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   Vennskap        Kjærlighet        Sannhet 



Leder i Gyldenposten  
 

Mine brødre.  

Som ansvarlig redaktør har jeg noen tanker om vår lille avis. 

Har avisa en fremtid, eller skal vi skrote hele konseptet? 

Vi i redaksjonen ser stadig at det er vanskelig å få inn stoff. Det er jo 

ikke meningen at vi skal skrive alt selv. Vi er avhengige av å få noe 

fra dere brødre. Det behøver ikke være så veldig langt og dønn seriøst, 

gjerne ei god historie fra «virkeligheten». Litt humor har aldri vært 

skadelig, så sant det ikke blir for personlig. 

Alle opplever noe de klarer å fortelle litt om i hverdagen. 

En annen ting som vi bør tenke på er Face-book. Skal vi innse at vi 

må dit?    Jeg tror det. 

Dette må i så fall administreres av noen som er mer «oppegående» på 

data enn undertegnede. Her trenger vi en frivillig sjel, som kan tenke 

seg å bruke litt tid på dette (ikke kom alle på en gang da..). 

Er det interesse for å få i gang en slik side, så gi oss i kollegiet et hint 

om det. 

En mulighet er jo å legge ned avisa, og kun ha en intern face-book 

side. Mitt spørsmål til dere alle er da: ønsker vi dette? 

 

Jeg mener vi i Gyldenborg bør klare begge deler! 

 

Arild Bråten  

Ansvarlig Redaktør 

 

 

Ansvarlig redaktør:  OM Arild Bråthen 

Redaktør:   XOM Kåre Rogne 

Elektronisk redigering: XOM Erik Haug 

 

Redaksjonen er avsluttet 7. okt 2022 

Nytt fra sekretæren 
Vi gratulerer - Runde år 

02.04 Per-Olaf Nordli   65 år 

07.06 Jan Reidar Engebretsen  65 år 

29.03 Ola Ivar Hoel   70 år 

07.04 Roar Gusterudmoen  70 år 

25.04 Kåre Rogne   70 år 

19.07 Kurt Bredesen   70 år 

10.05 Svein Hansen   75 år 

24.06 Tore Enger   75 år 

16.09 Reidar Bråthen   75 år 

22.06 Dagfinn Stangnes  80 år 

29.04 Arne Edgar Kjærstad  85 år 

 
 

Våre brødre Anders Vetle Olsen og Frode Kristiansen ble 19. okt. 

forfremmet til DHSG 

 

Gyldenposten gratulerer hjerteligst. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Overmester har ordet 
 

Gode Brødre 

Da var vi endelig i gang igjen etter en god 

sommerpause. Jeg håper dere alle har hatt en fin 

sommer og er klare for nye oppgaver i logen. 

 

Jeg vil takke de som fikk til og var med på å 

gjennomføre venelogetreffet. Det var helt 

fantastisk! En stor takk også til damene fra Ad 

Astra, som serverte oss mat og drikke, og i  

tillegg sang og spilte for oss. Tilbakemeldingene jeg har fått fra våre 

svenske venner er udelt positive. 

 

Mandag 19. september hadde vi endelig anledning til gradspassering 

til DHSG for brødrene Frode Kristiansen og Anders Vetle Olsen. De 

to har vår loges lengste fartstid før de fikk DHSG, tror jeg. Det ble 

uansett en stilfull og hyggelig kveld for oss alle. 

 

Framover ser det ut til at nemndene er godt i gang med sitt arbeid, noe 

som er uhyre viktig for at logen skal fungere.  

 

Lotteriet ser ut til å gå sin gang, slik at vi også i år kan yte vårt til 

Frelsesarmeen og Røde Kors. 

 

Etter at vi kom i gang etter koronaen har frammøtet gått sakte, men 

sikkert oppover. Det er gledelig, og inspirerende for oss i kollegiet. 

Nye medlemmer er et evig tema, men ting tyder på at noe er i gjære. 

Nemnd for styrkelse og ekspansjon ser ut til å ha noe bra på gang. Det 

er utrolig gledelig om det bærer frukter. Det er helt nødvendig å få inn 

nye, ellers er vi nødt til å forholde oss til «gjenbruk» i flere 

sammenheng. Dette er så absolutt ikke ønskelig, det blir ingen 

utvikling av det. Om du blir spurt om å ta et verv så ta det, det er både 

du selv og logen tjent med. 

 

Jeg håper og tror vi sammen kan få til gode, verdiskapende møter 

utover høsten og vinteren. 

 

Igjen ber jeg: Møt så ofte du kan, det er vi alle tjent med. 

 

Mbh i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Arild B. 

OM 

 
 

Undermester har ordet 
 

Kjære Brødre 

Vi avsluttet vårterminen med grillfest den 

10.juni, og jeg har fått mange positive 

tilbakemeldinger på arrangementet.  Det er 

alltid hyggelig å treffes i uformelle 

sammenhenger.  Håper at vi om ikke så lenge 

kan gjenta lignende sammenkomster. 

                       I skrivende stund har vi så vidt startet opp med 

møtene i høstterminen. Nå er det heldigvis slutt på  

koronarestriksjoner, noe som betyr at nå er vi tilbake til normalen.  Det 

tror jeg noe alle er godt fornøyd med. 

Vårt første møte i høst var et ordinært møte, mens møte den 

19.september var gradspassering av 2 brødre til den Høye Sannhets 

grad.  Gradspassering er alltid et høydepunkt, og jeg vil benytte 

anledningen til å gratulere bror Frode Kristiansen og bror Anders 

Vetle Olsen med den Høye Sannhets grad. 



Undermester har ansvaret for ettermøtene skal være en hyggelig stund, 

både til de gode samtaler og foredrag m.m. Jeg har forsøkt å sette opp 

en variert meny på høstens møter, og ettermøtenemda jobber også med 

spennende ting.   Hvis noen av brødrene savner noe på ettermøtene så 

nøl ikke med å ta kontakt med undermester.  

Ettermøtene er en viktig del av «logelivet», og jeg vil oppfordre alle 

brødrene til å avsette tid til både brodermåltidet og en kaffekopp i 

lobbyen. Hvis undermester kunne ønske seg noe ville det være at flere 

brødre «ble igjen» på ettermøtet 

Jeg har også i høst vært så heldig at jeg får svært god hjelp til dekking 

av bord av bror Asbjørn Bergerud og bror Åge Mobekk.  Jeg vet ikke 

hvordan jeg skulle fått til dette uten at Asbjørn og Åge hadde stilt opp.  

Bror Fodnes Tor Einar Sidselrud tar seg av alt med betaling, så der er 

det også full kontroll.  Privatnemda rullerer som vi har gjort de siste 

årene, og alle brødrene har fått «tildelt» sitt møte.   

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.  

 

I Vennskap, kjærlighet og sannhet 

Terje Sletholen 

Undermester 

 

Eks OM har ordet 
Kjære Brødre. 

Nå har vi allerede kommet til oktober måned, og et nytt 

Logeår er godt i gang. Så langt heldigvis uten noen nye 

koronarestriksjoner. Vi har i skrivende stund avviklet 

tre Logemøter og ett vennelogetreff, hvorav ett av 

Logemøtene var gradspassering til DHSG der 

Brødrene Anders Vetle Olsen og Frode Kristiansen  

endelig fikk sin tredje Logegrad. Som tidligere nevnt, så er det ikke 

mange som har så lang ansenitet bak sine Logegrader som disse to 

Brødrene. 

Lørdag den 10. september arrangerte vennelogekomiteen 

vennelogetreff for Brødre med ledsagere i Festningsgata 1, sammen 

med vår venneloge i Mariestad, Loge nr. 70 Tyrgils Knutsson. Dette 

ble en meget hyggelig aften, med god stemning og høyt lydnivå fra 

begynnelse til slutt.  Etter først å ha samles i lobbyen og pratet litt med 

hverandre, ble alle ført opp i Logesalen, der vi hadde en Festloge som 

var skrevet av Bror Kjell Bakken fra Loge 67 Castrum. Han stilte også 

opp som organist denne kvelden. En stor takk til Bror Kjell Bakken 

for dette bidraget. Deretter gikk vi ned i lobbyen og fikk en Prosecco, 

før vi etter hvert benket oss i spisesalen for en treretters middag. 

Maten var meget god og stemningen høy, der praten gikk livlig og 

latteren satt løst. Det ble etter hvert en del taler og til og med noen 

drikkeviser. Blant annet fra dagens kjøkkenpersonell, som var seks 

søstre fra Rebekkaloge nr. 49 Ad Astra. En stor takk også til disse blide 

damene som trakterte oss på en utmerket måte. En av søstrene var for 

øvrig organist i Loge 49 Ad Astra, Lise-Kari Holstad, som også spilte 

et pianostykke for oss i tillegg til å akkompagnere til de sangene vi 

sang. Som sagt, en veldig hyggelig kveld, men litt dårlig oppmøte av 

Brødrene. Kanskje det hadde vært lurere å ha vennelogetreff på en 

annen årstid? Kom gjerne med tilbakemelding på dette. 

Så til noe annet som jeg og flere med meg har undret seg over. Hvorfor 

er det så mange som går hjem rett etter den rituelle delen av 

Logemøtet?  Når man først har avbrutt det man eventuelt drev med, 

kanskje tatt en dusj, for så å iføre seg dagens logeantrekk og deretter 

komme seg til Logehuset, - hva er det da som gjør at det haster så fælt 

med å komme seg hjem igjen?  Brodermåltidet og ettermøtet er da vel 

også en vesentlig del av et Logemøte? Noen skal selvsagt tidlig opp 

dagen etter, men det er da sjelden at det blir spesielt sent selv om vi 

har foredrag på ettermøtet. Det er uansett bare snakk om maksimalt to 



mandager i måneden. Noen hevder at de ikke vil spise tung mat så 

sent på kvelden. Men de gangene vi har enklere måltider, så uteblir jo 

mange da også. Hvorfor er det slik?  Det er da vel ikke så mye bra på 

TV på en mandagskveld ?  Hva kan vi gjøre og hva skal til for at flere 

Brødre vil delta på ettermøtet? Vi i embedskolegiet vil gjerne ha 

innspill fra Brødrene om dette. 

Tilslutt vil jeg minne om venneaften den 17. oktober. Alle bør legge 

seg i selen for å få med nye Brødre, ellers blir det etter hvert 

vanskelig å opprettholde en velfungerende Loge. 

Ønsker alle Brødrene en fortsatt fin høst. 

 

Med Broderlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Jens-Erik Onsrud 

Fung. Eks Overmester 

 

 

Storrepresentanten har ordet 
Gode Brødre 
Er tilbake som Storrepr. etter sykdomsperioden 

og gleder meg til å ta fatt igjen på høstterminen. 

Som kjent har Eks. Storrepr. Svein Hansen 

fungert for meg i perioden fra 

oktober/november i 2021 fram til august 2022. 

En stor takk til han. Det må tillegges at når jeg 

nå overtar igjen, er det orden i sakene som har 

vært håndtert i min fraværende periode og det 

har vært tatt initiativ til sosiale tiltak samt 

rekruttering m.m. 

Vi har allerede kommet i gang igjen i nevden for Styrkelse og 

Ekspansjon og satser nå sterkt på ulike tiltak for å få til rekruttering i 

logen vår. Vi prøver blant annet ut nye rekrutteringsmåter som går på 

regionale tiltak, for å få dette til. I praksis vil dette si at en erfaren bror 

i en region får ansvaret for å ta kontakt med andre brødre i samme 

region. Og at de møtes/samhandler for å komme opp med navn på 

personer som kan være aktuelle å forespørre om nærmere informasjon 

om vår orden. Tanken bak tiltaket er at flere personer som regel kan 

oppnå bedre resultat enn en person. Ett annet viktig poeng er at flere 

brødre blir trukket inn i arbeidet med rekrutteringen som igjen kan 

føre til økt engasjement. For i loge sammenheng er dette viktig, for 

det vil kunne føre til økt samhørighet og forståelse for logens arbeid, 

samt bedre kjennskap til brødrene seg imellom som igjen kan føre til 

styrking av vennskap. Ett annet tiltak som vi er i gang med er å 

forespørre brødre som har gått ut av ulike årsaken om tiden nå kan 

være inne igjen til å være med i logen. Vi har også andre tiltak som vi 

skal arbeide videre med, men for at vi ikke skal ta i for mye på en gang 

får vi «lande» de tidligere nevnte tiltakene. Ellers kan det nevnes at 

det er ny DSS på plass i distrikt nr. 25. Knut Østbøll i loge nr. 67 

Castrum går av som DSS den 21.09.22 etter 8 år og Sjur Bakken i loge 

nr. 92 Romerike overtar da roret og får da ansvaret for distrikts nr. 25 

sine 6 loger.  

 

Ha en fortsatt god høst      

 

I Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Svein Erik Børslungen 

Storrepr. 

 

 

 
 

 

 



Bamser i ambulanser 
Tirsdag 27. sept. var jeg med på noe 

riktig trivelig: Vi overleverte bamser til 

ambulansene i distriktet. Et utmerket 

tiltak, som vi i Gyldenborg støtter fullt 

og helt. 

Ideen kom til vårt kollegie fra Rebekka 

loge Nr. 132 Dronning Sophie.  Det er 

innkjøpt ganske mange bamser, og vi 

leverte ut 40 stk i denne omgang. 

 

      
Jeg heter Odd-Bjørn 

 

Ambulansesentralen på Kongsvinger sørger for at alle ambulanser i 

Kongsvinger, Eidskog, Odal og Åsnes får bamser. 

Det er ikke alltid like lett for barn, enten de er syke selv eller er med 

mor og far i en slik situasjon, å få med favorittkosedyret sitt. Alle barn 

føler trygghet med et kosedyr, og heretter vil ambulansepersonellet nå 

kunne gi de små bamsen «Odd-Bjørn» når de skal være med i 

ambulansen. 

 

Ambulansepersonellet var veldig positive til tiltaket. Det er jo de som 

ser virkningene av et kosedyr. Overrekkelsen på ambulansesentralen 

var helt topp å være med på. 

 

Arild Bråten 

OM  

 

 

 

Sommertreff på VARDEFORTET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fredag den 26.8.2022 arrangerte Nevnd for Styrkelse og 

Ekspensjon sommertreff på Vardefortet.  

 

Vardefortet ble bygget i perioden 1901-1905, og hadde som formål å 

beskytte oss mot Svenskene i forbindelse med Unionsoppløsningen 

1905. Vi var 23 personer som møtte opp. Det ble servert kokte «Ekås 

pølser» med lompe/brød, sennep og ketchup. Det ble fortært ca. 75 

pøler og noe drikke som smakte utmerket ute i friluft. Vi var heldig 

med været. Vi fikk en historisk reise både når det gjaldt 

kanonstillingene og anlegget under bakken, men også historien 

omkring dette av bror Andreas Hemma.   

 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble også en vandring rundt anlegget.  

 

Historien om Vardefortet kommer i neste utgave av Gyldenposten 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk for en fin kveld.   

  

Nevnd for S&E   

 



Vennelogetreff  
 

Lørdag 10. sept. var det duket for vennelogetreff. Pga. Corona-

pandemien har det ikke vært mulig å treffes før nå. 

Vi møttes kl 16.00, med 15 gjester fra Mariestad. Det ble hyggelig 

gjensyn med mange kjente, og noen nye bekjentskaper. Praten gikk 

utrolig lett, så XOM Jens Erik Onsrud hadde litt av et problem med å få 

oppmerksomheten for å komme med opplysninger til folket. 

Oppe i salen ble alle ønsket velkommen. Våre svenske venner takket for 

velkomsten, og så frem til å være sammen med oss den kvelden. 

Ritualet som ble brukt var skrevet av Bror Kjell Bakken, som også sto 

for musikken denne kvelden. 

Hele seansen i Logesalen var utrolig stilig og til ettertanke. Hovedtemaet 

var: 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

Nede ble alle servert en aperitiff, med mer mingling og prat som resultat 

før mat. Måltidet var en 3- retter med et tema på vilt, med multekrem til 

dessert. Etter måltidet var det samling i Lobbyen. Bror Tor Einar Fodnes 

holdt baren i gang, og dermed ble det mer smurning til talemusklene. 

Det ble en flott stemning utover kvelden. 

Alle som var til stede, fikk en fantastisk kveld. 

 

Våre svenske venner var meget fornøyde med kvelden de også. 

Med andre ord: Total suksess. 

 

  

Arild Bråten 

OM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ønskediktet 
 

Dette diktet av Jon Magnus Bruheim forteller om en svært travel mann 

som har så mye å gjøre at han ikke har tid til andre mennesker. Jo mer 

travelt han har det, jo mer blir det å gjøre. I avslutningen av sitt liv 

reflekterer han over hvordan livet har vært. Han synes at det har gått 

svært hurtig. Og ifølge diktet nådde den gleden han kunne opplevd aldri 

frem til ham, fordi han jagde gjennom livet. Noe å tenke over? 

 

Den annsame 

Han har ikkje tid til å stogge 

og ikkje tid til å sjå. 

Menneske som han møter, 

dei ansar han aldri på. 

 

Mangt har han å rekke over.  

Det gjeld um å fara fort. 

Mykje var det å gjera. 

Det auka dess meir han fekk gjort. 

 

Så lid det til endes med dagen. 

Han står der, studd over stav 

og spør: Kva har livet gjeve 

og kvar har det vorte av. 

 

Slik jaga han gjennom livet 

utan å få det fatt. 

Ei glede sprang etter på vegen 

men nådde han aldri att 

 

    Jon Magnus Bruheim 

Jeg sender utfordringen videre til Frode Kristiansen, med hensyn til 

dikt i neste nr. av Gyldenposten. 

Hilsen XOM Kåre Rogne 

Nytt fra Flåklypa Tidende 
 

Under et besøk i Trondheim tok 

minkeier Jostein Kroksleiven fra 

Rennebu rennefart og sparket til en 

liten gjenstand på fortauet i Erling 

Sakkesgate. Det viste seg å være et 

vannrør som stakk opp fra asfalten. 

Minkeieren var iført sandaler 

 

Hvordan tjerner man penger på børsen, spør en innringer som selv 

ønsker å være anonym. 

Flåklypa Tidende har forelagt spørsmålet for vår faste medarbeider, 

den synske Mysil Bergsprekken i Bjerresgate 14, som over telefon 

har gitt følgende svar: «Man kjøper et eller annet som man ikke får, 

med penger man ikke har, og etterpå selger man det man ikke har fått, 

for mye mer enn det har kostet. 

 

Min værelsekammerat på Krokryggen Gamlehjem, herr 

Myrullbræten som iden senere tid haver inntaget en spiseskje medicin 

regelmessig og dagligt haver ligeover for hjemmets bestyrerinde 

uttalt at han føler sig som et helt andet menneske. 

Medfører dette riktighed, mener jeg at min gamle værelsekammerat 

bør flytte fra vært felles rum til det sted, hvor han hører hjemme. 

Jeg haver, som de naturligvis forstaar, herr redaktør, ingen interesse 

af at utvide min bekjentskaps krets ytterligere. 

              

Sindre Piltingsrud  

 

F 1918. Forfatter og fritenker, Volda. Fra fødselen oppflasket på varm 

killingmelk.  Senere sterkt opptatt av kommunismen.  Drev 

farsgården som kollektiv bruk til konkursen i 1935. 

Har mottatt en rekke stipender. Deltatt i flere basarer og offentlige 

tilstellinger på Vestlandet 



Advarte under et foredrag på Norges Sildesalgslags årsmøte mot å få 

flere barn enn tre, ettersom statistikken viser at hvert fjerde barn er 

kineser.  Han er ikke svømmedyktig 

          Hallstein 

Bronskimlet 

 

 

Statistikken viser at det blir ferre fødsler her i landet, og at folketallet 

synker.  Dette er sannsynligvis et resultat av friere abortmuligheter, 

fremgår det av en betenkning av distriktsveterinær Roger Jurtappen i 

Brumundal. 

Personlig hilser vi opplysningen fra Statistisk Sentralbyrå med glede 

utfra følgende konklusjon: »Jo ferre nordmenn, desto mindre griseprat, 

krangling, skjellsord og spetakkel. 

Skulle Norge vært befolket i forhold til landets flateinnhold, med samme 

tetthetsgrad som for eksempel Japan, ville vi innenfor landets grenser 

hatt 172 millioner nordmenn. 

Tanken er direkte skremmende.  På bakgrunn av EF debattene og den 

senere tids kulturdebatter og nabokrangling, skal vi takke vår Skaper for 

at vi her i landet ikke er flere enn5,4 millioner. Heri innbefattet 

Vestlendinger. 

 

 

Innsendt av XOM Kåre Rogne 

 

Broderforeningen Gyldenborg. 
Stiftet i Kongsvinger den 15/2 1990 

 

Gyldenborg. 
Historikk omkring navnet 

 

Fra de eldste tider har kanskje den viktigste hovedveien mellom Norge 

og Sverige gått over Glomma-kneet her i Vinger. Det var et nesten 

sammenhengene system av elver og sjøer fra Oslofjorden (Viken) til 

Østersjøen, med forgreninger nordover og sørover fra de store sjøene 

i Sverige. Vann og is gjorde ferdselen rask og effektiv både sommer 

og vinter. 

 

Fra sagaen vet vi at Harald Hårfagre dro denne veien til Sverige da 

han erobret Värmland fra Erik Svea konge. Av andre konger som dro 

samme vegen i et eller annet ærend var Håkon den gode, Olav den 

hellige, Kong Sverre (med 70 birkebeinere) og endelig Sverres 

sønnesønn, Håkon Håkonson (Lillehammers OL – 

maskot/birkebeinerkongen). 

 

Det store elve- og sjøslaget her i år 1226 mellom opprøreren Sigurd 

Ribbung og Kong Håkon er detaljert beskrevet i Håkon Håkonssons 

saga. Kongen lå skjult i skogen nede ved N. Tråstad og speidet over 

Glomma til Hov, hvor Sigurd og hans menn hadde slått leir. Kongen 

hadde god hjelp av « Gunnar bonde « som ganske sikkert var bruker 

på Nordre Tråstad gård. 

Ribbungene ble dagen etter jaget gjennom Vingersnoret og 

Vingersjøen. De fleste kon seg unna Kongens krigere gjennom 

Eidskog til Sverige. 

 

På 1600- tallet fikk fergestedet Tråstad i Glommakneet på ny en stor 

strategisk betydning. Nå betydde ikke vannvegen så mye lenger. Det 

var nå nemlig anlagt en ride- og kjøreveg fra Oslo (Viken) opp 

gjennom Romerike til Vinger og videre gjennom Eidskog til Sverige. 

 

Fra 1644/45 (Hannibalfeiden) til 1720 var Danmark/Norge stadig i 

krig med Sverige. 

På 1640/50 ble de første skanser bygget nede ved fergestedet 

(jordskansen). Men skansen lå lavt i terrenget og kunne lett bli utsatt 

for bakholdsangrep. 

 

Tidlig på 1670-tallet bestemte stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve 

(halvbror av Kong Christian og sønn av Kong Fredrik III) at det 



skulle bygges et festningsanlegg oppe på toppen av Tråstadberget, som 

lå ca en km fra fergestedet og ca 100 meter høyere. Festningen skulle 

være en sperrefestning til vern om de rike Akershus len og Oplandene 

og som sperring av vegen fra Sverige til Kristiania. 

Gyldenløve hevdet at der oppe på berget kunne 300 mann forsvare seg 

mot 10000 mann. 

 

Fra 1673 til 1675 lot Gyldenløve bygge et mektig tårn der oppe på 

toppen av berget. Det firkantete tårnet hadde en grunnflate på 90 

kvadratmeter og var mot nord omgitt av  en høy tykk og halvmåneformet 

mur med to utspringene fløyer og tørre vollgraver. 

 

Festningsanlegg fikk navnet GYLDENBORG etter stattholder 

Gyldenløve. 

 

Under Gyldenløvefeiden i januar 1676 kom den berømte svenske 

ingenøroffiseren Erik Dahlberg på et kortvarig spionoppdrag til 

Glommakneet. Dahlberg ble senere adlet, utnevnt til general og 

feltmarskalk. I 1695 ble han utnevnt til svensk stattholder og visekonge 

i Livland (Estland og Latvia). 

Tidlig om morgenen den 27. januar 1676 kunne mannskapene på 

Gyldenborg, skimte Dahlbergs rytteravdeling 250 mann i tåken nede på 

isen på Vingersjøen, et par kilometer unna. Festningen hadde da tre 

kanonbatterier med i alt 17 kanoner. Festningen var i høyeste beredskap, 

for speidere hadde rapportert om Dahlbergs fremrykning. Nå dundret 

kanonene på Gyldenborg ut i tåken for første gang. Dahlbergs styrke 

trakk seg da raskt inn i skogen ved Vennersberg. 

(sagnet sier at det ute på isen lå  igjen noen falne svenske dragoner og et 

par hester) 

 

Dahlberg foretok en grundig rekognosering i området og laget en 

detaljert skisse av Glommakneet og forsvarsanleggene i 

festningsområdet. Denne skissen er bevart og der ser vi tydelig det store 

firkantete tårnet på toppen av Tråstadberget. Over står det skrevet med 

store tydelige bokstaver: Gyldenborg. 

 

Dahlbergs rapport:(Relasjon om festningen Gyldenborg samt dess 

nærliggende orters situasjon uti Wingers socken i Norge, ) er ganske 

omfattende og detaljert. Her står blant annet: Den nya fastningen ar 

kallad Gyldenborg, blagen¨uti Wingers socken å ena sidan om alven 

Glomman, vid vagen som går från Sverige åt Kristiania ock er lagt 

uppå en høg bergsklippa et godt muskiterarskott ovanfor den gamla 

skansan eller Fargestaden. 

 

Deretter følger en detaljert beskrivelse av festningsanlegget og av 

veisystemene på norsk og svensk side. 

 

Fra 1681/82 ble festningsanlegget betydelig utvidet og forsterket, og 

fikk etterhvert navnet Kønings Winger, Kongens Winger og endelig 

Kongsvinger. Tornet Gyldenborg inngikk i det nye festningsanlegg 

og ble senere brukt som våpen og ammunisjonslager. 

 

Den 7. juli 1733 sprang Gyldenløves torn i luften etter et lynnedslag. 

Dagen etter kom Kong Christian VI på offentlig besøk til festningen. 

Han bestemte på stedet at det på tomten skulle reises en stor 

arsenalbygning. 

 

Festningens senere historie og dens betydning i forsvaret av landet 

blant annet i 1807, 1814 og ved unionens oppløsning 1905 er vel godt 

kjent. 

 

Gyldenborg har som vi skjønner hatt stor betydning både i distriktet 

og hele landes historie. Stor offensiv betydning hadde festningen 

Gyldenborg, da Gyldenløve med Gyldenborg som base erobret 

svensk område inn til Vaneren fra Karlstad til Vanersborg under 

Gyldenløvefeiden. 

 

I våre dager ruver festningen stolt og trygg over byen og vårt Ordens-



hus. Den om kvelden og natten  flombelyste festning ligger der oppe 

som en gylden borg – nesten uvirkelig – som et Soria Moria slott i 

eventyret, og får oss Ordensbrødre til å minnes Odd Fellow Ordenens 

opphøyde, gyldne mål. 

 

 

Skrevet av Per S. Nordli, en av våre grunnleggere. Innsendt av Br. 

Andreas Hemma 

 

Gullkorn 
Har du noen «gullkorn» å dele med oss, ta kontakt med redaktøren. 

 

Her kommer noen eksempler med litt å tenke over. 

 

     Ett lite tips i disse strømsparetider 

 

             

 

 

 

 

 

                                                Det er soppsesong – pass på!! 

 

  Tenk litt over denne 

 

Her er ett ordtak til 

 

"Det er i motbakken det går oppover" 

 

 

 

 

Noe mer å tenke på. 
Hilsen Anders Vetle Olsen 

 

Sykkelkart over Austmarka. 
 

Kona og jeg kjøpte oss el-sykler for litt over 1 år siden. Det har økt 

våres måte å komme ut i det fri på over lengre strekninger. Vi har 

syklet mye rundt i skog og vei på Austmarka. Tatt oss turer til Magnor, 

Linna og Matrand. 

Vi har oppdaget nye lokale veier/skogsveier som jeg aldri har visst 

om etter å ha bodd her i over 40 år. 

Har med oss syklene til Kvitfjell og syklet på fjellet – meget fin 

opplevelse av fjellene. 

 

Det har nå blitt laget oversiktlig fint sykkelkart for Austmarka. 

Så for dem som er sykkel interesserte eller ønsker å prøve. Har 

Austmarka Utvikling lager et oversiktlig sykkelkart som inneholder 

12 forskjellige ruter i ulike vanskelig grader, underlag, høydemeter 

og avstand. 

Rutene er spredt over hele Austmarka inkl Finnsrud. 



 

Jeg har selv syklet flere av rutene og dem er å anbefale på det sterkeste. 

Både som treningstur og rolig tur med kaffe og mat i sekken. 

 

Kartoversikt kan dere finne på www.austmarka.no 

 

 

 

 
 

 

Dette eksemplet (av mange) er hentet fra www.austmarka.no under 

fanen «gjøre/sykkelturer» 

 

 

God tur!! 

                                                                  

 

 
 

     

Rebekkaloge Nr. 132 

Dronning Sophie  

 

Bakgrunn/historie 
Loge 132 Dronning Sophie ble dannet på følgende grunnlag: 

Vår moderloge, Loge nr. 49 Ad Astra, en meget veldrevet loge hvor 

medlemstallet l 2013 oversteg 100, hadde i sin handlingsplan, 2011-

2013, knoppskyting som mål. Med henvisning til Storlogens 

handlingsplan 2010-2014 pkt.1.3 under Ekspansjon: 

 

«Gjennom knoppskyting skal det etableres nye loger der det er 

naturlig. Hvert distrikt skal ha en egen plan for mulig etablering av 

nye loger. Når logene har nådd en størrelse på ca 90 medlemmer, bør 

knoppskyting værer et konkret tema.» 

Kongsvinger og omegn Rebekka forening 
15. oktober 2013 ble Kongsvinger og Omegn Rebekka forening 

stiftet.  Det var 16 søstre som hadde vist sin interesse for å arbeide 

med dannelse av en ny loge. Et styre ble valgt med søster Sissel Holst 

Garmark som formann og med målsetting å få etablert en  loge innen 

en toårsperiode. 

 

Loge nr. 132 Dronning Sophie 
21. november 2015 ble Loge nr 132 Dronning Sophie instituert og 

logens første embedsmenn ble innsatt i sine embeter. Logen hadde 32 

medlemmer 

En høytidelig seremoni ledet av Bror Stor Sire og hans Stor 

Embedsmenn. 

http://www.austmarka.no/


 

Da logen var lukket ble emblemet til moderlogen ved en høytidelig og 

følelsesladet seremoni levert tilbake til loge 49 Ad Astra, ved OM 

Karene Oustad.OM Gunvor Sørlien kunne så overrekke vårt emblem til 

stolte søstre av Den Høye Sannhet grad. Det var sorg og glede i denne 

seansen. 

Logens chartermedlemmer er: 

Hanne Marie Bukaasen 

Sissel Holst Garmark 

Venke Gjørven 

Tone Seterseter Borge 

Gunvor Tjugum Sørlien 

 

Navnet ble Dronning Sophie (Dronning av Sverige/Norge fra 

1872 – 1905) 

Dronning Sophie var kvinne med stort engasjement for sine 

medmennesker, sitt utadvendte arbeid og med tilknytning til 

Kongsvinger som feriested. Sophie betyr visdom. Erfaring/kunnskap for 

å kunne utføre riktige handlinger i gitte situasjoner. Vi ser i dette Vår 

Ordens kjerneverdi: Evne til å vise medmenneskelighet  

Vårt emblem viser Dronning Sophie på rosa bunn som henspiller på 

Skinnarbøl, der dronningen tilbrakte flere av sine somrer 

 

Loge nr. 132 Dronning Sophie etter sju år, hvordan jobber 

vi og hvor står vi: 
Vi arbeider for at vår Loge: skal være et godt sted å være.  

Et sted der fokus alltid må være det Ordenen står for VENNSKAP, 

KJÆRLIGHET OG SANNHET 

Vi ønsker å være en loge der alle er med, alle blir sett og hørt; - et 

sted der vi finner glede ved å være, der vi  er trygge og føler oss fri, 

får og tar ansvar, finner mulighet til utvikling og skape et fellesskap. 

Et fellesskap som gjør oss godt og som vi ønsker å invitere andre inn 

til. 

 

Møtene våre er 1. og 3. tirsdag i mnd. 

Oppmøte er på ca 66%, og med gjennomsnittsalder på møtene er 61 

år. Pr. 1.oktober 2022 har logen 54 medlemmer. 

Vi etterlever den rituelle delen og har stor respekt for de særegne 

tradisjoner som Ordenen har. 

 

Innhold på ettermøter:  

Foredrag/Underholding av egne søstre eller inviterte utenfra. De 

inviterte utenfra kan også være potensielle mottakere av våre midler 

for utadrettede arbeid. 

Utlodning til inntekt for utadrettet arbeid. Loddbøker, loddsalg på 

Sosialaften og «åresalg» til jul og påske og på Yngre Søstres Aften 

Yngres Søstres Aften er møte hvor våre sist innviede søstre har 

ansvaret for/velger tema for hele ettermøte, og gjerne bidrar med 

innlegg oppe i salen. 

 

Rekruttering/beholde våre medlemmer. 

Venneaften/Vennesammenkomst:  

• Venneaften følger ritual for Venneaften 

• Vennesammenkomst avholdes på en lørdag. Interesserte inviteres 

til informasjon og hyggelig samvær. Egne søstre (ca 20), hvorav en 

«fersk» og en erfaren søster deler av sine egne erfaringer med        

logelivet.  

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon er ansvarlig for bl.a. 

Vennesammenkomst og Ordenens Opplæringsprogram. Faddere 

inviteres med i Opplæringsprogrammet. 

Sosiale aktiviteter for medlemmer, avholdt både i og utenfor 

logesammenheng, anser vi svært viktig for vårt samhold og trivsel. 

Medlemmene får tidlig oppgaver ved vakanser, der de kan bidra utfra 

hvor de er i Utviklingsprogrammet. (Ikke bare i Privatnevnden). 

Synliggjøre/avmystifisere medlemskap i møte med andre «ute i 

samfunnet» (fortelle at vi er en Rebekkasøster i Odd Fellow Ordenen) 

Manglende oppmøte og frafall   Hva gjør vi???? 

Er tema på kollegiemøtene. OM kontakter de det evt gjelder, for å 



avdekke årsak. Faddere kontaktes, og i enkelte tilfeller aktiveres Nevn 

for Omsorg. 

Ved evt utmeldelse følger OM opp med en «sluttsamtale»; - for å 

avdekke forbedringspotensialet. 

 

Midler for utadvendt arbeid til lokale aktører. 

Frelsesarmeen (spes. rettet mot barn og unge), Røde Kors, Stiftelsen 

Sykehusbarn, Brystkreftforeningen, Ønsketransporten, Innlandet, 

Bamser i ambulanse.; BUA; Solør, Eidskog, Kongsvinger og Odal; 

Sirius Øst. 

Mottakere er hovedsakelig etter innspill/forslag fra logens søstre. 

 

Vi ønsker samarbeid og deltagelse i de plikter som kreves for å skape et 

godt fellesskap i  vårt Logehus, med særegen historikk og atmosfære. 

Vi deltar sammen med de øvrige loger i FGT1, i Eldretreff og 17.mai 

arrangement i Logehuset  

 

«Dronning Sophie er vår loge. Et vakkert smykke har vi fått. 

Et lite frø ble sådd av søstre. Det ønsker at det går oss godt. 

Sophies kall, det var å hjelpe. I Norge var hun «fredens mor». 

La hennes arbeid her oss lede, det blir vår loges rettesnor.» 

    (Sidsel Holst Garmark) 

Kongsvinger 5.oktober 2022 

 

Gunvor Tjugum Sørlien  Gro Kari Marthinsen 

Storrepresentant   Fungerende Eks OM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   De yngre søstres «Svenskeaften» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coronamøte på Bæreia 

Logens Chartermedlemmer (til venstre) 



Seniorklubbens sommertur 2022 
 

7. juni kom Berg Skysstasjon og hentet forventningsfulle logebrødre 

ulike steder i Kongsvinger og Skarnes før turen gikk over Gardermoen 

mot Jevnaker. På en stor å fin rasteplass langs E16 ble det matpause med 

noe godt i små og store glass. Tradisjonene må holdes vedlike. 

 

Presis kl 1200 møtte vi 2 guider som ledet oss rundt om på Kistefos. Vi 

fikk se moderne, og kanskje noen «merkelige» skulpturer og den gamle 

papirfabrikken. Besøket på Kistefos ble avsluttet med det nye 

museet/broen, The Twist, som «skrur» seg over elven. Ett hyggelig og 

lærerikt besøk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Smaksprøver 

Her ligger det mange liter med  

«Livets vann» og godgjør seg 

 

 

Etter en ny busstur stoppet vi på Mortens Kro for middag før turen 

gikk til Arcus As, Vinmonopolets anlegg på Gjelleråsen.  

Det store 1000 kr. spørsmålet ble: får vi smaksprøver eller ikke?  

Alle ble gledelig overrasket da vi fikk en meget god GT i resepsjonen 

før vi gikk runden. Etter å ha sett deler av det store lageret for 

fatmodning av akevitt, Livets vann, ble det flere smaksprøver til stor 

jubel før, turen gikk hjemover mot Kongsvinger.              

 

Etter «den søte kløe kommer den sure svie». Det kom en liten, faktura 

fra Argus for drikke. På grunn av dårlig kommunikasjon fra Argus sin 

side, ble formann Per Danielsen og Argus AS enige om å dele 50/50% 

på fakturaen. Deltagerne betalte sin andel.     

 

Vi ser frem til en ny og spennende tur i juni 2023 med alle 

Seniorbrødrene. 

 

Hilsen styret i Seniorklubben 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Maskinell Skogsdrift ANS 

           2116 Sander 
 

  Tynning og  
  sluttavvirkning  
  utføres. 
    
    Mail: i-eidsmo@frisurf.no 

    Tlf.    62 96 54 67 – Mobil 916 19508 
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