss av med at vi skal 

noen steder. Selv den minste tur bort er på en måte litt ugreit. Det er vel 

kanskje dels underbevisstheten som jobber med smittevern og det og 

holde avstand til andre, men vi synes vel også at det er litt bekvemt og 

bare suse rundt hjemme og eventuelt på hytta i god avstand fra andre 

mennesker.  

 

Det at vi har lagt oss til slike vaner går jo selvsagt ut over deltagelse i 

lag og foreninger. Men nå må vi legge pandemien bak oss og prøve å 

komme tilbake til livet slik det var da vi forbandt navnet Korona med 

en jordbærsort. Da må vi møte på Logemøter, og vi må virkelig bli 

mer aktive på å rekruttere nye medlemmer til vår orden. Vi har ikke 

fått noen nye medlemmer siden 2019, men det er derimot flere som 

har meldt seg ut. Dette må vi prøve å få gjort noe med. Så jeg 

oppfordrer alle brødrene, også de som ikke har Den Høye Sannhets 

Grad ennå, til å forhøre seg med venner og kjente om de ikke kunne 

tenke seg å bli med i vårt fellesskap. La det være opp til folk selv å 

finne ut om de «passer inn» her. 

 

Nå er omsider våren her igjen, og i dag,(onsdag den 30. mars) så jeg 

en liten flokk med stær i hagen. Det at de forskjellige trekkfuglene 

kommer tilbake, synes jeg er like trivelig hvert år. Da går det mot 

sommer og lysere og varmere tider. 

 

Påsken er også like rundt hjørnet, så da vil jeg avslutte dette innlegget 

med å ønske alle Brødrene en riktig god påske og en fin vår. 

 

Med Broderlig hilsen 

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Jens-Erik Onsrud 

Fun. Eks OM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noen ord fra en «sykemeldt» Storrepresentant 
 

Kjære brødre 

Først en stor takk til brødrene i logen for omtanken, 

blomster, besøk, telefonkontakt og tilbud om hjelp til 

ulike praktiske gjøremål. Det har vært og er godt å ha en 

logetilknytning i min sykdomsperiode, selv om det har 

vært perioder der min svartjeneste har vært redusert. 

Kommer nok ikke i aktivitet i logen før etter påske 

dersom kreftkurene gir de nødvendige effekter, men for 

øyeblikket er dette uavklart. 

 

En stor takk til Fung. Storrepresentant Svein Hanssen som har fungerer 

for meg og holdt meg oppdatert samt hatt en god hånd om 

Storrepresentant oppgavene.  

 

Noen ord til slutt… 

Rekruttering er og må være en viktig oppgave for logen samtidig er det 

like viktig å ha oppmerksomheten på å beholde medlemmene. Når det 

gjelder rekruttering kan en tanke være at flere logebrødre fra samme 

nærmiljø møter litt tidligere på for eksempel en logekveld for å diskutere 

aktuelle kandidater eller andre tiltak for å fremme rekrutteringen i sitt 

nærmiljø. Når flere er samlet i grupper som har god lokalkunnskap kan 

navn dukke opp som kan være aktuelle å forespørre til nærmere 

informasjon om medlemskap i vår orden. Dersom forholdene tillater det 

kan innledende samtaler/informasjon om logen holdes ute i distriktet 

f.eks. i  Eidskogen, Austmarka, Solør  inkl. Kongsvinger osv. 

Embedsmenn fra logen bør/må være med på disse møtene.  Selv om 

mange av oss brødre er godt vokse så har vi kanskje familiemedlemmer 

som kan forespørres i yngre aldersgrupper?? 

 

Kunnskapsnemnden i Storlogen har i 2021 ferdigstilt 

opplæringsprogrammene for alle logens grader. Opplæringsdelene for 

hver enkelt grad vil bli som PowerPoint presentasjoner og vil være til 

meget god hjelp ved gradsopplæringen for nemnden for Styrkelse og 

Ekspensjon. Dette vil bl.a. bidra til at hver bror får lik informasjon 

etter gradstildelingen uavhengig av hvem som gir opplæringen 

forutsatt at programmet følges. Før programmene kan tas i bruk vil 

det være nødvendig å ha en gjennomgang med medlemmene i S&E. 

 

En Riktig God Påske og forsommer til brødrene.  

 

                                        
 

 

Noen ord i tillegg fra Fungerende Storrepr. 

Svein Hanssen: 
 

 

 

Kjære brødre 

Som nevnt ovenfor er rekruttering noe av det viktigste arbeidet vi 

jobber med, og det gjelder alle brødrene. Gjennom Nemnd for 

Styrkelse og Ekspensjon har vi hatt fokus på rekruttering og logens 

indre liv. Det er lenge siden vi har gjennomført noe sammen. Dette 

har jo sin årsak i  Covid-pandemien. Derfor er det nå viktig å komme 

i gang med den sosiale delen av vårt logeliv. Vi skal trives i 

logesammenheng. Derfor tok nemnden på seg å arrangere en tur til 

Oslo for logens medlemmer og deres partnere. Nå er planleggingen 

ferdig, og datoen for turen blir den 14. mai 2022.  Invitasjon vil 

komme i løpet av mars måned 2022. Hold av datoen, som er en lørdag, 

og meld dere på når invitasjonen kommer.  

 

En riktig god påske til brødrene.  

 



25 års Vet Juv og møte nr 500 i Loge 122 Gyldenborg, 

06.desember 2021. 
 

Mandag 6. desember var ein stor dag i loge 122 Gyldenborg.  Denne 

kveld avholdt logen sitt møte nr, 500. Samtidig ble brødrene Asbjørn 

Bergerud, Jan Erik Bjerknes, Jan Reidar Engebretsen, Leif Kristiansen, 

Finn Eilif Nilsen og Kåre Rogne tildelt veteran juvelen for 25 års 

medlemskap i vår orden. Den stilige og høytidelige seremonier ble 

gjennomført med fungerende Stor Representant, Svein Hanssen, som 

presenderende embedsmann. 

 

Etter seremonien i logesalen forflyttet brødrene seg ned i selskaps 

lokalene, og inntok sine plasser ved de festpyntede bord.  Der ble det 

servert musserende vin til ære for vårt møte nr 500. 

Måltidet denne kveld var lutefisk med alt det tilbehør som tenkes kan. 

 

Tale rekken denne kveld starten med fung Storrepresentant Svein 

Hanssen. Han startet med å gratulerelogen ogg jubilantene med dagen, 

og overrakte også en hilsen fra DSS Knut Andreas Østbøll.  Han fortsatte 

med å si at det varmed stor glede at logen kunne dekorere jubilantene 

med et synlig bevis på deres lange og trofaste medlemskap i vår orden. 

Han berømmet også jubilantene for deres humørfylte tilstedeværelse på 

våre logemøter. Han avsluttet sin tale med å utbringe en skål for de nue 

25 års veteraner 

 

OM Arild Bråten startet også sin tale med å gratulere jubilanten med 

dagen, og sa videre at det var en stor ære å få delta på kveldens 

begivenhet.  Han fortsatte med å si at jubilantene hadde jobbet godt for 

logen. Også OM utbrakte en skål til ære for jubilantene 

 

Kåre Rogne tok i sin tale et tilbakeblikk av sine 25 år som orden bror. 

Han var takknemlig over å ha fått mulighet til embeder både i loge og 

leir.. Dette har ført til nye bekjentskaper som har utviklet seg til gode 

vennskap.   

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brødrene Jan Reidar Engebretsen, Jan Erik Bjerknes, Asbjørn 

Bergerud, Leif Kristiansen, Finn Eilif Nilsen og Kåre Rogne sammen 

med OM Arild Bråthen og Fung. Storrepresentant Svein Hansen 

 



 
 DÅ GUD HELDT FEST I FJALER 

Eg skal ikkje gløyme kvelden, augustikvelden, du veit, 

eg lå utmed stranda og pilka den stunda då fisken beit. 

I vest stod ei diger kveldsol og lutte mot himmelrand, 

men det var ei jordisk kveldsol som skein på ei jordisk strand. 

Då var det som alt vart omskapt, eg merka det litt i senn. 

Eg var som Johannes på Patmos, Patmos i bibelen. 

Former og fargar skifte på strender og firmament, 

det som var kjent, vart ukjent, og det som var ukjent, kjent. 

Eg såg meg ikring forbina, og vende meg fyrst mot aust, 

der tempel imot meg lyste istadenfor gamle naust. 

Og høgt over spir og kuplar slo regnbogen opp sin krans 

mot veldige, ville snøfjell, lauga i måneglans. 

Då såg eg kometen komme, han kom som ein storm frå sør, 

og drog over himmelkvelven sitt blodraue ris av glør. 

Velsigna og høgt forbanna han sigla sin kurs mor nord, 

til berre ein gyllen avglans låg att over fjell og ford. 

Fargen i sjøen skifte frå blodraud til silkeblå, 

og småfisk kring ripa leika med gylte kruner på. 

- Botten på femti famnar låg som eit eventyr 

med skimt gjenom myrk koralskog av storfisk og fabeldyr. 

Fjøra med fuglelivet og skogen i lia der 

låg omskapt for augo mine, og kom meg med eitt so nær. 

I staden for tjeld og hegre steig ibis og pelilkan, 

og palmer og seder susa der før det stod bjørk og gran. 

Då var det eg høyrde songen frå slippen på Salbu strand, 

og ut gjenom stengde portar kom syndarar hand i hand. 

Med hammar og tong dei helsa eitkvart som dei såg i sky, 

- eg trur at dei såg mot Staden, Jerusalem, Herrens by. 

Eg skal ikkje gløyme kvelden, det var ein augustikveld, 

Vårherre heldt fest for folket i Fjaler prestegjeld,  

- Bergens Stift, som det heitte, - Ytre Sunnfjord prosti. 

Gud unne oss alle nåden når timen vår er forbi. 

Jakob Sande  
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OSLOTUR MED EKTEFELLER LØRDAG 14.05 2022 

 

                   
 

Siden det er så lenge siden logen vår hadde en sosial sammenkomst, ser 

vi det som svært viktig å endelig komme sammen med våre ektefeller/ 

partnere til en hyggelig tur sammen. Loge 122 Gyldenborg inviterer 

derfor til en oslotur der vi skal besøke Ordenes hovedkontor i 

Stortingsgaten 28, spise lunsj på en bedre restaurant, for så å vandre fritt 

i Vigelandsparken.  

I Stortingsgaten blir vi møtt av Storarkivar Knut Aslak Wickmann som 

tar oss med inn i logesalen for en orientering og foredrag med 

påfølgende omvisning i lobbyen og salene og i Vårt Nasjonale Museum 

og Bibliotek. Deretter går vi i samlet flokk til Rådhuskvartalet og til 

Ristorante Prima Fila der vi blir servert en spekemattallerken. 

 

Etter lunsj blir vi fraktet til Gustav Vigelands fantastiske skulpturpark 

hvor vi har ca. to timer på oss til rådighet. 

 

Avreise blir kl. 09.00 fra Kirketorget, og vi returnerer til Kongsvinger 

kl. 16.00 fra Vigelandsparken. Prisen for hele turen inkludert mat, 

transport og omvisning er 300 kr/person uten drikke. En bindende 

påmelding må skje senest 20. april. Innbetaling til konto nr. 

1913.10.38634 innen 1. mai. Påmelding sendes til Einar Hernes på e-

post herneseinar1@gmail.com, eller telefon 404 07 930. 

 

Mbh 

Einar Hernes, arrangementskomitéen  

 

LIVETS SKOLE 

En historie til ettertanke 

Det var en gang en gammel mann som bodde i en landsby. Han var 

svært fattig, men til og med konger misunte ham hans vakre, hvite 

hest. Mange hadde tilbudt seg å kjøpe hesten, men mannen hadde 

alltid avslått. 

En morgen oppdaget mannen at hesten ikke lenger sto i stallen. Hele 

landsbyen kom og beklaget seg hos mannen. "Så dum du har vært! 

Du burde solgt hesten, så ville du hatt litt penger å leve av nå mot 

slutten av livet. Nå når hesten er stjålet, har du verken penger eller 

hest. For en ulykke!" 

Den gamle mannen svarte; "Det vet vi ingenting om. Det eneste vi 

vet, er at hesten ikke lenger står i stallen. Det er det eneste vi vet 

sikkert, alt annet er antagelser. Om det er en ulykke eller en 

velsignelse, vet vi ikke ennå, for det vi ser er bare et utsnitt av livet. 

Hvem vet hva som vil skje i fremtiden?" 

Folk i landsbyen lo av mannen. Han hadde alltid blitt sett på som litt 

annerledes, litt sprø - og nå hadde de fått det bevist. Men fjorten dager 

senere vendte plutselig hesten tilbake. Den var ikke blitt stjålet, den 

hadde rømt ut i villmarken. Nå kom den hjem igjen, sammen med 

tolv andre hvite hester, alle like vakre. 

Folk i landsbyen samlet seg forundret. "Gamle mann, du hadde rett. 

Det var sannelig ikke en ulykke at hesten forsvant. Sånn en 

velsignelse det viste seg å være!" 

Den gamle mannen svarte; "Det vet vi ingenting om. Det eneste vi 

vet, er at hesten har kommet tilbake. Om det er en ulykke eller en 

velsignelse, vet vi ikke ennå. Hvis du leser ett eneste ord i en setning 

- hvordan kan du da vurdere hele boken?" 

Denne gangen lo ikke menneskene i landsbyen av mannen, men de 

visste med seg selv at han tok feil. Nå hadde han jo tretten vakre 

hester å glede seg over. 

mailto:herneseinar1@gmail.com


Sønnen til den gamle mannen begynte å trene villhestene, men etter bare 

1 uke falt han av en av hestene og brakk benet. 

Folk i landsbyen samlet seg igjen. "Tenk - du hadde rett! Det var virkelig 

en ulykke at disse hestene skulle komme i din vei. Nå har den eneste 

sønnen din brukket benet, han som tjener penger til dere begge. Nå er 

du fattigere enn noen gang." 

Den gamle mannen svarte; "Det vet vi ingenting om. Det eneste vi vet, 

er at sønnen min har brukket benet. Om det er en ulykke eller en 

velsignelse, vet vi ikke ennå. Ett eneste penselstrøk er ikke nok til å 

vurdere hele bildet." 

En måned senere ble det krig i landet, og alle unge menn i landsbyen 

måtte gå inn i hæren. Men sønnen til den gamle mannen slapp unna, 

fordi benet hans var skadet. 

Folk i landsbyen samlet seg hos den gamle mannen. "Du hadde rett - det 

at sønnen din brakk benet, viste seg å være alt annet enn en ulykke. Han 

er riktignok fortsatt skadet, men du har ham i alle fall hjemme hos deg. 

For en velsignelse! Vi får kanskje aldri mer se sønnene våre." 

Og den gamle mannen svarte; 

Det vet vi ingenting om. Alt vi vet, er at sønnene deres måtte gå ut i 

krigen, og at sønnen min er her. Om det er en ulykke eller en velsignelse, 

vet vi ikke ennå. Ikke tro at dere vet, da stivner bevisstheten. 

Det eneste vi vet, er at livets vei er uendelig. En vei tar slutt, en annen 

vei har så vidt begynt. En dør blir lukket, en annen åpnet. Du når toppen, 

men bak der fins en høyere topp. Livet er en reise. Hva som venter deg 

bak neste sving, vet bare den som går videre! 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Aukrust er en forfatter som vil bli husket, og ikke minst å bli 

lest. Harald Stanghelle skriver i forordet i en utgivelse av Flåklypa 

Tidende følgende: 

«Slik er det fortsatt liv i en fantasiverden, som ble skapt inni hodet til 

et menneske som aldri sluttet å undre seg over tilværelsen og dens 

mange krumspring. Og siden en januardag i 2003 ligger under en 

gravsten med den veldigste velsignelse som noen gang er uttrykt. 

Kjell Aukrust har selv uttrykt: GUD VELSIGNE VÅR HERRE. 

Ordene er Ludvigs mumlende takk til Vår Herre i en målløs 

beundring for skaperens verk» 

 

GUD VELSIGNE VÅR HERRE. 

 

Underlig vinter. Itte en skarve rimflekk å sjå så langt aue rakk! 

Ludvig la frå seg kakuskiva med strøsukker og tøyde seg framover 

vindusposten. 

_ Men at det itte Kjem noe snø da? 

Sagbruksarbeider Solan Gundersen hadde forstand på slikt: 

Snøhaugen lå klar oppi der den! 

Døm hadde itte fått spredd`n utover bygda enda. Dessuten måtte 

Avdal Kommune varsles først, slik at`n Martin Trondslien kunne stå 

klar med snøplogen! Det var det set sto på. Rot og sommel som var 

vanlig. Solan Gundersen tok seg en støyt fra ei kamferflaske han 

hadde på baklomma. Ludvig fulgte engstelig og årvåkent med. 

Solan hostet og kremtet. 

Medisin, forklarte`n – Tomtebrygg og slynget lynghonning! 

Han harket igjen. Pånytt måtte han ty til kamferflasken – Denne tørre 

hosten måtte han se å få bukt med….. 

 

 

 

 

 

 



Vinteren ja! Ja hvor ble det forresten av den! Snøvlende og usedvanlig 

medgjørlig kastet Solan et sløret blikk ut av vinduet-Nei vinteren var det 

så visst ingen grund å gnåle etter. Sagbruksarbeider Solan Gundersen 

kjente den atfor godt til det. Gud bevare alvdøler for januar og februar 

når fokksnøen stod rundt gradstokken. Da så`n itte mye tel 

kvikksølvkiula. 

Hardest var det for døm som var gamle. Solan hadde sjølv sett gubber 

så giktbrøtne at døm snakka om seg sjølv i tredje person. Slike lå på 

kammerset med kattskinn på ryggen og upelsa pus som varmeflaske neri 

sengstokken. På kraken lå Østlendingen ferdiglest med stålbriller oppå. 

Harebikkja hølt tel under senga. Den togg hemningsløst på kjøttbein. 

Det var så deprimerende knasing for han som lå med mimrende gommer 

i sengebenken over…. 

 

Solan hufsa på segved tanken på golvtrekk og nedrima kammersglas. 

Husten kom igjen. På nytt måtte han til med kamferflasken, Hadde nok 

fått i seg for mye kald luft som liten, slik at det hadde satt seg i bronkiene. 

Han mintes godt det, Solan. Det var denne isnende snoa langs Glåma i 

30 graders kulde! Enda han hadde pustet gjennom ullskjerf og takket sin 

skaper for at han var liten av vekst og med minimalt vindfang. Glad at 

han kom fra det med helsa sånn noenlunde, for utme`Glåma sto 

frostrøyken ut av alt som åndet av liv.. Men pent var det. I motlys gnistra 

snøkrystallene som morild bortetter hele Statrøa! 

Ludvig hadde også lagt merke til disse snøkrystallen da han holdt til på 

prestenget. Der var det forresten så kaldt at han måtte holde seg for 

munnen. Det var på grunn av en tann som var så tander for inngående 

luftstrømmer, Det iset liksom. 
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