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Side 0 

Forord 

Det var på ett tidlig tidspunkt tale om at Loge 98 Henrik Ibsen skulle 

markere sitt 25 års jubileum i 2004, og at denne markering skulle bli 

annerledes enn de foregående 10, 15 og 20 års markeringer. 

 

Med bakgrunn i 20 års jubileet og den forholdsvis korte historikken 

som da ble utarbeidet om Logens tilblivelse, fant en snart ut at denne 

gang måtte en gå grundigere til verks, og at dette nødvendigvis ville ta 

mye tid. 

 

Forespørsel fra OM Kåre Pettersen senhøstes 2003 til undertegnede, 

medførte at jeg uten problem sa ja til å være formann og redaktør for 

en jubileumskomité, og fikk deretter OM’s godkjennelse på at 

komiteen skulle suppleres med DSS Sigurd Holthe, EksOM Asbjørn 

Sodeland, EksOM Sverre Ohrvik og OM Kåre Pettersen. 

 

Det har vært interessant å finkjemme Logens arkiver, gamle 

møteprotokoller, private samlinger, private fotografier, off. arkiver , 

gamle aviser m.m., og jo dypere jeg gravet, jo mer interessant ble det. 

 

Gjennomlesing av protokoller fra Broderforening, Grimstad 

Broderforening, Nils Ivar Stad’s nitide opptegnelser fra den spede 

begynnelse, ca 445 referater fra Logemøter, skriv til og fra Logen, 

Storlogen og andre Loger og institusjoner, avfotografering og 

bildebehandling samt intervjuer av ett antall personer utgjør således 

essensen av innholdet til Loge 98 Henrik Ibsen’s Jubileumsbok. 

 

Mitt håp er at Jubileumsboken vil være en nyttig og hyggelig lesing 

for den enkelte og at den vil avklare en del spørsmål om saker og 

hendelser som har skjedd i Logen gjennom tidene. I så måte har jeg 

gått forholdsvis grundig inn i forhistorien om ”Huset”, men også i 

Logens utvikling. 

 

Det er en veletablert, frisk og rask 25 åring som vi kan være stolte av 

og som vi nå skal videreføre i beste Logeånd de neste 25 år. 

 

Grimstad i Juli 2004. 

Eks.OM Finn Fredvig Erichsen 



DEN UAVHÆNGIGE 

NORSKE STORLOGE av ODD FELLOW ORDENEN 

               (I. O. O. F.) 

            
           STOR SIRE
   
 

 

Hilsen fra Stor Sire  

 
Kjære brødre i loge nr. 98 Henrik Ibsen. 

I anledning logens 25 års jubileum sender 

jeg Den Norske Storloges hilsen og 

gratulasjon, i det vi takker alle brødrene 

for godt arbeid gjennom de forløpne 25 

år. 

Det har vært interessant å se tilbake i 

Storlogens arkiv, i forbindelse med alle 

forberedelser som brødrene i distriktet 

gjorde, knyttet til stiftelsen og oppstarten 

av Grimstad Broderforening. Det var tydelig stor interesse for 

arbeidet, og loge nr. 98 Henrik Ibsen ble Instituert etter to års aktivt 

arbeid i broderforeningen. 

Av arkivert korrespondanse kan en også lese at det vakte glede i Den 

Norske Storloge da anmodningen kom om å få instituert loge nr. 98 

Henrik Ibsen, som den 5. Odd Fellow loge på Sørlandet. 

Det er da også i dag naturlig å takke alle de brødre som gjennom 

mange år har nedlagt et stort arbeid for så vel broderforeningen som 

for logen. Mitt håp er at loge Henrik Ibsens embedsmenn og brødre, 

også i fremtiden, vil føre logens gode tradisjoner videre.  

Vår Orden er en verdiskaper, og jeg er viss på at de brødre som i 

fremtiden skal lede logen også vil være seg sitt ansvar bevisst, og at de 

vil være opptatt av å formidle Ordenens budskap til så vel dens 

medlemmer som andre. 

Kjære brødre. La det å få delta i logemøter i loge nr. 98 Henrik Ibsen 

bli en positiv opplevelse, i en loge med et godt indre liv.  

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Harald Thoen 
Stor Sire 



Hilsen til Jubileumsskrift fra 

DSS i Distrikt 22, Aust-Agder 
 

 

 

 
   I anledning Loge Nr. 98, Henrik Ibsen`s 

25 års jubileum er det en 

stor glede for meg å få sende mine beste 

gratulasjoner til logens 

embetsmenn og brødre med de beste 

ønsker om fortsatt fremgang. 

 

   Mine tanker går uvilkårlig tilbake til den 

tiden. 

Selv var jeg blant de brødre som var så 

heldige å få være med på det 

som ble startet ca 2 år tidligere. Og den 

gang var det bare en  

ordensenhet i Aust Agder.  

    Etter påtrykk fra ivrige brødre i vår moderloge, Terje Vigen,  

startet en helt unik ekspansjon i vårt distrikt – et distrikt som  

i dag teller 6 loger. 

   En utrolig dugnadsånd gjorde oss, 9 år senere, til herre i eget hus 

– 

og det var nok en medvirkende faktor til at denne logen for 10 år 

siden  

kunne være opphavet til en ny loge i Lillesand. 

   Jeg vil gjerne få uttrykke min store respekt og takk for den innsats  

som brødrene i Loge Henrik Ibsen har vist gjennom disse 25 år. 

   Og jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid – med Ordenes mål 

som vår drivkraft. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

                   Sigurd Holthe 

   DSS i Distrikt nr.22, Aust Agder 
 

 

 

 



Hilsen til Jubileumsskrift fra 

DSS i Distrikt 22, Aust-Agder 
 

 

 

 
   I anledning Loge Nr. 98, Henrik Ibsen`s 

25 års jubileum er det en 

stor glede for meg å få sende mine beste 

gratulasjoner til logens 

embetsmenn og brødre med de beste 

ønsker om fortsatt fremgang. 

 

   Mine tanker går uvilkårlig tilbake til den 

tiden. 

Selv var jeg blant de brødre som var så 

heldige å få være med på det 

som ble startet ca 2 år tidligere. Og den 

gang var det bare en  

ordensenhet i Aust Agder.  

    Etter påtrykk fra ivrige brødre i vår moderloge, Terje Vigen,  

startet en helt unik ekspansjon i vårt distrikt – et distrikt som  

i dag teller 6 loger. 

   En utrolig dugnadsånd gjorde oss, 9 år senere, til herre i eget hus – 

og det var nok en medvirkende faktor til at denne logen for 10 år siden  

kunne være opphavet til en ny loge i Lillesand. 

   Jeg vil gjerne få uttrykke min store respekt og takk for den innsats  

som brødrene i Loge Henrik Ibsen har vist gjennom disse 25 år. 

   Og jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid – med Ordenes mål som 

vår drivkraft. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

                   Sigurd Holthe 

   DSS i Distrikt nr.22, Aust Agder 



Overmesters hilsen 

 
Idealisme og arbeidsinnsats preget de 

menn som for 25 år siden dannet 

grunnlaget for det som nå er et 

broderskap – Loge 98 Henrik Ibsen – 

med mer enn 80 medlemmer.  

 

Den ånd som hersket blant disse første 

pionerene er fremdeles levende, og gjør 

det mulig å drive Logearbeidet på en verdig 

måte. 

 

Loge 98 Henrik Ibsen har i løpet av disse 25 

årene utviklet et verdifullt samarbeide med 

en  rekke Loger. Logen har også et fruktbart 

samarbeide med vår vennskapsloge 82 

James Ridgely, Grinsted i Danmark. 

 

Ideene om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

er spredt, idet Loge 127 Gabriel Scott er 

dannet med utgangspunkt i Loge 98 Henrik 

Ibsen. 

 

Det føles trygt at Logen fremdeles har flere av stifterne i sine rekker. 

Mitt håp er at Loge 98 Henrik Ibsen i fremtiden kan drives på samme 

måten som den har vært drevet i disse år, i samme ånd som den våre 

mange veteraner har formidlet videre. 

 

Alt ligger til rette for en lys fremtid. 

 

Med broderlig hilsen 

   I V.K. og S. 

 

Kåre Pettersen 

Overmester Loge 98 Henrik Ibsen 



 



 

 

 

 

    Grimstad 20. September 2004 

 

 

 

 

Gratulerer nr 98 Henrik Ibsen 

med 25 års jubileumet 

 

Med hilsen i  V.K. og S 

 

Mildrid Stangeland 

            OM 

 

REBEKKA LOGE No 104 MÅKEN IOOF 
                           Postboks 58 – 4891 GRIMSTAD 

 

 



 

 
 

Dagen er 10. november og året er 1979. På dagen som er til minne om 

den hellige Martin den første, ble loge nr. 98 Henrik Ibsen stiftet i 

Grimstad.  En stor dag for Odd Fellow ordenen i Aust-Agder og en 

viktig begivenhet skulle det vise seg for Lillesand og loge Gabriel 

Scott. Mange av de eldste brødrene i loge Gabriel Scott har tidligere 

vært medlemmer i loge Henrik Ibsen. Av den grunn føler vi  en 

spesiell nærhet og har utviklet et spesielt samarbeide med loge nr. 98 

Henrik Ibsen, vår fadderloge.  

 

Når loge nr. 98 Henrik Ibsen nå fyller 25 år, er det meg en stor glede å 

ønske loge nr, 98 Henrik Ibsen hjertelig til lykke med dagen og 

fremtiden fra alle brødre i loge 127 Gabriel Scott. 

 

Arne Bjørge 

( Overmester )  

 



 

 



 

 

  



 

Side 1 

Broderforening 

 

Den 31.august 1977 ble det avholdt ”konsulterende ” møte på 

Helmershus Hotell for dannelse av Broderforening. Dette med sikte  

på senere dannelse av en egen selvstendig Loge i Grimstad. 

 

Slik stod det å lese i den første setning i Broderforeningsprotokollen, 

og var det første spede skritt til Logedannelse og den Logen vi i dag 

kjenner som 98 Henrik Ibsen. 

Initiativet bak dette var brødre fra 61 Terje Vigen som alle hadde 

tilhørlighet til Grimstad. 

Og konklusjonen på det hele var ett enstemmig ja til dannelse av 

Grimstad Broderforening. 

 

På dette første konsulterende, og etter avstemming konstituerende 

møte, var det møtt frem 13 Logebrødre, og blant disse ble det første 

interimstyret valgt som følger: 

Nils Carsten Aalvik, formann 

Odd Olsen, n. Formann 

Leif Grunde Simonsen ,kass. 

Nils Ivar Stad, arkivar. 

 

Det ble deretter bestemt  at man skulle innføre en kontingent pr 

medlem på kr 10,- pr måned, og som ”sak 8” i denne første protokoll, 

ble det bestemt at stiftelsesmøte for dannelse av Grimstad 

Broderforening skulle være  tirsdag 11. Oktober 1977. 

 

Dette var starten på en hyppig møtevirksomhet. 3 medlemsmøter og et 

par styremøter ble unnagjort. Det ble planlagt og diskutert og det var 

en sammensveiset gjeng som tok fatt på denne hyggelige men 

alvorlige oppgaven. 

 

  



 

Side 2 

Deretter gikk det hele av seg selv. Med disse entusiaster som nå etter 

hvert telte 16 brdr, var det ikke noe som kunne ”stoppe dem”. 

Brev ble forfattet og sendt til Storlogen med orientering om det 

forestående konstituerende møte, det var diskusjon om møtelokale og 

forslag om å leie 5. etg i tidligere Grimstad Konservesfabrikk ble satt 

frem. 

 

Pris var viktig og tilbud møtte bringes ”til sete”. 

Den 5. september 1977 ble det besluttet å oppnevne de forskjellige 

nødvendige nemnder, så som Finansnemnd, Anskaffelsesnemnd , 

Revisjons og Privatnemnd. 

 

I Finansnemnden ble valgt Arne Bjørklund, Rolf Sondresen, Tore 

Andersen og Sigurd Holthe. 

 

Anskaffelsesnemnden ble besatt av Olav Christiansen, Nils Ivar Stad, 

Rolf Olsen og Trygve Tallaksen,  

 

Til Revisjonsnemnd ble Svend Lauvrak og Olav Christiansen  valgt.  

 

Deretter ble Rolf Vidar Svendsen, Magne Sandland, Sigurd Holthe og 

Sverre Ohrvik valgt til Privatnemnd. Alle valgt enstemmig 

 

Det påfølgende møte den 4. Oktober 1977 ble således ett 

planleggingsmøte og ett diskusjons og beslutningsmøte.. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Side 3 

samt  status for hva som var gjort. 

I sak 13 i dette møte ble lokaliseringsspørsmålet igjen brakt på bane i 

og med ”Konservesfabrikken” hadde vist seg å bli for dyrt.. Forslag 

ble fremmet på Bytingsalen, Grimstad Fryseri’s 3 etg,., Tallaksens hus 

på Torvet, og enden på dette ble at alle disse skulle sjekkes for 

tilgjengelighet og pris.  

 

Grimstad Broderforening 

Høydepunktet nærmet seg fort, avsluttende planlegging, innbydelser 

m.v. ekspedert, 

og endelig: 

Grimstad 

Broderloge var 

ett faktum  den 

11. Oktober 

1977. 

 

I referatet fra 

institueringen 

datert 25.10.77, 

kan man lese 

hva som 

skjedde. 

 

Dep.Stor Sire 

Leif Wilh 

Turman møtte 

som Storlogens representant og ledet åpningen  av møtet. Statutter for 

Broderforening ble gjennomgått, og navnet Grimstad Broderforening 

ble vedtatt og godkjent. 

 

Det nye styret, som var i overensstemmelse med det tidligere valgte 

interimstyret, ble høytidelig innsatt av Dep.Stor Sire. 

Ved taffelet deretter var det som sedvanlig hilsningstaler, og spesielt  

fra OM i Loge 61 Terje Vigen; Svein Svendsen samt Dep.Stor Sire 

Leif W.Turman.

Den høytidelige innstiftelsen ble så avsluttet  med ”ett i alle 

henseende og i alle detaljer ett flott og velsmakende taffel” på 

Helmershus Hotell 

 

 

 



 

Side 4 

At Grimstad Broderforening hadde 

vyer kommer klart frem i de 

påfølgende møter. 

Økning av medlemstall, nye brødre  

og et ordentlig Logelokale var målet  

snarest mulig. 

Møtelokale ble nok engang brakt på 

bane idet ingen av de andre forslag 

tidligere nevnt hadde noe for seg, 

enten passet de ikke eller prisen var 

for høy. 

I møte 2. November 1977 er Furuly 

på Fevik brakt inn i diskusjonen for  

første gang. Imidlertid skulle man her i gang med oppussing, slik at 

dette forslag bortfalt foreløpig. 

I dette møtet, som også denne gang ble holdt i Sparebankens lokaler, 

konkluderte med at ….”det var problemer med å finne en egnet plass, 

samt at forslag på ny kandidater måtte intensiveres; medlemstallet 

måtte økes”. 

Fremtiden for en  Grimstadloge ble ofte og utrettelig brakt på banen, 

og 7. Desember 1977, i sak 35, kan man allerede nå lese at navn på en 

fremtidig Loge ble drøftet. 

 

Møtelokale 

I tiden etter at Grimstad Broderforening ble dannet, har  alle møter 

blitt avholdt i Sparebankens lokaler i Grimstad. Her aner man velvilje  

fra nestformannen Odd Olsen, som for øvrig var hovedkasserer i 

samme bank. Så vidt vites, ble det aldri betalt  noe for leie, ei heller 

for vask og rydding. 

I  tidsrommet fra 11.10.77 til siste møte i ”Banken” den 2. Oktober 

1979, ble det til sammen avholdt 24 medlemsmøter hvorav ett 

ekstraordinert den 14.11.78, og 2 styremøter h.h.v. 20.2.79 og 9.5.79. 

At det ble avholdt så få styremøter kan nok skyldes  at de fleste  

medlemsmøter også var ”en slags” styremøter. 
 

 

 

 



 

Side 5 

 

Når det gjelder vedtaket om å ha medlemsmøtene i Sparebankens 

lokaler, foreligger det ingen offisiell avtale om dette , det ble ”bare 

slik”, og føyer seg inn i rekken av ting som skjer på det viset. 

 

Nå var det vel slik at medlemmene av Grimstad Broderforening tenkte 

fremover, og i så måte var lokalitetene i Sparebanken ikke egnet og 

ikke mulig å ha Logemøter i. Andre alternetiv måtte finnes, og med en 

del bakgrunn i Loge 61 Terje Vigen og den tidligere leieforhold av 

Frimurerlogen i Arendal var det ett spørsmål om dette kunne være ett 

alternativ også for en Grimstadloge. 

Og i det ekstraordinære medlemsmøtet av 14.10.1978 ble spørsmålet 

om leie av Frimurernes lokaler i Arendal brakt på bane og det ble 

enstemmig (av 16 fremmøtte brdr) besluttet at man skulle ta kontakt 

med formål konkrete forhandlinger om leie. 

 

Det ble i innledende samtaler opplyst at kun fredagene var ledige, noe 

som ikke passet Grimstad Broderforening. 

Formann og sekretær fikk fullmakt til videre forhandlinger. 

Fra protokollen leser en at i møte den 2.5.1979 hadde man nå mottatt 

”tilbud fra Frimurerlogen som var behandlet i forutgående styremøte, 

med ett leiekrav på kr 15.000,- pr år for inntil 20 møter, og at kun 

fredagene er ledig” 

 

Styret mente at det for det første ikke passet med tidspunkt samt at det 

var for dyrt. Man var dermed innstilt på at man måtte se seg om etter 

annet egnet lokale. 

Så vidt vites ut fra foreliggende protokoller, ble det ikke avholdt et 

eneste møte i Frimurernes lokaler i Arendal i regi av Grimstad 

Broderforening. 

 

I det selvsame møte (2.5.79) opplyser br Arne Bjørklund at han hadde 

kontaktet Furuly Kafeteria og Selskaplokale som nå var ferdig 

oppusset, og orienterte om størrelse, beskaffenhet osv, og ble av styret 

gitt fullmakt til å forhandle nærmere med dem om leieavtale fra 

høsten 1979. 

Når det gjaldt Frimurerlogen  ble følgende  opplyst i styremøte 9.5.79 

at ”styret har nå tilskrevet Frimurerlogen og avslått tilbudet om leie, 

idet man finner leiekravet uakseptabelt.” 
 

  



 

Side 6 

 

Handlekraften var stor og smittsom, det var ikke langt fra forslag til 

handling i Grimstad Broderforening. 

Allerede den 6. Juni 1979 ble et medlemsmøte avholdt på Furuly 

Kafeteria og Selskapslokale for første gang, og på ettermøte fikk de 

fremmøtte anledning til å ta de nyrenoverte lokalene til ettersyn. 

 

Hva skulle Logen hete? 

Ved gjennomgang av protokoller skinner det tydelig igjennom 

allerede fra første stund av, at det skule stiftes en Loge i Grimstad. 

Det er videre klart at navn på en fremtidig Grimstadloge ble diskutert 

både titt og ofte. Argumentene for det ene eller det andre ble satt frem, 

og som regel dyktig og godt fundert. 

I møte den 7.Desember 1977, sak nr 35, ble navn på en fremtidig Loge 

drøftet mer ”offisielt”. og dette var tydeligvis ikke første gang denne 

saken var behandlet.. I saksprotokollen står det ”Logens navn ble enda 

en gang drøftet” 

 

I tidsrommet frem til neste møte 5.1.78 hadde det skjedd noe vedr 

navneforslaget, og man kan lese følgende av protokollen:  

”br Sverre Ohrvik kom inn på navnespørsmålet og foreslo at man 

stensilerte opp de innkomne navneforslag og at hver bror ga ett 

begrunnet forslag til dette” 

 

Og navneforslag ble det mange av. I protokoll for 1.2.78 beskrives en 

liste på hele 23 forslag. For om mulig å få en avgjørelse på navnet, ble 

det utdelt en stemmeseddel med alle 23 navnene på til samtlige 

medlemmer, og at man skulle ha en opptelling på førstkommende 

møte deretter.
 

  



 

Side 7 

Og i det påfølgende møte  den 1. Mars 1978 konkluderte man med  at 

noe navn ikke hadde ”utkrystallisert” seg, og saken ble besluttet utsatt. 

Og nå skjedde det 

ikke noe  vedrørende 

navnesaken før høsten 

1978 

 

I den mellomliggende  

periode ble det tatt 

opp nye brdr i 

Grimstad 

Broderforening, og 

man ville at alle de 

nye skulle få mulighet 

til å uttale seg. I møte  

6.9.78, etter lengre 

tids drøftelse og en valgrunde, fikk man redusert de 23 forslag til 5 

navn som følger: 1 Hvite seil, 2 Sydkorset, 3 Henrik Ibsen, 4 

Navigator og 5 Egdebrødrene.. 

 

Endelig- i møtene  den 4.10.78 og 1.11.78 hadde man så ytterligere en 

avstemming og kom frem til to forslag, nemlig Henrik Ibsen og Hvite 

Seil  

Ved siste gangs avstemming fikk Hvite Seil 4 stemmer og Henrik 

Ibsen11 stemmer. Dermed var dette ene viktige spørsmål avgjort 

innad i Logen, men det formelle gjenstod, nå var det om å gjøre å få 

navnet godkjent av Storlogen. 

 

Og så, i møte den 7.Februar 1979 i Grimstad Broderforening, kunne 

formannen referere brev  fra Storlogen datert 24.Januar 1979 med at 

nå  ”…er vårt Logenavn Henrik Ibsen endelig godkjent” og at en 

Grimstadloge vil bli godkjent så snart vi har minst 25 brødre. 

 

 

 



 

Side 8 

Logens Logo 

I forbindelse med at vi nå hadde fått ett offisielt navn på vår 

fremtidige Loge, var det om å gjøre og få frem en logo, ett varemerke 

for denne nye Loge. 

Det var selvsagt ikke helt enkelt i og med at man ikke fikk en 

avklaring på navnet før 7.2.1979., og Logoen skulle jo helst assosiere 

med navnet 

 

I tiden forut for dette, spekulertes det blant medlemmene av Grimstad 

Broderforening, men også en del Brdr fra Loge 61 Terje Vigen på hva 

navnet skulle bli.  

Da navnet endelig var bestemt var det ”full fart” med skisser og 

tegninger, og alle måtte / burde ha en  tilhørighet til ”Henrik Ibsen”. 

 

Det ene forslaget bedre enn det andre fremkom, og kreativiteten var 

voldsom, noe som denne fotomontasje  kan bevitne om: 

 

 

 

 

 

 



 

Side 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne og forrige side er en samling av forskjellige forslag til  

logo for Loge 98 Henrik Ibsen 

De fleste forslag er br Nils Ivar Stad mester for, hvorav br 

Torleif Bredesen står for 3-4 av dem. 

 



 

 

Side 10 

Endelig, i møte den 7.3.1979 var man kommet så langt i evalueringen 

at en bestemmelse kunne fattes 

Ved avstemming på ettermøtet 

denne kvelden ble daværende Eks 

OM Thorleif Bredesen’s forslag 

enstemmig godkjent. Hans 

forklaring på utformingen av 

denne logoen var som følger… 

”Symbolikken samhold gir styrke 

og henspeiler på Grimstad sjøfarts 

historie” 

 

Etter at det nå var tatt en 

avgjørelse, måtte neste skritt bli å 

få denne logo godkjent av Storlogen. Det enstemmige forslag ble 

ekspedert omgående til Storlogen, som også reagerte meget raskt. 

I referat datert 4.4. 1979 leser vi: :”…formannen refererte brev fra 

Storlogen, bl.a. brev om at vårt foreslåtte emblem i prinsippet var 

godkjent ,men at mindre justeringer måtte foretaes” 

 
 

 

Økonomi i Broderlogen og Grimstad Broderforening 

 

Å drive en Broderforening eller en Loge koster penger. Vi vet at 

inventar og Logeutstyr etter hvert ville bli nødvendig, likeså 

ritualbøker etc. 

Og allerede fra første dag ved det ”konsulterende” møte i 

Broderforeningen den 31.August 1977, ble startkapitalen protokollert 

som ett resultat av ett frivillig beløp på kr 50,- pr person pr 

møtedeltager, og det innbetalte beløp ved dette første møtets slutt var 

på hele kr 650,-. 

I det selvsamme møte ble det bestemt at kontingenten i Broder-

foreningen skule være kr 10,- pr medlem pr mnd. 

 

Thorleif Bredesen’s forslag 

 



 

Side 11 

Etter at Grimstad Broderforening var dannet 11.10.1977 (se side 3), 

fikk man nå en del andre  utgifter å hanskes med ,og andre metoder til 

å skaffe penger i kassa måtte til. Utlodning ble en av utveiene. 

 

Man skjønte tidlig at skulle man få til en Loge i løpet av 1979, var det 

en del forskjellige utgifter forbundet med drift etc, og at medlemmene 

allerede på dette tidspunkt var sparsommelige og fremsynte er det ikke 

noen tvil om. 

 

I det neste møtet 2.11.77 var beløpet i kassen kommet opp i kr 

1.152,40, 31.12.77 var beløpet 3.520,27 og slik fortsatte det utover 

vinteren 1978 slik at den 3.Mai 1978 var kassa oppe i 5.825,75. 

 

Kassabeholdningen økte jevnt og trutt, hvor mye den enkelte bekostet 

underveis uten ”å si noe”, vet bare den var som der, men sett med 

idealistens øyne har det sikkert vært anselige beløp. 

 

Og utover i 1979 fortsatte trenden,; i møte 4. September, med 

Logeinnvielse nært forestående, mottar Broderforeningen hele kr 

8.000,- fra moderloge 61 Terje Vigen v/ OM Arne Mosberg. 

 

I det aller siste møte 2.10.79 (før innstiftelsen),  var kassa-

beholdningen hele kr 15.487,79 på bankbok i Sparebanken i Grimstad. 

Da hadde man også kostet på seg regalier m.m.  

og annet nødvendig Logeutstyr. 

 

Utstyr til den nye Loge 

Som nevnt i forrige kapittel om økonomi, hører det med en viss 

mengde utstyr til enhver Loge, som er standard og må anskaffes før 

evt instituering. 
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I styremøte den 2.Mai 1979 får ”Anskaffelsesnemnda” overlevert en 

liste over det utstyr den kommende Loge trengte, og fordelte 

oppgavene  mellom seg og styret 

 

I det siste møtet før ”Institueringen”, gir formannen i Anskaffelses-

nemnda, br Trygve Tallaksen, en kort og grei redegjørelse fra nemnda 

”…om.hvordan arbeidet  med anskaffelse og forberedelser av de 

forskjellige aktuelle rekvisita gikk” 

 

Det ble også gitt fullmakt til anskaffelsesnemnda om   ”…på beste 

måte  å anskaffe de nødvendige kapper til Embetsmennene” 

Og kappene ble sydd av Mildrid Stangeland, i dag OM i Rebekka-loge 

104 Måken. Stoff kom fra Rosenberg Konfeksjonsfabrikk i Lillesand. 

 

Med dette var nå alt nødvendig utstyr på plass for ”den store dagen”. 

 

Det er her på sin plass å fremheve innsatsen til Anskaffelsesnemnda; 

forlydender går på at endel av utstyret ble lagd på snekkerverkstedet 

ved Arendal Kretsfengsel og noe ble lagd i garasjen til br Trygve 

Tallaksen 

 

På runn av at Logen skulle leie plass på Furuly Kafeteria og Selskaps-

lokale, var det  en nødvendighet at Logeinnredning kunne ”stues” bort 

på en enkel måte. Dette løste nemnda elegant ved at all innredning ble 

”hengslet” slik at pulter og alter kunne slås sammen som ett trekkspill. 

Alt dette utstyr ble etter bruk stablet i ett lite rom under trapp til 2. etg. 

Det samme rom ble brukt til resipiendrom ved opptagelse, og det er en 

del av oss som ”var med på det”. 
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Anskaffelsesnemnd, litt historikk 

 

(før innstiftelsen av Loge i 1979) 

Ved gjennomlesning av protokollen fra Anskaffelsesnemnda i 

Grimstad Broderforening, tydeliggjøres den innsats og den kreativitet 

som ble utfoldet i forbindelse med en fremtidig Logeinnstiftelse. 

Fra møte  den 19. Januar 1978 leser man følgend: ”Den første 

anskaffelsesnemnd som ble valgt, består av Olaf Christensen, Rolf 

Olsen, Trygve Tallaksen og Nils Ivar Stad. Som formann ble valgt 

Trygve Tallaksen og som sekretær Nils Ivar Stad.” 

 

Det første møte i Nemnda ble holdt hjemme hos Olaf Christensen på 

Hisøy. Her ble det satt opp liste over utstyr som måtte anskaffes 

dersom Grimstad Broderforening bygger / leier hus sammen med 

Loge 61 Terje Vigen. 

 

I møte den 11.Mai 1979, som ble holdt hjemme hos Trygve Tallaksen, 

hadde man fremmøte av nemnden samt spesielt innbudt br. Brødholt 

fra Terje Vigen. 

I møtet ble det utvilsomt diskutert hvor Grimstad Broderforening og 

den fremtidige Loge skulle ha tilholdssted, og midt under dette møtet 

reiser br Arne Bjørklund seg, tok en tur til Furuly Kafeteria og 

Selskapslokale og kom tilbake med ett tilbud om leie som ”var 

virkelig akseptabelt, men som måtte godkjennes i Grimstad 

Broderforening” 
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Videre i dette samme møte ble det satt opp en liste med inventar som 

måtte lages, og br Brødholt kom med tilbud om at alt dette kunne han 

lage, ”med litt hjelp fra oss på verkstedet i Blødekjær (fengselet)”  

 

Videre kunne opplyses at br Audun Røynås (Terje Vigen) hadde lovet 

å ta alt metallarbeid. Skisse til ”spydene” ble laget, og fremstår slik i 

dag. 

Neste møte var 12. Juni 1979, også dette hjemme hos Olaf 

Christensen og alle til stede sammen med br Erik Brødholt. Han hadde 

her laget en modell til stolene og alteret, og med dette som basis, ble 

de endelige mål fastsatt. (Nøyaktig beskrivelse her fantes i 

protokollen, sirlig ført av br Nils Ivar Stad.) 

 

Vedtak om å bestille regalier og utstyr for øvrig ble tatt i møte 20. 

September i lokalene til Agdermøbler & Musikk i Grimstad. 

 

Og i det siste møtet i denne Anskaffelsesnemnd, som ble avholdt 1. 

Oktober 1979 hos br Olaf Christensen var også innbudt br Audun 

Røynås som hadde med seg to prøver av spydspissene”. Disse ble 

godkjent, og 8 stk ble bestilt. 

 

Man kan vel slutte seg til at med dette var alt nødvendig inventar 

bestilt eller klart til den store dagen. 10.November 1979, og en vel 

utført jobb brakt til ende  

 

Gradsgebyr 

Alle Loger har en eller annen for for Gradsgebyrer som er ett gebyr 

knyttet til forfremmelse innad i Logen. Dette har vi også i Loge 98 

Henrik Ibsen. 

I møte i Logen den 22. Januar 1991 hadde OM ett fremlegg som gikk 

på forhøyelse av gradsgebyr. Økningen ble enstemmig godkjent, og 

vil være som følger: 

Innvielse kr 200,- 

Første grad  kr 200 (før kr 100,-) 

Andre grad  kr 200,- (før kr 100,-) 

Tredje grad  kr 200,- (før kr 100,-) 
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Ballottkassen 

En av brødrene fra Loge 61 Terje Vigen, br Erik Brødholt er ett navn 

som ofte går igjen ved dannelsen av Loge 98 Henrik Ibsen. 

I møte  den 3. Mai 1983 …” foreviste OM  ny ballottkasse som var 

forarbeidet av br Erik Brødholt fra Loge 61 Terje Vigen. Den kostet kr 

400,- som ble enst. Godkjent.” 

Og denne ”Ballottkasse” er fremdeles i bruk ved avstemming om 

opptak i Logen, den gjør alle avstemminger mer høytidelige, samt at 

det gjør godt å beholde noen av de gamle skikker. 

Gaver til Logen 

Møte 1. Oktober 1985: Br Anstein Nørsett overrakte en bibel fra 1884 

til Logen. Brukes ved hvert møte. 

Møte 2.September 1986: Gave fra br Rolf Vidar Svendsen ved 

overrekkelsen av komplett dekktøy til påtenkt hus. Fantastisk, dette 

har vært i bruk til og med 18.05.2004. 

Møte 4. November 1986: Gave fra br Sverre Ohrvik vedr. 

”Alladinlampe” fra Levanger, gitt ham som gave  fra br Jan Stokke, 

og i ”daglig” bruk. 

Møte 7. April 1992: Br Willy Gran overrakte en vakker treplate med 

inngravert Logens logo og innstiftelsesdag. Materialet i plate er fra 

ombygging av huset., og henger over døren til den store spisesal. 

Møte 1. September 1992: UM opplyser at br Alf Langeland hadde 

spart Logen for mange penger ved at han hadde sydd 6 regalier til 

Innvielsesgraden. 

Møte 15. September 1992: br Sekr. Finn F.Erichsen overlevert ett 

gravert messing navneskilt til utvendig plassering ved inngangsdør 

 

Andre udaterte gaver: 

Utvendig lampe samt skutebilder av gamle Grimstad gitt av br 

Thomas Odd Tønnevold, tusjtegninger (8 stk med rammer, gitt av en 

del damer med ”tilhørlighet” til Logen, og som også er medlemmer av 

Civitan  (henger i stor spisesal og er meget dekorative) Skipsklokke i 

messing gitt av br Torbjørn Lykre, rigget opp av br Tor M. Brunvatne, 

som også har gitt stålbjelker etc ved ombygging 

Gedigent framskap, bord og skjenk i solid eik, gitt av Kirsti og 

Torbjørn Lykre, og som nå ptyder Logelokalene. 

Elektronisk piano gitt av Leir 22 Aust Agder, Dypfryser gitt av br Jan 

Persson, Kjøkkeninnredning gitt av br Tor Eriksen, Regaliestativ gitt 

av br Alf Jensen (er blitt populært, laget også til andre Loger) m.m.m 
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Særlov 

 

En av de ting som må være i orden er at enhver Loge skal ha en 

Særlov, som skal ta for seg spesielle reguleringer innen samme Loge. 

Sekretæren fremmet derfor, i møte 4.4.79, forslag om at det skule 

utarbeides en slik forslag til særlov for Loge Henrik Ibsen,”… som 

etter godkjenning skulle sendes samtlige brødre slik at man kunne 

drøfte saken på neste møte” 

 

Og ett forslag ble utarbeidet ved god hjelp av eksisterende Særlov fra 

Loge 61 Terje Vigen, dog med enkelte lokale særtrekk. 

Etter at alle medlemmer hadde gitt sin tilslutning i møte den 2.Mai 

1979, ble det vedtatt å oversende den til Storlogen for godkjenning.  

 

I møte den 4.9.1979 bli det så opplyst at særloven er godkjent av 

Storlogen, ”…og nr. på Logen er ”98”. 

 

I nytt møte den 7.9.1979 blir det videre opplyst at Logen ville trykke 

opp særloven med bakgrunn  i at det var foretatt endringer og at første 

opplag var brukt opp. 

 

Som en tilføyelse til dette, kan opplyses at det er foretatt forandringer 

21.mai 1985 (kont.forhøyelse) den 17. Januar 1989 og 18.April 1989, 

og at ny særlov er trykket opp med de vedtatte endringer. 

 

NB 

Ytterligere forandringer er skjedd, men finner dette ikke i protokoll 
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Forberedelser til ny Loge 

Det lå hele tiden i kortene, fra første dag, at hensikten med 

Broderforeningen var å få en egen Loge i Grimstad, med utspring i 

Loge 61 Terje Vigen. 

 

Allerede  i møte  den 5.Januar 1978 blir bror Sigurd Holthe bedt om å 

ta kontakt med bl.a. Loge Skagerrak i Kristiansand med tanke på 

 ”…å få informasjon om praktiske ting i forbindelse med etablering av 

Loge” 

Det er tydelig at gode råd ”ikke var dyre” .Samme hvor en henvendte 

seg så var det god hjelp å få både fra Moderloge og andre Loger. 

Man visste at for å kunne etablere en ny Loge, måtte det være ett 

minimum av Logebrødre som hadde sagt seg villig til å inngå i denne 

nye Loge, og at det av disse var nok av brødre som hadde 3. Graden 

for å besette ”stolene”. 

Man kan forstå, at i tiden deretter ble det jobbet iherdig med ett for 

øye; å få nok brødre fra Grimstad til en slik etablering.  

 

Den 1. September 1978, det første møtet på høsten dette året, ble 

Logespørsmålet nok en gang drøftet, denne gang med henblikk på å 

”lufte saken” sammen med brødre fra Arendal. 

 

Og det var nå slik tro på at vi skulle få dette til, at vi i det neste møte,  

den 6. September 1978, drøfter mullighetene for ny Loge, og at ”..en 

bør ta sikte på å etablere vår nye Loge i løpet av 2. halvår 1979” 

 

Senhøstes 1978, den 1.November var det ett avgjørende møte. Man 

skal huske at på dette tidspunkt var Logenavn, logo samt en viss 

økonomi nå i god gjenge, man hadde dyktige og interesserte brødre i 

sving med de praktiske gjøremål, og optimismen var stor. 
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Derfor er denne dato, 1 November 1978 en viktig milepæl i Logens 

historie, det var en spontan og komplett enighet om at 10 Oktober 

1979, som for øvrig var en onsdag, ”..var en egnet dato fordi dette 

kombinerte med 20-års jubileet til Loge 61 Terje Vigen” 

 

I det selvsamme  møte hadde for øvrig Eks OM Harry Lindegård fra 

Loge 61 Terje Vigen ett foredrag eller en orientering om diverse 

praktiske spørsmål i forbindelse med logestiftelse, og fremhevet  bl.a. 

valg av Chartermedlemmer samt nominasjonsnemnd burde foretas. 

Og fra ord til handling var det ikke langt i dette forum. 

 

Chartermedlemmer 

I Desembermøte samme år, den 6.12.78 hadde man besøk av DDSS 

Arthur Neverdahl, som i velvalgte ordelag anbefalte medlemmene av 

Grimstad Broder-forening å anskaffe  egne regalier. Videre anbefalte 

han også å velge Chartermedlemmer for innstiftelsen av ny Loge, og 

etter noe diskusjon ble følgende foreslått og valgt: 

 

Nils Carsten Aalvik,Odd Olsen, Egil Ostad, Leif Grunde Simonsen og 

Nils Ivar Stad. 

Etter forespørsel trådte Sigurd Holthe inn i stedet for Nils Ivar Stad.  

(Bilde??) 

  

De første  Embedsmenn 

Og endelig, i møte den 17.Januar 1979 la den nyvalgte 

Nominasjonsnemnd frem sitt forslag til Valgte Embetsmenn etter at 

Logen var stiftet: 

 Som OM: Odd Olsen, som UM:Arne Bjørklund, som Sekr: Egil 

Ostad, som Kass: Sverre Ohrvik, som Sk.Mester: Olav Christiansen 

og som Fungerende Eks OM: Nils Carsten Aalvik. 

 

Denne innstilling ble endelig bekreftet  i møte den 8.Februar 1979 ved 

enstemmige valg. 
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Men det skulle jo også utnevnes Embetsmenn til de øvrige stoler, og i 

møte den 20.Februar 1979 ble følgende foreslått av 

Nominasjonsnemnda og valgt 7. April 1979: 

 CM: Sigurd Holthe, Insp:Tore Andersen, Kap: Magne Sandland  

Org: Nils Ivar Stad, OMH: Jan Jul-Larsen, ,OMV:Oddvar Vik, , 

CMH: Rolf Sondresen, CMV: Trygve Tallaksen, UMH:Jakob 

Kristensen, UMV:Rolf Olsen,YV: Rolf Vidar Svendsen,IV: Asbjørn 

Sodeland, Akivar: Svend Lauvrak 

 

Nå var de nødvendige valg avgjort, nå gjenstod å finne en passende 

innstiftelsesdag.. Og i møte 2. Mai 1979, i referatets pkt 4, står det 

”…i samråd med  DDSS at institueringen av Loge 98 Henrik Ibsen 

skjer på Furuly samme dagen som formell innvielse av Logelokalet 

finner sted, nemlig 10.Oktober 1979.” 

 

De påfølgende møter utover høsten ble konsolideringsmøter med 

forberedelser, planlegging, utsendelser av innbydelser m.m. 

 

I siste offisielle møte i Grimstad Broderforening den 2. Oktober 1979 

ble det gitt en status over tilstand. 
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På dette tidspunkt hadde de nyvalgte 

emb.menn fått beskjed om at DDSS ikke 

kunne møte til instituering denne dagen, 

og det ble så bestemt at innvielsen skulle 

skje den 10. November 1979 

 

Instituering av ny Loge 

Og endelig, 1 år,11 måneder og 12 dager 

etter at Broderforeningen så dagens lys 

og 2 år og 29 dager etter at Grimstad 

Broderforening ble stiftet, skjer det alle 

hadde sett frem til; Logeinnstiftelsen 

10.. November 1979. 

Denne kveld ble det foretatt hele 3 

seremonier. Først ble Logelokalene på 

Furuly Kafeteria innvidd, deretter ble Loge 98 Henrik Ibsen instituert, 

og til sist ble de nye Embetsmenn innsatt. Og en stor og minnerik 

festaften ble det. Fra protokollen leser man : ”..Alt av notabiliteter var 

til stede. Nevnes kan Stor Sire Arne 

Espelund, S t.Sk Mester Einar Brovoll, 

St. Marshall  Oddvar Storm Arnesen og 

St. Arkivar og fung. St.Sekr. Erland 

Plau.“ 

 

Videre var alle St. representanter  fra 

Logene i Leir 14 Sørland samt DDSS 

Arthur Neverdal til stede. 

Vår moderloge 61 Terje Vigen var 

representert med valgte og utnevnte 

embetsmenn samt en del Logebrødre 

derfra, alt i alt 65 brdr. og søstre. 

Logens Charterbrev (Fribrev) , ble 

behørig overlevert Logen av Stor Sire. 

En lang rekke gaver ble overbrakt sammen med hilsninger og 

lykkønskninger og behørig takket for. 

(Henviser her til 20 års Jub.bok for Loge 61 Terje Vigen v/ Jan 

Nilsen. Sammendrag følger her på side 53) 
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Kontingent i Loge 98 Henrik Ibsen 

 

Vi har tidligere lest om økonomien i Broderforeningen (side 10) ,som 

ble startet 31. August 1977 og som ved institueringen av Logen en 

kontantbeholdning på kr 15.487,79. Dette etter at det meste av 

logeutstyr og innredning var anskaffet og betalt. 

 

Det var nå uunngåelig at det ble en økning av driftsbudsjettet i og med 

at det nå kom leieutgifter og annet i tilleggsom man ikke hadde hatt 

før. 

Man forstod at daværende kontingent ikke var nok til driften av en 

Loge, og at en høyere kontingent måtte innføres.  

 

I medlemsmøte den 4. November 1980 framkommer at ”..kontingent 

for tiden er kr 20,- pr måned pr medlem (kr 240,- pr år)” 

Her  ble det nå fremsatt forslag om å øke denne med kr 10,- til kr 30,- 

pr måned pr medlem og i møte den 2. Desember 1980 ble forslaget 

enstemmig godkjent etter å ha mottatt tilslutning til dette fra Stor Sire. 

(Kontingentbeløpet ble således kr 30 x 2 = kr 60 pr mnd, hvorav kr 

30,- var til Storlogen) 

 

Det var innlysende at man på denne tiden hadde en baktanke med 

økning i kontingenten. Man ønsket seg, på ett noe senere tidspunkt, 

eget hus, og for å klare dette var det viktig at man bygget opp 

kapitalen jevnt og trutt. I møte den 5. Januar 1982 opplyser for øvrig 

br Jan Jul-Larsen at Logen hadde innestående kr 19.000,- pluss renter 

på kapitalkonto. 

 

Dette var en god start, men for ett evt  huskjøp var dette ikke godt 

nok, en ny økning måtte til. 
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Og den 4. Mai 1982 ble nok ett forslag om økning av kontingent 

fremsatt, denne gang fra kr 30,- til kr 40,- pr medlem pr måned, noe 

som i møte den 18. Mai 1982 ble godkjent, og skulle være gjeldende 

fra og med 1. Juli samme år. 

Det har i ettertid vist seg som ett meget fornuftig forslag, her gikk man 

trinnvis opp med kontingenten og fikk på dette viset en økning i 

kontantbeholdningen som senere skulle bli ”gull verd”. 

 

Så er man kommet frem til 7. Mai 1985. Nok en endring i 

kontingenten er på gang. Men denne gang har man ett konkret prosjekt 

på gang, nemlig det som etter hvert skulle bli vårt fremtidige 

ordenshus. 

I dette møtet foreslo Byggekomiteen en endring i kontingenten. Dette 

måtte gjøres gjennom å godkjenne en forandring i vår Særlovs 

paragraf 6 m.v. 

Forslaget lød som følger: 

”..Kontingenten foreslås endret fra kr 40,- pr måned til kr 80,- pr 

måned” 

 

I påfølgende møte  den 21.Mai 1985 ble det stemt over kontingents-

forhøyelsen. Det var nå kommet inn forslag  om to forskjellige beløp; 

kr 60,- eller kr 80,- pr måned.  

Ved valg ble kr 60,- pr måned pr medlem godkjent noe som ble 

godkjent av Storlogen pr brev i møte 15.Oktober 1985. 

 

Vi var nå kommet opp i kr 120,- kr måneden, derav kr 60,- til 

Storlogen og kr 60,- til Logen, noe som var rekord blant Logene i 

Norge, og tilsvarte kr 1.440,- pr år.  

 

Denne kontingent har Logen siden beholdt , noe som  i år 2003 har 

gjort oss gjeldfrie og i stand til å gjøre forandringer, reparasjoner og 

vedlikehold på ”huset” slik at det i dag fremstår som meget pent og 

attraktivt. 

For øvrig, etter at det noen tid var innvilget kontingentfritak til 

Storlogen for medlemmer over 70 år, ble denne pr 19.5.1998 opphevet 

i vår Loges særlov para. 9 etter anbefaling fra Storlogen  
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Forhandlinger om kjøp av nytt Ordenshus. 

 

Loge 98 Henrik Ibsen var etter innstiftelsen forankret på Furuly 

Kafeteria og Selskapslokale. Det var nå br Rolf Vidar Svendsen som 

hadde overtatt lokalene, og som Logekveld etter Logekveld stod for 

kokekunst som alle brdr satt stor pris på. At det også var en del 

”subsidiering” fra hans side er ikke til å legge skjul på. 

Man hadde lagt opp en grei ordning med ”kompiskjøring” fra 

Grimstad, det vil si, at allerede fra Logens innstiftelse av var det lagt 

opp til en slags organisert kjøring fra Grimstad til Fevik.. Dette hadde 

fungert på ett vis, men i møte den 19.Februar 1980 tok man opp 

spørsmålet om dette ikke burde organiseres i faste kjørelister og egne 

kjørelag. Videre at ett kjørelag, etter avtale, skulle møte senest kl 1800 

med formål ”å sette Logen”. 

 

Som sagt, så gjort. Og dette fungerte meget bra, man fikk en slags 

”plikt” til å stille som sjåfør og ringe til de som var i kjørelaget, som 

igjen fikk ett ekstra lite ”puff” til å møte. 

 

Med så mange interesserte og faglig dyktige medlemmer, var det vel 

ganske naturlig at diskusjonen gikk på ettermøtene om muligheten til 

å få tak på ”eget hus” og emnet var ofte gjenstand for alle tenkelige 

forslag.. 

I hele året 1982 var dette diskusjonstema på ettermøtene, og debatten 

om størrelse, behov, beliggenhet og ikke minst pris ble belyst med alle 

tenkelige scenarioer og innfallsvinkler. . 

 

Og da salg av gamle Molland Skole dukket opp, var man ikke sene om 

å foreslå denne som en tenkelig  løsning på husspørsmålet. 

 

Man tok kontakt med  br Svein Sørensen i Loge 61 Terje Vigen, som 

for øvrig er ”off. Logehus-arkitekt”, og som gikk gjennom tegninger 

og bygning. 

I møte  den 4. Januar 1983 holdt bror Svein Sørensen en orientering 

om sitt ”fagmannssyn” på Molland Skole som fremtidig lokale for vår 

Loge, og han konkluderte med at bygningen var egnet for ombygging 

og orienterte grundigere i påfølgende ettermøte.  
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Av grunner som ikke fremkommer i protokollene, ble det ikke noe av 

dette kjøpet, og interessen ble vendt mot ett annet prosjekt som synes 

meget interessant, nemlig Grimstads daværende prestebolig. 

 

I et møte den 20. Mars 1983 ble det omtalt i Grimstad Adressetidende  

og her fremkom at Odd Fellow i Grimstad var på ”husjakt” og var 

interessert i ”Presteboligen” 

 

Man kan anta at dette var i forbindelse med forestående salg av av 

Jørgen Bangsgate 3 (var nr 3 den gang). 

 

Dette blir bekreftet i møte  den 24. April 1984, da OM orienterte om 

huskjøp. Orienteringen hadde som formål å få ett vedtak i Logen for å 

”…anvende Logens midler til å danne ett aksjeselskap til dette 

(huskjøp) formål.” 

 

I 3. Grads møte deretter ble det informert om underhåndsavtale som 

var gjort med T. Igland om kjøp av hus, Jørgen Bangsgate 3 med 

omliggende tomt og hage for kr 425.000,- pluss omkostninger. 

”Det arbeides med finansiering gjennom ett eget utvalg” 

Formelt vedtak om ett evt. kjøp av eiendommen ble enstemmig 

vedtatt. 

Selv om det nok var en stund før alt formelt var i orden, og til at  Loge 

98 Henrik Ibsen evt  kunne overta eiendommen, ble det straks satt i 

gang tiltak  for å belyse det finansielle grunnlag, kjøp og ombygging. 

 

I møte 16.April 1985 informerer OM om ”hussaken” , og meddelte at 

det er foreslått en byggekomité bestående av br. Arne Bjørklund, br 

Asbjørn Sodeland, br Kåre Pettersen , br Bjørn Slettnes, br Jakob 

Kristensen og OM, br Sigurd Holthe. Alle enst valgt ved påfølgende 

valg. 
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Tiden deretter 

var preget av 

”huset”, alle 

vedtak som 

skulle gjøres, 

planlegging 

m.m. 

 

Møte  den 

7.Mai 1985 

var ikke noe 

unntak. 

OM opplyste 

at den 

oppnevnte 

”byggekomité

” hadde 

konstituert seg 

25. April  og 

var allerede i 

virksomhet. 

Herunder også 

opplysninger 

om forberedelser til vedtekter for et ”AS” med ref til Storlogens brev 

vedr.” vedtekter for kjøp av ordenshus i h.h.t. paragraf  8 i Lov for 

Odd Fellowloger”.  

Videre en orientering om evt. finansformer etc. 

 

I denne fase ble det nå en del avklarende korrespondanse mellom 

Logen og Storlogen, hovedsakelig i forbindelse med finansiering, 

økonomisk støtte og eventuelle lån. 

 

Og i møte den 4.Februar 1986 fikk man bekreftelse på kr 25.000,- i 

støtte fra Stortingsgt 28 (Storlogen) til dannelse av a/s Odd 

Fellowhuset., som formelt ble stiftet 4. Mars 1986 med fullt innbetalt 

aksjekapital på kr 50.000,-. 

 

Deretter nytt møte, og referatet fra  den 15. April 1986 viser til  vårt 

brev til Storlogen om kjøp av ordenshus, om  OM’s ref  fra samtale pr 
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I møte den 6. Mai 1986 ref så OM fra brev fra Storlogen om 

”…Storlogen  har innvilget ett lån på kr 100.000,- til kjøp av 

Ordenshus” 

Deretter var det stille en periode angående kjøp av ”Huset”.  

Teknisk Etat skulle fremme forslag til ny prestebolig, Prestekontor og 

prest skulle uttale seg og til syvende og sist måtte det ett vedtak til i 

Kommunestyret.   

 

Likevel, innad i Logen lå man ikke ”på latsiden”. Planer ble 

videreutviklet, tegninger justert og behandlet og finansierings-

spørsmålet ble tygget mer enn en gang. Logen hadde fått 

tilbakemeldinger på at vi hadde den høyeste kontingent i landet, vi 

måtte trø varsomt og tenke oss om. 

 

Men det var også hele tiden en positiv tilbakemelding fra alle hold og 

mer enn en gang fikk man klapp på skulderen og ett ”stå på”, dette går 

nok greitt. Denne satsingen fra Logebrødrene i 98 Henrik Ibsen ble 

selvsagt lagt merke til også i Storlogen, våre søknader om støtte og lån 

ble hurtig og seriøst behandlet, alltid med positivt resultat. 

 

Men, la oss ikke foregripe  utviklingen i ”huskjøpet”. 

Presten Jaabæk, som på den tiden bebodde huset, klaget over at det 

ikke holdt mål, det var kaldt og trekkfullt og ikke til å være i. Samtidig 

hadde presten en handikappet sønn, og huset var ikke enkelt å 

forandre til rullestolbruk. Det lå i kortene at presten skulle skaffes ny 

og tidmessig bolig. Dette var i perioden 1985 til 1986 

Grimstad kommune fremkom med mange forskjellige forslag til ny 

bolig, (forfatteren satt selv i Kommunestyret den gangen)og kort 

fortalt endte det hele opp i kjøp av eneboligen til tidl, br av Odd 

Fellow, Finn Helge Andersen, som var nærmeste nabo til Rådhuset og 

presten fikk således en meget kort vei til Kirke, Rådhus etc. 

 

Vi er nå kommet frem til høsten 1986, og i første møte , 2. September 

er det protokollert at  

” .det ikke var noen nye opplysninger angående huset i løpet av 

sommermånedene” 

På nyåret, i møte 6. Januar 1987 opplyste OM om at saldoen i banken 

var kommet opp i hele 200.871,10 pr 31.12.86. Dette er imponerende 

når man tenker på at dette var en økning  fra kr 19.000,- på bare 4 år.  
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Det økonomiske grunnlag bygges nå opp og Logen er rede til ”å inngå 

kjøp” av eiendommen, det er bare å vente. 

 

Og så endelig begynte ting å skje. 

 Den 24. Mars 1987 står det å lese i protokollen at ”…presten ville 

flytte i løpet av en måned” (dette ble antydet av en av brødrene) 

 

Planer for ombygging til Logehus var tidligere utarbeidet og sendt til 

Storlogen for kommentarer og godkjenning. Denne godkjenning var 

ett faktum i løpet av September 1987, og i møte 15. September  

refererte OM brev fra Storlogen om at de nå hadde godkjent 

ombyggingen av ”huset”. 

 

I nytt møte den 15. Desember 1987 kunne OM fortelle at han hadde 

mottatt nøklene til Jørgen Bangsgate 5, og ”…at vi nå var kommet ett 

viktig skritt videre i arbeidet med eget Logehus” 

 

Man var nå ivrige etter å komme i gang, det var jo ”all verdens” som 

skulle gjøres 

 

Og så begynte forhandlingene om kjøp og salg av den gamle 

presteboligen for alvor. 

Her må vi ta ett lite steg tilbake for å få med oss forhistorien, og den 

er som følger: 

I tidsrommet 1986 til  1987 foregikk det bud og forhandlinger mellom 

forretningsmannen Thorbjørn Igland og eiendomsmegler Egil  

Svendsen (som hadde salgsoppdraget for Grimstad Kommune) om 

kjøp av hele eiendommen. A/S Odd Fellowhuset( stiftet 4. mars 1986) 

ved OM Sverre Ohrvik var også  i høy grad part i budgivningen, da 

Odd Fellow , som var interessert i huset, hadde bydd på eiendommen. 

De ( Igland og Odd Fellow) fant fort ut at det ikke hadde noen hensikt 

i å overby hverandre; Odd Fellow hadde jo kun interessen av huset, 

ikke resten av eiendommen.  
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Det ble derfor, i samråd 

med eiendomsmegler, 

gjort en avtale om at 

Igland (som hadde det 

høyeste budet) skulle få 

kjøpt hele eiendommen 

(b.nr 746) og igjen skille 

ut en parsell bestående av 

”huset” med noe eiendom 

rundt, til a/s Odd 

Fellowhuset for en 

omforent pris til Igland. 

Eiendommen ble så 

skjøtet fra Grimstad 

Kommune til a/s Jørgen 

Bangsgt 5 (Igland) den 

15. mai 1987. I 

mellomtiden var det gjort 

en midlertidig forretning 

datert 27. januar 1987 

(dagbokført 25.3.87) 

”hvorved bnr 743 er 

begjært utskilt fra gnr 

200, bnr 246.  Anslått 

areal 650 m2.  

Og endelig den 4. Januar 

1988 ble eiendommen 

formelt skjøtet over fra 

hjemmelsinnehaver 

Grimstad Kommune til 

a/s Odd Fellowhuset for 

kr 500.000,- (med en 

prisstigningsklausul med 

Igland fra 1985, kom 

summen opp i 650.000,-) 

Eiendommen var da på 657,6 m2, tinglyst den 8.desember 1988.
 

  

 
Huset og eiendommen 1986 

 

Ombygging av hagen 

Huset slik det nå fremstår 2004 
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Den økonomiske situasjonen var ganske presset i perioder før kjøpet, 

noe følgende utdrag fra A/S Odd Fellowhusets protokoll til fulle viser 

 

Styrets beretning for 1986: Aksjekapitalen kr 50.000,- er innbetalt. 

Selskapet er ikke kommet i ordinær drift i 1986, da det oppstod 

uforutsette hindringer i overtagelsen av Jørgen Bangsgate 5 i 

Grimstad. Regnskapets underskudd er kr 1.419,- 

 

Styrets beretning for 1987: 

Styrets sammensetning registrert 4. Mars 1986, er Arne Bjørklund 

(formann), Jan Jul-Larsen (styremedlem), Tore Andersen 

(styremedlem) og Olav Mikkelsen (styemedlem) med personlige 

varamenn i samme rekkefølge: Tor Odd Liene, Anstein Nørsett, Bjørn 

Bakke (senere Asbjørn Sodeland), og Jan Stangeland. Revisor Kåre 

Pettersen 

 

I slutten av Desember 1987ble eiendommen Jørgen Bangsgate 5 kjøpt. 

Regnskapet  viser underskudd på kr 2.728,- som tilføres udekket 

underskudd og ny saldo på kr 4.147,- 

 

Styrets beretning for 1988: 

Her nevnes bl.a. at underskuddet er kommet opp i kr 42.856,- 

 

Her tør nevnes at a/s’et hadde underskudd, men Logen hadde penger 

så dette kunne vært ordnet greitt. 
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I tiden deretter er det gjort avtale med nabohuset, nåværende Jørgen 

Bangsgt 3 om  parkeringsplassen som nå er eiet i sin helhet av A/S 

Odd Fellowhuset. Dette som ett omforent oppgjør mot at A/S Odd 

Fellowhuset anla en tilkomst-rampe fra parkeringsplass og til 2. etg / 

trapp mot naboen.  

 

I skrivende stund er planer for ytterligere utbygging igjen blitt aktuelt 

ved at det skal bygges nytt kjøkken / kjølerom / ventilasjonsrom. Dette 

skal skje samtidig som kjeller gjøres ferdig og tilbygget vil komme ut 

fra endevegg ved rømningssvei / veranda og mot parkeringsplass. 

Budsjett her er på ca 1,25 mill. kr. med ca 500.000,- i egenkapital og 

rest lån. Her vil også Loge 127 gabriel Scott og Rebekkaloge Måken 

komme inn som deleiere / finansieringspartnere. 
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Finansiering av Logehuset 

Det er helt på det rene at kjøp og ombygging av Logehuset også ville 

koste Logens brødre mye rent økonomisk. 

Der var derfor tvingende nødvendig at det ble satt opp en kalkyle for 

kjøp og innredning. I det første alternativ for kalkulerte kostnader som 

ble satt opp 15.3.1986 ser vi 

følgende utgifter kalkulert: 

 

 

 

 

 

 

For å finansiere denne store  

sum, ble det i samme møte  

satt opp denne finansierings- 

plan: 

 

 

Man skjønte ganske snart at 

dette ikke ville bli så enkelt  

som en hadde håpet på. 

Egenkapitalen ville bli for dyr å låne i bank, og man satt i gang en 

”kronerulling” innad i Logen, hvor en bl.a. kunne få kjøpt ”gavebrev” 

for 100,- kr stykket. 

Hvor mange av disse som ble solgt, har det ikke vært mulig å finne ut 

av, men man husker at det i  

mange Logemøter ble  

solgt 10-talls av gangen 

Som en ser, kreativiteten 

innad i Logen var stor, her 

var det mange dyktige 

brødre med god kunnskap  

innen det finansielle, og 

dette måtte jo ende ut i 

flere 

andre tiltak. 
 

Kjøpesum…….kr 475.000,- 

Materialer…….kr 150.000,- 

Inventar………kr   50.000, 

Sum ………….kr 675.000,- 

 

Egenkapital…..kr 150.000,- 

Lån Stortings- 

Gaten 28……..kr 100.000,- 

Lån, Bank……kr 370.000,- 

Kontant i 

Byggeperiode..kr   55.000,- 

Sum………….kr 675.000,- 

 

 

Gavebrev som det ble kjøpt mange av blant Logens 

brødre. 
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Brødrelån 

Ett annet av tiltakene var om brødrene kunne være med på 

finansieringen ved å gi ett ”lån” til Logen. Som foreslått, så utført. 

Allerede i møte 3.Mai 1988 var det utarbeidet statutter for et ”..lån til 

finansiering av Logehus fra brødre” 

 

Statuttene ble lest opp, og det hovedsakelige innhold var at brødre, 

som hadde mulighet til det, skulle låne Logen beløp mellom kr 1000,- 

og 10.000,- rentefritt, og som skulle tilbakebetales med 1/10 hvert år. 

Teksten ble på ettermøtet godkjent enstemmig og vedlagt protokoll. 

 

I regnskapet for A/S Odd Fellowhuset datert 8 November 1988 ser vi 

at størrelsen på brdr.lånet var kommet opp i hele kr 189.000,- 

Lånet ble gitt til Logen, for derfra å bli lånt til A/s’et sammen med 

andre midler. 

Og det er helt klart at dette styrket egenkapitalen og reduserte behovet 

for dyre lån vesentlig. 

 

Men Logens økonomiske situasjon var fremdeles bekymringsfull og 

de bebudede tilbakebetalingsordninger til Logens brdr som var 

protokollert gjorde ikke situasjonen bedre. 

Dette var da også foranledningen til møte 16. Januar 1990 hvor forslag 

til forandring av tilbakebetalings-statuttene ble lagt frem 

. 

Og i møte 6. Februar 1990 ble det holdt avstemming over 

forandringsforslaget som ble fremlagt av Finansnemnda. Resultatet 

ble 18 blanke og 16 ja av totalt 34 stemmer. Forandringen som ble 

innført var ”..lånet tilbakebetales over 10 år med 1/10 part hvert år , 

første gang 31. Januar 1995” (nye statutter ble vedlagt protokoll.) 
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Det kan se ut for at alle som hadde lånt Logen penger, uten problemer 

utsatte all form for tilbakebetaling, ja mange har sågar ettergitt hele 

lånet, slik at summen i 1990 var mindre enn i 1988. Også i 1990, ved 

ny omarbeiding av statuttene, var det flere som etterga lånet, eller 

utsatte hele innløsningen på ubestemt tid, enten ved pensjonsalder, 

sykdom eller død.  

Det må også presiseres at etter hvert kom flere brødrelån i tillegg ved 

at nye brdr ble tatt opp. Det må også nevnes at ved frafall, enten 

utmeldelse eller alvorlig sykdom eller død, betales i dag hele 

lånebeløpet  ut 

I skrivende stund er brødrelånet nedbetalt til kr 86.000,- og lånene er  

overført til a/s Odd Fellowhuset for senere betaling. 

Andre lån 

Utenom ”brødrelånet” var også andre lån nødvendige. I den 

forbindelse må nevnes at en av våre brdr. lånte Logen ca kr 100.000,- 

på meget gunstige betingelser.  

Utenom disse summene klarte Logens medlemmer å opparbeide en 

formidabel egenkapital, som bl. a. ved hjelp av gavebrev, kontingent,  

loddsalg m.v. var på hele 367.000,- kr. 

Dette gjorde selvsagt sitt til at lånebehovet var kommet til ett nivå 

hvor Logen kunne dekke renter og avdrag med den daglige drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremstillingen over, som er datert 8. November 1988, viser gjelden ca 

tre kvart år etter at eiendommen (Logehuset) formelt var overtatt og 2 

måneder etter at Logehuset var tatt i bruk. 

Det er bare ett ord som muligens dekker prestasjonen: Fantastisk 

 

Det er her på sin plass å nevne at Storlogen var svært behjelpelig, både 

når det gjaldt lån og tilskudd. I møte den 19. September 1989 refererer  

St.Repr. Odd Olsen brev fra Storlogen som hadde de bevilget kr 

10.000,- fra støttefondet for å styrke Logens økonomi. 

Videre har Logen fått lån kr 50.000,- fra Odd Fellow Begravelsesfond 

til rimelige renter og avdrag. 

Lån (St.gt 28)….kr 150.000,- 

Lån, brdr………kr 189.000,- 

Lån fra bror….. .kr 100.000,- 

Lån, begr.kasse..kr   50.000,- 

Sum ……………kr 489.000,- 

 

A/S Odd Fellowhusets 

formelle lånegjeld pr 

8.November 1988  
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Logen har i tiden deretter, fra ca 1990 til dag dato hatt en fin utvikling 

vedrørende økonomien. Følgende er utdrag fra Protokollen 

 

I møte den 17. Desember 1991 ble en ”Julepresang” overlevert fra 

Odd Fellow Støttefond på hele kr 12.000,- 

 

Og i møte den 7. Januar 1992 overleverte br. Asbjørn Sodeland en 

gavesjekk på kr 2.000,- som var overskudd etter ”Terje-Nytt”. 

I samme møte overførte for øvrig Privatnemnda i Logen kr 14.000,- til  

a/s Odd Fellowhuset  som lån. Summen gikk til å kjøpe inn ekstra 

ventilasjonopplegg, og er i dag tilbakebetalt til Privatnemnd. 

 

Den 1. September 1992 refererte br. Sk.mester Per Norgaard at 

anskaffelsesnemnda har overført kr 5.841,- til Sk.mester konto, og at 

regnskapet nå viser ett overskudd på kr 41.905,99…”som var meget 

tilfredsstillende.” 

 

Videre i  møte den 20.April 1993 referer OM brev fra Odd Fellow 

Støttefond for Ordenshus, at vi har fått en pengegave på hele kr 

40.000,- fordelt på to pakker, h.h.v. kr 15.000,- og kr 25.000,- 

(Takkebrev ble umiddelbart oversendt.) 

 

Logen har klart å betjene alle lån med bakgrunn i kontingent, og 

samtidig investert både i tilbygg, kjeller, gårdsplass (varmekabler) 

m.m. 

Det har i det hele tatt vært en formidabel ”dugnadsinnsats” 

Fra å være svært gjeldstynget var Logen faktisk gjeldfri i løpet av 

2003.. Unntatt dette er gjenstående beløp fra Brødrelånet.  
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Dugnad 

Vi var alle klar over at om 

vi skulle få dette til innen 

de angitte økonomiske 

rammer, måtte det en 

formidabel dugnadsinnsats 

til. Planlegging av slik 

dugnad var overmåtelig 

viktig, og med dette som 

mål, nedsatte Loge 98 

Henrik Ibsen hurtig de 

forskjellige nemnder og 

utvalg. Alle med formål  

planlegging av ombygging.  

(i brev av 5. August 1987 ble 

 for øvrig bygg og innredning 

 godkjent av Storlogen) 

Da kjøpet var en realitet, var en liten gjeng 

i gang med riving allerede 4.eller 5. 

januar, mens hoveddugnaden startet 

23.01.88. Da var alle papirer i orden, inkl 

bruksendring og riving / ombygging. 

Styret hadde allerede oppnevnt en 

byggekomité i møte  den 4. Juni 1987 

bestående av Jakob Kristensen, 

Tor Liene, Per Vigeland, Asbjørn 

Sodeland og Sverre Ohrvik. 

Dugnadsleder ble Asbjørn Sodeland (valgt 

i møte 9.1.88) og som utarbeidet forslag til 

leder for de forskjellige kvelder og 

weekender. 

Hans planlegging var omfattende og 

detaljerte og medvirket i stor grad til at 

dugnaden ”fløt” fint 

Og la det være klinkende klart; det var ett omfattende arbeid som 

skulle gjøres på kort tid 

 
Per E.Ulriksen og Einar Berge monterer ”ribbene” i himlingen 

i Logesalen 

16. April 1988. Taket i Logesalen er nesten 

ferdig. 

Fra v: Asbjørn Sodeland og Finn F.Erichsen 
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Humanitært arbeid 

  Møte 5. Mars 2002: Ny landssak var SOS Barnebyer, med bøsse-

innsamling.  

 

(her må protokollen til Sos.nemda inn i bildet) 

 

  



 

 

 

Slisking av stålbjelkene på begge sider av Logesalen var en 

formidabel jobb. 
Fra v: Oddvar Vik, Olav Gangenes, Jakob Kristensen og Einar 

Berge 

.  
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Riving av innvendige 

vegger, ned med 

inngangsdør fra en vegg til 

nåværende, trapp til andre 

etg fra spiserom til gang, 

bygge om forværelse, 

strippe hele loftet og legge 

inn kjempesvære 

ståldragere i Logesal, 

bygge himling og 

stjernehimmel, bygge om 

spisesal og legge inn dragere, 

bygge kjøkken og innrede 

dette, ja, det var nesten ingen 

ende på alt som skulle 

gjøres. 

 

Logen hadde heldigvis 

dyktige 

ingeniører, snekkere, 

malere, handlangere, 

elektrikere, 

rørleggere, murere, 

tapetserere m.m i sine 

rekker, men også andre 

innsatsfulle og nevenyttige 

medlemmer. 

Det kan ikke legges skjul 

på at ”strikken” ble tøyet  

vel langt ved at mange 

ofret hele eller deler av sommerferien for å få alt i havn til innvielses- 

dato. Kort sagt, det var en formidabel innsats som ble utført disse vår 

og sommerkveldene . 

Og takket være enkeltpersoners innsikt i ”konkursbo”, kom vi greitt ut 

av det. Innredning til spisesal, logesal, kjøkkeninnredning,  m.m.ble 

kjøpt for en rimelig penge. Vi har friskt i erindring servietter med en 

herværende tidligere kafés navn på. 

Fra dugnaden. Og fra venstre:Jan Jul-Larsen,Asbjørn 

Sodeland,Olav Mikkelsen,Per E.Ulriksen, Tore Andersen,Finn 
H.Andersen,Knut Seim, Finn F.Erichsen,Odd Olsen og Nils 

C.Aalvik 
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Ikke minst 

skal ”våre 

damer” ha 

skryt for 

rengjøring, 

innredning, 

gardiner og 

duker, det var 

liksom 

prikken over 

”i”en 

 

Friskt i 

erindring er 

kvelden før 

innvielsen. 

Alle var i 

gang 

med nedvask,  

siste del av  

tapetsering og  

med en siste kaffekoppene i utslitt tilfredshet, hadde vi klart det til en 

på forhånd fastsatt dato, alt trygt finansiert uten å heve kontingenten.  

( den hadde vært høy lenge). 

 

Iflg opptegnelser ble det registrert ca 5000 dugnadstimer for å gjøre 

huset klart til Logebruk. 

Man vil anta at antall dugnads-timer frem til 2004 sannsynligvis 

kan mer enn dobles. 

I tillegg kommer br Sigurd Holthe’s innsats med å montere 

stjernehimmelsen i Logesalen, ett prosjekt han kjørte uavhengig av 

annen finansiering. Stjernehimmelen viser for øvrig stjernenes 

posisjon en høstkveld over sørnorge, og er i en ”viss” målestokk 

innbyrdes. Er st fantastisk tilskudd til stemningen i Logesalen. 
 

En av de siste kveldene før innvielsen av Logehuset, hvor alle 

”trødde” til for å bli ferdig. 

 

Fra v: Sigurd, Odd, Odd’s kone Margrethe, Finn, Finn’s kone Ruth, 

Arne, Fru Nybro,Fru Nybro, Fru Ohrvik,  deretter for utydelig, 

Einar og nærmest Tore’s kone Torhill og Tore 
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Innvielsen av Logehuset 

Det var i god tid i 

forveien sendt ut 

innbydelser til 

innvielsen av Loge 98 

Henrik Ibsen’s 

Ordenshus, som var den 

3. September 1988. 

 

I brev av 18. August 

1988 fra Storlogen, 

bekreftes at alle 

Storembetsmenn vil 

være tilstede. 

Det var tydelig at 

kjøpet og ombyggingen 

av logehuset hadde vært 

samtaleemne og var 

fulgt med stor 

oppmerksomhet fra 

deres side. 

 

I vårt siste møte på Furuly  

Kafeteria og Selskapslokale 

den 24.Mai 1988 ønsker OM  ”vel møtt til neste møte som vil bli 

avholdt i de nye Logelokalene i Jørgen Bangs gt 5   

til høsten., nemlig den 3.September.” 

 

I ref. fra innvielsesmøte den 3. September 1988 kan man lese: 

 

 Storlogen var representert  ved Dep. Stor  Sire JohanKrohn, St. Sekr. 

Bjørn Fossan, St .Sk. mester Einar Mathisen ,St .Marshall Oddvar 

Storm Arnesen og St. Kap. Robert Neerby. 

Videre deltok DDSS Trygve Flaa i spissen for tidligere DDSS’er 

Arthur Neverdal og Anton Ersdal. 

Fra Leir 14 Sørland  deltok Hovedpatriark Kåre Garmann Pedersen, 

samt alle OM’ere fra distrikt 14. 

 

Brev fra Storlogen som bekrefter at alle 

StorEmb.menn ønsker å komme til innvielsen av 

Ordenshuset 

 



 

 

(Side 37) Side 65 

 

 

Veteranjuveler i Loge 98 Henrik Ibsen 

 

Navn 25 år 40 år 

Arne Bjørklund 20.09.1983 15.09.1998 

Odd Olsen 15.04.1997  

Ola Lode 21.12.1999  

Helge Hansen 07.03.2000  

Sigurd Holthe 22.05.2001  

Sverre Ohrvik 22.05.2001  

Nils Ivar Stad 03.09.2002  

Rolf Vidar Svendsen 03.09.2002   

Trygve Tallaksen 03.09.2002  

Jakob Kristensen 20.05.2003  

Asbjørn Sodeland 16.09.2003  

Oddvar Vik 16.09.2003  
 

Vi vil med dette minnes våre døde brødre i takknemlighet 

Disse er som følger: 

 

Navn Født 

Dato 

Opptatt i 

Logen 

Død 

Dato 

Leif Grunde Simonsen 03.11.18  09.10.1979 

Guttorm Tenold 05.10.41  28.12.1981 

Nils Carsten Aalvik 28.12.28 12.10.69 17.05.1994 

Svein Erik Blom 05.05.25  06.11.1995 

Magne Sandland 05.07.29 25.05.77 28.12.1997 

Arne Stavdal 05.05.46 03.01.95 17.06.2000 

Alf Norman Grefstad 12.04.44 07.01.97 22.12.2000 

Helge Hansen 02.05.25 27.02.75 29.12.2000 

Axel Storevold 08.08.51  23.03.2001 

Øyvind Gundersen 04.06.44 06.02.96 05.04.2001 

Jan Jul Larsen 12.07.28 24.05.78 29.06.2001 

    

    

  



 

Innbydelse til Innvielse og festmiddag 

 

Side 38 

 

Festen startet kl 1700 med en 

høytidelige innvielse av Logens 

nye Ordenslokaler. Etter innvielsen 

gikk man i samlet flokk over til 

Helmershus Hotell hvor fest og 

festmåltid startet kl 1900. 

 

Toastmaster for festmåltidet var 

Eks OM Sigurd Holthe som 

innledet og presenterte de 

forskjellige talere med  sitater fra 

Henrik Ibsen’s bøker. 

 

Etter at festmåltidet var vel i havn, 

med taler og gaveoverrekkelser, 

vandret festdeltagere tilbake til  

Logehuset, hvor festen fortsatte med forfriskninger til lyse morgen. 
 

 

 

 

   

 
 

 

Fra festmmiddagen på 

Helmershus Hotell 
Br. Sigurd Holthe som den 

eminente toastmaster 

Utsnitt av gavebordet 
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Fremtidige planer 

 

I hele perioden har det versert planer om forskjellig typer tilbygg og 

ombygging. Dette har nok sin naturlige forklaring i at flere Loger tok i 

bruk Huset. 

Allerede i 1989 nevnes for første gang ett ønske om å starte en 

Broderforening i Lillesand, og i 

møte den 19.april opplyst vår 

OM at det ville ble dannet en 

Søsterforening i Grimstad. Men 

forut for alt dette, skjønte man 

tidlig at noe slikt kunne skje, og 

at det var best å være føre var. 

 

I november 1993 ble oppført ett 

tilbygg inn mot gårdsplassen, 

som fikk en del utilsiktet 

oppmerksomhet. Det ble brukt en 

del arbeidsledige (arbeid for 

trygd) til en del av dette arbeid, 

noe som var en meget god  

opplæring for mange av de  

som var med her. Dette gjaldt 

også til en viss grad for kjelleren. 

 

Tilbygget skulle inneholde 

rekvisittrom i 2. etg for de nye 

Loger som var på trappene 

Første etasje skulle inneholde 

lagerrom med låsbare skap for 

hver Loge samt ett redskapsskjul. 

 

Man hadde etter hvert funnet ut 

at spisesal var for liten, 

kjøkkenet hadde begrenset 

kapasitet og ventilasjon var mindre 

tilfredsstillende 

Utover første halvdel av 90-årene versert diverse planer om utvidelse 

av hovedhuset, og allerede i 1994-95 dukket de første skisser til ett 

tilbygg opp. 

 

 

 
I forbindelse med ombygging i kjeller, ble en 

del arbeidsledige personer benyttet.  

 

Tilbygg på Logehuset er nesten ferdig. 

Datert 18. November 11903 
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Huset 

Senere hen har OM’ene Thorleif Knutsen, Willy Gran, Finn 

F.Erichsen og Einar Berge (i rekkefølge), arbeidet for det samme, men 

det har vært økonomien som stort sett har medført mangel på 

avgjørelser. 

 

I møte 8.mai 2001 fremsetter OM forslag om prinsippavgjørelse om 

”..å gå videre med utredning vedr. bygging av ventilasjonshus og 

ferdigstillelse av kjeller innen 2 år” 

 

Tegninger måtte lages, og br Svein Søensen (Siv. Ark.) i Loge 61 

Terje Vigen , som er ”godkjent” logehustegner,  var hyret inn i denne 

anledning. 

I møte 18. Desember 2001 opplyste formann i Husnemda at br Svein 

Sørensen var i full gang med tegning av husets utvidelse. 

  

Møte 22. januar 2002: Husnemndas formann ref om fremdriften på 

tegninger  

 

Fremover hele 2002 var man hele tiden sterkt opptatt av fremdriften, 

nye alternativer ble diskutert , og etter hvert utkrystalliserte det seg en 

middelvei som de fleste kunne gå for. Samtidig fikk man den 

hyggelige melding at våren 2002 var Logen gjeldfri, og hadde ett 

meget godt utgangspunkt for sitt planlagte tilbygg. 

Finansnemnda i Logen mente imidlertid, at en utbygging ville bli 

meget kostbar, man opererte med forhåndskalkyler på bortimot en 

million kr. 

 

På dette tidspunkt hadde det blitt ført samtaler med de 2 andre Loger 

som holdt til i Logehuset i Jørgen Bangsgate 5. Både 127 Gabriel 

Scott og Rebekka-loge Måken hadde fått tildelt en aksje hver a kr 

1000,- slik at de var å betrakte som medeiere i a/s Odd Fellowhuset. 

Man fant nå ut at også disse to Loger burde uttale seg om denne 

utbygging. 

Dette med bakgrunn i at det hadde vært ett fellesmøte den 21. januar 

2001 hvor sammenslåing av eierskap til a/s Odd Fellowhuset var 

diskutert og at ”vinden blåste” den vei til en utvidelse. 

 

I møte den 7.januar 2003 kunne formann i Husnemnda  meddele at det 

var vedtatt at ”..kjelleren skulle være ferdig til 25-års jubileet.

Dette var et svært ambisiøst ønske, men i alle fall noe å strekke seg 

etter.  



 

 

Side 41

I skrivende stund er planer for ytterligere utbygging igjen blitt aktuelt 

ved at det skal bygges nytt kjøkken / kjølerom / ventilasjonsrom i 

forlengelsen av kjeller og ut under parkeringsplassen. 

Dette skal skje samtidig som kjelleren gjøres ferdig. 

 

For øvrig, når det gjelder parkeringsplassen så er det gjort en avtale 

med nabohuset, nåværende Jørgen Bangsgt 3 om parkerings-plassen. 

Den er nå er eiet i sin helhet av A/S Odd Fellowhuset. Dette som ett 

omforent oppgjør mot at A/S Odd Fellowhuset anla en tilkomst-rampe 

fra parkeringsplass og til 2. etg / trapp mot naboen.  

 

Tilbygget vil sannsynligvis komme ut fra endevegg ved rømningssvei 

/ veranda og mot parkeringsplass.  

 

Budsjett her er på ca 1,25 mill. kr. med ca  kr 500.000,- i egenkapital 

og rest lån. Her vil også Loge 127 Gabriel Scott og Rebekka-loge 

Måken komme inn som medeiere / finansieringspartnere. 
 

Eks OM Asbjørn Sodeland, som også er formann i styret for a/s Odd 

Fellowhuset, kunne i møte den 7. Oktober 2003 referere fra ett møte 

han hadde hatt med de to andre Loger, at de ”…hadde hatt ett 

rådgivende møte og at de ønsket utbygging og at de ønsket å bli 

fullverdige eiere av huset”.  

 

I samme møte ble brødre i Logen 98 Henrik Ibsen spurt om det var 

noen som ikke ønsket utbygging, og ved håndsopprekking var alle for. 

Vår St.Repr. Thorleif Knutsen mente at dette var ett råd til formann i 

a/s’et til å gå videre i prosessen. 

( Se ellers styrets behandling og vedtak i de samme saker på de 

påfølgende sider) 
 
 

 

 

 

  



 

Side 41 B 

Huset, Styrets behandling 

Etter mange år med planer om å ta i bruk kjeller i huset vårt, ble det på 

styremøte i 2001 fremmet konkret forslag om å ta i bruk kjeller samt 

utvide huset med nytt kjøkken, trappehus og ventilasjonsrom mot 

parkeringsplass. Kjeller for evt spisesal eller salong var på dette 

tidspunkt og i grove trekk allerede ferdig bygningsmessig. 

Hva kjeller skulle inneholde var et hett tema. Arkitekt Svein Sørensen 

ble kontaktet og han laget 3 alternativer. Disse ble diskutert og bare 

små endringer gjort, men ingen enighet om hvor spisesal burde være 

Den 26.april og 2.juni 1903 ble det så holdt møter mellom 

styret i A/S Odd Fellowhuset, de tre Logers Overmestre og husnemnd. 

(I styret og husnemd er alle de tre Logene representer) Det var enighet 

om at spisesal og kjøkken i kjeller var det beste. En kalkyle på kr 

800.000 til kr 1 mill forelå. 

Den 27.oktober 2003 ble det holdt nytt møte med de samme 

styremedlemmer / personer, hvor pris, finans, etc ble diskutert. Det ble 

besluttet at dette skulle detaljeres i samarbeid med konsulenter 

(Agderplan) 

Nytt møte igjen den 17.november 03, denne gang med 

konsulent. Resultat som tidligere :byggomkostninger ca kr 1 mill pluss 

ca kr 200.000 til inventar. 

Den 27. januar 2004: nytt styremøte som ovenfor, hvor kalkyle 

ble godkjent. Avtale om å legge frem forslagene for Logene før 

avstemming. Fortsatt full enighet om kjøkken og spisesal i kjeller. Det 

skulle arbeides videre med finansiering og utkast til presentasjon. 

 

19. april 04: Nytt styremøte. Det var kommet beskjed fra en 

Loge at de igjen ville ha opp alt. med kjøkken og spiserom i 1. etg, og 

at det skulle stemmes i Logene over de to alternativene. Huset måtte 

da forlenges i hele sin bredde. 

Lån i bank var nå godkjent. Det ble besluttet å innkalle ark. Svein 

Sørensen til neste møte. 

 

I styremøte den 23.august  04 ble nok en gang utbygging 

diskutert. Ingen avklaring. 

Den 30.august 04 nytt styremøte. Denne gang sammen med 

ark Svein Sørensen, som skisserte 2 løsninger. Han frarådet full 

forlengelse av huset. Styret ga ham så i oppdrag å tegne de 2 

forslagene. 

 

Status pr ultimo september 2004 er at tegningene er mottatt og 

sendt ut til styrerepresentantene slik at de kan sette seg inn i løsning til 

styremøte i september / oktober. 

Målet er å få en avgjørelse innen årets utgang.  



 

Side 42 

 

I møte den 6. Desember 2003  ble det informert om fremdriften 

vedrørende nybygget, og det ble antydet en pris på ca kr 1 million. 

Denne sum var da uten fratrekk for evt dugnadsinnsats eller spesielle 

”gode” innkjøp. 

I mars 2004 er situasjonen den, at Loge 127 Gabriel Scott og Måken i 

prinsippet har godkjent ”full” utbygging, d.v.s. ca 3, 5 m ut mot 

parkeringsplass og i full bredde av huset.  

 

Når det 

gjelder Loge 

98 Henrik 

Ibsen er ”full 

bredde” ikke 

diskutert og 

stemt over 

enda. Tegning 

og forslag skal 

nå legges ut, 

slik at alle 

brdr kan gjøre 

seg opp  

en mening, og så skal det stemmes 

over. Dette, sammen med  

byggesøknad vil sannsynligvis 

være utført innen september d.å. 

(Skrive om i løpet av høst 2004)
 

 

Våren 2004. Diskusjonen går på 

ettermøtet. Full utbygging eller 

delvis full utbygging. Tegninger 

ligger på bordet 

Br. Tom Rud er lydhør for 
argumenter. 

 



 

 

Side 43 

 

Kjelleren 

Allerede tidlig etter at Logen hadde overtatt huset, ominnredet dette 

og begynt å puste ut, kom forslag om å gjøre noe med den store 

kjelleren. 

Her var jo muligheter til å få en herlig kjellerstue, salong eller større 

spisesal. 

I løpet av 1993 ble planer lagt, og utgraving av kjeller ble satt i gang. 

Etter fullrens av løsmasse, så man at her måtte det sprenging til, og i 

møte den 5. April 1994 redegjorde br Willy Gran  for det omfattende 

arbeid som var utført i kjelleren i løpet av vinteren. Dette med god 

hjelp av folk fra Arbeidsmark.etaten.(se side 39). 

 

Så måtte taket i kjeller / gulv til spisesalene forsterkes til å tåle mer 

enn 100 mennesker med god sikkerhetsmargin.En stålbjelke ble satt 

inn i hele husets lengde, og en mengde stål tverrdragere innsveiset i 

denne ståldrager og inn på grunnmur i andre ende, vertikale stålsøyler 

var satt opp og gulv støpt. Under hele gulvet ligger det klar 

varmtvannsrør for gulvvarme, samt større rør for fremføring av vann, 

elektrisitet og avløp. 

 

Grunnmuren i kjeller var ett kapittel for seg. Store stein i varierende 

kvalitet var murt sammen, og det var ett ønske om å bevare 

overflatene og slipe dem rene for å få frem strukturen. 

 

I møte 18. April opplyser br Finn F.Erichsen til OM at forsøk med 

sandblåsing av vegger i kjeller var mislykket. Konklusjon var at 

steinene var dårlige, mye sprekker og dårlige fuger samt porøs stein 

innimellom gjorde at dette alternativ ble forkastet. Konklusjonen ble 

at slamming og maling var eneste løsning. 

 

Verd å nevne er at før dette tok til, hadde man støpt ny trapp ned til 

kjeller og innredet resipiend-rom ”under trappen.”, samt satt inn ekstra 

glassvindu i yttervegg, utført av br Odd Christophersen. 

Etter dette har det ikke skjedd så mye. Tak, som var panelt, er delvis 

beiset / malt, midlertidig rømningsvei rigget til, og ny dør inn til 

kjeller montert.  



Side 44 

Broderloge i Lillesand 

Over en periode på ett par år hadde en del brødre med tilhørlighet til 

Lillesand snakket om å danne en Broderloge. For så vidt naturlig, men 

det krevde at ett visst antall brødre stilte seg bak en slik beslutning. 

 

I møte den 17. Januar 1989, under OM Sverre Ohrvik, blir dette for 

første gang nevnt, da det fremkom ett ønske om å danne en broderloge 

i Lillesand og at det i den forbindelse er behov for flere brødre derfra. 

Dette som ett hint til potensielle faddere. 

 

Ett drøyt år deretter ,den 30. Januar 1990, er Lillesand Broderforening 

en realitet. Brev fra Lillesand Broderforening  ble lest opp i møte den 

2. Februar 1990, hvor de takker for pengegave på innstiftelsesdagen. 

 

Og i møte 6. Mars 1990 leste OM  brev fra Storlogen vedr stiftelsen 

av Lillesand Broderforening stiftet 30.1.90 med br Anstein Nørsett 

som formann og br Bjørn Slettnes som sekretær. 

 

Det ble nå en periode stor aktivitet blant Loge 98 Henrik Ibsen’s 

brødre som var fra Lillesand. Ved Informasjonsmøtene i Logen var 

det overvekt av potensielle medlemmer fra Lillesand og medlemstallet 

var økende, men interessen synes noe redusert og man fikk ikke den 

oppslutning som var ønskelig. 

På møte 28. Januar 1992 informerte formannen i Lillesand Brode-

forening kort om hva som hadde skjedd så langt og hva som var 

planene fremover, og avsluttet med ett håp om at en Loge i Lillesand 

allikevel kunne være en realitet høsten 1993. 

 

Som nevnt gikk rekrutteringen ikke som man håpet på, og i møte den 

1. September 1992 opplyste formannen i Lillesand Broderforening at 

han, etter at møtet var over, ville finne ut hvor mange av Loge 98 

Henrik Ibsen’s brdr som ville være med i en fremtidig Lillesands-loge. 



Side 45 
 

Deretter, i møte 6. oktober 

1992 informerer br Anstein 

Nørsett om ”….at det nå var 

bestemt at en innstiftelse av 

Loge i Lillesand nå var utsatt 

i 2 år, til høsten 1995. Videre 

at br Leiv P.Olsen var valgt 

til ny formann og br Johan 

Næser til sekretær.” 

 

Lillesand Broderforening 

hadde nå fått ”ny giv” og ett 

mål som de gikk inn for med 

”krum hals”.  

Protokollen viser stadige nye 

opptak i Loge 98 Henrik 

Ibsen, og svært mange av 

disse var fra Lillesand. 

Og det er tydelig at dette gikk  

bedre enn tidligere  

I møte 21.desember 1993 

opplyser den nye formannen i 

Lillesand Broderforening at 

de var kommet så langt at 

Logenavn nå var klarert. 

Navnet ble Gabriel Scott og 

nr 127. 

Navnet var klarert med 

Gabriel Scotts arvinger som 

hadde samtykket i at 

dikterens navn kunne 

benyttes,. 

Og så, ett år før planen, 

Lørdag den 17.september 

1994 var Logen en realitet, 

og innstiftelsen behørig 

gjennomført, med br Johan 

Næser som OM. 

 

 

Innbydelse og sang til innstiftelsen av Loge 127 

Gabriel Scott 



Side 45B 

Henrik Ibsen’s Dameklubb, foranledningen til Rebekkaloge 104 

Måken. 

 

Det hadde lenge vært ett ønske om at ”jentene” skulle bli bedre kjent 

med hverandre og kanskje treffes utenom Logekveldene til Loge 98 

Henrik Ibsens festloger, sommerturer og lignende. 

Det ble tatt initiativ til sammenkomst, og den første samling ble 

tirsdag 17. januar 1984, og forgikk på Rosenberg Konfeksjonsfabrikk 

i Lillesand. 

Gjennom tiden deretter ble det arrangert hjemmeaftener med 

forskjellig innhold, fra baking til sying og brodering, det var reiser og 

bedriftsbesøk og det var etter hvert en sammensveiset dameflokk som 

synes å ha planene klare for en videre ekspansjon. 

 

Utlodninger gikk igjen på mer eller mindre alle møtene, og i 

forbindelse med en festmiddag 16 februar 1988 på Furuly, overrakte 

Torill Andersen en gavesjekk på hele kr 10.000,- til Loge 98 Henrik 

Ibsen ved OM Sverre Ohrvik. 

Dameklubben med flere var også i full sving i dagene før innvielsen 

av det nye ordenshus i Jørgen Bangsgate, med sying av gardiner, 

nedvasking av lokalene, og kuliminerte på selve innvielsesdagen 3. 

september, ved at Dameklubben spanderte marsipankake fra 

Rønnevigs bakeri i Lillesand, noe alle brdr med gjester satt umåtelig 

pris på. 

 

5 års dagen for ”Dameklubben” ble feiret 24 januar 1989,  og møtene 

fortsatte helt frem til oktober 1991, som ble siste møte i ”Dame-

klubben”, 7 år i alt.  

Det synes klart at alle disse årene hadde sveiset en del damer sammen, 

og etter en ”utviklings og kvileperiode”, startet man en rebekka-

forening i 1994, som igjen førte til at Loge 104 Måken ble innstiftet 9. 

november 1996. 

Pr dato, primo oktober 2004, består Loge 104 Måken av hele 62 

søstre. De er medeiere i Logehuset Jørgen Bangsgate 5 i Grimstad og 

det meldes fra OM Mildrid Stangeland om et meget godt fremmøte og 

god rekruttering. 

 

 



 

Side 46 

Sammenslåing av eierskap, Logens saksgang 

Allerede tidlig, i 1998, ble Loge 127 Gabriel Scott og Rebekka-loge 

104 Måken tildelt en aksje hver i a/s Odd Fellowhuset , Jørgen 

Bangsgate 5. Den gang for i det hele tatt å drive lovlig ved bl.a. 

skjenking av øl, vin etc da dette nå var å betrakte som ett lukket 

selskap 

.  

Men intensjonen den gang var nok en tosidig agenda, fordi man hadde 

spurt seg i Loge 98 Henrik Ibsen om hvorfor man ikke involverte 

disse to andre Loger i likeverdig eierskap, vedlikehold og drift? Man 

så jo at Rebekka-loge 104 Måken ville ha sine møter her, og signalene 

fra Loge 127 Gabriel Scott tydet på det samme. 

I flere uformelle sammenhenger ble dette spørsmål luftet og ”en slags” 

utredning ble drøftet innad i Loge 98 Henrik Ibsen, kan hende først og 

fremst i Embetsmannsmøtene. 

 

Mer formelt ble det fra Logemøte 21. januar 2001.  

OM Finn F.Erichsen fremmet her ett forslag om ”..sammenslåing av 

medeierskap for de tre Loger som holder til i Jørgen Bangsgate” og la 

dette frem som diskusjonstema i Logen. 

Resultatet, som ble enstemmig godkjent, gikk på ”..at OM skulle ta 

kontakt med Loge127 Gabriel Scott og Loge104 Måken for å diskutere 

muligheten” 

Det var etter hvert ett økende ønske blant Logebrødrene for å komme 

videre i prosessen. 

I tiden deretter har det vært mange ”sonderingsmøter” mellom 

Logene. 

Størst problem hadde nok Gabriel Scott. Skulle de satse på eget hus, 

bygge nytt eller var det best å være der man var. Som OM i Gabriel 

Scott den gang sa det: ”om vi kjøper eller bygger i Lillesand må vi ut 

av bykjernen for å få noe hus som vi har råd til. Da må vi allikevel i 

bil for å komme på møtene, og da kan vi vel heller reise noen 

kilometer ekstra for her har vi huset fiks ferdig” 

 

I møte den 21. januar 2004 informerte formann i a/s’et om at alle 3 

Loger skal være likeverdige eiere av huset og at den ene aksjen fra 

Loge 127 Gabriel Scott og Rebekkaloge 104 Måken leveres tilbake. 

Deretter kjøper de hver 100 nye aksjer a kr 1000,- Loge 98 Henrik 

Ibsen’s aksjekapital er allerede kr 100.000,- 

Dermed blir det totalt 300 aksjer a kr 1.000,- til sammen 300.000,- 

 

Den  påfølgende avstemming  var gunstig, og omorganiseringen  er 

allerede klarert med Storlogen som ikke hadde spesielle merknader. 
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Sammenslåing av eierskap, behandlingen i Aksjeselskapet. 

Følgende er utdrag fra generalforsamling, styremøter etc i A/S Odd 

Fellowhuset. 

Loge 98 Henrik Ibsen har eiet huset 100 % fra starten. 

 

Etter som tiden gikk, ble det oppstart av 2 nye Loger, 127 Gabriel 

Scott og Rebekka-loge 104 Måken, og disse fikk en aksje hver av 

praktiske grunner. Etter hvert bestod styret av 2 representanter fra 98 

Henrik Ibsen og 1 fra de andre Logene. Men som en ser hadde Henrik 

Ibsen full kontroll, med 98 % av aksjekapitalen i generalforsamlingen. 

 

De nye Logene var også begunstiget en viss tid med redusert husleie. 

Ekstra vedlikehold og påkostninger stod 98 Henrik Ibsen for.  

 

Huset hadde fra starten av en aksjekapital på kr 50.000,- som den 

14.12.99 ble utvidet til kr 100.000,- 

 

Høsten 2003, samtidig som det ble mer fart i utvidelse av huset, 

signaliserte Loge 127 Gabriel Scott at d nå hadde stilt i bero jakten på 

eget hus i Lillesand, og at de nå ønsket å bli værende i Grimstad. 

 

På styremøte 27.10.03 ble spørsmålet om sammenslåing av eierskap 

tatt opp, og det ble besluttet å fremme et forslag til Loge 98 Henrik 

Ibsen om at de to øvrige Loger skule kunne bli eiere på lik linje. Det 

ble foreslått at aksjekapitalen skulle være kr 100.000,- for hver Loge, i 

alt kr 300.000,- 

 

I styremøte 27.januar 2004, utvidet med Overmestrene i de tre Loger 

ble forslaget fra styret diskutert, og Logenes Overmestre skulle gå 

tilbake og få råd / fullmakt av sine Loger, slik at generalforsamlingen 

kunne ta stilling. 

 

Og i generalforsamlingen den 1. juni 2004 ble styrets forslag lagt frem 

og godkjent. Deretter ble det valgt nytt styre som fikk 2 representanter 

fra hver Loge. Nye lover for huset som samsvarte med de nye forhold 

ble vedtatt. 
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Loge  82 James Ridgely, Grinsted, Danmark. 

 

Det hadde i noen tid vært diskutert innad i Logen om vi ikke burde se 

litt utover landets grenser og finne oss en vennskapsloge. 

Formålet skulle være å ”hente impulser” fra andre Loger, samt å 

utvikle vennskap over landegrensene. 

En del forskjellige forslag ble fremsatt, og det falt vel naturlig at vi 

”ramlet” ned på Grinsted i Danmark; dette var jo allerede Grimstad 

By’s Vennskapsby. 

Senhøsetn 1995 ble det sendt brev til Loge 82 James Ridgely i 

Grinsted med spørsmål om det kunne være av interesse for dem med 

ett samarbeid for utvikling av vennskap og kunnskap. 

Og i møte den 16. Januar 1996 refererte OM Thorleif  Knudsen brev 

han hadde mottatt, og hvor svaret var at de var positive til dette,  men 

at en nærmere avgjørelse skulle tas senere. 

 

Deretter skjedde alt i forrykende fart. Visst var de positive og vist 

ønsket de nærmere bekjentskap med Loge 98 Henrik Ibsen. Svaret 

kom til oss og ble referert i møte 20.februar, og invitasjon til å besøke 

Grimstad og vår Loge lå snart i posten.  

 

Utover våren og sensommeren ble opplegget for besøket planlagt, 

navnelister med navn på Logebrødre fra 82 James Ridgely med 

ledsagere ble utvekslet og koplet sammen med brødre fra Loge 98 

Henrik Ibsen ,som skulle losjere dem privat. 

 

Og den 13. September 1996 ankom våre brdr fra Danmark, litt trette 

etter en lang tur, men mest spente. Etter en skikkelig velkomst ved 

Statoilstasjonen , ble alle fordelt til sitt på forhånd utvalgte vertskap. 

 

Den 14. September var det så Festloge i Logehuset. Deretter 

festmiddag på Odden Spiseri for til sammen 70 personer, hvorav 17 

brdr med damer fra Loge 82 James Ridgely..  

Kvelden ble en suksess i alle henseender, og ble avsluttet i Logehuset 

med lettere servering ut i de små timer. 
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At festen og samværet var vellykket var det ingen tvil om overhode. 

Mange fine vennskap fikk sin begynnelse her, private invitasjoner til 

samvær både i Danmark og Norge er resultatet. 

I møte 1. Oktober 1996 ref OM  ett meget hyggelig takkebrev i 

anledning ”..vårt besøg i Loge 98 Henrik Ibsen og  for en 

uforglemmelig aften” 

 

Og ,som sedvanlig, ett besøk utløser som oftest ett gjenbesøk, spesielt 

i de tilfeller da man trives sammen. 

Allerede i møte 3. Desember 1996 blir det lest opp ett brev i Logen fra 

82 James Ridgely, hvor de inviterer brdr av 98 Henrik Ibsen til 

Danmark og Grindsted den 13.,14. og 15 Juni 1997. Til alt overmål 

stiller de med buss i Hirtshals for transport til Grindsted (og retur på 

søndagen), 

Og i møtene 5. Mai og 20. Mai  

referer OM at innkvartering nå er i 

orden, og vil bli sendt de aktuelle 

brdr i Loge 98 Henrik Ibsen.  

Turen til Grinsted var bare en 

opplevelse. Maken til velkomst har 

en sjeldent opplevd, med egen buss 

og ett fantastisk ektepar som sjåfør 

og guide- det måtte bare bli 

vellykket. Innkvartering hos de 

forskjellige vertskap var en 

opplevelse og man følte seg hjemme 

og varmt velkommen  Lørdagen var 

det forskjellig og individuell 

omvisning i Grinsted og en fin 

oppbygging mot høydepunktet på 

kvelden 

Selve Festlogen var en fantastisk opplevelse. Det var taler, det var 

humør, det var dans til orkester, hele tiden med humøret på topp. 

 

Slitne, men fulle av inntrykk var vi tilbake i Grimstad sent søndag 

kveld. 

Våre inntrykk og opplevelser fik uttrykk i ett takkebrev til Loge 82 

James Ridgely. 
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Dette måtte gjentas, og ny invitasjon ble oversendt til Grinstad. 

I møte den 6. Oktober 1998 ref OM svarbrev på invitasjon (fra Loge 

98 Henrik Ibsen), om å besøke oss i Grimstad i Mai 1999. 

  

Svaret kom fort. De hilser, og ser frem til dette., noe som blir bekreftet 

i brev av 3. November 1998. Her takker de for invitasjon og bekrefter 

ankomst og opphold den 15. og 16. Mai 1999. 

 

I referatet fra 15. Mai 1999, som 

var datoen for samværet og 

festspillet i Logesalen, står at det 

møtte 28 brdr og 28 ledsagere fra 

Loge 98 Henrik Ibsen og 25 brdr 

og 24 ledsagere fra Loge 82 James 

Ridgely, til sammen 105 brdr og 

ledsagere. Dette er rekord for vår 

Loge, og vil bli husket som en 

usedvanlig hyggelig sammen-

komst. 

Og festen fortsatte med festmiddag 

i Grimstad Rådhus. OM Willy 

Gran ønsket velkommen til 

festmiddag i Rådhuset, med taffel 

ledet av UM Finn F.Erichsen. Det ble nok en uforglemmelig aften for 

våre gjester. 

Tiden deretter gikk fort , og i møte 5. September 2000 referer OM 

Finn F.Erichsen nok en ny  invitasjon til Loge 82 James Ridgely, 

denne gang i forbindelse med 40-års Jubileum som var den 

22.Oktober 2001. 

Resultat var at en større delegasjon med damer reiste til Grindsted, og 

tilbakemeldingene herfra var udelt hyggelige og nok ett vellykket 

arrangement, med vennskap som styrket seg ytterligere. 

Gresset gror som sagt ikke hvor det ofte ferdes aktive mennesker, og 

det gjør det heller ikke når det gjelder å utvide og utvikle 

bekjentskapet til brdr i Loge 82 James Ridgely. 

 

Denne gang er de innbudt for å overvære en Norsk 17. Mai i 2003. 

Samme opplegg, privat innkvartering, for 25 brdr med følge som var 

påmeldt. Og en god gammeldags 17. Mai fikk de også, litt kaldt og 

blåsende, litt sol innimellom og en opplevelse de færreste hadde vært 

med på før.. 

Og den 20. Mai i møte der, leste OM takkebrev fra OM Ole 

Vestergård for varm velkomst og stor opplevelse 17. Mai. 
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Merkedager / Jubileer 

Logen har på sitt vis markert sine merkedager som i hovedsak er 

”runde tall” 

Fremmøterekord 

Den 19. November 1985 var Logens møte nr 100. I den forbindelse 

opplyste OM at br. EksOM Asbjørn Sodeland hadde 100% fremmøte. 

I møte den 24. Mai 1988 var det nok en rekord som ble satt. 

Br EksOM Asbjørn Sodeland hadde frem til dette møte som var nr 

146 oppnådd 100% fremmøte. Br Arne Bjørklund hadde også en 

rekord denne dagen idet han hadde vært medlem av Odd Fellow i 30 

år den 31.5.88. 

Og i møte 18.Oktober (møte nr 150) meddeler OM at br Asbjørn har 

satt en uslåelig rekord med 150 møter uten fravær. 

 

10 år- markering 

Videre markerte logen sitt 10-års jubileum  i møte den 10. November 

1989 med en festloge. Her var fremmøtt 34 brødre som utgjorde 60%  

OM ga en kort historikk over Logens utvikling gjennom disse 10 år. 

 

15 år markering 

Også Logens 15-års dag ble markert på møte den 16. Desember 1994 

ved at OM minnet brødrene om at Logen passerte 15 år den 

10.November 1994. 

 

20 års Markering 

I møte den 21. September 1999 ble Jub. Komite for 20-års jubileum 

utnevnt av OM Finn F.Erichsen. Det ble bestemt at ”festen” skulle 

avholdes 12.11.99 Deretter ble ”Jubileumskomiteen ” utnevnt, og ble 

som følger: 

Brdr Arne Bjørklund, Odd Olsen, Sigurd Holthe, Sverre Ohrvik, Nils 

Ivar Stad og Jarle Christiansen.  

I referatet fra festen (datert 12.11.99.) leser man følgende:”Festen 

startet på ”huset” kl 1930, men allerede ved 1900 tiden begynte 

gjestene å innfinne seg. Det var påmeldt 30 brdr med følge, og 

festkomiteen hadde lagt seg skikkelig  i ”selen”. Man ble møtt med en 

velkomstdrink, og alle damene fikk hver sin rose  



 

Side 51 

 

Etter hvert benket man seg ved festbordet, nydelig dekket, og glassene 

ble skjenket i. Br. St. Repr. Asbjørn Sodeland ba gjestene reise seg og 

man utbragte en skål for H.M.Kong Harald. Deretter overtok kveldens 

toastmaster Trygve Haugland som lett og elegant ledet oss gjennom 

taffelet Menyen bestod av elgsteik med grønnsaker, god vin og en 

herlig dessert. 

Etter hovedmåltidet ble det som seg hør og bør en del festtaler av 

følgende: OM Finn F. Erichsen leste Logens festskriv med historikk 

gjennom 20 år  

Deretter  OM Arild Furuholt (Loge 61 Terje Vigen,OM Thor Brekke 

(107 Torungen) og OM Dag Øyan (127 Gabriel Scott), alle med 

blomsterhilsener. Videre OM Torill R .Andersen fra Rebekka-loge 104 

Måken, som overrakte nydelige sølv lyseslukkere til Logesalen og br 

HP Sigurd Holthe (Leir 22 Aust Agder) som overrakte en nydelig 

tinnskål med inngravering. 

 

25 års Jubileum –forberedelser 

Logen  har sitt 25 års jubileum i løpet av senhøstes 2004, og det ble 

diskutert om ikke det nå var på tide med ett ”ordentlig” 

jubileumsskrift. 

Dette fikk full tilslutning i Logen, og det ble bestemt at det skulle 

avholdes en høytidelig markering med innbudte gjester og det skulle 

lages / forfattes ett jubileumsskrift omhandlende Loge 98 Henrik 

Ibsens historie 

Med bakgrunn i 20-års jubileets historikk, ble EksOM Finn Fredvig 

Erichsen forespurt om å påta seg formann /redaktørjobben, noe han sa 

seg villig til. 

Det ble så nedsatt en ”Jub.Komite” som etablerte seg i møte 2. 

Desember 2003 med EksOM Finn F.Erichsen som formann og brdr 

DSS Sigurd Holthe, EksOM Asbjørn Sodeland, EksOM Sverre Ohrvik 

og OM Kåre Pettersen som medlemmer. 

I sitt konstituerende møte 24. November 2003, ble det bestemt å 

opprette en ”Festkomité” underlagt Jub. Komiteen. Følgende ble 

utnevnt her: UM Steinar Simonsen og br Sk.Mester Knut Seim, br 

Arne Solheim, br CM Trygve Haugland og br Kass Jarle Christiansen 

I møte den 15. Januar 2004 fikk festkomiteen seg forelagt en liste 

datert 24.11.03 over oppgaver som skulle undersøkes. 
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Som man tidligere har lest, var forberedelsene til 25 års Jubileet i gang 

allerede tidlig på året 2004. Etter at komiteene var etablert og var 

begynt å jobbe med planer og detaljer, har det i tillegg vært arbeidet 

stille i kulissene med mulighetene til å skaffe Logen nytt dekketøy til 

jubileet. 

I løpet av mars 2004 tegnet br  

EksOM Finn F.Erichsen ett 

utkast til nytt dekketøy og 

sendte dette pr e-post til sin 

arbeidskollega i Kina med 

spørsmål om hva ett slikt sett 

ville koste. 

På dette stadiet var det kun ett 

meget svakt håp om at dette 

kunne realiseres både på grunn 

av den økonomiske byrde og ikke minst avstander, frakt, ekspedisjon 

og lignende. 

 

Tilfeldighetene er en rar ting, og en drøm kan av og til bli en 

virkelighet.  

I slutten av mai 2004 var br Org.Geir Skaala på besøk til sin bedrift 

der, Jiangyin Norsafe, og han hadde tydeligvis sett tegningen og tent 

på ideen.  

Pr telefon tilbød han seg å finansiere og gi som gave 120 komplette 

sett med dekketøy og få det hele sendt til Norge og Logen i Grimstad. 

 

Og fra ønske og gave til handling gikk det ikke lang tid. Etter noen 

utvekslinger av e-post med fargeprøver og lignende ble ett komplett 

dekketøysett produsert og etter litt justering av bokstaver og størrelse 

ble det godkjent og produksjon ble igangsatt. 

 

Allerede 9. Juli kom forsendelsen, og den var formidabel. Kasse på 

kasse ble losset på Norsafe og deretter kjørt til Logen i Grimstad. 

Og til alt overmål, det kom 240 komplette dekketøysett slik at vi 

skulle ha nok i overskuelig fremtid. En fantastisk jubileumsgave, som 

i ettertid vil pynte opp og sette preg på våre ettermøter og festmåltider. 
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Fra 61 Terje Vigens 20 årsjubileum 

Br Eks OM Jan Nilsen  i Loge 61 Terje Vigen er vel den person som 

har best kunnskap om Logene i Aust Agder. Han har forfattet flere 

jubileumsskrift enn noen annen.  

Og i forbindelse med sin egen Loges 20 års jubileum 10.Oktober 

1979, og siden 61 Terje Vigen er 98 Henrik Ibsen’s moderloge, var 

det vel naturlig at også dette ble nevnt her. Med tillatelse fra br Jan 

Nilsen, gjengir vi her hva som ble skrevet om Loge 98 Henrik Ibsen i 

jubileumsboken. 

”Loge 98 Henrik Ibsen 

Mandag 28. Mars 1977 ble det holdt et møte i Loge Terje Vigen’s 

lokaler, der det møtte en del menn fra Grimstad-distriktet 

EksOM Peder Pedersen fra Loge 28 Agdesiden holdt et glimrende 

kåseri om Odd Fellow-ordenen. Som resultat av dette møtet, ble det 

innlevert 7 nye søknader til Loge Terje Vigen. 

25.Mai 1977 ble det holdt et ekstra opptagelsesmøte der bl.a. disse 7 

fra Grimstaddistriktet ble tatt opp. Dermed var det nok brødre til å 

starte Grimstad Broderforening 11. Oktober 1977. 

Fra da av ble det av disse brødrene arbeidet intenst. Det ble arrangert 

enda et orienteringsmøte (22.Mars 1979) 

Høsten 1979 var det dermed klart for den nye Loge  i Grimstad. Først 

var det meningen den skulle institueres 10. Oktober, nøyaktig på Loge 

Terje Vigens 20. års dag. Denne datoen passet dessverre  ikke for 

Storlogen, slik at instituering måtte finne sted  en måned senere. 

Den 10. November 1979 gikk 24 brødre ut av Terje Vigen for å være 

med å starte Loge 98 Henrik Ibsen. 

Hele 3 seremonier ble gjennomført under sikker ledelse av Stor Sire 

Arne Espelund og Stor MarshallOddvar Storm Arnesen. 
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Først ble Logelokalene ved Furuly Cafe og Selskapslokaler, Fevik 

innvieet til Logebruk, deretter fulgte institueringen av Logen, fulgt av 

installasjonen av de nye embetsmenn. 

Mange gaveoverrekkelser fant sted, og OM Jan A. Nilsen. i vår Loge 

overrakte gave fra moderlogen ledsaget av følgende ord: Gaven fra 

vår Loge nr 61 Terje Vigen er allerede tatt i bruk. Vi fant det riktig å 

gjøre det slik i og med at vi valgte å forære Loge  98 Henrik Ibsen, 

alterlysstakene. Ta imot denne vår gave, verdige OM, sammen med de 

varmeste gratulasjoner  ved denne dagen og de beste lykkønskninger 

for fremtiden. Dagen i dag er en gledesstund for Odd Fellow arbeidet 

på Sørlandet, dog må vi få lov å gi uttrykk for vemod i Loge 61 Terje 

Vigen. Vi kommer til å savne brødrene fra Grimstad. Gode og ivrige 

Logebrødre har dere vært . Heldigvis er det ikke så langt mellom våre 

Logelokaler. Det er vårt håp med gaven som jo er plassert i Logens 

midte, i Logens hjerte så å si, at dere ikke skal glemme deres opphav. 

Lysestakene er føtter og støtter for to flammer. Disse flammene kan 

symbolisere motilden som skal til for å smelte egoismens  kalde og 

harde is. Måtte brødrene i deres moderloge ha vært med å gi 

brødrene i Loge 98 Henrik Ibsen sterke føtter og støtter som kan gi et 

godt utgangspunkt for Logen når den på egen hånd skal ut i verden å 

være flammer. La kjærlighetens, vennskapets og sannhetens flammer 

beseire egoismen. Lykke til på ferden. 

I tiden som har fulgt siden institusjonen av Loge 98 Henrik Ibsen har 

det vært ett jevnlig samarbeid med vår Loge. Hvert halvår har det 

vært fellesmøter med Grimstadlogen som vertskap om våren og vi om 

høsten. 
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Humanitært arbeid 

Når man ser på de økonomiske løft Logens medlemmer har vært 

igjennom, i tillegg til omfattende menger med dugnad, skulle en 

kanskje ikke forvente at Logen hadde overskudd eller råd til 

humanitært og sosialt arbeid. 

Men utrolig nok, aktiviteten har også her vært respektabel. 

Vi tillater oss å nevne noen av de prosjekter, innsamlinger og gaver 

som Loge 98 Henrik Ibsen har vært involvert i. 

 

Følgende er utdrag fra Logens protokoller: 

  Møte 19. April 1983:  gitt pengegave til Haugerød Behandligshjem 

for psykisk utvikl.hemmede, og takkekort mottatt. 

  Møte 30.April 1984: salg av gavekort innad i Logen til Odd Fellow 

Medisinsk-vitenskapelige Forskn.fond,  

  Møte 8. Mai 1984:Innsamlingsaksjon til fordel for Amnesty 

International. 

  Møte 4. Mars 1986 Innsamling til Landssaken kr 2000,- 

  Møte 18.April 1989: Salg av kassetter (musikk) til fordel for Storedal 

Rehab.senter.  

  Møte 7.Mai 1992: Pengegave til kreftsaken i regi Loge 61 Terje 

Vigen. 

  Møte 15.Oktober 1992 :Pengegave til Grimstad Aktivitets og 

fritidssenter. I samme møte bevilget kr 2.500,- til miljøhus for 

”pårørende til pasienter (kreft) ved Aust Agder Sykehus. Bevilgning 

pr år i 5 år. 

  Møte 15. Februar 1994: Bevilget kr 5.000,- til modernisering av Odd 

Fellow redningskryssere. 

  Møte 3. Desember 1996: Det ble enst bevilget kr 8.000,- til Odd 

Fellows Landssak 1998 i anledning Ordenens 100 års Jubileum i 

Norge. 

  Møte 21.Oktober 1979: Kr 10.000,- bevilget i gave til ett lokalt 

humanitert formål(Fevik Fritidskl.) 

  Møte 31.Mars 1998: Bevilget kr 500,- ved innstiftelsen av Arendal 

Broderforening 

  Møte 19. Mai 1998: Bevilget kr 2.200,- til Yoguslavisk familie som 

ønsket å få sin døde far hjem til Yoguslavia. 

  Møte 5. Mars 2002: Ny landssak var SOS Barnebyer, med bøsse-

innsamling.  

Og de fleste år, ved juletider, samles det inn 3-4000,- kr til Frelses-

armeen. 
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Storrepresentanter 

 

Da Logen nå var nystartet måtte 

man finne en Stor Repr. utenifra, 

og her lyktedes man over all 

forventning ved at Br.EksOM 

Harry Lindegaard fra Loge 61 

Terje Vigen sa seg villig.  

La det med en gang være sagt; han 

var ett usedvanlig menneske, 

forekommende, omtenksom og 

alltid hadde han tid til å gi råd i 

forbindelse med driften av vår nye 

Loge. 

Men la oss ikke forgripe 

begivenhetene. 

 

Rett etter at Loge 98 Henrik Ibsen 

var stiftet, den 20. November 1979, blir Eks.Stor Repr. Harry H. 

Lindegaard valgt til Stor Repr. av en enstemmig Loge. 

 

Så hyppig gjest var han, og så mye betydde han for Logen,  at i møte 

på nyåret 1980, den 19. Februar,  fremmer spørsmålet  ”..om han ikke 

burde skrive seg inn i fremmøteprotokollen istedet for gjestebok,  da 

han jo var å betrakte som medlem av Loge 98 Henrik Ibsen for sin 

embetstid” 

 

Dette var det enighet om, og slik ble det. 

 

Og den 21.September 1982 ber Harry H. Lindegaard om avløsning. 

Han ser nok at Logen nå er moden for en Stor Repr. fra egne rekker, 

og under ledelse av br UM foretok Logen valg ved at OM Odd Olsen 

ble  ny Stor Repr for perioden 1982 til 1986, med Harry  H 

Lindegaard som varamann (valgt 7.12.82). 

Harry H Lindegaard døde i 1988 
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Etter at St.Repr. Harry H. Lindegaard fratrådte som  Stor Representant 

for Loge 98 Henrik Ibsen i 1982, måtte ny velges. 

Og valget var egentlig ganske greitt, det var ikke mange mulige 

kandidater på dette tidspunkt, men den vi hadde var til gjengjeld en 

meget dyktig og avholdt Logebror. 

Som før nevnt ble Eks OM Odd Olsen, i møte 21. September 1982, 

valgt til Logens Stor Representant for perioden 1982 til 1986. Dette 

var ett verv som br Odd skjøttet vel, han var og er en verdig 

representant for Loge 98 Henrik Ibsen. 

 

Og dette var nok også bakgrunnen til at den 2. September 1986 ble 

valgt for en ny periode, denne gang frem til 1990, med Eks OM 

Sigurd Holthe som varamann. 

EksOM Odd Olsen har således vært Logens St.Repr i 8 år.  

Denne periode var for Loge 98 Henrik Ibsen en ekspansiv periode, 

nye brødre ble tatt opp, ansvaret for Logen og dens medlemmer var en 

hovedoppgave, ikke minst for St. Representantene som var Logens 

ansikt utad og ovenfor Storlogen. 

 

Den 18. September 1990 var det på nytt valg, og br. Odd ønsket nå 

avløsning. Eks OM Sigurd Holthe, som av nominasjonsnemnda var 

innstilt, ble enstemmig valgt for perioden 1990 til 1994. og som 

varamann ble valgt Eks OM Sverre Ohrvik. 

 

Eks.OM Sigurd Holthe ble så, etter ytterligere en valgperiode på 4 år 

Logens St.Repr. helt frem til han ble avløst i 1999, en periode på hele 

9 år. 

 

Deretter ble Eks.OM Asbjørn Sodeland  valgt den 5. Mai 1999 for de 

kommende  4 år, og den 6. Mai 2003 ble Eks OM Thorleif  S. Knutsen 

valgt til Logens St.Repr, også han for 4 år. 

 

Alle våre St. Repr. har utført, og utfører, ett viktig embete, de har alle 

gjort seg bemerket ved ”vel utført jobb”, og gjennom sitt arbeide 

styrket Logen i dens arbeid innad og utad. 



Stor Representanter 
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Side 64              OM og EKS Overmestere 
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Veteranjuveler i Loge 98 Henrik Ibsen 

 

Navn 25 år 40 år 

Arne Bjørklund 20.09.1983 15.09.1998 

Odd Olsen 15.04.1997  

Ola Lode 21.12.1999  

Helge Hansen 07.03.2000  

Sigurd Holthe 22.05.2001  

Sverre Ohrvik 22.05.2001  

Nils Ivar Stad 03.09.2002  

Rolf Vidar Svendsen 03.09.2002   

Trygve Tallaksen 03.09.2002  

Jakob Kristensen 20.05.2003  

Asbjørn Sodeland 16.09.2003  

Oddvar Vik 16.09.2003  

Olav Gangenes 07.09.2004  
 

 

Avdøde brødre i Loge 98 Henrik Ibsen, som vi med dette minnes i 

takknemlighet 
 

Navn Født 

Dato 

Opptatt i 

Logen 

Død 

Dato 

Leif Grunde Simonsen 03.11.18  09.10.1979 

Guttorm Tenold 05.07.41 21.10.80 28.12.1981 

Nils Carsten Aalvik 28.12.28 10.12.69 17.05.1994 

Svein Erik Blom 23.05.25 03.01.95 06.11.1995 

Magne Sandland 08.07.29 25.05.77 28.12.1996 

Arne Stavdal 05.05.46 03.01.95 17.06.2000 

Alf Norman Grefstad 04.12.44 07.01.97 18.12.2000 

Helge Hansen 02.05.25 27.02.75 22.12.2000 

Axel Storevold 08.08.51 26.02.97 17.03.2001 

Øyvind Gundersen 06.04.44 06.02.96 05.04.2001 

Jan Jul Larsen 12.07.28 24.05.78 21.06.2001 
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Utnemnte Embetsmenn Loge 98 Henrik Ibsen 

 
Embede 1979-1981 1981-1983 1983-1985 1985-1987 1987-1989 

CM Sigurd Holthe Sigurd Holthe Tore Andersen Thorlef S.Knutsen Einar Berge 

Kapellan Magne Sandland Nils Ivar Stad Anstein Nørsett Anstein Nørsett Bjørn Slettnes 

Insp. Tore Andersen Sverre Ohrvik Oddvar Vik Einar Berge Jan Stangeland 

IV Asbjørn Sodeland Oddvar Vik Olaf Gangenes Finn Helge 

Andersen 

Dag Runar 

Pettersen 

YV Rolf V.Svendsen Rolf V.Svendsen RolfV.Svendsen Rolf V.Svendsen Børge Thorsen 

Arkivar Svend Lauvrak Trygve Tallaksen Sverre Ohrvik Sigmund Frøyså Tor M.Brunvatne 

Organist Nils Ivar Stad Øivind Eide Øivind Eide Willy Gran Willy Gran 

OMH Jan Jul-Larsen Jan Jul-Larsen Leif P.Olsen Oddvar Vik Olav Gangenes 

OMV Oddvar Vik Asbjørn Sodeland Sigmund Frøyså Tor M.Brunvatne Per E.Ulriksen 

CMH Rolf Sondresen Tore Andersen 

(Innsatt 6.10.81) 

Thorleif S.Knutsen Kjell Frydenlund Johannes Markhus 

CMV Trygve Tallaksen Jakob Kristensen 
(Innsatt 15.9.81) 

Jakob Kristensen Olaf Gangenes Erik Granhaug 

UMH Jakob Kristensen Leif P.Olsen Nils Ivar Stad Olav Mikkelsen Tor Eriksen 

UMV Rolf Olsen Olav Gangenes Kåre A.Pettersen Trygve Tallaksen Finn Fredvig 

Erichsen 

 

 

 
Embede 1989-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1995 1995-1997 

CM Asbjørn Sodeland Bjørn Slettnes Thorleif 

S.Knutsen 

(20.10.92) 

Finn Fredvig 

Erichsen 

Finn Fredvig 

Erichsen 

Kapellan Jan Stangeland Thorleif S.Knutsen Jan Stangeland 

(Innsatt 20.10.91) 

Per Norgaard 

(Innsatt 21.9.93) 

Jan Tore Solheim 

 

Insp. Finn Fredvig 

Erichsen 

Alf Langeland Alf Langeland Andreas Kleppe Tom Treider 

19.12.95 Oddvar 
Vik 

IV Tor M.Brunvatne Oddvar Vik Oddvar Vik Jan Tore Solheim Jan Persson 

YV Einar Berge Tor M.Brunvatne Tor M.Brunvatne Johan A.Jåtog 

(Innsatt 7.12.93) 

Tor M.Brunvatne 

Arkivar Kåre Pettersen Kåre Pettersen Kåre Pettersen Einar Berge Johannes Markhus 

Organist Dag R. Pedersen 

(Innsatt 19.9.89) 

Willy Gran Willy Gran Willy Gran Einar Berge 

OMH Tor Eriksen Jan Stangeland Olav Gangenes 
(Innsatt 20.10.91 

Tor M.Brunvatne Terje Søyland 

OMV Erik Granhaug Ove Thomassen Ove Thomassen Oddmund 

Andreassen 
20.9.94: Ivar Thune 

Øyvind B.Berntsen 

CMH Odd 

Christophersen 

Jan Sandven Jan Sandven Alf Jensen Andreas Kleppe 

CMV Knut Seim 
(Innsatt 19.9.89) 

Leif P.Olsen Leif P.Olsen Tom Treider Geir Arnevik 

UMH Per Vigeland Knut Brautaseth 

(Innsatt 17.9.91) 

Knut Brautaseth 

 

Kåre A.Pettersen Steinar Simonsen 

UMV Svein Olsen 
(Innsatt 19.9.89) 

Johan Næser Johan Næser Geir Skaala Anders Terkelsen 
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Utnemnte Embetsmenn Loge 98 Henrik Ibsen 

 
Embede 1997-1999 1999-2001 2001-2003 2003-2005 

CM Jan Tore Sorheim Steinar Simonsen Steinar Simonsen Trygve Haugland 

Kapellan Andreas Kleppe Anders Terkelsen Trygve Haugland Carl Havstad 

Insp. Steinar Simonsen Alf Jensen Jarle Christiansen Tormod Sandkjær 

IV Torbjørn Lykre Carl Havstad Egil Kristiansen Arne Solheim 

YV Knut Seim Egil Kristiansen Svein Olsen Olav Gundersen 

Arkivar Nils Ivar Stad Nils Ivar Stad Trygve Tallaksen Alf Langeland 

Organist Geir Skaala Geir Skaala Geir Skaala Geir Skaala 

(Innsatt 16.9.03) 

OMH Helge Hansen Axel Storevold 

(Død 3.4.01 ???) 

Anders Terkelsen Harald Kvikstad 

OMV Jan R.Persson  

Innsatt 16.9.97 

Ivar Terjesen Carl Havstad Knut Lindtveit 

CMH Alf Jensen Jarle Christiansen Tom S.Rud Øyvind Johansen 

 

CMV Ivar Thune Alf Grefstad 

(Død 19.12.2000 
9.1.01 Knut Seim 

Olav Gangenes Geir Nerbø 

UMH Egil Kristiansen Øyvind Gundersen Harald Kvikstad 

(Innsatt 4.12.01) 

Tore Cato Møretrø 

UMV Ivar Terjesen Harald Kvikstad Olav Gundersen Roar Fiskerstrand 
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Valgte Embetsmenn Loge 98 Henrik Ibsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Embede 1985-1987 1987-1989 1989-1991 1991-1993 1993-1994 

St.Repr Odd Olsen 

(Valgt.86 til 90) 

Odd Olsen Odd Olsen Sigurd Holthe 

(Innsatt.90) 

Sigurd Holthe 

EKS OM Odd Olsen Sigurd Holthe 
 

Sverre Ohrvik Jan Jul Larsen Tore Andersen 

OM Sigurd Holthe Sverre Ohrvik 

 

Jan Jul Larsen Tore Andersen Asbjørn Sodeland 

UM Sverre Ohrvik Jan Jul Larsen 
 

Tore Andersen Asbjørn Sodeland Thorleif 
S.Knutsen 

Sekr Asbjørn Sodeland Tore Andersen 

 

Thorleif 

S.Knutsen 

Finn Fredvig 

Erichsen 

Johan F.Næser 

(Til Gabriel Scott) 

Sk.M. Leiv P.Olsen Kåre Pettersen 
 

Olav Mikkelsen Per Norgaard Odd 
Christophersen 

Kass Nils I.Stad Olav Mikkelsen 

 

Willy Gran Einar Berge Olav D.Aanesland 

(Til Gabriel Scott) 

 

Embede 1979-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1985 1985 

St.Repr Harry Lindegård 
(Valgt 20.11.79) 

Harry Lindegård 
(Fratrer 21.9.82) 

Odd Olsen 
(Valgt 21.09.82-86) 

Odd Olsen Odd Olsen 

EKS OM Nils C.Aalvik 
(Disp) 

Nils C.Aalvik Nils C.Aalvik Odd Olsen Odd Olsen 

OM Odd Olsen 
(Disp) 

Odd Olsen Odd Olsen Egil Ostad Sigurd Holthe 
(Innsatt 19.02.85) 

UM Arne Bjørklund 
(Innsatt 20.11.79) 

Olav C.Christensen Olav C.Christensen Sigurd Holthe Arne Bjørklund 
(Innsatt 19.02.85) 

Sekr Egil Ostad Egil Ostad Egil Ostad Bjørm 

E.Slettnes 

Bjørn E.Slettnes 

Sk.M. Olav 

C.Christensen 

Arne Bjørklund 

(Insnsatt 15.09.81) 

Arne Bjørklund Jan Jul-Larsen Jan Jul-Larsen 

Kass Sverre Ohrvik Anstein Nørsett Anstein Nørsett Asbjørn 

Sodeland 

Asbjørn Sodeland 
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Valgte Embedsmenn Loge 98 Henrik Ibsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Embede 2001-2003 2003-2005    

St.Repr Asbjørn Sodeland 

 

Thorleif S.Knutsen 

(innsatt 6.5.03 til 07 

   

EKS OM Finn Fredvig 
Erichsen 

Einar Berge    

OM Einar Berge 

 

Kåre Pettersen    

UM Kåre Pettersen 
 

Steinar Simonsen    

Sekr Alf Langeland Tom Steffen Rud    

Sk.M. Andreas Kleppe 

 

Knut Seim    

Kass Knut Seim 
 

Jarle Christiansen    

 

 1994-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2000 2000-2001 

St.Repr Sigurd Holthe 

 

Sigurd Holthe Sigurd Holthe Sigurd Holthe Asbjørn Sodeland 

(Innsatt 4.5.99 

EKS OM Tore Andersen 
 

Asbjørn Sodeland Thorleif 
S.Knutsen 

Willy Gran Willy Gran 

OM Asbjørn Sodeland 

 

Thorleif 

S.Knutsen 

Willy Gran Finn Fredvig 

Erichsen 

Finn Fredvig 

Erichsen 

UM Thorleif 
S.Knutsen 

Willy Gran Finn Fredvig 
Erichsen 

Einar Berge Einar Berge 

Sekr Erik Granhaug 

(Innsatt 19.4.94) 

Erik Granhaug Einar Berge Jan R.Persson 

Innsatt 21.9.99 

Jan R.Persson 

Sk.M. Odd 

Christophersen 

Odd 

Christophersen 

Alf Langeland Arne Stavdal 

(Død 17.6.00) 

Andreas Kleppe 

(Innsatt 30.10.00) 

Kass Børge Thorsen 

(Innsatt 19.4.94) 

Børge Thorsen Oddvar Vik Torbjørn Lykre Thorbjørn Lykre 
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Eiendommen, G nr  200, B.nr 743 

Jørgen Bangsgate 5 

 

Eiendommen G.nr 200, B.nr 743, ble utskilt fra B.nr 746 og deretter 

skjøtet til A/S Odd Fellowhuset den 4. Januar 1988. 

 

Dette er den tørre beskrivelsen av siste kapittel i historien om Jørgen 

Bangsgate 5 , men bakom ligger en annen og spesiell historie om 

”Huset”. Og det er en historie med innslag av dramatikk, krig, 

forhandlinger og en happy ending gjennom mer enn 100 år. 

 

Å finne ut av dette har vært meget interessant,  men også krevende. 

For at den interesserte leser skal ha utbytte av rekkefølge og 

kildehenvisninger, har jeg merket de forskjellige aktiviteter med (1,2 

osv) og disse henviser igjen til samme nr i originaldokumentasjon 

hentet fra Sorenskriver, Statsarkiv, intervjuer og samtaler med gamle 

Grimstadfolk. Kopi av alt dette er arkivert i Logens arkiver. 

Men., la  oss nå ikke foregripe begivenhetene, la dem tale for seg selv. 

 

Historien om ”Huset” begynner egentlig i 1897. 

 

Eiendommen springer ut av eiendommen Skaregrøm, B. Nr 357 og 

Skattetaxt nr 456 og var i familien Bangs eie frem til 4. Juni 1925. 

Jørgen Bang senior var død på denne tid, og eiendommen ble på 

denne tiden bestyrt av enken; Antonette Bang. 

 

Vi skal se at den store og staslige eiendommen etter hvert 

fragmenteres og stykkes ut. Den 15. April 1913 skjer det første skifte 

hvormed (1) ”enkefru Antonette Bangs tidligere avdøde mann J.Bangs 

dødsbo skjøter til frøken Dorthea Bang for kjøpesummen kr 30.000,-, 

datert 15. April 1913 (eiendomsgrensene findes beskrevet i skjøtet)” 

Så mye penger har sannsynligvis ikke frøken Dorthea, og hun må i 

banken å låne. Her leser vi videre i utskriften: (2) Panteobligasjon fra 

frøken Dorthea Bang til Grimstad Sparebank stor kr 22.000,- datert 

tilbage 15.april 1913” 

 

Etter dette følger skjøter, overdragelser og festebrev i rask rekkefølge: 
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Skjøte fra skibsreder Johan Bang, Jørgen(junior),  (3) Dagny, 

Margrethe, Aagot, og Signe Bang på en halvpart av nåværende 

eiendom ligellig fordelt mellom ovennevntes 5 børn, med forkjøbsrett 

for skibsreder Johan Bang og eller arvinger i den tilstødende 

eiendom. Kjøbesum stor kr 18.000,- datert 26., tinglyst (tgl) 22. 

oktober 1916. 

(4) Skjøte fra Dorthea Bang og Johan Bangs barn samt  Thor Madsen, 

paa ett stykke fjelltomt til K arl J .Grefstad for kr 200,00 datert 13. 

Juli, tgl 20. samme måned 1917. 

(5) Festebrev fra Thor Madsen og Dorthea Bang m.fl. til maler Hans 

Hansen paa en hustomt, datert 3. og tgl 17. mai 1918. 

(6) Arvefestebrev fra Thor Madsen og Dorthea Bang m.fl. til Grimstad 

Kommune paa tomt beliggende mellom  b.nr 251 og 252. Indfestning 

kr 400,- årlig avgift kr 20,00 datert 30/8- tingl 24/9-1918 

(7) Festebrev fra Thor Madsens enke og Dorthea Bang paa vegne av 

Johan Bangs børn til Rudolf Heinecke paa en hustomt. Indfestning kr 

400,0 årlig avgift kr 20,00 (dato uleselig) 

 

Og her kommer noe interessant som berører eksisterende eiendommer 

og hus i Lauvstø, nemlig arbeiderboligene som var oppført på tidligere 

Jørgen Bangs eiendom og som Oddens Dampsag og Høvleri nå måtte 

betale leie for. 

(8) Festebrev  fra Dorthea Bang på egne vegne og på vegne av Johan 

Bangs børn til a/s Oddens Dampsag & Høvleri på en tomtestrekning, 

hvorpå er oppført 4 vaaningshuse med uthus, hvilket helt eller delvis 

står på tomten, for indfestning kr 1000,- og en aarlig grunnleie kr 25,- 

datert 15. tgl 19 december 1919. 

 (9) Skjøte fra Dorthea Bang på egne  og Johan Bangs børns vegne til 

a/s Oddens Dampsag & Høvleri paa en nærmere betegnet parcel for 

300,00 kroner,datert 2. tgl 10 (?) 1921. 

 



Side 74 

(9A) Skjøte fra Dorthea Bang til nærmere betegnet parcel for 300,00 

kroner,datert 2. tgl 10 (?) 1921. 

(10) Festebrev fra Dorthea Bang på egne vegne og Johan Bangs 

børns vegne til fotograf J.S.Waaland paa en nærmere betegnet tomt 

ved den nye Gade op fra Pharos vei, for indfestning 200 kroner og i 

aarlig Grundleie 10 kroner, datert 6. og tgl 7. februar 1922. 

 

Her er det noen spekulasjoner ute og går. Ut fra originaltegningene  til 

”Logehuset”, ser vi at benevnelsen ”Jørgen Bangs vei” og ”Jørgen 

Bangs gade” er benyttet, og denne ”nye gade” gikk sannsynligvis  fra 

Pharos vei og opp til dagens ”Logehus”, langs fjellet og i en sving opp 

til Lauvstø. (Det var også en gangvei fra Oddenområdet og opp heia 

til disse boligene.) 

(11) Skjøte fra 

Dorthea Bang paa 

egne vegne og 

paa Johan Bangs 

børns vegne  til 

frøken Anne 

Louise Thorsen på 

en nærmere 

betegnet parcel av 

denne 

eindommen, 

datert 10.10.1924, 

tgl 28.10.24. 

 

Ut fra 

eiendomsbeskriv-

elser i de senere år 

vet vi at Fam. 

Bang  hadde 

eiendom som 

strakte seg opp 

langs nåværende 

Jørgen Bangsgate 

til Lillesandsveien 

og helt opp mot 

Lauvstø 

(arbeiderboligene) 

og  
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innbefattet fjelltoppen ved Gamlegrensen hvor tidligere lensmann 

Underhaug bodde, noe vi ser av det følgende: 

 

(12) Skjøte fra Dorthea Bang paa egne vegne og paa Johan Bangs 

børns vegne  til Lendsmann Edv. Underhaug for 1166 kroner på en 

nærmere beskrevet parcel beregnet til 972 m2. Skjøtet inneholder 

bestemmelse om at den tidligere ret til gangsti fra Skaregrøm til 

Haugen er utvidet til at omfatte en ny anleggendes kjøresti, datert 

12/11, tgl 18/11 1924 

 

Og så, endelig  den 4. Juni 1925 kommer Nils Jørgen Smith inn i 

bildet ved at han kjøper  eiendommen hvorpå det nåværende 

”Logehus” ble bygget. Og  historien er som følger, tørt og i juridisk 

språk: 

 (13) Skjøte fra Do til direktør N.J.Smith på en nærmere betegnet 

parcel av denne eiendom for  2000 kr, datert 5.te tinglyst 4.de 

Juni1925 

 (14) Skjøte fra Dorthea Bang paa egne vegne og paa Johan Bangs 

børns vegne  til Aasmund Hansen på en parcel av denne eiendom for 

kr 1000,- datert 31/3-1926, tgl 20/4-1926 (Aasmund Hansen var for 

øvrig byggmester til ”huset”, se annen beskrivelse) 

(15) Skjøte fra Dorthea Bang paa egne vegne og paa Johan Bangs 

børns vegne  for 2000 kroner på en nærmere beskrevet parcel ab 

b.nr 357 til N.J.Smith- Skjødet inneholder bestemmelse om at 

grunden er frikjøpt (for grundleie og indfestning) dat 6- tgl 9.Juni 

1925 

 

Etter hvert som ting utvikler seg, aner vi en viss dramatikk, hendelser 

som ikke er så langt tilbake i tid og som var en del av Grimstads 

industriutvikling på godt og vondt. 

 

(16) Mageskifteskjøte hvorved Gjøviks og Oplands Kreditbank, med 

samtykke av skjøteinnehaveren a/s Grimstad og Oplands Handelsbank 

under offentlig administrasjon og likvidasjon iflg påtegning av 14juni 

1926, overdrar til N.J.Smith en til kr 400,00 verdsatt parcel av sin 

eiendom i Laustø , Grimstad (b.nr 360 m.fl.), mot at N.J.Smith  

overdrar til Oddens Skibsbyggeri & Mek. Verksted e n til kr 400,00 

verdsatt parcel av d.e. datert 4. tgl 15 juni 1926. 

(17) Panteobligasjon fra N.J.Smith til frøken Hanne Furst, Arendal, 

for kr 10.000,- med pant i d.e. datert 10 august 1926. 
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(18) Obligasjon fra N.J.Smith vedtatt av hustruen Solveig Smith, til 

Olga Smith for kr 4250,-, Axel Smith kr 5000,- og Lise Marie Smith kr 

2750,-, til sammen kr 12000,- d.e.datert7. tgl 16 november 1931 

 (19) Skjøte fra N.J.Smith -vedtatt av hustruen Solveig Smith til H. 

Johansen på d.e. for kr 22000,- datert 16.juni, tgl 1. Juli 1933 

 

Foranstående utskrifter av tinglyste hendelser gir oss ett innblikk i de 

forskjellige transaksjoner.  Man skjønner at Jørgen Bang (senior) 

hadde vært en holden mann; skibsreder og forretningsmann, som eiet 

større områder i  og langs nåværende Jørgen Bangsgate. Dette ser vi 

av de forskjellige utgåtte eiendommer solgt til kjente Grimstadborgere 

gjennom årene 

Og historien om ”Huset”, nåværende Odd Fellow” den starter på dette 

tidspunkt 

 

Logehusets historie 

Huset ble bygget av Nils Jørgen Smith på nåværende eiendom med 

start ca juni 1925 (ref pkt 13,15,16,17,18,19)og innflyttet i 1926. 

Arkitekt var  J. Keyser Frølich i Kristiansand, og huset ble bygget av 

byggmester Aasmund Hansen (14), for øvrig far til Aanon G. Hansen 

som hadde urmakerforretning i Grimstad i mange år. Han bygget også 

arbeiderboligene i Lauvstø.(8) 

Nils Jørgen Smith var for øvrig direktør for Agder Assuranseselskab 

a/s som var stiftet i Grimstad, og fortsatt eksisterer. 

 

Huset fremstod som en meget solid og vakker eiendom, og for denne 

tid i Grimstad, ett meget stort og dyrt hus. Eiendommen strakk seg 

over toppen av knausen ovenfor huset, hvor der ble bygget ett nydelig 

6-kantet lysthus med utsikt over hele Grimstad havn, det ble anlagt 

trapper opp dit fra hovedhuset (rester finnes den dag i dag), og en 

gedigen terrassehage ble bygget  i fronten på huset, med frukttrær og 

prydbusker. Eiendommen var på den tid, og frem til 1959 på hele 

3972 m2.  
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Da ble det utskilt en parsell på 1936 m2 samt avstått til veigrunn 

34,8m2, slik at da Grimstad Kommune kjøpte eiendommen i 1959 var 

eiendomsarealet på 2001,2 m2. 

 

Men la oss ikke foregripe historien her. Vi må tilbake til 1933. 

I kartforretning 1. Juli 1933 ble eiendommen solgt til Henry Johansen 

som var bestyrer hos Rygene Smith & Thommessen på Rygene.(19)  

 

Direktør Nils Jørgen Smith ble boende i huset til 1934 da han flyttet 

med sin familie og sitt firma til Oslo. ( Nevnes kan at sønn til 

N.J.Smith het Axel Smith, og som 18 åring ble han tatt av Tyskerne og 

sendt til Sachsenhausen. Han har de senere år vært sentral i 

forbindelse med De Hvite Busser som tidsvitne sammen med br Eks 

UM Arne Bjørklund. Axel Smith døde i Stavanger i  2001.) 

 

Huset ble så bortleid til fam Therjesen som var gode venner av 

bestyrer H. Johansen. 

Familien Therjesen ble boende her fra 1934 til 1939, men  flyttet så 

opp i Lauvstø da huset nok en gang ble solgt. 

(Fam Therjesen bestod av far Jørgen Therjesen, gift med Ågot 

Therjesen som til alt overmål var tante til logebror Nils Ivar Stad. De 

hadde tre barn hvorav 2 lever. Den ene (datteren) heter Ingrid 

Therjesen (gift Larsen) og bor i Melkedamen i Arendal. Den andre 

(sønnen) heter Armand og var bl.a. prest i USA og Holland. 

Jørgen Therjesen var ellers bror til Th. Therjesen som drev 

jernvarehandel i Henrik Ibsensgt (nå adv.kontor) og som senere ble 

overtatt av sønnen Thore Therjesen, kjent Grimstadmann blant den 

eldre garde.) 
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Den 2.mai 1939 ble huset solgt til sogneprest K Linder 

Sognepresten med familie bodde så her til sommeren 1942. 

 Da ble huset rekvirert av Tyskerne til offisersbolig, og her bodde det 

tidvis 4-5 offiserer. Disse offiserene var visstnok den adm. delen for 

Grimstad, og hadde også tilhold på Eigenes i kort avstad til Vessøya 

Fort 

Møblene måtte Linder stue sammen i ett kott i 2. etg, og som ble 

plukket frem igjen  i 1945. 

 

Før krigen var det ikke mange hus i dette området. Det gikk en smal 

vei fra Pharos Vei opp forbi ”Huset”, rundet hjørne til venstre opp 

Lauvstøveien til arbeiderboligene der oppe. Denne veien har blitt 

anlagt etter at boligen (Logehuset) var satt opp, da den opprinnelige 

”vei” langs fjellet nå inngikk i ett større hageanlegg her. 

 

På originaltegningene til arkitekt Frølich står betegnelsen ”Jørgen 

Bangs vei / gate”, slik at navnet på denne gatestubben opp til ”Huset” 

allerede da hadde fått nåværende navn. 

Når navnet først ble tatt i bruk vites ikke , men det er nærliggende å 

anta at dette skjedde i forbindelse med at ny vei på østsiden av huset 

ble anlagt. 

 

Som en artig kuriositet tør nevnes følgende: Om vi ser på porten til 

”gammelordfører” Skretting litt høyere oppe i nåværende Jørgen 

Bangsgate, i dag eiet av enkefru Simonsen, ser vi at det står ”Tomta 

38”, altså tomten var skilt ut i 1938, men ikke bebygget. 

 

Veien  fra ”Huset” og videre over til Lillesandsveien, var på dette 

tidspunkt ikke anlagt. Før den ”nye” veien kom, gikk der en gammel 

kjerrevei forbi helt inn til heia ved Ovesens hus og videre opp forbi 

tidligere bolig til Svendsen og sannsynligvis inn på veistubben som 

lensmann Underhaug hadde anlagt i forbindelse med bygging av sin 

bolig.(12) Resten av området var dyrket mark / jorde.  

 

Jørgen Bang (jr) ja, han var fetter til Vidkun Quisling, men en 

”Jøssing til tusen”. Det fortelles at da tante til J.Bang og Quislig døde 

under krigen, kom der en krans fra Quisling med 
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navn og emblem på. Etter jordpåkastelsen gav J.Bang beskjed om at 

alle kransene skulle legges på kisten før graven ble fylt igjen. Han 

kunne jo ikke bare la Quislings krans graves ned alene ,da Tyskerne 

var nøye på slike ting. 

 

Etter krigen flyttet prost Linder inn igjen i huset sammen med sin 

kone og sønn Anders. I 1959 ble heia på oversiden av ”presteboligen” 

skilt ut som egen b.nr 836, eiet av sønnen Anders. Videre kom det opp 

en garasje hvor parkeringsplassen nå er. 

 

I 1959 ble resten av eiendommen solgt til Grimstad Kommune og 

fungerte deretter som prestebolig frem til 1986. I tur og orden ble 

huset bebodd av sogneprest Flacke, deretter Solvik Nilsen og siste 

prest som bodde her var Jaabæk 

 

Ca 1959 ble det innredet ett ”prestekontor” i tilbygget og der hvor vi i 

dag har toalett og garderobe, og inngangen ble flyttet slik at en da 

hadde inngang til kontoret fra Lauvstøbakken. Det er nok mange 

Grimstadfolk som i årene deretter har besøkt dette kontor med 

forskjellige formål, fra dåp og begravelser til  giftemål. Av denne 

grunn går ”Huset” ennå under navnet ”Presteboligen”, og mange tror 

fremdeles at det har vært offisiell prestebolig siden den ble bygget. 

  

Faktum er at det har vært prestebolig i 33 år mens ”andre” har bodd / 

eiet huset i 48 år, hvorav Loge 98 Henrik Ibsen i 17 år (2004)  

 

En tiden mellom 1959 og 1984 (dato uinteressant) sikret skipsreder 

Atle Bergshaven seg eiendommen på toppen hvor lysthuset stod, og 

bygget seg ett stort hus her. 

 

Men i 1985-86 begynte ting å skje. Presten Jaabæk, som på den tiden 

bebodde huset, klaget over at det ikke holdt mål, det var kaldt og 

trekkfullt 
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og ikke til å være i. Samtidig hadde presten en handikappet sønn, og 

huset var ikke enkelt å forandre til rullestolbruk. Det lå i kortene at 

presten skulle skaffes ny og tidmessig bolig.  

Grimstad kommune fremkom med mange forskjellige forslag til ny 

bolig, og kort fortalt endte det hele opp i kjøp av eneboligen til tidl, br 

av Odd Fellow, Finn Helge Andersen. Han ble da nærmeste nabo til 

Rådhuset og fikk meget kort vei til Kirke etc. 

Og så begynte forhandlingene om kjøp og salg av den gamle 

presteboligen (se side 23) 

 
Kilder: 

Grimstad Sorenskriverkontor 

Ingrid Larsen (født. Therjesen) 

Per Svendsen 

Jub bok Rygene Smith &Thommessen 

Arne Bjørklund, Fevik 

Internavis for Hvite Busser (HBTA inter )  Høgskolen i Vestfold,internet 

Eiendommen Odd Fellowhuset a/s, G.nr 200, B.nr 743 

Logebrødre samtaler 

Logens arkiv 

Grimstad Komm. Arkiv 

Statsarkivet, Kr.sand 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


