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N

orsk Odd Fellow Akademi har vennskap som tema i årboken som blir utgitt i disse dager. Det er ikke uten
grunn, for vennskap er en av Odd Fellow Ordenens
grunnverdier og er starten på den etiske utvikling som er
kjernen i vår Ordens budskap og innhold. Det gode vennskap
legger fundamentet for alt vårt gradarbeid og er en grunnleggende verdi som vi ønsker skal prege oss gjennom hele vårt
Ordensliv. Det er i vennskap vi knytter båndene til våre ordenssøsken og utvikler samhold og trivsel i logen eller sagt med
andre ord, logens indre liv. Det er avgjørende at en i gradarbeidet utvikler både innsikt og forståelse av betydningen av
vennskap som byggesteinen i et livslangt Ordensliv. Årboken
tar for seg ulike vinklinger på hva et godt vennskap er og er
tenkt som en inspirasjon til etiske refleksjoner og innlegg både
i loge og leir.
Helt fra det første møtet en søkende har med Odd Fellow
Ordenen, ønsker vi at vennskap skal komme klart frem som en
av våre kjerneverdier. Storlogen arbeider nå gjennom Kunnskapsnevnden med å utvikle våre inntaksprosedyrer. Hvordan
vi skal fremstå for å være attraktiv for nye medlemmer som er
opptatt av å finne et etisk ståsted i sitt liv. Det arbeides med å
videreutvikle informasjonsmøtet eller venneaftenen, med et
innhold slik at vi treffer nye potensielle medlemmer på en best
mulig måte. Målet er at det første møtet med Odd Fellow Ordenen skal gi et realistisk og korrekt bilde av hva logen og Ordenslivet innebærer.
Skal en utvikle innsikten i vennskap og vennskapsgraden,
er det også viktig å stoppe opp og reflektere over hva det betyr
å etterleve vennskap i praksis i sitt daglige liv. Gradspillene gir
inspirasjon og er en kilde til etisk ettertanke, men utbyttet vil
bli enda større dersom en tar seg tid til å gå i dybden av budskapet. Logens utviklingsprogram basert på gradarbeidet får
nå et nytt element gjennom en etisk fordypning i hver grad.
Logens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon med Storrepre-
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sentanten som leder, har som en av sine hovedoppgaver å
gjennomføre utviklingsprogrammet i logene. Hele programmet
vil nå bli utgitt som et hefte som et hjelpemiddel for nevndens
medlemmer og skal sikre en grundig gjennomgang og fordypning i alle grader. For de nye søstre og brødre vil programmet
bli innarbeidet i informasjonsmappen som skal følge dem
gjennom alle grader.
Vårt mål må være at vi sammen skaper et godt indre liv basert på at logen blir et godt sted å være, både for nye og vel
etablerte søstre og brødre. Etter hvert logemøte bør alle tenke
at i kveld opplevde jeg et godt møte, jeg opplevde et ærlig og
ekte vennskap med mine ordenssøsken. Logen er en givende
og viktig del av mitt liv. Det er ved å gi at man får, slik er det
også i et godt vennskap. Jeg oppfordrer alle loger til å bruke
litt ekstra tid på en etisk refleksjon og fordypning i vennskapets
betydning for vårt Ordensliv. La 2013 bli et år preget av Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Se ikke på hindringene.
Se heller etter åpningene.
Ikke heng deg opp i umuligheter.
Se heller etter mulighetene.
Ja visst er hindringene til stede.
Ja visst er begrensningene til stede.
Men hvis vi velger mulighetene i det umulige
er nettopp de mange flere.
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Vennskap og
vennlighet

N

orsk Odd Fellow Akademi
ønsker å sette fokus på vennskap
dette året. Det burde innebære at
vi alle gjorde oss noen refleksjoner rundt
dette. Først bør vi definere hva vi legger
i begrepet vennskap og hvilke typer
vennskap vi har. Gjennom historien har
mange beskrevet vennskap både gjennom dikt og kloke ord. Vi kan ha mye å
hente hos disse.
Ordenen gir oss undervisning om
vennskap; ja, ikke bare vennskap, men
om Det Gode Vennskap. Den gir oss et
redskap, et bilde på vennskap, som vi
kan anvende i vår livsførsel. Det er vel
med bakgrunn i dette vi bør definere vårt
syn på vennskap. Hva betyr dette for
meg? Hvilken innflytelse lar jeg det få i
livet mitt? Relevante spørsmål som jeg
trenger å stille meg selv. Ordenen krever
ikke noe svar fra meg, men jeg vet at jeg
bør tenke gjennom om jeg har latt ord bli
til handling, og om jeg slik kan kalle meg
en god venn. Det er noe bare samvittigheten kan gi svar på.
I vår dataverden har de fleste mange
hundre venner på Facebook. Det må her
være snakk om det utvidede vennebegrep. Det ville kanskje være riktig om
noen fant et annet ord enn venn i denne
sammenheng. Det sier seg selv at dette
er en helt annen type venner enn hva
Aristoteles tenkte på da han uttalte:
«Vennskap er én sjel som har tatt bolig i
to mennesker». Det gode vennskap må
bygge på kvalitet og holdninger. Det er
et tosidig forhold hvor tillit er en nødvendig kvalitet. Det sies at en trenger
ikke alltid å holde en venn i hånden, en
vet at hånden er der når en trenger den.
Det er ikke gitt at en har den type venner,
men når en har det, må en vite å sette pris
på det.
Våre logevenner kan naturlig nok ikke
alle komme inn under begrepet nære
venner. Det er heller ikke meningen.
Dertil er vi for mange. Det som imidlertid er viktig for oss i logen, er at vi har
gode relasjoner og en vennlig tone
mellom medlemmene. Det koster ingen
ting å vise vennlighet mot alle! En vennlig atmosfære er nødvendig for å skape
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en god loge. Har vi en god loge blir det
naturlig å følge oppfordringen om å møte
så ofte du kan. I Håvamål sies det: Har
du en venn du tror på, besøk ham ofte,
for det gror kratt og høyt gress på den vei
som ikke vandres. I overført betydning
lar jeg logen være «en venn» jeg tror på
og følger Håvamåls oppfordring om å
besøke denne vennen ofte. Går en
sjelden i logen, kan det «gro kratt og
høyt gress» og veien tilbake til logelivet
kan bli vanskelig. Altså: møt så ofte du
kan!
Vår vennlighet (og toleranse) står
igjen overfor en utfordring. Vi har valg
av nye embedsmenn og det går dessverre
ikke alltid knirkefritt for seg i alle loger.
Tenk på hva vi jobber med og skal stå
for. Støtt opp om de nyvalgte og gi dem
gode arbeidsforhold i en vennlig atmosfære! Det vil være det beste for logen.
Til slutt tar jeg med et vers fra en
svensk vise jeg er glad i. Den er skrevet
av Ulla Hornborg og har tre vers.
Vad är en vänskap?
Kan den förklaras?
Blicken som säger:
vänner är vi!
Sällan vi talar
om vad vi känner,
vi bara vet det, vet det:
vänner vi skall förbli.
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LANDSSAKEN 2013
Selv om det ligger et solid Storlogemøtevedtak bak, er en
Landssak et skikkelig vågesprang. Og selv om det har vært
en grundig høring om hvilket
prosjekt som skulle velges, er
det alltid delte meninger i en
stor Orden som vår. Og når de
anslåtte beløpene er på langt
over tolv millioner, vet vi at
dette representerer mange
nuller i en tallrekke. Derfor er
det både med glede og ydmykhet at vi nå ser at vi når våre
mål. Vi har spurt Stor Sire
Morten Buan som har fulgt
Landssaken fra innsiden og fra
dag til dag.
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– Fase 1 i Landssaken er innsamling
av penger. Hvordan går det?
Vi har vært spent på hver melding vi har
fått fra Stor Sekretær Steinar Jansen. Og
han har til alles store glede meldt fra at
innsamlingen går utmerket. Vi har allerede
nådd vårt mål med kr. 500,- pr medlem.
Men vi må huske at intet er bedre enn om
vi kommer langt over målet. Det er behov
for hver krone. Og så har vi den «gulroten» om at de tyve logene som får de
beste resultatene får sine navn på husene i
den nye barnebyen i Ngabu. Og fortsatt
har vi alle dagene og ukene frem til vi avslutter innsamlingen i juni 2013.
– Hva synes du selv om dette?
Selvfølgelig hadde vi ikke satt i gang om
vi ikke hadde hatt tro på at en verdibærende Orden som vår med sine manende
budord kunne klare det. Nå brer smilene
seg hos alle som har sittet med ansvaret
for innsamlingen. Vi smiler både fordi vi
har klart å nå de mål som vi som Orden
har satt oss. Og vi er stolte over at vi i
praksis konkretiserer innholdet av våre
budord. Det er med på å vise at vi virkelig
mener noe med å si «at ord ikke er nok.»
– Hva gjorde Lysmarkeringen i desember for Ordenen?
Jeg drister den påstanden at Ordenen aldri
har hatt maken til synliggjøring i lokalsamfunnene og i fjernsynet som ved Lysmarkeringen 15. desember 2012. Over
hele landet var det Lysmarkeringer med
langt over hundre oppslag i pressen med
omtale av Landssaken og Ordenen.
SOS-barnebyer hadde tatt et optimistisk målanslag om 10 000 nye faddere da
vi samtidig hadde vervingsaksjonen. Resultatet ble ikke mindre enn 18 000, noe
som igjen er egnet til lutter glede. Det er
grunn til å takke alle som bidro på sin
måte. Dette er først og fremst et saftig solidaritetsbidrag til fattige og sårbare barn
i Malawi, noe hele saken dreier seg om.

En Landssak er
Men vi kan også glede oss over at en bieffekt er en positiv synliggjøring av Odd
Fellow Ordenen som en verdibærende bevegelse. Slike tall og resultater gir troverdighet til synliggjøringen.
– Hva gjenstår nå da, bortsett fra den
konkrete byggingen av barnebyen i
Malawi?
Nå gjenstår Fase 3 utover våren med
hovedtyngden i april. Fase 3 er som Fase
2 aktiviteter helt i regi av SOS-barnebyer.
Men som vi har sagt hele tiden er det
glimrende og gledelig om søstre og brødre
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deltar frivillig med liv og lyst i dette arbeidet. I Fase 3 er det fullfinansieringen
av barnebyen i Ngabu som skal virkeliggjøres. Dette skjer først og fremst ved et
storstilt salg av poser med solsikkefrø.
Frøposene er både konkrete og symbolske. Frøene skal plantes og vokse og bli
store og vakre solsikker.
Solsikkene er et mye brukt symbol i
SOS-barnebyer. Og det symbolisere jo
både «frøkorn og grøde». Dette er en formulering som Odd Fellows kjenner seg
igjen i.

LANDSSAKEN 2013
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Bildet øverst: Lysmarkering i Oslo: Stor Sire Morten Buan holdt appellen under Lysmarkeringen på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo sentrum. Foto: Mats Hvalsengen. Bildet
over: Da vi møtte Dalitsos familie under grunnsteinsnedleggelsen, så vi en marginalisert
familie som levde på et eksistensminimum. Uten ressurser til å kunne skape seg en levelig
hverdag, tok de en dag om gangen og hadde ingen mulighet til å kunne planlegge fremtiden. Nå er familien med i familieprogrammet i Ngabu. Barna i skolealder har begynt på
skolen, og det nye huset er straks innflyttingsklart. Familien har fått en mulighet til å skape
seg en god hverdag og en fremtid. Det store bildet: Plantegning av et av de nye husene
i Barnebyen i Ngabu.

et vågesprang!
– Men hva skjer i Ngabu i Malawi?
Prosjektet i Ngabu går langt ut over den
tradisjonelle barnebymodellen. De første
barnebyene lukket seg ofte inne i seg selv.
Den nye modellen åpner seg mot lokalsamfunnet og integrerer og gir tilbud til
10-20 ganger så mange mennesker som de
120 barna som skal bo i barnebyhusene.
Familieprogrammene i lokalmiljøet i
Ngabu er allerede i drift. Etter hvert
kommer skole og utdanning. Nå er tegninger og byggeplaner for selve barnebyen godkjent. Når nå fullfinansieringen

er klar, nærmere vi oss raskt byggestart.
Nå må vi huske at i det gjennomregulerte
Norge kan alt bestilles etter logistikkformelen JIT «just in time». Det er ikke situasjonen i Malawi hvor man må ta hensyn
til lange leveringstider, tørketider og regntider. Men går alt som det skal kan hele
prosjektet stå ferdig om et par års tid. For
Ngabu vil barnebyprosjektet markere et
umåtelig viktig tidsskille. Det er ingen tvil
om at tiden vil regnes til før og etter at
barnebyen kom.
– Og hva sier en Stor Sire om dette?
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Jeg blir svært ydmyk og takknemlig overfor Ordenens mange søstre og brødre som
helhjertet har gått inn i dette. For meg er
det et bevis på den etiske kvalitet i vår
Orden. Men først og fremst gleder det
meg av hjertet at vi kan rekke en hjelpende hånd til et land og til tusenvis av
barn som ikke har noen mulighet til å
komme seg ut av fattigdom, fornedrelse,
sykdom, misbruk og kunnskapsløshet
uten den hjelp vi kan gi. Uten et snev av
sentimentalitet kan vi si at denne Landssaken er preget av et konkret svar i en desperat situasjon slik Thomas Wildey skal
ha uttrykt det: «What can I do for you?».
Og vårt svar er: «Ngabu is what we can do
for you!». Det er med dyp glede og takk
at jeg svarer dette på vegne av norske Odd
Fellows. Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs

ROLF NORDENSTAM OM VENNSKAP

Vänskapen och hoten mot vänskapen
Människan har ett stort kunskapsbehov. Vi vill veta och förstå. Vi
vill ha förklaringar och beskrivningar. Vi vill veta när, varför och
hur? Det skall vara objektivt och entydigt och fort ska det gå i
vår virtuella värld! Så visst har Nalle Puh rätt när han på tal om
brådska säger: «Om man inte vet vart man ska är det ingen idé
att skynda sig. Man vet ändå inte, när man kommer fram.»
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Behovet av förklaringar i vår
Orden är ibland
ganska stort. Vi
kommer ihåg
diskussionen i
SOFT (svensk
Odd
Fellow
blad) där man
efterlyste klara
och entydiga
förklaringar
Av Rolf Nordenstam
och definitioner
Ex Storkaplan och ledamot på ord och beav Odd Fellow Akademien grepp,
som
egentligen inte går att förklara. Vem
skulle stå för förklaringarna? Skulle alla
komma att godkänna dem?
Jag har sagt det många gånger förut
och jag säger det igen. Styrkan i vår
Orden och då särskilt i våra ritualer är att
de väcker frågor, många frågor, svåra
frågor. Men vi får aldrig några objektiva
och entydiga svar. Detta är det geniala!
Detta är också, enligt min uppfattning, en
av garantierna för att Odd Fellow-Orden
kommer att kunna leva vidare, också i
framtiden.
Jag kommer ibland under mitt anförande att ställa korta retoriska frågor
och markerar det bara genom en längre
andningspaus! Några entydiga svar får ni
naturligtvis inte!

Våra egna tankar
Ritualernas utformning och innehåll vill
lära oss att med ledning av våra kunskaper och livserfarenheter själva
sammanställa svaren. Svar som ingen
annan än jag själv skall rätta och eventuellt komplettera. Temat i dag är «Vänskapen och hoten mot Vänskapen»!
Bortsett från formuleringar i våra ritualer
skall vi också fundera på andras formuleringar. Vad har man sagt, skrivit och tänkt
om just vänskapen? Kanske stimuleras vi
då att få ett grepp om våra egna tankar.
Under större delen av våra vuxna liv
har ni alla liksom jag läst, sett och hört ett
oändligt antal kloka ord och formuleringar i olika sammanhang, Men sedan då!
Har de påverkat oss på något sätt? Vad
blev det av dem? Minns vi några? Om
man skulle göra en slags bouppteckning

av alla våra «familiar quotations och Geflügelte Wörter» skulle vi säkert finna
något gemensamt och varför inte också
användbart för dagens tema!
Hur skall vi exv. kunna känna hänförelse i att leva?! Hur skapar vi mening i
vår tillvaro?
Jo,bl.a. genom våra val av värden! Det
gäller också våra val av vänner! Det vill
säga vad vi sätter värde på! Har ni tänkt
på att vi också väljer vår moral? Väljer vi
inte själva innebär det bara att vi överlåtit
åt någon annan att välja åt oss. Men det
är fortfarande vårt val!
Som jag nämnde inledningsvis så vill
vi ha svar på våra frågor och vi vill ha definitioner och entydiga förklaringar. Detta
är vårt dilemma!
Men finns det inte en risk att en etiskmoralisk Orden som Odd Fellow kan upplevas som flummig, irrationell och
verklighetsfrämmande?

Ordenens idèväld
I vår Ordens idèvärld finns ett samspel
mellan kraven i våra normerande Budord
och glädjen i att vara människa. Låter det
tillspetsat? Det är just vad det är!
Eller är det kanske så enkelt att det just
är VÄNSKAPEN som håller samman vår
Orden? Det kan inte bara vara en slump
att vår första ritual, med undantag av Invigningsgraden, just är Vänskapens Grad!
VARFÖR ÄR DEN FÖRST? MÅSTE
DEN VARA DET?
ÄR DEN SÅ VIKTIG?
Under många år har jag OCKSÅ funderat på «varför har vi det inte bättre, när
vi har det så bra?»
Javisst har vi det bra här i landet. Men
det är också snart det enda vi har. i olika
sammanhang har jag tillsammans med
systrar och bröder diskuterat denna fråga,
men något svar har ännu inte tillfredsställt
mig, tills jag helt nyligen stötte på uttrycket «Existentiell hälsa». Jo, ni hörde
rätt! WHO har listat åtta olika perspektiv,
som utgör byggstenarna i s.k. Existentiell
hälsa.
Ibland frågar man «hur mår du?»
Svaret blir då oftast kopplat till det fysiska
läget; dvs magen, ryggen eller högerknäet. I dag frågar man på ett helt annat
sätt. Man frågar:«Läget?» Men svaret
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man då får rymmer nog mer än vi anar.
Kanske handlar det om den existentiella
hälsan eller ohälsan?
Här följer WHOs lista:
Hopp, harmoni, hälsa, meningsfullhet,
förundran, andlig kontakt, personlig tro
och gemenskap. Jag läser dem en gång
till!
Är inte detta delvis en sammanfattning
av vår Ordens innehåll och budskap?
Tänk hur några vanliga ord kan säga så
mycket!
Kanske är den existentiella hälsan en
förutsättning för att vi skall må bättre när
vi har det så bra. ELLER HUR?
Låt oss för tydlighetens skull använda
orden som svar på frågan: «När mår jag
bra?»
1, Jo, när jag känner att min tillvaro är
meningsfull
2. När jag kan känna förundran
3. När jag har del i en gemenskap
4. När jag känner hopp och harmoni
5. När jag får andlig kontakt
6. När jag har en personlig tro

Vad er Vänskap?
Så över till dagens ord, som faktiskt är en
förutsättning för att vi skall kunna vara
existentiellt friska! Ett ord med kort vokal
i första stavelsen. Hur vill du definiera
vänskap? «När jag ser en syster/broder i
den andre och är beredd att göra allt för
denne»! Eller kanske «Vänskap är att
söka sig själv tillsammans med en
annan.» «Vänskap är en kedja av möten
som ger glädje.» Kanske lite tillspetsat
«Vänskap är som en kulturell fernissa;
ytlig och lätt att ändra.»
Påminner inte den ena definitionen om
den uppmaning, som liksom en röd tråd
löper genom hela vår ordenslära, nämligen; Lär känna dig själv! Kanske är det
så enkelt att jag först genom en vänskap
lär känna mig själv. Vem är jag? Men
också Vem bör jag vara?
Det handlar alltså om identitet. Men
det är något som ständigt skapas och omskapas. Kan då vänskapen bidra till att bearbeta och forma min identitet eller min
personlighet? Fryshuset i Stockholm har
ett intressant projekt för att söka stärka
identiteten särskilt hos unga människor
med olika kulturell bakgrund. I detta projekt utgår man just från begreppet VÄNSKAP!
Vilken är då vår Ordens syn på Vänskapen? Vi bör väl kunna finna den i ritualtexterna eller i gradens löfte?
Innan den dramatiska framställningen
börjar sägs: «Du står nu redo att ta ett nytt
steg på din vandring mot Odd Fellows

ROLF NORDENSTAM OM VENNSKAP
mål.» Det steget medför ökat ansvar. Vad
betyder det?
Kanske innebär just vänskapen ett ökat
ansvar?
Ansvar betyder ju skyldighet att se till
att något fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker.
I ritualen betonas vikten av att inte
bara äga en vän utan även betydelsen av
ett givet vänskapslöfte!
Vad sägs då om Vänskap i gradens
löfte? Jo, bl.a. att skydda envar broder
mot orätt och skada som kan drabba hans
goda namn och rykte.
I gradens avslutande del får vi höra
«att vänskapen ej fegt skyler sig inför den
orättfärdiga makten och avunden.» I
Rebeckornas ritualtexts avslutande del
sägs «Sann vänskap är när vänner litar på
varandra. hjälper varandra i inre och yttre
svårigheter. Vänner måste alltid mötas
med föresatsen att se det goda hos varandra. I löftet sägs «.. att aldrig döma
någon av dem ohörd, att aldrig baktala
dem, men tala väl om dem och försvara
dem mot andras förtal. . .»!
Uttryck eller talesätt med ordet vänskap är legio. Du hittar dem i Bibeln
,framför allt i Jesu Syraks bok, Ordspråksboken och Salomos Vishet «En trogen
vän är ett starkt värn. Att finna en sådan
är att finna en skatt». I isländska Eddan :
«En man förutan vänner, om än så stark,
dör hän som stam i öknen med skalad
bark.» Naturligtvis i Havamal och i en
stor mängd ordspråkssamlingar från olika
kulturer och tider.

Vänskapen ër självvald
Begreppet vänskap har beskrivits och illustrerats av konstnärer, författare och filosofer i alla tider. Jag har gjort en
kortfattad sammanställning av ofta förekommande ord i förklaringar av vad Vänskap är och jag fick ordet STÖP!
S = självvald, T= tillit, Ö= ömsesidig,
P= privat. Alltså: Vänskapen är självvald,
den bygger på tillit och är ömsesidig och
privat.
Antikens ord för vänskap var vida och
mångtydiga. Latinets amicitia och grekiskans philia täckte ett stort område från
varma relationer till Eros och begärets
kärlek. Aristoteles gjorde ingen principiell skillnad mellan kärlek och vänskap.
I medeltidens religiösa samhälle var individuell vänskap förbjuden.
«Alla skulle älska alla, men mest av
alla skulle man älska GUD». Vänskapen
var här förenad med högre syften och
samhällets bästa!
Vänskapen var under medeltiden antingen ett skydd eller ett hot?
Som avslutning vill jag ta upp hoten
mot vänskapen!
Nyligen läste jag prof. Eva Österbergs

bok «Vänskap – en lång historia». Hon
berör bl.a. vänskapen som hot exv. i
kyrkans instängda värld. Men inte ett ord
om hoten MOT själva vänskapen!
Vänskapen som företeelse är inte garanterat beständig. Den varar inte för evigt.
Av alla de kloka formuleringar och
försök till definitioner jag läst eller hört är
det en formulering , som fortfarande efter
många år kvarstår. Den formulerades av
den franska författarinnan Simone Weill
(1930):
«Vänskap är en harmoni av motsatser.»
ÄR DEN ANVÄNDBAR?
Förklarar den vänskapens innersta
väsen, eller är det också bara en enkel
slogan?

Avunden
Men vad kan då hota en vänskap? Det
finns flera hot; prestige, popularitet,
misstänksamhet, skvaller, ja även tiden!
Men
det
kvarstår
ett
allt
överskuggande
hot,
nämligen
AVUNDEN!
Vad är då avund? Jo, det är en känsla
som uppstår när jag saknar någon annans
(förmodad) överlägsen egenskap, prestation eller innehav. Antingen önskar jag
mig det eller så önskar jag att den andre
inte hade det!
Avunden bygger samtidigt på två
mänskliga drag: 1. begäret att vara som
andra och att ha det som andra har. 2. behovet att jämföra oss med andra för att
veta vad vi själva är värda.
Avunden var en av de sju dödssynderna och straffet var att efter döden bli
nedsänkt i iskallt vatten i evighet. I den
katolska kyrkan fanns det dock vissa
synder som var veniala = förlåtliga. Men
enl. Luther var alla synder dödssynder!
(högmod, girighet, vällust, dryckenskap, vrede, lättja) De sju dödssynderna
var under medeltiden tillsammans med de
tio budorden den viktigaste utgångspunkten för etiska diskussioner och betraktelser.
De nionde och tionde buden varnar ju
som ni vet för avunden: Du skall inte ha
begärelse till din nästas hus, eller hustru.
..
Ett tydligt kännetecken på Avunden är
nog svårigheten att glädjas över vännens
framgång och lycka!
Vad beror då avunden på? Dålig självkänsla! OBS! den får inte förväxlas med
självförtroende som är stark tilltro till den
egna förmågan.
Självkänsla är ju medvetenheten om
den egna personlighetens värde!
Sedan länge finns en etablerad uppfattning i Sverige om att svenskarna är ett
avundsjukt folk. Den svenska avundsjukan har blivit ett begrepp. (På ett valv
i Riddarholmskyrkan fann man 1713 en
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överkalkad latinsk inskrift med sex orsaker till Sveriges olyckor och den sjätte
var «Pertinax invidia in suos» = envis inbördes avund.
(Det stora nordiska kriget, Det svenska
stormaktsväldet var krossat).

En inspirationskälla?
Men enl. Bertrand Russel var avund inte
bara en av de största orsakerna till olycka,
utan också själva grunden för demokrati!
Frågan är alltså om avunden enbart är
en ondskefull känsla eller en inpirationskälla? Om vi nu är kända som ett
avundsjukt folk så är vi också kända för
att ha en väl utvecklad demokrati och för
att vi driver sociala frågor i rättvisans
namn. Tänk om vi lyckats åstadkomma
allt detta tack vare att vi är så förbaskat
avundsjuka!
Kan avundsjuka vara ett hot mot en etablerad vänskap? Vad är det jag avundas
hos den andre? Är det hans status, eller
hans popularitet?
Eller hans pengar, ägodelar. Varför är
jag då avundsjuk?
Vad är avundens motsats? (kanske empati, eller medmänsklighet, humanitas)
Är empati då en beståndsdel i vänskapen eller kanske en förutsättning?
Kunde jag sjunga skulle jag nu sjunga
första versen i Nanne Grönvalls melodi
från Melodifestivalen 1998 «Jag är
avundsjuk»:
Du har alltid en sån äcklig tur, ett
osvikligt flyt
Själv får jag hävda mig genom överdrivet skryt
Varför får du alltid allt som både du
och jag vill ha
Och varför ska jag behöva låtsas vara
glad?
Refr.:
För jag är avundsjuk, jag är så avundsjuk
Vänskapen förändras! Många sociala
relationer börjar tappa mark, exv. familjen.
Man kan då rädda familjens sociala
status genom att förändra hierarkin och
föräldrarna blir sina barns vänner och vice
versa. Eller så växer betydelsen av självvalda relationer. Vännerna blir viktigare
än mamma och pappa, farbröder och
mostrar!
I dag är det ofta vänner och jämnåriga
som många gånger sätter ribban för vad
som är moraliskt riktigt, exv. det tillåtna
våldet!
Jag började med Nalle Puh. Låt mig
också sluta med honom och hans definition av just Vänskapen. Han säger: «Med
goda vänner kan man göra allting, men
med riktigt goda vänner kan man göra
ingenting!»
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Odd Fellow Ordenens
møte med andre Ordener
I nærmere tyve år har det med
jevne mellomrom vært møter
mellom ledelsen i de fleste Ordener av noen størrelse i Norge.
Det startet med at Frimurerordenen og Odd Fellow Ordenen
møttes. I dag er det omtrent
åtte Ordener som møtes jevnlig.
Starten på denne møtevirksomheten hadde sin årsak i at man
søkte en felles opptreden overfor myndighetene i en del aktuelle spørsmål. I dag er det en
rekke felles utfordringer som
det kan være hensiktsmessig å
orientere hverandre om. Møtet
opplysningene er hentet fra ble
holdt i slutten av 2012.
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Hvem er med
i dette arbeidet?

Den Norske Birgitta – Rikssstorlosje
hadde opprinnelig sitt utspring i den
druidiske bevegelse, men er nå selvstendig Orden. I dag har den 960 medlemmer. Strukturen er slik at man øverst
har en Riksstorlosje, detter kommer nivået med Storlosjer og til slutt den enkelte
Grunnlosje. Ordenen krever ikke noe
spesielt trosgrunnlag, men er klart altruistisk orientert. Den har kun kvinnelige
medlemmer som må være 25 år ved opptagelsen. Det er personlighetsdannelse
som står i sentrum.
Den
Norske
Frimurerorden er den
eldste av de
verdibærende
Ordener i Norge, og ble stiftet
i 1749. Frimurerordenens
gradssystem
starter med Johanneslogene som utgjør de
tre første grader. Deretter kommer St. Andreaslogene med gradene 4 til 6 og det
hele avsluttes med Kapittelgradene fra
grad 7 til 11. For å kunne opptas må man
være minst 24 år og bekjenne kristen tro.

Frimurerordenen har kun menn som medlemmer. Medlemsantallet oppgis til
omlag 19 000. Frimurerordenen organiserer sitt forskningsarbeid gjennom forskningslogen Niels Treschow. Frimurerier i
alle sine varianter har det felles at den personlige foredling står sentralt.
Riddere av Det Hvite
Kors kom til Norge i
1902 og hadde sitt utspring i den amerikanske immigrantorganisasjonen «Sons of Norway». Ordenen har i
dag i underkant av
1500 medlemmer. For
å bli medlem må man være nordisk statsborger, fylt 25 år og ha god økonomi.
Ordenen er klart altruistisk innrettet og
henter sin Ordensmessige inspirasjon fra
den norske historien omkring HelligOlav.
Opprinnelig hadde Ordenen tre grader.
Dette er nå økt til 33. Dette har skapt en
del uro. Ordenen har kun menn som medlemmer.
Den
Norske
Druidorden
bygger
på
idéer fra det
gamle, keltiske presteskap slik vi
fant det over
store deler av
mellom-Europa fra
oldtiden og over mot middelalderen. Den
moderne utgave av Ordenen ble stiftet i
London i 1781, og kom til Norge i 1935.
Druidordenen har opptaksregler som er
ganske like vår egen Ordens og det internasjonale frimureris, nemlig troen på Det
Høyeste Vesen. I tillegg til god vandel må
du være 25 år. I Norge har Druidene 53
losjer og om lag 2 800 medlemmer.
Druidordenen har syv grader.
Landslosjen Valkyrien ble opprettet i
1948 og er inspirert av Ridderne av det
Hvite Kors – St. Olav. Ordenen er organisert med en landslosje og elleve grunnlosjer. I dag har Ordenen i underkant av
400 medlemmer og har hatt en nedgang i
det siste. Medlemmene er kvinner og de
må være 25 år og ha god vandel for å bli
opptatt.
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Dette er en gammel illustrasjon fra et frimurermøte et elle
møte holdt i et vertshus eller hotell. Rundt i salen ser vi e
finner igjen i andre Ordener, blant annet regnbuen helt i b

Mariaordenen ble opprettet i
1916 av Dagny Kristensen. Ordenen
krever kristen tro for å bli medlem, og resipienden må være fylt 25 år. I Norge har
Ordenen førti loger, fjorten i Sverige, seks
i Danmark, to i Finland og en i Island.
Medlemstallet ligger på om lag 7500.
Ordenens motto er knyttet til Sokratessitatet: «Kjenn deg selv». Mariaordenen har syv grader fordelt på to
avdelinger med henholdsvis fire og tre
grader i hver avdeling.
Tempelridderordenen har
røtter tilbake til
1845 og 1887.
Den
norske
Orden
omfatter
også
Island.
Tempelridderordenen har i dag om lag 1
200 medlemmer, har 18 års opptaksgrense og bygger på kristentro og rusfri
livsførsel. Ordenen har ti ordinære grader
som tildeles henholdsvis lokalt, regionalt
og på landsplan. I tillegg har man to hed-
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synes for tiden ikke å være noe spesielt
politisk ankepunkt eller spenningsfelt.
Et annet forhold som alltid er interessant å drøfte er om man kan finne noen
felles løsninger i driften og eierskap av
Ordenhus. Nå løser jo mange av disse
spørsmålene seg lokalt. Vi har en rekke
eksempler på at eksempelvis Frimurerordenen og vår egen Orden er gått
sammen om å eie og drive Ordenshus.
Det kan jo gi økonomiske gode løsninger
for begge parter.
I slike fellessamtaler brukes mye tid til
gjensidig informasjon slik at man får innsyn og kunnskaper og erfaringer som kan
være til felles nytte.

Det går åpenbart også et skille mellom
det vi kan kalle små og det vi kan kalle
store Ordener, rent antallsmessig. Da
fremstår objektivt sett to Ordener som
store. Den største er vår Orden med sine
om lag 23 000 medlemmer og dernest
kommer Frimurerordenen med sine om
lag 19 000. Disse to Ordener har de
største organisasjonsapparatene, den mest
landsomfattende dekningen og de fleste
Ordenshus. Men uansett størrelse er konklusjonen at den gjensidige informasjonsutveksling og erfaringsutveksling er
nyttig og forsvarer et årlig møte.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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er annet sted i Mellomeuropa. Dette er sannsynligvis et
en rekke frimureriske symboler, men også symboler vi lett
bakgrunnen av bildet.

ersgrader. Så langt har Tempelridderordenen kun vært åpen for menn, men dette
er i ferd med å bli revurdert.

Felles
interesseområder
På det siste møtet representerte Stor Sire
Morten Buan, Stor Sekretær Svanhild
Sandem og Stor Redaktør Kjell-Henrik
Hendrichs Odd Fellow Ordenen.
Ved å analysere følgende informasjoner ser man at det går noen skillelinjer
mellom disse Ordenene. Vi ser forskjell:
• i opptakskriteriere
• i oppbygging av gradssystemer
• i om Ordenen åpner for bare et eller
begge kjønn.
For 15-20 år siden var det spørsmål om
en felles interesse blant Ordenene for å
beholde sine særegenheter i forbindelse
med blant annet retten til kun å ha et
kjønn som medlemmer. For Odd Fellow
Ordenen løste dette seg av seg selv da
Rebekkainstitusjonen ble integrert som
likeverdig part i Storlogen. Men de fleste
av de andre Ordener er enkjønnede. Dette

De Ordener som er omtalt her er alle esoteriske. Det betyr
at de har sine ritualer og sine læresystemer som kun
gjøres kjent for den enkelte Ordens egne medlemmer. Derfor vil disse Ordener alltid være preget av en viss mystikk.
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HISTORIEN OM «DREDENOT»

Att snubbla över okända
Av
Lars Åshammar
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En dag i slutet av oktober satt
jag och arbetade med att finna
porträtt på Thomas Wildey. Orsaken till detta intresse var att
danske storsiren och jag talade
om detta vid Odd Fellow Akademiens årsdag i Sundsvall, och
han sökte efter ett som kunde
passa bra i Stora Ordenssalen i
Köpenhamn.

O

ch när jag på Google sökte på
namnet
«Thomas
Wildey
portrait» dök där upp en hemsida
från en stiftelse vid namn: «Historic New
England» och som bl.a. förvaltar en stor
konstsamling från Cogswell’s Farm i
Essex, norr om Boston. Hemsidan
visade några olika exempel på vad man
hade övertagit från farmens tidigare
ägare vid namn Bertram och Nina
Fletcher Little. Dessa båda var hängivna
samlare av konst från 1700-talet och
fram till 1920-talet, och Cogswell’s Farm
är fortfarande en av de stora utställarna i
Massachusets. Man har över 500 tavlor
plus möbler, kläder, husgeråd mm från
makarna Littles stora samling.
Och mitt på sidan syntes en lågupplöst
liten bild av ett segelskepp med någon
form av skulpturer fastsatta under själva
målningen. Texten vid sidan av bilden
löd: «Storytelling pictures such as this
one, circa 1850, were favorites of the
Littles. Here the ship Dredenot [sic] is
leaving Lands End, England, for
America. On board was Thomas Wildey
who, in 1817, was the first Odd Fellow
to reach America. The history of the
founding of the Odd Fellows in America
is written on the four sheets of paper at
the bottom of the painting. The five
carved figures at the left represent the
original members of the first lodge,

«Here the ship Dredenot (sic) is leaving Lands End, England, for America».

which was organized in 1819 in
Baltimore at the Seven Stars Tavern, represented by the building on the right.»
Nu insåg jag att detta var ett föremål
som för det första är helt unikt, och för
det andra tydligen är helt okänt bland
Odd Fellows. Jakten som jag sedan
ägnade mig åt resulterade så småningom
i att jag från stiftelsen fick en bättre upplöst bild av tavlan, och dessutom gav
man tillstånd att publicera den i våra Odd
Fellow-tidningar.
Och här följer nu den beskrivning av
tavlan som jag fick tillsammans med
bilden:
Description:
A rectangular, horizontal format- almost square picture (32 1/2 x 37 1/2
inches) of a ship- named DREDENOT,
flying the British flag, passing a spit of
land- Lands End, England. Affixed to the
bottom of the canvas is a board, upon
which is mounted 4 sheets of yellowed
paper (the legend/history of the Odd
Fellows), and on the left are 5 carved
wooden figures (the American founders
of the Odd Fellows). The ship carried
Thomas Wildey, the first Odd Fellow, to
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America. Arriving in Baltimore on Sept.
2, 1817. At the right of the board is a
small painted model of a building (Seven
Stars Tavern). Oil on canvas, with figurines of wood. The Washington Lodge of
Odd Fellows of Baltimore was organized
on April 26, 1819, by Thomas Wildey,
now recognized as the founder of the
American Odd Fellows. He came from
England in 1818. Wildey began his search for Odd Fellows Feb.13, 1819,
when he advertised in the Baltimore
American. With his four associates John
Welch, John Duncan, Richard Rushworth and John Cheathem they started
the lodge at the Seven Stars Tavern.
Maker unknown
Date: 1850-1860
On the ship's prow, in white letters, is
written: DREDENOT. On the 4 yellowed
sheets of paper, adhered to the board at
the base of the image (now under
plexiglass), is the legend/history (as
transcribed):
«Sailing thu the English Channell sailing to America we see the lands ende the
most westerly point of England. Open
that Whegi Promatory stand the two re-
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föremål!
volving leghtes as a gaid for ships on the
ocean that is going to or coming over the
sea, et is a joy to the seafaring in a dark
and gloomy night. An hundred years ago
there was no steamship but sailing ship.
Thomas Wildey a native of England
secured passage on a sailing ship arriving in Baltimore the 2nd of September
1817 the 13th of April 1819 the 5 persons, Thomas Wildey, John Welch, John
Duncan, John Cheatham, Richard Rushworth, the satisfyed themselves that
each was and Odd Fellow the organiz a
lodg on April 20 1819. The meeting held
on April 13 was real the beginning of
Odd Fellowship in America. Although the
Frail Craft was not formally launch until
April 26 1819 when at a Tavern known as
the Seven Starr kept by an William
Lupton the 5 English mechnics organezth
the first Lodge of Odd Fellows in
America, Thomas Wildey, Nobelgrand an
John Welch Visgrand the five members
that begen Odd Fellowship have now
increst in number to two million and an
hundred thousand. The first Odd Fellow
Lodge in Baltimore with Thomas Wildey
Nobelgrand. Little dead think that theire
name should be written and so widely
distribute and a monument ereted to there
memory and that the organizesen of a
Odd Fellowship as excepted in all
civilized nation for et teach that wi/Fading not when life has perishd/loving still
beyond the tomb.» (handwritten)
Detta är den ordagranna avskriften av
historiken under tavlan. Man anar att
skolgången hos författaren hade en del
övrigt att önska, men allt är avskrivet
precis som det står.
Här ser man den skulpterade bilden av
de fem stiftarna. Det är säkerligen
Thomas Wildey som står till vänster.
Nedan visas ett av de fyra pappersark
som beskriver Odd Fellows första tid i
Amerika. Papperet har genom åren blivit
gulnat, så texten syns inte speciellt tydligt.
Till sist visas trämodellen av värdshuset «Seven Stars», där det hela började.
För den intresserade visas nedan stiftelsens hemsidesadress, och där kan man
bläddra sig fram till en hel del om amerikansk folkkonst under 1800-talet.
http://www.historicnewengland.org
Skeppets namn «Dredenot» betyder
på gammalengelska «Frukta inte(t)».

Här ser man den skulpterade bilden av de fem stiftarna. Det är säkerligen Thomas Wildey
som står till vänster:
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Till sist visas trämodellen av värdshuset «Seven Stars», där det hela började.

Ovan visas ett av de fyra pappersark som beskriver Odd Fellows första tid i Amerika.
Papperet har genom åren blivit gulnat, så
texten syns inte speciellt tydligt.

Lars Åshammar
Oktober 2012
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OM DEN FINSKE STORLOGES FORSKNINGSARBEID

En båtreise og

– DEN FINSKE STORLOGES A

12

Her ser vi et utdrag av foredragsholderne og deltakerne samlet i salongene
foran foredragssalen. Hvert
av foredragene inviterte til
intense og utdypende samtaler blant 185 interesserte
deltakere.

De europeiske Odd Fellow jurisdiksjoner arbeider
alle med ulike former av forskning og utredning.
Dette arbeidet organiseres forskjellig. Sverige og
Norge har sine Odd Fellow Akademier, Danmark

sine komitéer og Finland har sitt Forskningutskott. Navnet skjemmer ingen. Hensikten er hele
tiden den samme, nemlig å øke kunnskapsnivået
gjennom utredninger av forskjellige slag.
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OM DEN FINSKE STORLOGES FORSKNINGSARBEID

forskning

ARBEID PÅ FORSKNINGSFRONTEN

D

enne gang hadde det finske
Forskningsutkottet lagt årets
storsamling til en båtreise mellom Helsingfors og Stockholm og tilbake. Utreisen skjedde lørdag 19. januar
2013 og returen til Helsingfors var mandag 21. januar. Det var opprinnelig planlagt et øvre deltakerantall på 180, men på
grunn av sterk tilstrømning, ble tallet økt
med fem til 185. Til tross for dette, var
det en venteliste på mellom 50 og 60
som ikke kom med. Noe av det samme
opplevde det finske Rebekkarådet da
man i mars 2012 inviterte til gradsfordypningsarbeid i det materialet som nå
er utarbeidet fra Svenska Odd Fellow
Akademien. Da meldte det seg 500
Rebekkasøstre til dette fordypningsarbeidet. Og det var plass til alle, opplyste
Eks Rådspresident Anneli Røllich. Dette
kan åpenbart tolkes som at det er stor interesse for forskning og fordypningsarbeid i Finland.

Programmet
lørdag 19. januar
Det er ikke så mye å se av Finskebukten
når mørket faller på. All oppmerksomhet
ble derfor rettet mot det som skulle skje
i konferansesalen. Stor Sire Tapio Katajamäki åpnet seminaret og trakk opp perspektivene for et Odd Fellow arbeid som
i stigende grad blir kunnskapsbasert når
det gjelder vår historie, våre ritualer og
vår etikk. Han pekte på at vi i dag har
større tilgang til kilder og forståelse, noe
som også er en forpliktelse og en mulighet.
Første foreleser var bror Kai Johansson som er juridisk universitetslektor av
profesjon. Hans tema var: «Hvorfor

følger vi våre lover og forskrifter?» Han
valgte en demokratisk og rettsvitenskapelig innfallsvinkel hvor han pekte på
at det ikke bare er ønskelig, men også
logisk nødvendig at vi følger opp det vi
har bestemt. Spesielt pekte han på hvor
nødvendig det er for hele systemet at de
som vedtar og forvalter lover og forordninger selv følger dem. Foredraget gav
refleksjoner langt ut over Ordenens interne forståelse.
Andre foreleser var søster Pirjo Lucander som leserne av De Tre Kjedeledd
har møtt tidligere i nr 2/2012 – side
18/19 i artikkelen «Elsker du meg?»
Pirjo Lucander er teolog av profesjon.
Hun tok for seg «Den Gyldne Leveregel», drøftet dens etiske og praktiske
konsekvenser og sammenlignet den også
med en del andre etiske systemers og religioners oppfatninger av det gode liv.
Hun viste blant annet til en meksikansk
kirurg med indiansk stammebakgrunn
som nylig har skrevet en bok om sin egen
stammes etikk, konsentrert i fire punkter.
Ved å analysere disse fire punktene opp
mot nettopp «Den Gyldne Leveregel»
fant hun at de i sin konsekvens var
sammenfallende. Hennes konklusjon er
derfor den at «Den Gyldne Leveregel»
ikke bare er et stykke etisk tekst som i
seg selv kan være interessant nok, men
den er et konkret og godt redskap for å
leve det gode liv i samspillet med andre.

Programmet
søndag 20. januar
Da fergen la til kai i Stockholm, ble alle
deltakerne kjørt i busser til Ordenens
Stamhus. Første post på programmet der
var Stor Sire Carl-Johan Sjöblom som
orienterte om strukturen og arbeidsmåten
i Den Svenske Storloge etter de store forandringer som ble gjort på Storlogemøtet
i 2012. Sverige fikk da en felles ledelse
av Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre,
ikke ulik de modellene som er innført i
Danmark og Norge. Men det er viktig å
huske på at forholdene og forutsetning-

ene for en felles Ordensledelse er forskjellig fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.
Deretter hadde fastighetschef Gunnar
Laninge en spirituell redegjørelse om og
omvisning i Stamhuset, den praktfulle,
gamle patrisierbygningen som har sine
røtter helt tilbake til kong Gustav 2.
Adolfs tid på 1600-tallet.
Da alle hadde kommet vel tilbake til
båten om ettermiddagen, fortsatte seminaret med å se på Ordenens historiske
røtter i England. Det ble satt søkelys på
og referert oversettelser av historikeren
Daniel Weinbrens meget velskrevne og
innholdsrike beregning i forbindelse med
Ordensgrenen Manchester Unitys 200årsjubileum. (Daniel Weinbren: The
Oddfellows 1810/2010 – 200 years of
making friends and helping people.
ISBN 978-1-85936—207-5). Forskningsutskottet har fått oversatt de innledende kapitler som omhandler den tiden
Manchester Unity og vår Ordensgren
hadde felles, hvilket vil si frem til 18411842.

Nordisk fellesskap
Svenska Odd Fellow Akademien startet
tradisjonen med å utnevne korresponderende medlemmer fra andre jurisdiksjoner til Akademien. Denne praksis med
gjensidig utveksling skjer nå i hovedsak
mellom Sverige, Finland og Norge. Det
gir en helt ny mulighet til informasjonsutveksling om sentrale Ordensanliggender
og
forskningsmessige
nyvinninger. På sikt kan det danne
grunnlag for et akademisamarbeid i regi
av Den Europeiske Storloge. Og i så tilfelle vil dette være et samarbeid som er
vokst opp fra grunnen av. Og det som
vokser opp fra grunnene av har vanligvis
større livskraft enn det som blir initiert
ovenfra. Forskningsarbeidet innen vår
Orden har i løpet av mindre enn ti år
skutt fart og fått en kraft som få kunne
tenke seg muligheten av.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

Mens produksjonen av De Tre Kjedeledd var igang,
valgte Den Finske Storloge ny Stor Sire etter Stor Sire
Tapio Katajamäki. På bildet til venstre ser vi den nyvalgte Stor Sire, Rabbe Strann, stå til venstre for den
avtroppende Stor Sire Tapio Katajamäki. De Tre
Kjedeledd skal komme tilbake til det finske Storlogemøtet, og vil senere presentere Rabbe Strann.
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Eksistensiell helse
– merk deg begrepet!
Det var under Svenske Odd
Fellow Akademiens interne
drøftelsesdager i august 2012
at jeg først ble kjent med at
Verdens Helseorganisasjon
(WHO) hadde begynt å sysle
med nye helsedefinisjoner. Velkjent er den gamle og utopiske
at «helse er ikke bare fravær
av sykdom, men fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære». De fleste har vært vant
med at helse er noe sterkt biologisk og materielt. Det vil jo
også være ganske meningsløst
å underslå den biologiske dimensjon i helse. Den kjenner vi
jo svært godt. Men helse kan
åpenbart sees som noe mer.

Det store samspillet
Det skal ikke stor historisk innsikt til for
å observere at den såkalte toneangivende
opinion skifter over tid. Det samme gjør
synspunkter på hva som påvirker helsen
vår. Det er ingen grunn til å gjøre seg

lystig over at våre forfedre har sett på hva
som påvirker helsen på en helt annen
måte enn vi gjør i dag. En gang var bakterier et ukjent fenomen. Det samme var
vaksiner og operasjoner. Hvis folk for
hundre eller to hundre år siden kunne se
hva moderne medisin i dag kan utrette,
ville de sikkert ha forklart det med trolldom.
Ensidige forklaringer blir mangelfull
og til dels feilaktige. Vi merker det på
alle livsområder hvor mennesker og levende skapninger er med i bildet. For å
forstå et menneske, må vi se på en rekke
samspillende faktorer. Vi bør sannsynligvis se på flere faktorer enn vi gjør i dag.
Men det kommer med tiden. Tidligere
var det vanlig å si at et menneske var
friskt hvis det beviselig ikke var kroppslig sykt. At det ikke er slikt, vet alle av
egne erfaringer. Da professor Peter Hjort
formulerte sin definisjon på helse, at det
å ha helse er å meste hverdagen, gikk det
et lys opp for mange. For da kunne også
de som var kroppslig syke, men mestrer
hverdagen, si til seg selv at de hadde
helse. Alle vet hvor viktig det er å ha god
mental og sosial helse. Og nå lanseres
altså begrepet eksistensiell helse. Dette
begrepet vil ha fått mange materialister
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til å rygge bakover i tidligere tider. Nå er
det altså i ferd med å bli stuerent.

Åtte perspektiver
på eksistensiell helse
Det er listet opp åtte perspektiver på det
som kan karakteriseres som eksistensiell
helse. Den svenske folkehelseeksperten
Cecilia Melder har nettopp tatt doktorgrad på emnet og formulerer disse prinsippene slik:
1) Åndelig kontakt: kontakt med noe
større som hjelper en til å oppleve
ro og trygghet.
2) Mål og mening med livet: at det
finnes en mening med at nettopp jeg
lever.
3) Opplevelse av undring over tilværelsen: at man kan kjenne inspirasjon og takknemlighet til sine
omgivelser, eksempelvis til natur,
kunst og musikk.
4) Helhet: at tanker, følelser, handling,
kropp, psyke og det åndelige er en
enhet.
5) Åndelig styrke: å finne måter å
komme gjennom livets vanskeligheter på og kjenne gleden ved å
leve.

EKSISTENSIELL HELSE
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6) Harmoni og indre fred: å være tilfreds med seg selv og kjenne indre
ro.
7) Håp og optimisme: å ha tro på
fremtiden selv når livet er vanskelig.
8) En personlig tro: (ikke nødvendigvis religiøs) som gir styrke i hverdagen og hjelper en å nyte livet.

Mennesket er
mer enn støv
Når jeg leser disse perspektivene, er det
første som slår meg at de ikke må oppfattes som naturvitenskapelige definisjoner, men mer som vennlige veivisere.
Ser man på flere av dem, aner vi også at
de kan lede enkelte inn på det motsatte
av det som var intensjonene.
Det andre som slår meg er at det er
dette eksistensielle innholdet Odd Fellow
Ordenen implisitt alltid har arbeidet med.
Setter vi oss ned og går disse perspektivene igjennom, ser vi punkt for punkt at
de så vel implisitt som eksplisitt er å
finne igjen i hele vårt Ordensbyggverk.
Vi har bare tidligere ikke satt dette opp
mot en slik liste om WHO nå benytter
seg av.
Det ble sagt fra Odd Fellow Ordenen
da vi for 10-15 år siden fikk Verdikommisjonen, at Odd Fellow Ordenen
hadde vært en verdikommisjon i Norge

fra 1898. Nå kan vi konstatere at Odd
Fellow Ordenen har vært en pådriver for
eksistensiell helse siden 1898. Gjennom
våre ritualer, verdier, budord og livsstil
går den eksistensielle helse som en rød
tråd.

Per Fugellis variant
Professor i sosialmedisin, Per Fugelli,
har i mange tiår vært en aktiv samfunnsdebattant. I forbindelse med sin sykdom
har han fått et ekstra fokus. I den senere
tid har han skrevet noen kronikker hvor
han nettopp tar opp de eksistensielle
sider ved helsen. Det støkk nok i ganske
mange raddiser da han på fjernsyn uttalte
at hans største idol er Jesus fra Nasaret.
Det har i alle fall ikke vært gangbart i det
materialistiske akademia.
Fugellis variant for eksistensielle består, etter min oppfatning, av tre elementer som i grunnen samsvarer godt
med de åtte perspektiver.
Verdighet er det første. Dignity-bevegelsen har jo gått som en farsott over
verden, også i Norge. Det viser at det er
viktig å behandle hverandre med respekt
og empati. Og grunnlaget for denne tenkningen ligger jo i Den Gyldne Leveregel
hentet fra Bergprekenen: «Alt dere vil at
andre skal gjøre mot dere, det skal også
dere gjøre mot dem.»
Styring av eget liv, eller autonomi. De
fleste er kjent med det destruktive i å bli
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fremmedgjort og miste styringen over
livet. Å føle seg som viljeløse brikker i
andres spill, fratar oss livsmot og livskraft. Å styre sitt eget liv er også å gi livet
egen mening. Her er det ikke snakk om
noen primitiv og demonstrativ protest
som treåringen som insisterer på at «Jeg
bestemmer!» Det er rett og slett å få være
med å forme sitt eget liv på godt og ondt.

Å høre til i en flokk
Det ligger mye menneskelig erfaring når
Per Fugelli appellerer til folk og sier: «Ta
vare på flokken din!» Da må du først
finne ut hvilken flokk du tilhører og
hvem som hører med i den.
Begrepet flokk er ikke entydig. Hva
som er flokken varierer fra menneske til
menneske. Men ensomme ulver har det
ofte svært dårlig når det røyner på. Hvem
som er din flokk må du selv finne ut av.
Gjør du det ikke, er du i faresonen for
ikke å høre til noen steder. En loge kan
være en god flokk. Det er ikke for ingen
ting at appellen lyder: «Møt så ofte du
kan!»
Eksistensiell helse er ikke noe du har,
men noe du tilegner deg. Derfor er det
kanskje ikke så dumt å ta en titt på de åtte
perspektivene og Fugellis tre momenter.
Det kan være en god helseinvestering.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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Hvordan skal logesalen
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Det har lenge vært et ønske å
få en innføring i og en veileder som kan forklare de
mange sider ved logesalen.
Når en logesal skulle bygges
eller restaureres, har man så
langt vært henvist til å lære
av hva andre har foretatt seg.
Derfor vil den som vil studere
logesaler mer inngående finne
at stiltrekk er «arvet» eller
kopiert fra et Ordenshus til et
annet. Noen har antatt at det
finnes en «original prototyp»
på en logesal, eksempelvis
den som fantes i The Odd
Fellow Hall i Baltimore og som
ble innviet til bruk 26. april
1831. Men også her møter vi
skuffelser. Vi vet rett og slett
ikke hvordan denne salen så
ut. Og den har neppe blitt så
utviklet som dem vi finner
senere.

D

e mange og ulike Ordener har
hatt ulike Ordenssaler. Noen
vet vi litt om, mens andre er oss
helt fremmede. Omkring 1500-tallet
dukket det opp ganske velutstyrte
gildehaller over hele Europa. Etter
hvert utviklet det seg mange laug som
også kom sammen i logeliknende saler.
Fra begynnelsen av 1700-tallet fikk du
ulike frimurerloger og logesaler.
Nå må det her smettes inn at på
1700-tallet var det så vidt vites ingen
Ordener utenom de katolske som hadde
egne logelokaler. Denne startperioden
for Ordener som fantes på 1700-tallet
og til langt ut på 1800-tallet var henvist
til datidens vertshus. Vår egen Orden
holdt til i vertshus i svært mange år før
de over alt fikk sine egne logesaler. Fenomenet er kjent ved oppstarten av
Ordener i de fleste europeiske land.
Men vi kan lett oppsummere at forbildene eller forgjengerne for våre
logesaler er å finne i gilder, lag og
andre verdibærende Ordener.

De rituelle rom
I forbindelse med en logesal finner vi
tre rituelle rom som alle skal ha et
meget bestemt utstyr og funksjoner.

Utredning
om logesalen,
dens utstyr og symbolikk
AV
BRITTA ALMAAS
OG

KJELL-HENRIK HENDRICHS

ODD FELLOW ORDENEN

Disse tre rommene er:
• selve logesalen
• forværelset
• resipiendrommet
Når man gjennomgår disse rommens
funksjon, hensikt og bruk ser man etter
hvert både deres rituelle, symbolske og
pedagogiske funksjon.
Utredningen legger stor vekt på å få
frem disse sammenhengene, selv om de
selvfølgelig ikke får særlig mening hvis
man ikke også kjenner innholdet av de
rituelle handlingene som finner sted i
disse rommene.
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Logesalens symbolikk
Når det derimot gjelder logesalens
symbolikk er den langt mer Odd
Fellow Ordenens egen, selv om visse
trekk går igjen. Et trekk som man
finner i mange Ordener er at logesalen
skal symbolisere universet eller verden.
Dermed blir det av interesse hvordan
eksempelvis embedsstolene er plassert.
Allerede våre amerikanske forfedre
var helt klare på at Overmesterstolen
symbolsk er å finne i Øst. Dermed blir
Kapellanstolen i Sør, Undermesterstolen i Vest og Eks Overmes-
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forstås?
terstolen i Nord. En logesal i vår Orden
har også et meget bestemt symbolsk utstyr som både skal være enhetlig utformet og ha bestemte farver.
I en logesal er det aldri plass for
pynt. Der skal det kunne være et utstyr
som er av symbolsk karakter, eller av
rent nyttehensyn. Eksempelvis er det
lite symbolsk ved en stol, men desto
mer nytte.

Utredningens kilder
For alle som har gått løs på oppgaven
med å skrive en utredning om logesalens utstyr, utformning og symbolikk
har kildearbeidet vært særs krevende.
De amerikanske kilder er ikke samlet i
et skrift, men finnes spredd over svært
mye av Odd Fellow litteraturen. Så ble
det laget en del mens Ordenen var ung
i Europa, men dette materialet er gått i
glemmeboken, men ved noen tilfeldigheter kommet oss til kunnskap i den
senere tid. Vi har derfor to tyske kilder,
en dansk kilde og to svenske kilder. Det
er vel hevet over tvil – hvis man skal la
kildene tale – at det er den svenske
jurisdiksjon i Norden som har arbeidet
mest seriøst med dette stoffet. De har
også hatt svært kompetente Ordensmedlemmer med betydelig interesse
for stoffet.
Det som imidlertid alt utredningsarbeid i Odd Fellow Ordenen så langt
lider smertelig under, er manglende
kildehenvisninger i de arbeidene som
foreligger. I den norske utredningen
finnes det kildehenvisning til alle kjente
kilder. Det betyr at enhver som leser utredning kan fortsette sitt eget studiearbeid.

Hvordan brukes
utredningen?
Utredningen utgis som en åpen publikasjon. Den inneholder ingen Ordenshemmeligheter. De kilder som er
oppgitt kan enhver oppsøke etter lyst
og behov.
Utredningen vil ha mange brukere:
• Ordensmedlemmer som interesser
seg for og vil vite og lære mer om
logesalen. Det er grunn til både å
håpe og tro at mange Ordensmedlemmer vil skaffe seg utredningen
og bruke den for sin egen fordypelse
og læring.

• I forbindelse med Utviklingsprogrammene i logene vil det komme
opp spørsmål om logesalen. Erfaringsmessig har disse spørsmål blitt
besvart på mange, og også feilaktig
måter. Utredningen vil råde bot på
dette og vi vil få en langt grundigere
opplæring om logesalen enn tidligere.
• Ved restaurering og oppussing av
logesaler vil man få en veiledning
om hvordan denne kan eller bør utføres slik at logesalene i hele vår jurisdiksjon får et bedre symbolsk
uttrykk og et mer helhetlig og enhetlig preg.
• Ved bygging av nye logesaler vil de
ansvarlige kunne få svar på alle
spørsmål vedrørende logesalens
symbolikk og utstyr uten å gå veien
om å se hvordan andre har gjort dette
før. At man søker råd om tekniske og
praktiske løsninger, er noe helt
annet.

Hvordan skaffer man
seg utredningen?
Utredningen er en A4-publikasjon på
24 sider i farvetrykk og med illustrasjoner. Den er nå å få kjøpt i Odd
Fellow Utstyr. Prisen er satt til kr. 100
og i tillegg kommer portoutgifter ved
forsendelse.
Tekst:Kjell-Henrik Hendrichs
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Stoff til redaksjonen sendes Redaktøren på følgende måte:
• stoffet må være tydelig merket
med hva det gjelder.
• stoffet sendes elektronisk på
worddokumenter som kan åpnes
og bearbeides.
• stoffet må være ordnet best
mulig.
• det må gå tydelig frem hvem som
er forfatter av teksten.
• det må fremgå hvem som er kontaktperson for stoffet inkl.
mailadresse.
• Redaktøren forbeholder seg
retten til å redigere stoffet etter
magasinets behov.
• tilsendt stoff returneres ikke.
• tilsendt stoff blir oppbevart og
kan bli brukt ved et senere høve.
• billedmateriale sendes bladets
grafiske formgiver tydelig merket.
Bilder til redaksjonen sendes
Jon Esben Johnsen på følgende
måte:
• Gjerne papirbilde i god kvalitet
eller som digital billedfil.
• Høyest mulig oppløsning på ka
meraet bildene er tatt med.
• JPG-format.
• Digitale billedfiler rett fra minnekortet, altså helst ikke behandlet
på noen måte.
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ODD FELLOW MUSEET JUBILERER

Odd Fellow Museum 10 år
i 2012
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Forhold til muséer er ganske
forskjellig ut fra hva man har
opplevd. Noen begeistres og
gleder seg over å ha sett
sammenhenger man tidligere
ikke engang visste eksisterte.
Andre gremmes over død og
støv. Intensjonene med Odd
Fdllow Muséet var ikke det
siste, men det første. Odd
Fellow Muséet skulle gi innsikt
og inspirasjon. Et museum er jo
alltid fortellingen om at ting
forandrer seg – «en gang var
det slik, og slik er det blitt nå!»
Allerede nå har muséet gode
besøkstall, og viser klart stigende utvikling. Stor Arkivar
Knut Aslak Wickmann bestyrer
museet i dag, og vi stiller ham
spørsmål.
- Hvem og hvor mange er det som besøker Odd Fellow muséet?
Årlig har vi omlag tre hundre besøkende
innom Odd Fellow Museet. Alt i fra
Distriktsråd til Embedskollegier, Seniorklubber, loger og leire. Hvert år har vi
også besøk fra våre nordiske venner i
Sverige, Danmark, Finland og Island. I
mine to år ved Muséet har jeg også hatt
besøk fra USA, Nederland og Tyskland.
Jeg vil legge til at når besøkende
kommer til Museet – så kommer de også
for å se logesalene med tilstøtende lokaler, mørkegangen med resipientrommet, og ikke minst all den kunst som
henger på veggene utenfor våre logesaler. Hele Stamhusets historie er en
viktig begivenhet i denne sammenhengen. Dette betyr at de som besøker
muséet får med seg en historie som er
langt større enn de gjenstandene som er
stilt ut i selve museumslokalet.
– Hvordan ble egentlig muséet til
rent idémessig?
Det var i Eks Stor Sire Harald Thoen sin
periode at ideen med Museet så dagens
lys. Men uten Eks Stor Arkivar Sverre
Hjetlands enorme innsats er det vel

Eks Stor Arkivar Sverre Hjetland sammen med Stor Sire Morten Buan i forbindelse med 10årsjubileet for Ordensmuseet.

Da Rebekkainstitusjonen vokste frem og fikk sin egen loge i 1869, var det behov for egne
drakter til bruk i Rebekkaritualene. Her et monter hvor det er utstilt drakter fra amerikanske
Rebekkaloger.

usikkert hvordan dette museet hadde sett
ut i dag. Vi har mye å takke bror Hjetland
for – både når det gjelder selve museet,
men også med tanke på Biblioteket som
er en viktig del av Museet.
Biblioteket er en viktig brikke i det
hele. Selve idéen om et Ordensbibliotek
har en lang historie. Opprinnelsen til et
Bibliotek i Ordenen stammer helt tilbake
til 1928 og til Leir nr. 1 Norge. Etter at
Museet ble åpnet for 10 år siden var det
naturlig at biblioteket ble en del av
Museet, og vi kan takke leir nr. 1 Norge
for dette bidraget. Og for tiden ser vi på
mulighetene til å utvide bibliotekvirksomheten til hele landet. Det kan bli en
konkret frukt av Kunnskapsløftet.
– Hva er det som hører hjemme i
dette muséet, og hvordan samles
dette inn?
I Muséet hører hjemme alle gjenstander
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Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann.

ODD FELLOW MUSEET JUBILERER

19
Det er en betydelig mengde med museumsstoff som er samlet etter hvert. I det ene monteret med figurene ser vi tydeligst to skikkelser til høyre
med henholdsvis Patriarch Militants uniform og en kvinne med en uniform for den kvinnelige delen av Patriarch Militants.

som er Ordensrelatert. Vi legger spesielt
stor vekt på mangfoldet og det å vise aktivitetene i vårt langstrakte land, men
også fra andre land, ikke minst fra USA.
Alt historisk materiale fra oppstarten i
1819, tilblivelsen i Norge i 1898 og alt
som skjedde i begynnelsen av det
nittende århundre er viktige historiske
begivenheter å ta vare på. Utfordringen
er jo å videreformidle denne kunnskapen
og de opplevelsene som hører med til
dagens søstre og brødre. Vi tenker ikke
daglig over at en del historiske gjenstander, selv om de kan være små, bærer
med seg store og spesielle fortellinger.
I Museet har vi alt som er Ordensrelatert. Eks Stor Arkivar Sverre Hjetland
som skal ha æren av å ha bygd opp dette
Museet har fått mye hjelp av mange frivillige i sitt arbeide. Uten frivillighet
hadde aldri Museet sett dagens lys. Mye
av det materialet vi har er faktisk innkjøpt via internett. Internett er jo blitt en
viktig kilde til å bevare historisk materiale. Vi har også fått mange gaver fra
søstre og brødre landet rundt. Vi er helt

avhengige av gaver. Derfor er min henstilling til alle søstre, brødre, loger og
leire som har ordenrelaterte effekter om
å donere dette til muséet. I stedet for at
unike gjenstander skal støve bort i et
arkiv eller en boks og kanskje bli kastet,
kan det bli vist frem i museet til glede for
nye slekter.

klenodier for all fremtid. Jeg har merket
meg at mange av de som henvender seg
synes å være i tvil om gjenstanden har
noe i muséet å gjøre. Jeg, derimot, blir
ofte svært begeistret over å få enda en
brikke i det store puslespillet på plass.
Derfor er det langt bedre å ta kontakt enn
å gå ut fra at noe ikke har interesse.

– Har du noen ønsker om nye tilskudd til muséet?
Arealmessig har vi i dag gode arbeidsforhold selv om vi ligger litt i bakevjen
med tanke på synlighet. Men dette lever
vi godt med. Når folk etter hvert kjenner
til Muséets eksistens, kommer de uansett
hvor synlig det ligger.
Det er mange ting jeg kunne ønske
meg til Museet. La meg si det slik at er
det noe ute i vårt langstrakte land som
søstre og brødre mener er av historisk interesse, kan de ta kontakt med meg for å
drøfte om det bør gis til museet. Derfor
håper jeg for fremtiden at givergleden
fortsatt er stor, og at tankene alltid er der
med hensyn til å ta vare på våre

– Hvilken funksjon ønsker du at
muséet skal få i fremtidens Orden?
Jeg håper Museet i årene som kommer
vil fortsette den gode utviklingen vi er
inne i med gode besøkstall og at Museet
vil fremstå som et aktivt og hyggelig sted
å besøke for å hente inspirasjon og kunnskap om vår Orden.
Og mitt innerste ønske er jo at alle
norske Odd Fellows en eller annen gang
i livet kan besøke Odd Fellow Muséet og
vårt Stamhus. Det er en opplevelse og et
inntrykk som de færreste vil glemme. Og
det er jo slik for oss alle at vi skal ta vare
på gode og rike opplevelser.

Odd Fellow Ordenens Magasin

Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs

FRIMURERHUSET I LONDON

Frimurerhu

20
Legendene om Ordensdannelser er mange og ofte fullstendig
spekulative. Man koker suppe på noen historie fliser og lager den
mest kreative, men falske forestillinger om elde. At Odd Fellow
Ordenen ble stiftet av Adam i Edens have er en av dem. Det
samme gjelder de mange fantastiske beregningene om frimureriets opprinnelse. Fortellingene kan være ganske underholdende
og fantasieggende, men er ofte fullstendig grunnløse. Fire norske
Odd Fellow reiste på studietur til London for også å se etter frimurerhistorie.

M

urerne og kirkebyggerne i middelalderen var faglig sett et
meget sterkt gilde eller laug. De
reiste fra land til land med sine kunnskaper, kunnskaper som ikke skulle deles
med andre. De var verdier som tilhørte
lauget. Fagkunnskapene ble holdt innenfor den laugsmessige krets som ble bygget
opp med et strengt rangsystem bestående
av lærlinger, svenner og mestere.
Årvåkne observatører så at mureryrket
egnet seg godt som en metafor på et
annet byggverk enn kirker og katedraler.
Dette «indre» byggverk et det de fleste
verdibærende ordener arbeider med,
nemlig den personlige dannelse og utvikling. Å være frimurer betyr å arbeide
på seg selv med passer, vinkel og
loddesnorer. Men dette gjøres ikke i konkret forstand, men i overført betydning.

Like lite som en frimurer kan legge bort
sine arbeidsredskaper, kan en Odd
Fellow slutte å la seg påvirke av Ordenens verdier. For dem begge er det den
personlige vekst og utvikling det gjelder.

Det moderne
frimureris røtter
Det moderne frimureri ble stiftet i London i 1717, og fikk sin konstitusjon
skrevet av James Anderson i 1723. Men
frimureriet har så mange grener og sidegrener at det er knapt nok mulig for noen
å ha en dypere innsikt i forskjeller og likheter. Men to hovedretninger kan identifiseres. Det er det internasjonale
frimureri og «det svenske system». Det
internasjonale frimureriet er som Odd
Fellow Ordenen tuftet på Opplysnings-
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tidens formulering om å tro på «Det
Høyeste Vesen» – eller som det ofte
formuleres i frimurerlitteraturen – «Den
Høyeste Byggmester». Det svenske system som vi i hovedsak finner i Norden
forutsetter spesifikt kristen tro.

Frimurerhuset i London
Freemasons Hall i London ligger i Great
Queen Street, i City of London, altså
svært sentralt. Den eldste bygning for
formålet ble bygget i 1770-årene. Dagens bygning sto ferdig i 1933 og er en
gedigen kreasjon i art decostil. Nå er de
fleste offisielle bygninger i London
ganske pompøse, kanskje med unntak av
No 10 Downing Street. Med sine trappeløp, store saler med en enorm takhøyde
de fleste steder, merker man fort at her
har det ikke være noen regulerende norske bygningsmyndigheter til stede. Bygningen bærer preg av storhet, rikdom,
makt, men er åpenbart også funksjonell
for formålet. Bygningen og dens historie
kan studeres på Internett.

Museet
Frimurermuseet i Freemasons Hall er et
ganske betydelig museum med et betydelig antall gjenstander og et stort

FRIMURERHUSET I LONDON

uset i London – et besøk verd
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bibliotek. Det er lesemuligheter for den
som vil låne bøker og studere disse
nærmere. Vi merket oss at i alle leserommene var det folk som var fordypet i
sine skrifter.
Museet er bygget opp med gjenstander gjennom flere hundre år. For den
som har god tid og detaljkunnskaper må
dette være enn gullgrube for innsikt og
historisk forståelse. For en utenforstående – et såkalt moderne menneske –
ville det nok vært en fordel om det hadde
vært færre enkeltgjenstander, men med
mer pedagogisk oppstilling og bredere
fortelling som sammenheng og bruk.
Det finnes også gjenstander fra andre
Ordener også, blant annet vår Orden.
Men uansett er dette museet et besøk
verd, men man kan ikke løpe igjennom
det på ti minutter. Du trenger en dag.

Det store tempel
Det store Tempel finner knapt sin make

som logesal. Det er som om å komme
inn i en kvadratisk korskirke hvor de fire
korsarmene er sentrert om et sentralt
kvadrat hvor embedsstolene er plassert.
Der ser vi alle de kjente frimurersymboler med tre søyler og det sort/hvitt rutede gulvet. Salen har plass til 1700
deltakere. Avstanden mellom gulv og tak
må være mer enn 20 meter. Porten – vi
kan ikke si døren – inn til salen er gigantisk og full av frimureriske symboler.
Studerer man takdekorasjonene
nærmere, finner man de fire kardinaldyder:
•
•
•
•

Prudentia
Iustitia
Fortitudo
Temperantia

kunnskap, visdom
rettferdighet
mot
måtehold

Og vi finner navn på fire arkitekter og
byggmestere:
• Kong Salomo
• Hiram
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• Euklid
• Pythagoras
I takgesimsen er det også tatt med
Guds løfte til kong Salomo.
For å si noen om husets dimensjoner,
er det også 23 andre logesaler av forskjellig størrelse som gjør det mulig å avholde en rekke frimureriske møter
samtidig.

Bokhandel
Ved utgangen er det også en meget innholdsrik bokhandel med frimurerartefakter og mye interessant litteratur.
I det hele tatt bør Ordensinteresserte
mennesker på tur i London se en mulighet til en tur i Freemasons Hall. Det er
virkelig en annerledes opplevelse.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

PRESENTASJON AV DISTRIKT NR. 7 ØSTFOLD
Foto:
Arne Glomdal
Tekst:
Kjell-Henrik Hendrichs

Vi har besøkt distrik

Odd Fellow distriktsråd i distrikt nr. 7 Østfold. Fra venstre Steinar Hagnes, loge nr 51 Folden, Harald Karlsen-Moum, loge nr 12 Kongssten,
Bengt Eriksen loge nr 18 Varna, Gunnar Gjølstad DSS, Per Pettersen, leir nr 7 Østfold, Eivind Hansen, loge nr 138 Christian Frederik og
Helge Johnsen, loge nr 95 Isegran. Odd Hasselgaard, loge nr 45 Baune var fraværende.
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Intervju med
Distrikts Stor Sire
Kari Lea
– Hvor lenge er det siden ditt distrikt
ble opprettet og hvor lenge har du
vært Distrikts Stor Sire?
Distrikt nr. 7 Østfold var opprinnelig et
felles distrikt for alle logene i Østfold. 10.
november 2001 kom deling av distrikt nr.
7 idet Eks OM Inger Marie Johnsen ble
innsatt som den første DSS i distriktet.
Inger Marie Johnsen fungerte som DSS i
ni år. Jeg ble installert den 13. oktober
2010.
– Hvor mange loger har du i ditt
distrikt, når ble den eldste stiftet og
når ble den yngste stiftet?
Distriktet har fire loger og en leir. Loge
nr. 10 Semper ardens er den eldste loge
med sete i Moss. Eks OM Lilly Fossum
fra loge nr. 2 Urania flyttet til Moss og i
november 1947 inviterte til et møte i
Moss Hotell med Rådspresident Dagmar
Halvorsen som orienterte om Odd Fellow
Ordenen. Allerede 29. februar 1949 ble
Moss Rebekkaforening stiftet med femten
damer. Interessen for å få en Rebekkaloge
i Moss var stor og 16 måneder etter ble
loge nr. 10 Semper ardens instituert 15.
mai 1949. Logens første OM ble Lilly
Fossum. Det var den første instituering av
en Rebekkaloge i Norge siden 1933.
Rebekkaloge nr. 26 Gry ble instituert i
Fredrikstad den 21. januar 1961. Den
første OM var Else Pedersen, innviet i

DSS Kari Lea er fra Fredrikstad og er mektig stolt av Gamlebyen ved Glommas bredd. Her
er hun fotografert foran Vindebroa. Hun er medlem av loge nr. 26 Gry.
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kt nr. 7 Østfold

Rebekka distriktsråd i distrikt nr. 7 Østfold. Fra venstre: Ruth Leira loge nr. 26 Gry, Anne Kirsti Arenås loge nr. 10 Semper Ardens, Kari Lea
DSS Birgitt Nygaard loge nr. 64 Else, Unni Ringdal leir nr. 21 Morenen og Eva Frydenlund loge nr. 66 Milka.

loge nr. 10 Semper ardens i 1954. Hun
reiste alene til møtene i Moss i tre år. Etter
hvert fikk hun med seg flere damer, og i
mai 1959 ble Fredrikstad Rebekkaforening stiftet.
Rebekkaloge nr. 64 Else ble instituert
i Fredrikstad den 6. mars 1982 med Ellen
Røsholdt som OM.
Rebekkaloge nr. 66 Milka ble instituert i Moss 4. juni 1983 i Moss. Logens
første OM var Grete Grønvold.
Rebekkaleir nr. 21 Morenen ble stiftet
10. november 2001 med sete i Fredrikstad. To ganger i året foregår leirslagningene i Moss. Leiren består av
Rebekkalogene nr. 10 Semper ardens,
Moss, nr. 26 Gry Fredrikstad, nr. 64 Else,
Fredrikstad og nr. 66 Milka, Moss. Hele
Østfold tilhørte opprinnelig Rebekkaleir
nr. 2 Borg, men vi ble etter hvert mange,
og leiren måtte deles. Fredrikstad og
Moss Rebekkaleirforening ble stiftet den
10. januar 2001 med Eks Storrepresentant Ellen Røsholdt, som formann.
– Hvordan har medlemstilveksten i
distriktet vært i de senere år, og ser
du noen spesielle utfordringer i
denne forbindelse?
Medlemstallet har gått ned både i loger og
leir, på tross av tilgang av nye medlemmer. Noen loger sliter mer enn andre
med å få nye medlemmer. Vi har derfor
store utfordringer i å få nye medlemmer
for å skape vekst. Det er viktig å ha jevnlig og godt planlagt informasjonsmøter.
Logens søstre må møte på disse møtene,
og være aktive å få med seg venner og be-

kjente. Det er et tankekors at et stort antall
av våre medlemmer aldri har påtatt seg
oppgaven med å være fadder.
Jeg er glad for at kunnskapsløftet nå arbeider med inntaksprosedyrene til logen.
Det første møte med potensielle søkere er
viktig. Vi har et godt budskap å formidle
derfor er det viktig at våre medlemmer får
god opplæring, at det settes fokus på det
å være fadder. Særlig viktig er det å være
til hjelp for at «yngre» søstre lettere kan
påta seg fadderoppgaver. Vi må ha tiltak
for at medlemmene utvikler seg og opplever personlig vekst. Uviklingsprogrammet er et virkemiddel alle loger må
legge stor vekt på å gjennomføre. Yngre
medlemmer har mer utdannelse og er vant
til å tilegne seg kunnskap. Vi må møte
deres behov for mer kunnskap om Ordenen, og fordypning i våre ritualer. Vi må
hele tiden arbeide med å forbedre kvaliteten på våre logemøter, også den rituelle
delen. Vi må huske det Stor Sire Morten
Buan sa: «Dette var et godt møte, i kveld
opplevde jeg noe positivt. Logen er en
givende del av mitt liv.» Ettermøtene må
ha et innhold slik at våre søstre ønsker å
delta. Vi har alle et ansvar for logens indre
liv og hvordan vi møter hverandre.
– Har ditt distrikt noen spesielle utfordringer i forhold til andre
distrikter du kjenner til, og hvordan
løses eventuelt disse?
Vi er et lite distrikt med kort avstand
mellom våre to Ordenshus i Moss og
Fredrikstad. Det gjør det enkelt å delta på
møter.
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Vår største utfordring å skape vekst og
personlig utvikling. Vi har dyktige
embedsmenn som er interesserte, engasjerte og har fokus på styrkelse og ekspansjon. I Distriktsrådet har vi også
styrkelse og ekspansjon på dagsorden, og
vi oppdaterer oss på de nye lover, forskrifter og prosedyrer, og formidler dette
videre i kollegiene. Vi vil i vårsemesteret
ha et felles møte med OM å drøfte deres
erfaringer, hva de har savnet av kunnskap
og informasjon. Dette vil vi ta med oss til
kurset for nye embedsmenn til høsten.
Rebekkaleir nr. 21 Morenens HM og
embedsmenn tok tidlig utfordringen med
å legge om sine leirslagninger etter de nye
retningslinjene. Det er nedlagt mye arbeid, og det har vært en spennende og
lærerik prosess. Noen justeringer har vært
nødvendige underveis for få leirslagningene til å fungere bedre. Det å synliggjøre
forskjellen mellom loge og leir tror jeg
skaper større interesse for kallelser fra
leiren. Jeg tror også at leirens utviklingsprogram slik det fungerer nå vil bidra til
mer innsikt og kunnskap for matriarkene.
Vi lever i en tid hvor det er mange tilbud, og hvor vi konkurrerer om å få de
samme som medlemmer. Folk lever et
aktivt liv med familie og arbeid. Vi ser
også at flere av våre medlemmer vil ha
frihet til å reise og ikke påta seg verv. Det
er viktig å formidle at det å ha verv i loge
eller leir, stort eller lite, er lærerikt og utviklende.
– Hvordan trives du i ditt embede
som Distrikts Stor Sire og hvordan
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påvirker dette din oppfatning av
Odd Fellow Ordenen?
Jeg trives godt som DSS og jeg synes det
er lærerikt, utfordrende og ikke minst utviklende. Det å tilegne seg mer kunnskap
er alltid spennende og interessant. Jeg
ønsker også å være til støtte og hjelp for
embedsmennene i loge og leir. Det er en
glede å samarbeide med engasjerte
embedsmenn, samtidig å bli kjent med
mange flotte Rebekkasøstre som har mye
kunnskap og erfaring å dele. Som DSS
lærer jeg alle logene i distriktet å kjenne.
Jeg er heldig som får samarbeide med
dyktige og engasjerte Storrepresentanter
med mange års erfaring med loge og leirarbeid. Møtene i Distriktsrådet er alltid
givende, vi utveksler meninger og deler
erfaringer. Kurs for embedsmenn og
gradgivingskurs er vi sammen om å
planlegge, og ser det som viktig at disse
kursene skal bli til god hjelp for de nye
embedsmenn. Det har også vært en stor
glede å delta på Storembedsmannsmø-

tene som har vært lærerike og gitt meg
mer kunnskap og innsikt om Ordenen,
og samtidig få møte så mange kunnskapsrike og engasjerte DSS er inspirerende. Det har vært en glede å komme
tilbake til distriktet og formidle dette videre.
Jeg har også et godt samarbeid med
DSS Gunnar Gjølstad. En gang i året har
vi felles distriktsråd hvor vi tar opp aktuelle saker. Sammen har vi arrangert
Åpent Hus i Fredrikstad og Moss og ansvar for gjennomføring av UNP i videregående skole i Fredrikstad og nå i Moss.
– Er det noe du gjerne skulle ha
gjort for å få Odd Fellow Ordenens
etiske budskap mer og bedre ut i
samfunnet?
Landssaken er med på å synliggjøre Ordenens etiske budskap, og i den forbindelse vil alle Rebekka- og Odd Fellow
logene i distriktet gå sammen om å arrangere Etisk aften i Jeløy kirke 15. mars
2013 hvor inntekten vil gå til SOS barne-

byer. Når logene enkeltvis og i samarbeid gir bidrag til lokale sosiale formål i
distriktene blir Ordenen mer synlig lokalt. Å få presseomtale når vi arrangerte
Åpent Hus og UNP gjør også Ordenen
mer kjent. Jeg tror allikevel at hver enkelt
av oss må være mer bevisst på hva et
medlemskap i en verdibærende organisasjon innebærer, og at vi etter beste evne
bringer våre verdier med oss ut i hverdagen til de mennesker vi møter i hverdagslivet. Den Gyldne Leveregel må
ikke bare bli ord, men omsettes i handling ovenfor våre medmennesker. Dette
er nok det som er det viktigste i det lange
løp: Hvordan vi som Ordensmedlemmer
er overfor hverandre og hvordan vi møter
våre medmennesker i vår hverdag.

Intervju med
Distrikts
Stor Sire
Gunnar Gjølstad,
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distrikt nr. 7 Østfold

DSS Gunnar Gjølstad er fra Moss og er her fotografert med statuen av Kong Christian
Frederik i bakgrunnen. Kongen som er kjent for sin rolle i Mossekonvensjonen, som neste år
kan markere 200 års jubileum. (Omtalt her i bladet i nummer 3 / 2012). Christian Frederik
er også navnet på loge nr. 138 i Moss. Gjølstad er imidlertid medlem i loge nr. 51 Folden.
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– Hvor lenge er det siden ditt distrikt
ble opprettet og hvor lenge har du
vært Distrikts Stor Sire?
Distrikt nr. 7 ble opprettet i april 1957.
Jeg ble innsatt i mitt embede høsten
2010, og er den ellevte Distrikts Stor Sire
i rekken. Den første som ble utnevnt til
dette vervet var DDSS K. A. Svensson
fra Loge nr. 18 Varna. Loge nr. 18 Varna
er den logen i distriktet som har hatt flest
embedsmenn i dette vervet. Selv er jeg
den første DSS fra Loge nr. 51 Folden.
Vårt distrikt som omfattet hele Østfold
fylke, ble delt i 2001. Vi ble plutselig
Distrikt nr. 7 Østfold og Distrikt nr. 23
Smaalenene. For en del eldre brødre ble
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dette en tung avgjørelse. Selv i dag
skjønner jeg at savnet etter gamle Ordensbrødre fremdeles er der. Dette merkes
særlig i forbindelse med leirslagningene.
For å bøte på dette holder leirene felles
jule- og sommermøter.
– Hvor mange loger har du i ditt
distrikt, når ble den eldste stiftet og
når ble den yngste stiftet?
Distrikt nr. 7 har seks loger og en leir.
Den eldste logen er nr. 12 Kongssten i
Fredrikstad som ble instituert 22. april
1922. Den siste tilveksten er nr. 138
Christian Frederik i Moss. Den ble instituert 25. november 2000. I mellom
disse to loger har vi nr. 18 Varna, 26. mai
1934, nr. 45 Baune, 21. mars 1955, nr. 51
Folden, 7. februar 1957 og nr. 95 Isegran,
13. desember 1977. Vår leir, nr. 7 Østfold, ble instituert 9. november 1960. Til
nå har vi vært så heldige at vi stort sett
hele tiden har hatt gode lokaliteter til vår
virksomhet. Logene i Fredrikstad har
skiftet adresse noen ganger i årenes løp,
men det nåværende huset i Stabburveien
16 er av meget god kvalitet med gode
møterom. Huset har også meget fin logesal, spisesal og salong. Problemer som
gårdeier vil alltid dukke opp, men disse
problemer har de alltid løst på en god
måte gjennom et husstyre. I Moss ble det
siste sommer tatt en tung beslutning om
å selge gården hvor vi har våre møtelokaler. Logene var gårdeiere i samarbeid
med Moss Handelsstand Forening. Det
ble over tid et problem med å få leid ut
en hel etasje i gården. Denne hadde vært
leid ut til restaurantdrift, og her gikk
gårdeiere på et par konkurser med de tap
og kostnader dette medførte. Annen virksomhet i lokalene ble det ikke og dette
utleieproblemet strakk seg over flere år.
Driften av gården ble for tung, så det ble
besluttet et salg. Nå er logene leietakere
i sin tidligere gård, og nå får tiden vise
hva fremtiden vil bringe med seg. Leir
nr. 7 Østfold vandrer mellom Fredrikstad
og Moss. Leiren har gjennom flere år
gjort en god innsats for å få oppmøte fra
patriarkene, noe som er i god gjenge. Jeg
vil si at leiren har hatt driftige embedskollegier gjennom årene.
– Hvordan har medlemstilveksten i
Distriktet vært i de senere år, og ser
du noen spesielle utfordringer i
denne forbindelse?
Medlemstilveksten i distriktet kunne vi
ha ønsket bedre. De logene som har fått
med yngre brødre ser ut til å ha den
største tilveksten. Dette har vel sine naturlige årsaker, da de unge kan gå ut i sin
vennekrets og se etter gode emner til å
bli Odd Fellow brødre. Vi som har vært
med noen år, har jo også i vår tid sett på
vår vennekrets og fått med de vi syntes
kunne være aktuelle brødre. Det er nok

de yngre kreftene man må satse på
fremover når det gjelder å få opp medlemstallet. Men, skulle det dukke opp en
litt «tilårskommen» interessent, så ta vel
imot ham. Han vil helt sikkert ha stor
glede av å få være en logebror. – Gjennomsnittsalderen i logene er for oppadgående og med det får vi også en naturlig
avgang. Slik ar nå engang livet, og det er
det lite å gjøre noe ved. Mitt inntrykk er
at i dette året har logene gjort en helhjertet innsats med å rekruttere medlemmer, men frafallet har også satt sitt
preg på medlemsantallet. Noen velger å
melde seg ut av Ordenen og noen av våre
brødre går bort, så når status gjøres opp
for distriktet ved årets slutt, får nok tilveksten et minustegn foran.
– Har ditt Distrikt noen spesielle utfordringer i forhold til andre
Distrikter du kjenner til, og hvordan
løses eventuelt disse?
Jeg kan ikke si at vi har noen spesielle
utfordringer i forhold til andre distrikter.
Når jeg er i kontakt med andre Ordenssøsken. har jeg det inntrykket at vi alle
har de samme ønsker og utfordringer.
Det arbeides i alle loger med å få opp
møtehyppigheten hos brødrene. Det er så
mye mer givende for alle parter når det
sitter nok brødre på benkene inne i logesalen. Dette gir varme og nærhet til det
som foregår under møtene våre, og det er
til stor inspirasjon for de som har oppgaver under seremoniene. Jeg hører fra
brødre etter et møte hvor oppmøtet har
vært godt, at dette var et flott møte og at
slik burde det være hver gang. Ja vel, da
går min oppfordring til alle brødre, møt
så ofte du kan. – Har man først begynt å
bli fraværende over en litt lengre periode,
viser det seg ofte å bli et «skippertak» å
begynne og møte igjen. Men jeg er
sikker på at alle vil bli mottatt med
hjertelighet og varme om man vil gå på
møtene igjen.
– Hvordan trives du i ditt embede
som Distrikts Stor Sire og hvordan
påvirker dette din oppfatning av
Odd Fellow Ordenen?
Jeg tok det som en ære å bli spurt om jeg
ville påta meg vervet som Distrikts Stor
Sire, og følgelig blir da også innsatsen
preget av det. Jeg trives i dette vervet og
«står på» så godt jeg kan. Til tider kan
det bli litt travelt, men det er positive
opplevelser jeg får når jeg er rundt i logene, og på andre sammenkomster i Ordenssammenheng. Alt er vel ikke like
enkelt hver gang, det skal ikke stikkes
under en stol, men med litt godvilje og
en smule pågangsmot lar det meste seg
løse. Det som er det mest positive er
møter med utrolig flotte brødre rundt om
i distriktet, noe jeg setter veldig høyt. Jeg
har blitt kjent mange nye brødre jeg ell-
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Styrker logearbeidet i distriktet

HM Astrid Westheim og HP Hans Krugerud
fører tradisjonen med felles festleir ved
nyttår. Rebekkaleir nr 21 Morenen og Odd
Fellow leir nr 7 Østfold arrangerer annet
hvert år. I år var det damene som inviterte.
De kunne gjerne hatt enda mer samarbeide
og dratt veksler på hverandres erfaringer. De
er begge overbevist om at et bredt og godt
leirarbeide styrker logearbeidet i distriktet.

ers ikke ville ha hatt mulighet til å bli så
godt kjent med. Dette er for meg et stort
pluss når regnskapet skal gjøres opp. Jeg
har fått se hvordan Odd Fellow Ordenen
påvirker mennesker i deres oppførsel og
væremåte overfor andre, noe som også er
et av vårt primære mål. Jeg sier som den
nåværende svenske Stor Sire sa på symposiet i Trondheim i juni: «Det å være en
Odd Fellow betyr at vi trener på å bli et
bedre medmenneske».
Jeg er også så heldig å ha gode medarbeidere i Distriktsrådet. Dette er dedikerte mennesker som er svært verdifulle
for meg. De har både en inspirerende og
korrigerende virkning på meg, og det behøves av og til. Samarbeidet er svært
godt i dette forum, som også er en nødvendighet til det beste for logene. I tillegg har jeg også fått samarbeide tett
med Leir nr. 7 Østfold´s embedskollegium, noe jeg har satt og setter stor pris
på.
– Er det noe du gjerne skulle ha
gjort for å få Odd Fellow Ordenens
etiske budskap mer og bedre ut i
samfunnet?
Den beste måten vi som Odd Fellows
kan få fremført vårt etiske budskap på,
må være å oppføre oss i det daglige slik
vi blir oppfordret til i Ordenssammenheng. Det er ved vår væremåte i det daglige i samfunnet vi kan være målbærere
for hva Odd Fellow Ordenen står for, og
virkelig vise at det å være et Ordensmedlem det er noe som virkelig har verdi for
oss som medmennesker. Husk vår gyldene leveregel: «Vær mot andre slik du vil
at andre skal være mot deg».
Vis at Ordenen står for respekt, medmenneskelighet og ikke minst nestekjærlighet.
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OM THOMAS WILD(EY)
Det var en helt alminnelig grå
og regntung tirsdag på Londons østkant. Og allikevel helt
spesiell. Det var 15. januar –
fødselsdagen til Thomas
Wild(ey), og vi stod utenfor
kirken St Botolphs Aldgate der
han ble døpt for 231 år siden.

Thomas Wild(ey) – opp

T

26

ilsynelatende inneklemt mellom
majestetiske, moderne bygg, men
allikevel helt uberørt av travelheten omkring ligger denne lille kirken
som ingen tidligere har knyttet til
Thomas Wild(ey). Det var med andakt vi
fire gikk opp trappen og inn i kirkerommet.
Dåpsregistrene til denne kirken kan
fortelle at Thomas, sønn av Sarah og
Thomas Wild, tilhørte dette kirkesognet
og bodde i Sweedland Court. Gamle bykart fra 1799 viser at dette var et boligområde ikke langt fra Tower of London.
Etter beretningene om fattigdom og nød
i London i siste halvdel av 1700-tallet er
det tydelig at St Botolphs Aldgate hadde
en stor andel trengende. Selv om far
Thomas Wild senior var «Citizen of London» og var en selvstendig håndverker,
var inntektene sjelden slik at pengene
strakk til, spesielt ikke hvis familien
hadde mange barn. Og det er ting som
tyder på at Thomas junior hadde mange
søsken. Det var ikke uvanlig at fedre som
var kvalifiserte håndverkere, dvs hadde
gjennomført en syvårig lærlingetid – apprenticeship, tok sine egne sønner som
lærlinger for å tjene noen få pund. Dette
var penger som kirkesognet betalte.
Thomas Wild(ey) gikk i lære hos sin
egen far, ikke som smed, men som dreier.
Jerndreiere var ofte knyttet til vognbyggere, og det å smi vognfjærer har nok
Thomas lært underveis i sine syv år som
lærling.
St Botolphs Church Aldgate var en av
fire kirker som lå rett innenfor de gamle
byportene inn til City of London i middelalderen. St Botolph var helgen for
pilegrimer, og det var naturlig at de som
hadde vandret mot London, ble tatt imot
på innsiden i Aldersgate, Bishopsgate,
Billingsgate og som her, i Aldgate.
Sweedland Court der unge Thomas
vokste opp, lå rett utenfor bymurene, i
det som het Tower Hamlets i Middlesex.
Men kirkesognet omfattet også dette området, og kirken het derfor St Botolphs
Aldgate without (=utenfor, i betydningen
Aldgate og det som lå utenfor).
Kirken gjorde seg landskjent i 1618 da
den som den første i England tillot vielse
av en døvstum mann ettersom man aksepterte tegn- og kroppsspråket hans som
et uttrykk for og samtykke til vielse. I

Øverst til venstre står brødrene Hendrichs, Meyer, Virik og Wickmann sammen med sognepresten i St. Bo
teriøret i den kirken hvor Thomas Wildey ble døpt og sannsynligvis har hatt sin kirkegang i bandom og u
ved orgelet og improviserer over melodien til James Montgomery-sangen. I midten nederst ser vi den døp
Nederst til høyre ser vi et gammelt kart over London. Sentralt i kartet ligger The Tower of London. Like i ut

1710 etablerte Sir John Cass en skole for
fattige og foreldreløse barn, og denne
stiftelsen er i funksjon den dag i dag.
Forfatteren Daniel Defoe er i våre
dager kanskje mest kjent for boken
Robinson Crusoe. Men han skrev allerede i 1696 et essay om Friendly
Societies som regnes av mange en av forløperne til Societies of Odd Fellows, og
senere til Odd Fellow Ordenen slik
Thomas Wild(ey) må ha kjent den fra
hjemlandet. Defoe giftet seg i denne
kirken i 1684.
Kirken har fortsatt denne åpne og inkluderende holdningen, forteller sogneprest Laura Jørgensen mens hun viser
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oss rundt. Omsorg for alle mennesker
uansett stand og stilling, etnisitet eller
legning, hudfarge eller tro, skal prege
kirken vår, sier hun.
Sentralt i inngangspartiet står den
store døpefonten som en gang i tiden ble
brukt da det vesle guttebarnet fikk navnet
Thomas etter sin far.
Vi står foran et imponerende stort,
orgel, og sognepresten beretter at dette er
det eldste kirkeorgel i bruk i England, og
at det er et spesielt krevende instrument
å traktere. Men vi har vår medbrakte
kantor Hendrichs, og da sognepresten
åpner dørene til orgelkrakken, opplever
vi en nesten sakral høytidsstund når

OM THOMAS WILD(EY)

pveksten i London
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ottolf Church, Laura Jørgensen. Øverst til høyre ser vi inungdom. Nederst til venstre sitter Kjell-Henrik Hendrichs
pefonten som Thomas Wildey ble døpt i en vårdag i 1782.
tkanten av dette var det familien Wildey bodde og arbeidet.

Kjell-Henrik setter seg og spiller sin
egen komposisjon til James Montgomerys «Vennskap, Kjærlighet og Sannhet».
Vi er altså trolig de aller første som vet
at Thomas Wildey ble døpt her, og for
første gang spilles tonene til den aller
første Odd Fellow tekst vi kjenner, i St
Botolphs Church. Det er en beveget
stund.

Til Tower
Tankefulle vandret vi ut i en helt
alminnelig tirsdag, på vei ned gaten Minories som leder rett ned til Tower. Denne
gaten har ligget der i seks hundre år, og

Thomas Wildeys dåpskirke som lå litt utenfor Londons gamle bymurer.

Thomas må ha gått den noen ganger ned
til Sweedland Court. Hvilke drømmer
hadde han den gangen?
Sweedland Court er for lengst revet og
er nå et eneste stort og tungt trafikkert
veikryss. Men sjelden har et asfaltert område og byggene omkring blitt betraktet
med slikt ettertenksomt alvor!
I hele sin tid i Amerika var Thomas
Wildey svært lite meddelsom om sin
oppvekst og 35 år i England. Ja, til de
grader at James L. Ridgley som kanskje
var den som stod Wildey nærmest, har
skrevet følgende om ham: «Riktignok
var han kjent av mange som lever nå,
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men selv de ble ikke innviet i hans indre
sirkler, eller fikk oppleve ham innenfor
hjemmets fire vegger, noe som mer enn
noe annet ville ha kunnet gi et bilde av
mennesket».
Ettersom han til de grader har stilt sitt
lys under en skjeppe, er det en desto
større utfordring å søke å finne frem til
hendelser som om mulig kan gi oss et lite
innblikk i hva som formet den unge
mannen som til de grader skulle skape og
prege en verdensomspennende Orden.
Trolig var vi nå et lite stykke nærmere et
mer helhetlig bilde av oppveksten hans.
Tekst: Dag Virik

ANMELDELSE AV NOFAS ÅRBOK 2012
Norsk Odd Fellow Akademi har
nå utgitt sin første Årbok 2012.
Intensjonen er at den skal
komme hvert år og inneholde
resultatene av Akademiets arbeid. Det siste skulle ikke være
spesielt vanskelig når man ser
hvor mange prosjekter som
allerede er i arbeid. Det er all
grunn til å tro at prosjektene
heller vil øke i antall enn det
motsatte. I tillegg er intensjonen at Årboken skal presentere og introdusere et etisk
tema som kan drøftes og settes
under debatt i alle landets
loger.

D
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et er en dyster kjensgjerning at i
starten på mange virksomheter
glemmer man å gjøre nedtegnelser av historisk interesse. Når «historiens time» kommer, må man rekonstruere
det som skjedde. Ikke sjelden blir rekonstruksjonen ganske enkelt feilaktig.
Dette gjør sekretæren i Akademiet, Eks
DSS Odd Gulbrandsen, nå til skamme.
Han har i Årboken gitt en omfattende og
grundig innføring i de omstendigheter
som førte frem til opprettelsen av NOFA.
Det er spennende å lese om det samspill
av faktorer og nyskapende begivenheter
som fulgte dette arbeidet. Samtidig
understrekes den gamle, tyske visdom
om at «Aller Anfang ist schwer!»
Det skal mye til at alle ser fordeler i
et slikt tiltak. I det minste bryter det jo
med en tradisjon av uforanderlighet.

medlemmer ved et symposium
var stort eller lite, vil tiden
vise. Men det ligger i Akademiets natur at det skal
være et forum for aktivt
arbeidende og granskOrdensmedende
lemmer. Derfor er det
ønskelig med mange
medlemmer.

Prosjektene
Det er nå i arbeid et tyvetalls personer
med prosjekter i regi av
Norsk
Odd
Fellow
Akademi.

Nye Akademimedlemmer
Hvert år under Symposiet tar Norsk Odd
Fellow Akademi opp nye medlemmer.
Denne gang var det hele tretten nye medlemmer som ble opptatt som medlemmer. Dette var første gang det ble
opptatt medlemmer. Om antallet nye
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Symposiet 2012
NOFAs første symposium i Trondheim i
juni 2012 var på alle måter vellykket. I
Årboken blir alle foredrag og taler referert. For mange vil det være interessant å
kunne se nærmere på Power Point-presentasjonen til hovedforedragsholderne
Janne Haaland Matlary, Marie Aakre og
Carl-Johan Sjöblom. De har ikke blitt
publisert tidligere. Det blir spennende
etter hvert som årene går å kunne følge
innholdet i symposiene etter hvert som
de utvikler seg.
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Årets tema:
Vennskap
Disse prosjektene blir presentert i Årboken.
Dermed kan man se hvilket antall og med
hvilken bredde arbeidet er kommet i gang.
Det rituelle studiearbeidet med Rebekkasøstrenes tredje logegrad har allerede
båret frukter. Spennende blir det også å se
på alle de historiske prosjekter som nå beskriver de ulike logers historie. Vi bør
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kunne se en utvikling hvor vi etter hvert får
gjennomført seriøs historieskrivning om
alle våre Ordensenheter. Det vil i så fall gi
oss en fullstendig ny oversikt over Odd
Fellow Ordenens virksomhet i Norge fra
1898 og frem til i dag. Det er ikke minst
grunn til å tro at de forskjellige logers sosiale virksomhet vil gi mye kunnskap og

ANMELDELSE AV NOFAS ÅRBOK 2012
innsikt. Denne oversikten som Årboken
inneholder, bør være en inspirasjon til alle
andre som måtte ha ambisjoner om å arbeide med slike utfordringer.

Årets
etiske tema
Det har ikke gått upåaktet
hen at Den Sveitsiske Storloge og den sveitsiske Stor
Sire Jean Wenger på en utmerket og pedagogiske måte
har tatt fatt i den kjensgjerning
at Odd Fellow Ordenen er en
verdibærer. Vi har våre verdier
knyttet til to sett av bokstaver i
VKS og THB, og vi har dem
knyttet til Budordene. Nå har vi opp
gjennom årene vært vant til at disse
verdiene i hovedsak er blitt formidlet
gjennom våre ritualer. Slik vil det alltid
være. Men begrepene har en dimensjon
også utenfor ritualene. Denne eksterne
dimensjon påvirker oss daglig. Det å bevisstgjøre seg det alminnelige innhold
slik det lever i samfunnets større og
mindre kretser, er ingen fare for ritualene, men en berikelse for dem.
Derfor har Norsk Odd Fellow Akademi valgt Vennskap som årets etiske

fordypningstema. I årboken vil man
finne en rekke innfallsvinkler til begrepet
vennskap. For det første blir begrepet
fremstilt i en oversiktsartikkel. Dernest
følger det artikler om vennskap slik dette
ble forstått i vår egen oldtid, av filosofien
Aristoteles i antikken og av en moderne
medisiner fra vår egen tid. Artiklene belyser begrepet vennskap fra så mange
synsvinkler at det ikke skal være mange
å legge til.
Her har samtlige loger et materiale å
øse av for etisk refleksjon og etisk post i
lange tider fremover. NOFA har ikke
laget noe «kursopplegg» eller en fast mal
som alle loger kan følge. Noe av berikelsen ligger i at den enkelte loge selv kan
bruke sine ressurser til å bearbeide dette
kunnskapsstoffet «til beste for logen». På
denne måte vil landets mer enn 280 loger
kunne arbeide med et felles etisk tema i
2013. Våre sveitsiske Ordenssøsken har
gått ett skritt lenger. De har nemlig
samlet det materialet som er diskutert
over hele landet i at avsluttende dokument. Om dette også blir en vei å gå i
Norge, vil tiden vise.
Årboken er nå til salgs fra Odd Fellow
Utstyr til en pris på hva en kinobillett
koste – kr 50,-. For alle Ordensmedlemmer som har med Utviklingspro-
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gram, Styrkelse og Ekspansjon og gjøre,
og som selv vil ha oversikt over sentrale
begreper i vårt Ordens etiske vokabular,
vil Norsk Odd Fellow Akademis Årbok
være kjærkommen lesning.
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs
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OM REBEKKALEIREN I NORGE

Rebekkaleirens tilblivelse og

30
Starten på Rebekkainstitusjonen finner vi så
langt tilbake som i 1850.
Av KjellDen
første selvstendige
Henrik
Hendrichs Rebekkkaloge kom i 1869.
Fremveksten av en Rebekkaleir
skulle også vise seg å bli til i
flere steg. 18. januar 1922 ble
det stiftet et kvinnelig «hjelpekorps» for en Odd Fellow leir i
delstaten Iowa. Denne gruppen
fikk navnet Ladies Encampment
Auxiliert (LEA). Etter hvert ble
LEA meget populær og spredde
seg over hele USA. Men noen
egentlig leir var det ikke. Den
første egentlige Rebekkaleir ble
stiftet og instituert som et amerikansk initiativ i 1946. Den fikk
fra første stund tre grader. Dette
vakte oppsikt over hele Odd
Fellow verdenen. Men dette
skjedde umiddelbart etter 2.
verdenskrig. Arbeidet kom i
gang i USA, men Europa og de
andre verdensdeler kom ikke

etter. Vi må anta at de hadde
mer enn nok med å komme til
hektene etter en ødeleggende
krig.

Danmark i forkant
av utviklingen i Norden
Ved det danske Storlogemøtet i 1976 ble
ved fattet en prinsippbeslutning om at det
skulle innføres en matriarkleir i Danmark
som det første land utenfor USA. Arbeidet
skjedde systematisk og hurtig, og alt var
klart til stiftelsen tre år etter. I løpet av
denne perioden ble alle sider ved Rebekkaleiren gjennomgått og bearbeidet. Ritualene ble knyttet opp til leirens gamle
begreper: Tro, Håp og Barmhjertighet.
Den danske Storloge henvendte seg til
Sovereign Grand Loge for å få tilgang på
de amerikanske Rebekkaleirrritualene. Da
disse endelig ankom Danmark, var arbeidet med å utvikle egne Rebekkagrader
kommet så langt at man ikke fant det hensiktsmessig å oversette de amerikanske.
De Rebekkaleirritualene som brukes i Europa er således nye, europeiske ritualer
uten særlig påvirkning fra USA.
Regaliene ble også konstruert i Danmark. Den blå farven som ble valgt med

Odd Fellow Ordenens Magasin

sølvinnslag, symboliserer himmelhvelvingen og Barmhjertighetens kilde.
Leirringen for matriarker ble også
formet, og i dag ser vi at den er tett opp
under en variant av patriarkringen med den
samme symbolske grunnstruktur.
Det var altså et fullstendig nybrottsarbeid som ble gjort av Den Danske Storloge. To danske skikkelser synes å ha sittet
i førersete for dette arbeid, nemlig Dep.
Stor Sire Grete Turley og Stor Sire Preben
O. Rasmussen.
Den første Rebekkaleir i Danmark,
Rebekkaleir nr. 1 Sara, ble instituert 27.
januar 1979.
Deretter kom alle de nordiske land på
løpende bånd:
• Norge fikk Rebekkaleir nr. 1 Oslo 26.
april 1980.
• Island fikk Rebekkaleir nr. 1 Thorhildur 25. august 1982.
• Finland fikk Rebekkaleir nr. 1
Linnea Borealis 30. november 1985.
• Sverige fikk Rebekkaleir nr. 1
Mälardrottningen 5. september 1987.

Rebekkaleiren i Norge
Spesial Deputert Stor Sire for Rebekkainstitusjonen, Jens Flakstad, skriver i sin beretning om hvordan arbeidet kom i gang i
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g utvikling
Norge. «En delegasjon fra Den Norske
Rebekkaråd reiste til Danmark for å få
nærmere informasjon om (den danske)
Rebekkaleiren. De kom tilbake til Norge
fylt av entusiasme over hva de hadde opplevd, og med ønske om å få stifte Rebekkaleir i Norge. De arbeidet raskt og utnevnte
en nevnd med syv søstre som skulle forberede dannelsen av en Rebekkaleir i Norge.
I et referat står det ”Første møte i nevnden
ble holdt 19. juni 1979. Neste møte i desember.
Rådspresident
Margrethe
Andersen meddelte at Stor Sire Arne
Espelund hadde gitt tillatelse til å danne
den første Renekkaleir, og at dens medlemmer skulle kalles matriarker.”»
Den første Rebekkaleir i Norge –
Rebekkaleir nr. 1 Oslo – ble instituert av
Stor Sire Arne Espelund 26. april 1980
med Arnhild Evjen Deberitz som Hovedmatriark. Rebekkaleir nr. 1 Oslo første
Embedskollegium hadde denne sammensetning:
• Storrep./Eks HM Dagmar Evjen n r.
47 Victoria
• Hovedmatriark Arnhild Evjen
nr. 2 Urania
• Yppersteprest Berit Thon
nr. 1 Sct:a Sunniva
• Dep. Hovedmatriark Hervor Grue
nr. 9 Caritas
• Sekretær Amanda Tuman
nr. 18 Ragnhild
• Kasserer Inger Margrethe Haugan
nr. 2 Urania
• Skattmester Else Blixt
nr. 25 Irene
Ritualene ble utarbeidet av SDSS Jens
Flakstad og fikk betegnelsene Troens
Grad, Håpets Grad og Barmhjertighetens
Grad, noe som er helt i samsvar med leirens motto: Tro, Håp og Barmhjertighet.
Det var et ganske tett samarbeid mellom
den danske og norske jurisdiksjon om
Rebekkaleirens utvikling. Blant annet fikk
de norske matriarker sine regaliemodeller
fra Danmark. Det ble også den danske utgave av Rebekkaleirringen som ble valgt.
Likeledes hentet man begrepet «terne» fra
Danmark, mens man i Sverige bruker begrepet «assistent» på samme måte som
dette brukes i logene.
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Øverst til venstre: Det var Rådspresident Margrethe Andersen som tok initiativ til å samle kunnskap
om hva de danske matriarker hadde utviklet i sin Rebekkaleir. Hun var den drivende kraft i å sette det
hele i gang. Uten hennes årvåkenhet er det ikke gitt at vi ville ha fått en Rebekkaleir i Norge så tidlig
som vi faktisk fikk. Vi var det andre land i Europa etter Danmark.
Øverst til høyre: Arnhild Evjen Deberitz var den første norske Hovedmatriark. Hun ledet ikke mindre
enn over tusen matriarker i deres opptakelse i Rebekkaleiren. Denne voldsomme aktiviteten i startfasen
i Rebekkaleir nr. 1 Oslo er hovedforklaringen på at vi i dag har like mange Rebekkaleire som Odd Fellow
leire. De er spredd over hele landet. I noen distrikter er det til og med to Rebekkaleire.
Nederst til venstre: Stor Sire Arne Espelund var den som fattet de formelle og endelige vedtak. Det
synes helt opplagt at han hadde stor sans for å opprette en Rebekkaleir.
Nederst til høyre: Spesial Deputert Stor Sire Jens Flakstads store bidrag til Rebekkaleiren er i første
rekke knyttet til hans arbeid med ritualene. Ritualer kan aldri oversettes mekanisk fra et land til et
annet. De må formes i samsvar med det enkelte lands Ordenstradisjoner.

Det Norske Rebekkaråd og de norske
Rebekkaleire gjorde også et betydelig arbeid med å hjelpe til med innføringen av
Rebekkaleiren i den sveitsiske jurisdiksjon.

Veksten av
Rebekkaleire
Rebekkaleiren i Norge er blitt 33 år. I løpet
av denne tid er det instituert Rebekkaleire
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over hele landet. Antallet er nå 25. Det er
det samme antall som det er Odd Fellow
Leire. I forbindelse med Kunnskapsløftet
er nå hele Leirinstitusjonen inne i en fornyelsesperiode.
Denne påvirker i første rekke forståelsen av leirens opprinnelse og egenart. Og
den vil bli påvirket av et utvidet Utviklingsprogram. Dette er felles for alle
patriarker og matriarker.

SYSTEMATISERING AV ORDENSHISTORIE
For tiden er slektsgransking i
vinden, ikke minst på grunn av
NRKs serie «Hvem tror du at du
er?» Enhver som har fulgt serien vil ha merket seg at alle
som skal granske slekt, klager
over manglende kunnskaper,
over hva de ikke har fått vite,
over kildeskrifter som er gått
tapt og om ting som ikke er
notert ned. De opplever at hele
historien og kulturhistorien er
full av hull og mangler. Og
kommer du over et gammelt
album, er det unntak at navn er
skrevet på bildene, og enda
sjeldnere at det er satt på noen
tekst om hvilke begivenheter
bildene er tatt i. Dette driver
granskerne til vanvidd. Tenk så
mye lettere, klarere og mer informativt det hadde vært om
bare en del tilleggsinformasjoner hadde vært å finne.
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V

år Orden i Norge begynner å bli
gammel. Nå i 2013 blir det fire
norske loger som er 100 år eller
eldre. Vi nærmer oss 200-årsjubileet for
vår Ordensgrens stiftelse i 1819. Og det
er 143 år side vår Ordensgren kom til Europa. Det ser ut som om man både i jurisdiksjoner og i Ordenenheter har hatt en
manglende kultur på å oppgi kilder og
opphavet for både fotografier og tekster.
Dette kan selvfølgelig ha mange årsaker.
Det kan være en form for forglemmelse,
men det kan også være en form for
sjenanse, at man ikke skal stikke seg
frem. Dermed blir man sittende igjen
med at tekst og billedmateriale forteller
langt mindre enn det egentlig skulle. Nå
må vi bevisstgjøre oss at alle tekster og
ikke minst billedmateriale på påføres
hvem som er opphavet, hvem som er avbildet og situasjonen som er fremstilt.
Det er faktisk et svik mot historien når
ikke dette gjøres.

Opphavsbevissthet
I hele vårt samfunn er det en økende opphavsbevissthet. Copyright uttrykkes nå
med tegnet ©. Vi kan vanskelig tenke oss
at vi leser en roman eller bok hvor vi
ikke kjenner forfatternavnet. Når vi leser
dikt, er det vesentlig å vite hvem som har
skrevet det. Det er ikke lenger tilfredsstillende å høre at bilder, tekster eller
poesi kommer som «rekende på ei fjøl».
Det finnes ikke et rituale, en tekst, et dikt
eller et foto som ikke har en som har
laget det. Hvem «produsenten» er gjør

Systematisert
historieløshet
oss i stand til å kombinere og forstå langt
mer av «produktet».

Tekster
Alle våre ritualtekster har en forfatter. I
vår tid diskuteres det hvem som er forfatterne av våre eldste ritualer. Når det
gjelder ritualene som stammer fra England, kan vi ikke regne med å få noen informasjoner om forfatterskapet. Men når
det gjelder de amerikanske loge- og leirritualer har vi i det minste hypoteser om
hvem som har skrevet, selv om det hefter
en mengde tvil ved en rekke av dem.
Hvem som er opphavsmannen eller
kvinnen er interessant og er viktig for
forståelse, fordi en tekst alltid henger
sammen med sin forfatter. Når det
gjelder våre norske ritualer er vi noe
bedre stillet. Mange av dem kan vi takke
den store filologen Ernst von der Recke
for. Hans oversettelser og selvstendige
bidrag er av en usedvanlig høy litterær
kvalitet og skjønnhet. Men det er ikke
bare de originale produktene som bør ha
en skaper. I ettertid justeres og revideres
ritualer. Disse justeringene må også registreres og at man får vite hvem som
står bak revisjonene. Hvert rituale burde
faktisk ha sin egen «legejournal», ikke
minst for den historiske forståelses skyld.
Også når det gjelder tekster i loge- og
leirblader, jubileumsskrifter og andre
publikasjoner har de skjemmende mange
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mangler på forfatternavn. I noen tilfeller
står det ingen ting, eller bare uidentifiserbare initialer eller «bumerker». I forbindelse med de mange historiske prosjekter
som må settes i gang i regi av Norsk Odd
Fellow Akademi, opplever forfatterne
denne pinefulle gjettingen det er når man
ikke kan feste tekster til en forfatter. Hvis
man til mange kilder må feste betegnelsen «forfatter ukjent», blir vi snytt for
viktig historisk og idémessig informasjoner.

Sanger
Odd Fellow Ordenen har mange sanger
og det synges mye. Ser man på de mange
sanghefter, vil man raskt oppdage at alt
for mange sanger er uten forfatternavn.
Andre er bare forsynt med initialer som
raskt går i glemmeboken. Det er med
sterk beklagelse og en viss grad av skamfullhet at vi må innrømme at vi ikke med
sikkerhet kan identifisere forfatteren av
et par av sangene i vår offisielle sangbok
som brukes i alle logemøter. Alle sangbøker og sanger bør utstyres ikke bare
med navn på forfatteren, men også korte
biografiske Ordensopplysninger. Det er
også av interesse å få vite om sangen er
originalt krevet for vår Orden, eller om
den er hentet inn utenfra.

Bilder
I vår Orden har det vært tatt fotografier

SYSTEMATISERING AV ORDENSHISTORIE
enkelt ned i historiens mørke der de
egentlig burde fortelle oss om hva som
skjedde.

De håpløse søk

gjennom alle år fra 1898. Men for alle
dem som har arbeidet med historie,
kommer man raskt til det punkt at man
skal samle billedmateriale for å illustrer.
Da hender det at man sitter med en stor

eske full av fotografier som alle er uten
påtegninger. Du aner ikke hvem som har
tatt bildet, hvem som er avfotografert
eller situasjonen som skal fremstilles.
Tusenvis av jubileumsbilder siger ganske

Både som redaktør og som medlem av
Norsk Odd Fellow Akademi kommer jeg
bort i situasjoner hvor folk skal forsøke
å finne kilder og personer. Jeg tror ikke
at jeg har vært borte i et eneste tilfelle
hvor jeg ikke har hørt en vedvarende
jammer over manglende forfattere til
tekster, manglende navn på bilder og
illustrasjoner, datering av bilder og
forfattere på sanger, for å nevne noen av
de mest sentrale utfordringer.
Hva skal man gjøre hvis man 10, 20,
40, 80 og 100 år etter en tekst er skrevet
avspises med initialene ab eller cd? Hva
gjør man når det i vår offisielle sangbok
finnes initialer som SJ og DK? Jeg er
100% sikkere på at SJ står for Sam Johson. Men det kunne også ha vært
Svenska Jarnvägen. Når det gjelder initialene DK er jeg omlag 50% sikker på
at det er Dagny Kristensen. Men i dag
kan ikke noen med sikkerhet si - så langt
jeg vet - at det er Dagny Kristensen som
har skrevt disse sangene.
Når jeg leser tidligere årganger av
Norsk Odd Fellow Blad som kom første
gang i begynnelsen av 1920-årene, er det
mye av viktig artikkelstoff som vi i ettertid ikke aner hvem som har skrevet. Da
blir man stående med de håpløse søk og
garantert ubesvarte spørsmål.
Hvis vi ikke skal synke ned i en
hengemyr av historisk uvitenhet, må vi
få forfatternavn til alle prosatekster og
sanger, og vi må få påført alle bilder
hvem som er på bildene og hvilke situasjoner de beskriver.

«Arkivarer
– til aksjon!»
Alle Ordensenheter har sin Arkivar.
Noen har gjort en forbilledlig jobb når
det gjelder å identifisere og informere.
Men tross denne innsatsen, møter man
ofte veggen. Hvis vi ikke skal bli en
Orden med en historisk hukommelse
som en sveitserost, må vi innarbeide en
kultur at alle tekster, sanger, dikt, prologer og bilder av alle slag påføres det
som har produsert, hvem som fremstilles
og i hvilken situasjon produktet er blitt
til. Og dette må gjøres omgående. I fremtiden må vi slippe å finne skoesker med
uidentifiserbare fotos, sangsamlinger
uten et eneste forfatternavn og artikler
uten det samme. Det gjelder vår historie
og vår identitet. Mindre er det ikke snakk
om.

Odd Fellow Ordenens Magasin

33

OPERA – FIDELIO

Fidelio
– en Ordens-
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opera om
troskap
Ludvig van Beethoven
ble født i Bonn i 1770.
Av Kjell- Det var i en tid hvor EuHenrik
ropa var i støpeskjeen på
Hendrichs
en annen måte enn i dag.
Den gang var det de nye idéer
som brøt frem. Opplysningstiden med troen på idealer,
menneskerettigheter, frihet, likhet og brorskap hadde en kraft
som vi vanskelig kan forestille
oss. Beethoven satt musikk til
en rekke av disse tanker. Selv
om han står i en tradisjon,
skapte han en revolusjon. Blant
sine utallige verk skrev Beethoven bare én opera, Fidelio.

Operaens idé
Tiden Beethoven skrev i var full av intriger, svik, overgrep på alle plan i sam-

funnet. «The survival of the fittest»
skjedde over alt. Enhver fikk hjelpe seg
som best man kunne. Fattigdom, fornedrelse og elendighet slo mot en hvor
man vente seg, i byene og på landsbygden. På denne bakgrunn dyrket Beethoven de byggende krefter. Han var en
sterk tilhenger av Napoleon Bonaparte
inntil denne svek sin frigjøringsmisjon
og i stedet ble som dem han nedkjempet.
Å være tro mot idealet må ha vært
svært viktig for Beethovens tenkemåte.
Helten som svikter og blir tyrann, er på
alle måter forkastelig.
Du skal være tro! Og du skal være tro
uansett hva det koster deg!
Det er troskapsidealet som lyser i
denne operaen. Og det fremføres i sin
edleste form av Leonore.

Operaens handling
Operaens handling er lagt til Spania. Der
bor et ektepar. Han heter Florestan og
hun heter Leonore. Av årsaker som vi
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ikke blir delaktige i, blir Florestan tatt
til fange av don Pizarro, direktøren for et
statsfengsel. At det er et fengsel med politiske fanger gir en assosiasjon til datidens rettstilstand. Florestan har intet galt
gjort, og vi kan vel nærmeste kalle han
for en samvittighetsfange, en mann som
er kommer i klammerier med mektige
myndigheter, og som er fengslet uten lov
om dom, som en hevnakt.
Florestan har ligget så lenge i de
dypeste fangehull at han er i ferd med å
dø.
Leonore har brutt opp hjemmefra og
har snust seg frem til at mannen antakelig er fengsel av deres fiende, don
Pizarro. Hun forkler seg om til en ung
mann, kaller seg Fidelio og tar tjeneste
som fangevokterens assistent. I dette av
snittet kommer den mer komiske og
folkelige del av operaen frem. Fangevokteren Rocco er en mann av folket
som vet hvor han hører hjemme og setter
næring etter tæring. Hans datter, Marzelline, forelsker seg i Fidelio og tror han
er en mann. Rocco merker dette, og

OPERA – FIDELIO
synes at det kan være greit å få en svigersønn som kan overta stillingen som
fangevokter etter ham. Fidelio, som i
virkeligheten er Leonore, kommer under
dobbelt press. Hun kan ikke avsløre sitt
kjønn og ektestand overfor den elskovssyke Maszelline. Da vil hun ikke kunne
komme ned i fengselet og søke etter sin
mann. På den annen side kan hun ikke
slippe Marzelline for tett inn på seg eller
gi henne løfter som ikke kan holdes.
Etter hvert får Rocco stadig større tillit
til Fidelio og merker at han er mer enn
arbeidsvillig. Det skjer også en liten re-

volusjon i fengselet etter at Fidelio kom
dit. Fangene som er innesperret hele
tiden får komme ut i luft og vårværet. Til
slutt slipper Fidelio ned i de dypeste
deler av fangehullene hvor hun får en bekreftelse på at Florestan befinner seg.
Han er nesten død på grunn av mangel
på mat og drikke. Så må hun være med
på å grave Florestans grad, for don
Pizarro vil rydde Florestan av veien før
noen oppdager at han er fange. Don
Pizarro vil først at fangevokteren Rocco
skal utføre drapet. Rocco viker tilbake og
utbryter at han er ingen morder. Idet don

Pizarro hever dolken for å drepe, utbryter
Fidelio: «Da må du først drepe hans
kone!» don Pizarro blir sjokkert både
over dette uhørte motet og over at han nå
er avslørt. Rocco blir også målløs, men
av helt andre grunner. I det samme lyder
trompetfanfarer. Det er don Fernando,
rettferdighetens representant som kommer for å inspisere et suspekt fengsel.

Operaens musikk
Denne del av den tyske opera stammer
fra de såkalte syngespill. Det var folkelige forestillinger, en form for datidens
popmusikk. Men sin musikalske genius
gjør Beethoven dette om til et livsdrama
og en idéopera. Mens syngespillene med
sine iørenfallende melodier kunne høres
igjen på gater og steder, er Beethoven
muligens så krevende at det må store
kunstnere til for å gi det liv og dybde.
Musikken veksler mellom resitativer, det
vil si avsnitt som er en blanding av tale
og sang, og hvor teksten er den dominerende. Og på den annen side er det de
store arier, duetter, kor og kvartetter. Når
ikke ariene så ofte fremføres utenom
operaen, skyldes dette at operaen er et
hele, både musikalsk og idémessig. En
enkeltstående arie vil derfor lett bli oppfattet å være uten hode og hale. Men i
sine sammenhenger er de musikalske
skjønnhetsåpenbaringer. Den som begir
seg inn i operaen Fidelio, vil aldri
komme ut av den uten å være varig
merket.

Troskapen
Fides – troskap er en grunnleggende forutsetning for alt virkelig menneskeverd.
Den løfter oss opp fra det selvoppfattede
og egosentriske. Vi er avhengig av den
som livet selv. Uten troskap fra våre foreldre, går vi raskt til grunne. Og uten selv
å være tro mot mennesker og idealer, vil
vi miste vesentlige deler av det man opplever som det sant menneskelige.
I operaen Fidelio gir Beethoven oss et
flammende vitnesbyrd om både hva
virkelig troskap er og ikke minst hva som
kan være troskapens pris.
Dette har mennesker hatt en anelse
om til alle tider. Fidestempler finner vi i
oldtiden og i flere kulturer. Budskapet
om troskap er aldri populært, ikke minst
fordi det koster å være tro. Hvis du vil ha
en vakker, dramatisk, genial og kunstnerisk opplevelse av troskap, er Ludvig van
Beethovens opera Fidelio et lærestykke
av første klasse.
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Hans Majestet Kong Har
nyttårsaften 2012:

D

enne kvelden vil jeg begynne
med å takke. Takke for alle de
nære møtene med mennesker
over hele landet som jeg og min familie
er så heldige å få oppleve. I 2012 har
både Dronningen og jeg fylt 75 år. Min
søster Prinsesse Ragnhild har gått bort.
Jeg vil takke for alle gode hilsener vi har
mottatt – og for all den varmen vi har følt
fra folket gjennom både glede og sorg i
året som har gått.
Det å passere en milepæl gir anledning til å stoppe litt opp. I takknemlighet
ønsker jeg denne nyttårsaften å dele noen
refleksjoner jeg har gjort meg så langt i
livet.
Når krigeren Aragorn i Ringenes
Herre skal reise ut for å kjempe det
godes kamp mot det onde, får han denne
oppfordringen: «Bli den du ble født til å
være».
Kanskje er det rart at nettopp jeg –
som ble født til å fylle en bestemt rolle –
trekker frem denne fortellingen. Men jeg
gjør det fordi det ligger et budskap i den

som gjelder oss alle. Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli
det beste av oss selv – uansett hvor vanskelig livet kan være. Alt annet – vårt forhold til andre mennesker og samfunnet
rundt oss – springer ut fra denne kjernen.
Mange av brevene jeg mottar kommer
fra barn og unge. Noen vil dele gleder,
andre bekymringer. Gjennom mange år
har jeg vært spesielt opptatt av barns
situasjon. En fersk undersøkelse viser at
mange barn synes de har det for travelt
og har for lite tid med familie og venner.
En ti år gammel jente sa i et intervju:
«Det beste er jo bare å sitte med en kopp
kakao og prate». Dette er signaler vi
voksne må ta på alvor. Vi som er foreldre
og besteforeldre har dessuten fått erfare
– både på godt og vondt – at vi aldri kan
få tilbragt nok tid med barna våre. Tiden
vi tilbringer sammen er den mest dyrebare vi har.
Jeg har de siste årene blitt mer opptatt
av hvor viktig det er å være sammen på
tvers av generasjonene. Det har sikkert
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mye å gjøre med at jeg selv har så stor
glede av barnebarna våre. Jeg tror mange
med meg opplever dette som en stor berikelse. Jeg håper at vi også i samfunnet
vårt klarer å verdsette alle menneskelivets stadier. Eldre har mye å bidra med både i arbeidslivet, i familien, sosialt og
i debattene. Samtidig kan voksne bli
flinkere til å spørre ungdom til råds om
temaer de unge kjenner bedre enn dem
selv. Ungdom har i dag mye mer kunnskap om verden og samfunnet enn tidligere. Norge trenger alle ressursene som
bor i hver enkelt av oss – enten vi er unge
eller gamle, har røtter i Norge eller i
andre land, om vi er syke eller friske.
Det å bli seg selv handler også om å
utfordre de idealer og krav som stilles til
oss – og spørre: Er dette riktig for meg?
Det kan være hardt å møte ytre forventninger. Det vet jeg mye om fra mitt eget
liv. Men for å være tro mot oss selv, må
vi prøve å stå fast ved det vi kjenner er
rett. Det lønner seg nesten alltid i det
lange løp. På veien opplever de fleste av

HANS MAJESTET KONG HARALDS NYTTÅRSTALE 2012
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ralds tale,
oss motstand. Vi pådrar oss sår og savn.
Men det er nettopp det som gjør oss til
hele mennesker. Alle har sine helt spesielle evner, kvaliteter og egenart. Det forsvinner ikke selv om vi strever med
livene våre, om vi blir syke eller gamle.
Erkjenner vi det, kan vi kanskje bli flinkere til å hente ut ressursene i hver enkelt,
uansett hvor i livet vi befinner oss. Og
det vil bli mindre ensomhet for alle.
Verden har blitt så liten, så rask og så
åpen. Vi kan knapt lenger snakke om vårt
eget land isolert. Vi er, når det kommer
til stykket – et stort, globalt felleskap.
Sammen må vi løse menneskelige konflikter, miljøutfordringer og finanskriser.
Og sammen må vi finne ut hvordan ulike
kulturer skal kunne leve fredelig side om
side når vi kommer så tett på hverandre.
Jeg tror at vi i Norge stadig må se med
nye øyne på hva vi legger i ordet «integrering». Mennesker skal være forskjellige. Men jeg tror en forutsetning for at
ulike kulturer kan leve godt sammen, er
at vi respekterer hverandres forskjeller,

er enige om grunnleggende menneskerettigheter – og har mulighet til å snakke
sammen. Enkeltmennesker skal ikke få
ødelegge for det store flertallet som
ønsker felleskap. Enkeltmennesker skal
ikke få begrense andres livsutfoldelse.
Enkeltmennesker skal ikke få rive ned
det pionérer med stort mot har kjempet
frem. Dette står vi fast ved. Men klarer
vi å leve med menneskerettighetene som
rettesnor, bør ulike kulturer kunne leve
side om side og berike hverandre – også
i det norske samfunnet.
Jeg håper vi i større grad kan søke
etter det som forener oss som mennesker.
Skuespiller Svein Tindberg har dette
året hatt suksess med sin forestilling
«Abrahams barn». Der tar han utgangspunkt i de tre verdensreligionene kristendom, jødedom og islam – som alle har
Abraham som sin «stamfar». Stykket
minner oss på at de tre ulike religionene
har samme opphav, og bruker mange av
de samme fortellingene om det å være
menneske. Om tro og tvil, om uvennskap
og forsoning, om de lyse og mørke kreftene som lever side om side i oss.
Når to parter står steilt på sitt som det
eneste rette, blir det ofte konflikt. Denne
skråsikkerheten finner vi hos enkeltmennesker innen alle religioner og
kulturer. Men i de samme miljøene
finner vi også mennesker med en helt
annen livsholdning: De som evner å
møte ulikhet med respekt. Det som på
overflaten kan se ut som religionskonflikt, tror jeg ofte dypest sett handler om
hvilken evne man har til å tolerere forskjeller. Det er den enkeltes oppgave å
arbeide med seg selv for å bli et helt og
trygt menneske. Klarer vi det, kan vi
også gi andre frihet til å være seg.
Det å utvikle sine beste egenskaper, er
kanskje spesielt viktig for dem som har
lederroller i samfunnet – så makten blir
brukt til beste for felleskapet. Både innenfor politikk og næringsliv, forskning,
miljø og media står vi overfor store utfordringer. Vi trenger kloke ledere med
evne til langsiktig tenkning som kan ta
tak i disse. Det kan være vanskelig å ta
valg som først vil gi positive resultater
langt frem i tid, og som ikke så lett kan
måles. Men det er denne klokskapen vi
trenger; ledere som handler i tro på at
gode beslutninger lønner seg på lang
sikt.
Når jeg snakker om det å bli det beste
av seg selv – så tenker jeg også på hvor
mye godhet som finnes – og på alle de
fantastiske menneskene jeg er så heldig
å få møte i min gjerning. Mennesker som
bruker sin livserfaring til beste for andre.
Mennesker som gir av sin tid til frivillig
arbeid. Den spontane trangen til å hjelpe
– som vi så så tydelig 22. juli i fjor.
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Vi har nordmenn ute på oppdrag for
fred og sikkerhet i Forsvaret, utenrikstjenesten og frivillige organisasjoner.
Dem har vi all grunn til å være stolte av
og takknemlige overfor. Samtidig har vi
mange helter også innenfor landets
grenser. I sommer leste jeg om en 13 år
gammel jente som ville gi sin kreftsyke
lillesøster verdens beste sommerferie.
Takket være gaver fra enkeltpersoner og
bedrifter fikk den lille jenta en
drømmeferie.
En mann i Stavanger fortalte gjennom
media at han ville etablere en vennskapsklubb for å lindre både egen – og andres
– ensomhet. I dag har klubben flere
hundre medlemmer. En av dem skrev til
meg og fortalte at mange har fått et nytt
og rikere liv.
Disse historiene finnes over hele
landet, hver dag – selv om de ikke blir
fortalt. Det er som Odd Børretzen sier i
et av sine dikt: «Det er ikke sant at vi
ledes av redsel for alt som er ukjent…».
Jeg møter mange av heltene i audienser
her på Slottet – og ute i lokalsamfunnene. Det er store opplevelser. Det gir meg
tro på mennesket og på fremtiden.
Samtidig minner det meg på at det å
være et helt menneske, ikke bæres av
roller og titler. Posisjoner kan falle. Av
og til kan det være veldig kort vei fra å
ha alt – til å miste det meste. Vi bør være
forsiktige med å la oss blende av posisjoner. Det er mennesket som fyller
rollen det kommer an på.
Den store sør-afrikanske statslederen
Nelson Mandela har vært et forbilde for
meg. Jeg har beundret hans lederskap,
mot og visdom. I en situasjon preget av
vold og hevnlyst klarte han å hente ut det
beste – både i seg selv og sine medborgere. Han har vist verden at det er mulig å
velge forsoning fremfor hevn, velge det
som bygger opp fremfor det som river
ned.
Dette valget har vi alle.
Det er opp til oss å velge hvilken
kraft som skal få styre våre handlinger.
Det er opp til hver enkelt å finne sin
livsoppgave.
Det er opp til hver enkelt av oss å bli
den vi ble født til å være.
Jeg ønsker hver og en av dere
et Godt Nytt År!
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BESØK FRA ISLAND

Et sjeldent og
overraskende besøk

Tekst:
Jan-Robert Aalstad
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Fra venstre Brødrene Stefan B., Magni og Jon J. Veturlidason

Veturlidason, begge bosatt på Island.
Stefan B. Veturlidason er Stor Sire på
Island og broren Jon J. Veturlidason er
Undermester i loge nr. 16 Snorri på Island. Den islandske Stor Sire ble portrettert i De Tre Kjedeledd i nr 3/2009,
ss. 16-17. Det er helt åpenbart at Veturlidasonfamilien kan karakteriseres som
en Odd Fellow familie. Bare det at tre
biologiske brødre er tilstede ved en
Innvielse i vår Orden er jo ingen dagligdags ting.
Dette var første gang vår loge hadde
besøk av en utenlands Stor Sire. Så vidt
vi kjenner til har heller ingen andre
loger i Bodø hatt det. Under selve logemøtet ga den islandske Stor Sire en
kort og svært fin orientering om Odd
Fellow Ordenen på Island. Dette er jo
det land i veden med den høyeste, relative medlemsprosent i det lang mer
enn én prosent av befolkningen er medlemmer av Odd Fellow Ordenen. Vi
merker jo ganske raskt et det verdensomspennende brorskap er noe langt
mer enn hyggelig talemåter.
I tillegg til ovennevnte gjester, deltok vår egen logebror, Stor Skattmester
Thor Gunnar Eliassen. Vi hadde også
hyggelig besøk av Eks DSS Edvard O.
Dølvik sammen med brødre fra loge nr.
81 Morlid, loge nr. 106 Bodin og loge
nr. 149 Børvasstind. Sammen med våre
egne embetsmenn og brødre hadde vi
alle en historisk og minnerik Innvielse.
Tekst: Jan-Robert Aalstad

En faddergave
Fra venstre Storrepresentant Bjørnar Berg, Storskattmester Thor Gunnar Eliassen, Stor
Sire Stefan B. Veturlidason, bror Magni Veturlidason, Undermester Jon J. Veturlidason
– loge nr. 16 Snorri, Island og Overmester Per Erik Henriksen.

L

oge nr. 147 Elias Blix hadde
Innvielse 20. november 2012
hvor Magni Veturlidason ble resipert i Odd Fellow Ordenen. Selvfølgelig var det en stor dag både for
ham og Loge nr. 147 Elias Blix. Men
dagen fikk også et ekstraordinært og
overnasjonalt preg idet to islandske
gjester hadde innfunnet seg i Bodø. Det

er i seg selv ganske uvanlig. Men
denne gangen ble det noe helt ekstra
idet den ene gjesten er islandsk Stor
Sire og bror av resipienden.
Magni Veturlidason er født og oppvokst på Island, men er nå bosatt i
Bodø. I forbindelse med Innvielsen
hadde vi også besøk av to av hans
brødre, nemlig Stefan B. og Jon J.

Odd Fellow Ordenens Magasin

Når det kommer nye søstre og
brødre inn i vår Orden, har disse alltid en fadder. Ikke sjelden gir denne
fadderen sitt fadderbarn en gave.
Hva kunne da være bedre enn en
kunnskapsgave?
Odd Fellow Ordenens historie, bind
I med det internasjonale perspektiv
er en gave som vil gi enhver ny Odd
Fellow kunnskaper til varig glede.
Boken kan kjøpes gjennom logens
Sekretær.

OM SEMINAR OG VIN

NORSK ODD FELLOW AKADEMI
Institutt for Ordenhistorisk og Rituell forskning (NOFA) inviterer til

THOMAS WILDEY-SEMINAR
lørdag 27. april 2013 fra kl 10.00–16.00 i den Grønne sal i Stortingsgt. 28, Oslo.
Seminaravgift er kr. 300 som inkluderer deltakelse i seminaret, bespisning og dokumentasjon. Påmeldingsfrist: 13. april 2013. Påmelding skjer ved betaling av seminaravgift til konto 16442769390.
Det MÅ fremgå av betalingen hvem som meldes på seminaret. Maksimalt deltakerantall er satt til 100.
Hvis seminaret overtegnes, vil de som er først påmeldt få plass.
PROGRAM:
09-10
1000
1015

1100

Fremmøte og registrering
– kaffe/the
Stor Sire Morten Buan
åpner seminaret
Stor Redaktør Kjell-Henrik
Hendrichs:
Våre begrensende kunnskaper
om vår Ordens grunnlegger
– hva kan vi gjøre for å rette på
dette?
Bror Tore Lund Andersen, loge
nr. 89 Skagerak
Hva sier mine kilder om
Thomas Wildeys liv i England?

1200
1215

1300
1400

1500
1600

Kaffe og forfriskninger
Eks OM Lars Åshammar,
Svenska Odd Fellow Akademin:
Wildeys reise til USA med
skuten Dredenot – Hvem reiste?
Lett lunsj
Distrikts Stor Sire Dag Virik:
Hva nye kilder forteller oss om
Thomas Wildey – Hva vi vet,
hva vi antar og noen hypoteser
for videre arbeid.
Plenumsdrøftelser med innspill
fra seminardeltakerne.
Avslutning

Fra vann til vin

– en reise i vinens verden

V

in er så mangt. Det er kultur, historie, tradisjon og ikke minst sosialiserende. Vin kommer fra
hele verden. Fra «den gamle verden» som er sør- og mellom-Europa med kjente land som
Italia, Frankrike, Tyskland og Spania. Men vin kommer også fra «den nye verden» med land
som USA, Australia, Sør-Afrika og Chile. Vi har også land som man ikke er så kjent med som vindyrkere, nemlig India, Kina, England, Libanon og til og med Norge. Man har billig vin og dyr vin,
god vin og dårlig vin. Vin lages også i mange forskjellige farger. Rød, hvit, rosa og orange. Og det er
et mylder av druesorter som gjør at vin er noe man aldri blir utlært i. Vininteressen i Norge øker år for
år. Derfor skal dette være en spalte der vi tar frem noen viner og gode historier som kan bidra til både
økt forståelse og skape en nysgjerrighet for vin blant søstre og brødre.
Nå står jo påsken for døren og da har vi en del tradisjoner som ofte følger med på lasset. En av
dem er at vi spiser lam. En tradisjon som jødene startet som et minne av at de skulle smøre blod fra et
lam på dørstolpene for å unngå at de førstefødte ble drept av den straffen Gud sendte over Egypt.
Men hva slags vin skal man drikke til lam? Går man inn på Vinmonopolet er det ikke alltid så lett å
vite hvor man skal begynne. Men tar man viner fra litt nord i Italia treffer man ofte blink. Viner fra
Chianti eller Piemonte med mye sødme i vil kunne gjøre en suksess til måltidet.
Påsken er en viktig høytid for det katolske Italia. Derfor kan vi dra frem en av de som virkelig
lagde «takhøyde» i Vatikanet, den ikke så ukjente Michelangelo (1475-1564). Han uttalte en gang
«Jeg vil heller ha to fat vin enn åtte skjorter». Han bodde på gården Nittardi i Chianti litt nord for
Siena. Han sendte som gave til paven noen kasser av sin vin som ble veldig godt mottatt av paven.
Fortsatt får dagens pave vin fra gården som kan sees på som en «hoffleverandør» til Vatikanet. For å
kunne kalle en vin en Chianti må det være minst 75% Sangiovese i den og Nittardis Chianti Classico
er det 90% Sangiovese og 10% Canaiolo. Det er en myk og rund vin som vil kompensere fettet i
lammet svært godt. Dagens eier er en kunstsamler og lar kjente kunstnere dekorere flasken hvert år.
Kunstnere som eksempelvis Yoko Ono og Günter Grass har dekorert hver sin årgang. Vinen er en bestillingsvare men finnes på noen få Vinmonopol. Prisen er kr 225,20 med bestillingsnr 4080801.
Tekst: Kjell-Gabriel Hendrichs
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OM NOFASSYMPOSIET I BERGEN

NORSK ODD FELLOW AKADEMI
Norsk Odd Fellow Akademi sitt andre symposium vil finne sted i Bergen 30. august til 1. september
2013. Symposiets formål er å være et samlingssted for akademiets medlemmer og andre interesserte
Odd Fellows for å høre, drøfte og lære om emner som faller inn under Akademiets virksomhetsområde. Tema for årets Symposium vil være: Ledelse i en verdibærende Orden
I tillegg skal symposiet være preget av ulike kulturelle aktiviteter, og være et samlingssted for å
bli kjent. Symposiet er åpent for medlemmer av Odd Fellow Ordenen m/ledsager. Symposiet vil
bli avholdt i Ordenshuset I Bergen. Det er satt opp busser tur/ retur hotellet. Pris kr 2.150,- for
middager, transport, guiding m.m. Betaling: Opplysning om betaling når påmeldingen er registrert.
Thon Hotell Orion (bestilles via Akademiets Sekretær, men betales hotellet direkte ved avreise)
Prisene er: Enkelt rom: 995 kr per døgn Dobbelt rom: 1195 kr per døgn Seneste påmelding til symposiet: 1. august (Behov for hotell må være med i påmeldingen) Påmelding til: Akademi sekretær:
akademi@oddfellow.no Nærmere opplysninger om Symposiet 2013 vil være å finne på Akademiets
hjemmeside, eller ved henvendelse til Akademiets Sekretær

PROGRAM:
Fredag 30. august
(felles for alle)
Logeantrekk (kort)
pent antrekk (ledsagere)
12.20

Buss fra hotellet

13.00- 13.30

Åpning av Symposiet

13.00-13.10
13.10- 13.20
13.20-14.05
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14.05 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 15.45

15.45 - 16.10

16.15
17.30

Velkomsthilsen ved Preses
Kulturelt innslag
Stykker av E. Grieg v/ Rolf Årdal
Praktiske orienteringer
Foredrag v/ Advokat Geir Lippestad
Toleransens ytterpunkter
Refleksjon og spørsmål etter foredraget
v/Akademiet
Pause
Kaffe/te påsmurt
Foredrag v/Professor Victor Norman
Ledelse i verdibærende organisasjoner
Refleksjon og spørsmål etter foredraget
v/Akademiet
Retur buss til hotellet
Omvisning guiding/bryggen
Antrekk: daglig/Casual
Middag – Fløien/ Fløybanen
Sang og musikk v/Odd Fellow
Kunstnerisk Forum
Retur Fløybanen
Avgang hver halve time.
Siste avgang kl. 23.00

Ledsagerprogram (lørdag):
11.00
18.30
19.00

Shopping/fri eller
Omvisning: Planetariet ved Sjøkrigsskolen
Buss til Ordenshuset
Festmiddag Antrekk: Galla, smoking, mørk
dress, kjole, bunad
Kulturelt innslag

Lørdag 31. august
Antrekk: Logeantrekk (kort)
08.30
09.00

09.30-10.15

10.20 - 10.50
10.50

11.00 – 12.00
12.00– 13.00
13.00 – 13.45
13.45-14.45
15.00-15.45

16.00-16.30
16.45
18.30
19.00

Buss fra hotellet
Velkommen til Bergen.
Etisk refleksjon/musikk
Kort orientering om Odd Fellow Ordenen i Bergen
Foredrag v/ Rådsmedlemmene Anne
Birgitte Bore og Njål Tengs Abrahamsen
Lederutfordringer i Odd Fellow Ordenen, sett fra en yngre søster og
bror
Kaffepause m/ noe å bite i
Kulturelt innslag v/ yngre musikere
ved Kulturskolen eller GriegAkademiet
Akademiets tale v/Preses, Stor Sire
Morten Buan
Gruppesamtaler
Lunsjpause Kaffe/te Påsmurt
Gruppesamtaler
Musikkvideo
Akademiets time
Orienteringer/prosjekter
Kåseri v/
Retur Buss til hotellet
Buss til Ordenshuset
Festmiddag Antrekk: Galla
Kulturelt innslag v/sangerinne
Kjerstin Anthun
Returbuss til hotellet

Søndag 1. september
09.00
09.30

11.00
14.00

Buss til Ordenshuset
Rituell samling
For alle Ordensmedlemmer som er deltagere
på symposiet
Antrekk: Galla (Vi bruker regalie)
Buss til hotellet
Siste utsjekk fra hotellet
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ORDENSQUIZ OG FAKTA

Fakta om
Ordenen
• Den første Odd Fellow loge i vår
Ordensgren ble instituert 26. april
1819 i Baltimore i staten Maryland i
USA. Den fikk navnet Lodge No: 1
Washington
• Den første Odd Fellow leir ble instituert 6. juli 1827 i Baltimore, USA.
Den fikk navnet Encampment No: 1
Jerusalem
• Vår Ordensgren kom først til Tyskland i 1870
• Vår Ordensgren kom til Danmark i
1878
• Den første norske Odd Fellow loge,
nr. 1 Noreg, ble instituert i Stavanger 26. april 1898
• Den første norske Rebekkaloge, nr.
1 Sct.a Sunniva ble instituert i Kristiania 28. mai 1909
• Den første norske Odd Fellow leir, nr.
1 Norge, ble instituert i Kristiania 3.
november 1919
• Den Norske Storloge ble instituert i
Kristiania 7. august 1920
• Den første norske Rebekkaleir, nr. 1
Oslo, ble instituert i Oslo 26. april
1980

Status
Odd Fellow Ordenen i
Norge har pr. 1. mars 2013:

Ordensquiz
15 spørsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvem er nyvalgt Stor Sire i Finland?
Når ble den første Odd Fellow loge i Finland instituert?
Når ble Finland en selvstendig republikk?
Når fikk Finland sin Storloge?
Når fikk Norge sin Storloge?
Hvem er Stor Sire på Island?
Når kom Odd Fellow Ordenen til Island?
Hvilken kjent norsk salmedikter har gitt navn til en norsk
Odd Fellow loge?
9. Hva het den skuten Thomas Wildey seilte med til Baltimore
i 1817?
10. Hva heter kirken i London hvor Thomas Wildey ble døpt i
1782?
11. Hva betyr navnet på Beethovens eneste opera, Fidelio?
12. Når og av hvem ble den engelske frimurerkonstitusjon
skrevet?
13. Hvilken konge regnes som opphavet til frimureriets
«svenske system»?
14) Hvilken Rådspresident tok initiativet til å opprette en matriarkleir i Norge?
15) Hvem var den første Hovedmatriark i Rebekkaleir nr. 1
Oslo?

• 154 Odd Fellow loger
• 129 Rebekkaloger
• 25 Odd Fellow leire

• 12 173 Odd Fellow brødre
• 10 754 Rebekkasøstre
• Totalt 22 927

SVAR:
1. Rabbe Strann
2. 1925
3. 1917
4. 1984
5. 1920
6. Stefan B. Vetarlidason
7. 1897
8. Elias Blix (1836-1902) til loge nr. 147 Elias Blix i Bodø
9. Dredenot
10. St. Botolphs Church
11. Troskap
12. Av presten James Anderson i 1723
13. Kong Carl XIII (1748-1818), adoptivfar til Carl XIV Johan- på norsk Karl Johan.
14. Margrethe Andersen
15. Arnhild Evjen Deberitz

• 25 Rebekkaleire

Odd Fellow Ordenens Magasin

41

ODD FELLOW TORGET

Odd Fellow Torg
42

Bransje/Firma
Kontaktperson
ADVOKATER
Bull & Co Advokatfirma AS
Jan-Erik Grundtvig Sverre
BEGRAVELSESBYRÅ
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
Odd Abbedissen
BILGUMMI
Western Bilgummi AS
Kjell Western
BILSALG
Nymo Bil AS
Kjell Nymo
BRANNSIKRING
N.R. Brannsikring A/S
Steinar Jansen
BRANNUTSTYR
Braco AS
Einar Glenthøj
BUSSTRANSPORT/REISEARRANGØR
Turistbussen Ålesund
Geir Gjerde
DAMEKLÆR
Kristina as
Else Vikan
Womens Wear/Elinette
Zig Zag
Reidun Persson
DAME- OG HERREKLÆR
Brudehuset – Sjuls Design
Anja Sjuls
EIENDOMSMEGLING
Boli a/s
Odd Bjørn Hofstad
ELEKTROENTREPRENØRER
Elektro Nord a/s
Trond R. Jensen
FERIE OG FRITID
Drømmeboliger i Spania til leie
Terje Olsen
FRISØRER
Lille Salong
Lill Kraft Johnsen
GLASSMESTERE
SNE Glasservice A/S
Einar Rafoshei-Klev
GRAFISK ARBEID
Njord Kompetanse
Jon Esben Johnsen
GULLSMED
Opro Produkter AS emaljeverksted
Ole Petter/June Rasch-Olsen
HOTELL
Bardu Hotell
Patricia Sørensen
Mosjøen Hotell AS
Bård Bergrem
HYBLER/LEILIGHETER
A/S Stortingsgt 28
Ole Fjelldal
KJØKKEN/INTERIØR
E Import a/s
Tom Johansen
KRANER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
Ola Skrondal
MALERMESTER
Velde´s Malerservice og Fargehandel Jan Erik Lima Velde
MURMESTER
Hedmark Murmesterforretning A/S Einar H. Hernes
REGNSKAP
Administrasjon og Datatjenester AS Tor-Petter Stensland
Advis AS
Viggo Bjørk
Dønland Regnskapsservice A/S
Arne-Kristian Dønland
REISEBYRÅ
Oppland Arrangement AS
Anders Lunde
RENSERI/VASKERI
Marthes Renseri Trøndelag
Sivert Lian Opdahl

Telefon/E-postPostnummer
23 01 01 01

www.bullco.no

0203 OSLO

55 15 40 90

5147 FYLLINGSDALEN

32 22 74 00

3400 LIER

75 50 79 00

post@nymobil.no

8041 BODØ

52 71 73 44

5501 HAUGESUND

32 22 66 70

3420 LIERSKOGEN

70 14 33 16

geir@turistbussen.no

www.turistbussen.no

75 54 00 44
73 10 72 83
22 43 06 90

kristina.else@gmail.com

8001 BODØ
7327 SVORKMO
0257 OSLO

416 97 823

www.sjuls.com/loge

3110 TØNSBERG

928 06 490

obh@boli.no

7715 STEINKJER

74 16 78 00

firmapost@elektro-nord.no

7725 STEINKJER

911 08 100

www.casa-as.no

1617 FREDRIKSTAD

22 35 65 13

0173 OSLO

38 26 16 21

4517 MANDAL

948 71 810

1344 HASLUM

22 17 50 50

0184 OSLO

77 18 59 40
75 17 11 55

9365 BARDU
8651 MOSJØEN

22 01 20 40

0161 OSLO

35 55 52 22

www.eimport.no

3915 PORSGRUNN

915 99 605

ola.skrondal@munck-cranes.no

52 82 47 50

4276 VEDAVÅGEN

62 81 49 23

2212 KONGSVINGER

53 65 19 20
52 80 88 80
77 60 69 30

viggo.bjork@advis.no
akd@donland.no

5750 ODDA
5501 HAUGESUND
9002 TROMSØ

61 12 06 00

post@opplarr.no

2890 ETNEDAL

74 82 14 88

www.marthes.no

7500 STJØRDAL

Odd Fellow Ordenens Magasin

ODD FELLOW TORGET

get

Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc:
torill.solli@oddfellow.no

Bransje/Firma
RØRLEGGER
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Tindeland Rør – Aut. Rørlegger
SNEKKER
Jøndal & Hoff A/S
STORKJØKKENUTSTYR
Storkjøkkenservice a/s
TANNLEGE
Tannlege MNTF Kristian Lunde
TRAFIKKSKOLE
Gerds Trafikkskole a/s
TRYKKERI
Nils Sund Boktrykkeri A/S

Kontaktperson

Telefon/E-post

Postnummer

Jens-Petter Engh
Arne W. Tindeland

35 93 09 00
971 81 350

3917 PORSGRUNN
5500 HAUGESUND

Jan Jøndal

67 98 05 20

1472 FJELLHAMAR

Kjell Bjørnar Wennevik

934 62 550

Kristian Lunde

22 83 05 10

Gerd Johnsen

51 89 31 90

Kjell Selvaag

52 70 33 70

kjell@storkjokken-service.no

7725 STEINKJER
0161 OSLO

gerd@gerds.no

4013 STAVANGER
5500 HAUGESUND
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6WDQVH

)HUGLJ Ȧ
OproɁɃɀȧ
Produkter AS kan
lage merker av det meste: en
ɃɀȵɆȼɅȶɃȘ
ȪȼȲ
PDQVMHWWNQDSS
ȶȿɄȼȺɄɄȶȶȿȽɀȸɀȶȽȽȶ
skisse, en loge eller et bilde. Vi hjelper firmaer og andre

ȲȿȵɃȶȲȼɅʮɃȶɃȷɃȶȾɅȺȽ
aktører
frem til en tilfredsstillende løsning. Så snart en stanse

ȪʜɄȿȲɃɅȶȿɄɅȲȿɄȶȹȲɃȳ
Ȫʜ
ɄȿȲɃɅȶȿɄɅȲȿɄȶȹ
ȲɃ
har blitt
laget, står kunden fritt til å lage hva de vil: pins,
ȹmansjettknapper,
ɇ Ȳȵȶɇ
ȺȽ  ɁȺȿɄ ȾȲȿɄ
anheng, skjorteknapper og så videre. Vi
ɀȸ Ʉʜ ɇ ȺȵȶɃȶȭ ȺɁɃɀȵɆ
produserer det meste av Insignier til Odd Fellow Ordenen, og
ȝ ȶȽ Ƚ ɀɈ ȦɃȵȶȿȶȿ ɀȸ Ɂ
pleier et nært samarbeid med Odd Fellow Utstyr.
Ȧȵȵȝ ȶȽ Ƚ ɀɈ Ȭ ɅɄɅ
(PDOMHUWH
PHUNHU

Ta kontakt for mer informasjon!
ȫȲȼɀȿɅȲȼɅȷɀɃȾȶɃȺ
opro@opro.no
ɀɁɃɀ#ɀɁɃɀȿɀ

75(1*(5'81< /,9.-2/((//(51<77/2*($175(.."
Gjennom en av Europas ledende produsenter tilbyr vi et kvalitetsprodukt sydd av 45% ull
og 55% polyester. Vi leverer størrelsene 46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58.
Livkjolen kommer med sort vest og benklær direkte fra importør til kun kr 2.490,+ porto og oppkravsgebyr. Full bytte og returrett.

Bestill på: 24 timers ordretelefon: 62 52 86 66 • Faks: 62 52 86 61 • E-post: post@livkjole.no
Adresse: Livkjole.no, postboks 6, 2301 Hamar • www.livkjole.no

Livkjole.no drives og eies av TLC.© 2008-2011. TLC All rights reserved. TLC, Postboks 6, 2301 HAMAR
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ODD FELLOW UTSTYR

Artikler fra Odd Fellow Utstyr

Belte i skinn
m/kjedeledd på spennen
Art. nr. 11037
Kr. 425,-
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Mansjettknapper
Art. nr. 11032
Kr 780,-

Gilde kuvertkaraffel
4-pack m/kjedeledd
inngravert
Art. nr. 11088
Kr 720,-

Skjorteknapper
Art. nr. 11033
Kr 705,-

Pashmina-sjal i ull/silke
Art. nr. 11085
Kr 410,Odd Fellow Ordenens Magasin

ODD FELLOW UTSTYR

Bestillingsliste for Odd Fellow Utstyr:
Det tas forbehold om prisendringer. Ved bestillinger under kr 100,- tillegges et gebyr på kr 30,-. Porto tillegges.

Art. nr.
10173
10176
10177
11002
11010
11020
11025
11026
11027
11030
11032
11033
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11050
11051
11052
11061
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089

Betegnelse
Flaggstang for bordflagg/vimpel
Båtflagg/gjesteflagg
Båtvimpel
Regalieveske i kunstskinn
Odd Fellow Historie Bind I
Slipsnål sølv m/kjedeledd rød emalje
Rødt slips i silke m/kjedeledd
Sort slips i silke m/kjedeledd
Hvit sløyfe for livkjole
Slipslenke m/gull kjedeledd
Mansjettknapper forgylt, hvit emalje m/kjedeledd
Skjorteknapper for livkjole forgylt, hvit emalje m/kjedeledd
Jakkemerke i gull, liten størrelse
Jakkemerke sølv/forgylt
Belte i skinn m/kjedeledd på spennen
Slipsklype
Slipsnål sølv/emalje
Anheng i gull m/doublekjede
Rebekkafigur i glass
Tresokkel til Rebekkafigur
Rebekkaring gull m/emalje
Lenkering for brødre (oppgi ringmål: ..............)
Lenkering for søstre (oppgi ringmål: ..............)
For ringer er det ca. 4 ukers leveringstid
Hansker i skinn, hvit, str. 61/2, 7, 7 1/2, 8, 9, 9 1/2, 10 (str. ..............)
Vanter crepé hvit herre
Hvite vanter one size
Julekort m/konvolutter, pakke á 15 stk.
Livkjoleskjorte, (str. ..............)
Hvit skjorte, (str. ..............)
For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid
Paraply herre, sort m/kjedeledd
Paraply dame, sort m/kjedeledd
Silkeskjerf dame, m/kjedeledd, 90 x 90 cm
Oval hvit bildecal, m/lim bak, min. 10 stk.
Oval hvit bildecal til bruk f. eks. på innsiden av bilrute, min. 10 stk.
Decal i gull
Kalosjer for herrer, Moccasin, S .........., M .........., L .........., XL ..........
kalosjer for herrer, Commuter, S .........., M .........., L .........., XL ..........
Handlenett m/kjedeledd
PC skulderveske m/kjedeledd i rødt
Krus m/kjedeledd i rødt
Veskeholder m/kjedeledd
Pashmina-sjal i ull/silke
Piquet skjorte hvit m/kjedeledd i rødt, str. L, XL, XXL
Piquet skjorte sort m/kjedeledd i gull,, str. M, L, XL
Gilde kuvertkaraffel 4-pack m/kjedeledd inngravert
Kjedeleddnål m/stener

Antall
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Pris
155,90,90,475,315,425,135,135,100,1 385,780,705,445,160,425,200,450,1 160,462,50,2 550,2 975,1 700,-

..........
..........
..........
..........
..........
..........

180,158,130,88,675,360,-

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

100,100,280,10,10,20,286,286,70,390,69,45,410,190,190,720,145,-

Navn:
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DTK 4/12

................................................................................................. Odd Fellow Utstyr
Adresse: ................................................................................................. Stortingsgaten 28
0161 OSLO
Postnr.: ................................................................................................. Tlf.: 22 83 92 50
Telefon dagtid.: ........................................................................................ E-post: of.utstyr@oddfellow.no
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REDAKTØREN HAR ORDET

Kjære leser. . .
D

ette nummer av De Tre Kjedeledd har en rekke varierende kommentarer til begrepet vennskap. Og det er
virkelig et begrep som trenger avklaring. Nettopp fordi
flere omtaler begrepet, ville jeg i utgangspunktet skrive om noe
helt annet. Men jeg kom ikke utenom artikkelen til den svenske
Eks Stor Kapellan Rolf Nordenstam om at vennskapet også
kan ha sine negative sider. Det satte meg på tanken om at vi
kanskje i omgang med våre verdibegreper er for eufemiske og
urealistiske, og dermed får en uheldig avgrensning på begrepene. Vi burde jo bestrebe oss på å ha en så omfattende og utfyllende forståelse av begrepet vennskap som mulig. Jeg tror
faktisk at vi så langt har drevet en form for skjønnmaling uten
å være realistiske i forhold til den menneskelige natur. Fridtjof
Nansen sier det jo fyndig at «den som kjemper mot naturen er
en sikker taper!» Nordenstam sier, hvis jeg forstår ham rett, at
i kjølvannet av et vennskap kan det oppstå misunnelse og dermed også et skjult fiendskap.
Foto: Jon Esben Johnsen

Er dette sant?
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Jeg satte meg ned i min godstol og tenkte. Resultatet av
tankevirksomheten er at jeg gir Rolf Nordenstam rett. Under
visse vilkår kan vennskap bli ødelagt av misunnelse. Vi finner
allerede snev av det i den gamle barnevisen om «Tuppen og
Lillemor». Det gode vennskap blant småjentene ble ødelagt av
misunnelse og fiendskap. I denne visen ender det riktignok
med forsoning, noe vi skal være glade for.
Men sett at to er gode venner.
Begge har ambisjoner.
Den ene lykkes, mens den andre mislykkes.
Hvordan går det med vennskapet da?
Kan misunnelsen fra den som ikke lykkes komme til å
tære på vennskapet?
Og hva med klokskapen og fintfølelsen hos den som
lykkes?
En av de mest dramatiske setninger jeg i denne sammenheng
kunne komme på er setningen fra døperen Johannes, en setning
jeg tidligere ikke har tillagt noe annet enn en selvfølgelighet.
Men tenker man seg om er denne setningen like langt fra å
være en selvfølgelig het som øst fra vest. Hør bare hva han sier:
«Han skal vokse, og jeg skal avta!» Johannesevangeliet
3:30.
Setter man denne setningen inn i vår sammenheng som et
utsagn mellom to venner, skal det åpenbart svært mye raushet,
storhet, innsikt og omsorg til for å formulere seg slik Johannes
gjorde. Den mest menneskelige varianten er vel heller slik at
vi sier: «Jeg skal vokse og du kan avta!»
Å bli venner under likeverdige forhold for deretter å oppleve
at den ene utvikler seg og når sine mål og lykkes, mens en selv
ikke gjør det, vil etter menneskelige mål kunne skape bitterhet,
misunnelse og fiendskap. Da å forvente at den som lykkes
mindre eller endog mislykkes skal glede seg over sin venn som
lykkes over all måte, er en krevende psykisk øvelse. Når jeg

tenker meg om, tror jeg aldri at jeg har hørt en formulering ytret
blant venner som den Johannes formulerer: «Han skal vokse,
jeg skal avta.» Det er høy himmel over en slik psykisk styrke
og selvutslettelse.
Jeg tror vi gjør klokt i å se nærmere på de materielle og karrieremessige forhold som gjør seg gjeldende når vennskap festnes eller faller bort. Raske klassereiser den ene eller andre vei
kan tære mer på vennskap enn vi har vært vant å kalkulere med.
Erkjennelsen av at «han har vokst og jeg har avtatt» kan nok
være en større belastning for mellommenneskelige forhold enn
vi har ant. Også for vennskap.
Jeg tror Rolf Nordenstams artikkel bør leses nøye av mange.
Vi bør ta på oss hans briller og se på ulike vennskap omkring
oss, kanskje spesielt vennskap som er gått i knas. Kanskje er
det misunnelsen onde orm som har vært på ferde. Og tenker vi
over slike situasjoner, kan vi kanskje vaksinere oss mot slik
misunnelse. For alle er vi vel i faresonen på en eller annen
måte. Dette er åpenbart hverdagspsykologi som vi alle trenger
å øve oss i.
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Sokrates –en hjørnesten
i vår filosofi
S

er vi på tenkningen og etikken til
Sokrates, oppdager vi raskt at han
er nært forbundet med det Odd
Fellow Ordenen står for.
Sokrates ble født i Athen omkring 470
f. Kr.. Han deltok som fotsoldat både før
og under Peloponeneskrigen, men tilbrakte det meste av sin tid i Athens gater
og møteplasser. Der dyrket han sin store
lidenskap: dialogen. Sokrates ble etterhvert en kjent og beryktet pratmaker.
Han giftet seg med Xantippe og fikk tre
barn. I 399 f. Kr. ble han tiltalt for «ikke
å tro på bystatens guder og å ville sette
inn andre i stedet» og for «å forderve
ungdommen». Sokrates holdt sin «forsvarstale», hvor han ikke beklaget sin
oppførsel, men derimot mente at staten
skulle koste på ham en middag, den høyeste æresbevisningen en Athener kunne
få. Forsvarstalen er så aktuell at den nå
går for fulle hus på Nationaltheatret. Sokrates blir funnet skyldig og dømt til å
drikke et giftbeger. Venner ville hjelpe

ham med å flykte, men Sokrates nekter å
bryte med sin overbevisning. Han vil
heller dø enn å bryte de lovene han selv
har vært med på å lage. Sokrates skrev
ikke noe. Det vi vet om han har vi fra
Platon og Xenofon.
Sokrates menneskesyn
Kjernen i Sokrates filosofi var en oppfatning om at det i menneskets natur lå
innebygget evige og allmenngyldige
verdier for hva som er godt og rett. Sokrates mente også at mennesket ville
følge sin overbevisning og handle etter
sin oppfatning om hva som er rett.
Sokrates etikk
Sokrates mente at for å bli lykkelig måtte
man duge som menneske og følge sin
natur. Kort sagt mente Sokrates at: Rett
innsikt gir rett handling, og rett handling
gjør i sin tur mennesket lykkelig. Problemet blir dermed ikke å handle rett,
men å få rett innsikt. «Erkjenn deg selv»

var et av Sokrates slagord. Det er gjennom selverkjennelse at man oppnår rett
selvinnsikt.
Selverkjennelsen gav mennesket innsikten i dets egen natur, det var i menneskets natur man fant de evige og
allmenngyldige verdiene for hva som er
rett og galt. Disse verdiene for hva som
er rett er felles for alle mennesker. Sokrates mener at den beste måten å oppnå
innsikt i seg selv på er gjennom begrepsavklaring. Dersom man sammenligner
sine egne begreper om hva som er rett
med andres, ville det derimot være mye
enklere å oppnå innsikt i det felles menneskelige og dermed en selv.
Den eneste måten å sammenligne sine
egne begreper med andres, er ved å diskutere dem. Derfor fremstår den strukturerte samtale som noe av det viktigste
et menneske kan føre. Sokrates ønsker
derfor ikke å belære noen, kun å avklare
begreper. Men uansett hvor noble hensikter Sokrates hadde med sine diskusjoner, er det heller ikke vanskelig å
forstå hvorfor han av mange ble sett på
som en plageånd og kverulant.
Sokrates og sofistene
På Sokrates tid fantes den i Aten en
gruppe «yrkesfilosofer», kalt sofister.
Den største forskjellen mellom filosofen
Sokrates og sofistene, kom best fram da
orakelet i Delfi utropte Sokrates til grekernes viseste mann. Sokrates ble svært
forundret over denne utnevnelsen. Men
etter å ha samtalt med en politiker som
gikk for å være vis både i sine og andres
øyne, så han at han ikke var så vis som
han trodde selv. Sokrates selv trodde
ikke at han visste noe, og trakk derfor
den slutningen at orakelet i Delfi egentlig
hadde sagt at den som vet han ingenting
vet, er vis. Her viser Sokrates sin holdning til kunnskap. Sokrates er en filosof
i ordets rette betydning, en som elsker og
derfor søker visdom.
Det er vel dette Stor Sire Sam. Johnson sier noe om i sin sang:
«Grubler du over livets mål og ende,
gjerne vil skjelne dens dukle vei,
la oss med felles fakler da tenne
en ild så mørket spreder seg.»
Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs

