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Nr. 101 Storlosjen VIKEN
Stiftet 1. september 1980
Underlagte grunnlosjer: Nordstjernen,
Merlins-Stjerne, Pythagoras og Fraxinus.

Viken er et gammelt navn på området rundt
Oslofjorden. St. Hallvard finner vi i Oslos
byvåpen, han er hovedstadens
skytshelgen.
Merket til Storlosjen Viken har også
som hovedmotiv denne representant for
ridderlighet og vern om liv. Vi finner ham
med tegnene for hans martyrium, piler og
møllestein, sammen med velkjente
druidiske symboler.

Nr. 102 Storlosjen HAUGAR
Stiftet 5. september 1980
Underlagte grunnlosjer: Syvstjernen, Druidstjernen,
Allbota, Sagalund og Abaris.

Sagatidens tingsted for Vestfold fylke har
gitt navn til Storlosjen Haugar. Det ligger
i Tønsberg og blir kalt Møllebakken.
Her ble Haugatinget holdt og flere
konger er kåret på Haugar. I merket til
Storlosjen Haugar finner vi en "dolmen"
som er vel kjent fra de eldste tider, og
som inngår i keltisk og druidisk symbolikk.

Nr. 103 Storlosjen EIDSIVA
Stiftet 9. september 1980
Underlagte grunnlosjer: Elysium, Silva,
Nemeton og Taiga.

Storlosjenavnet Eidsiva er hentet fra det
eldgamle Eidsivatinget, som opprinnelig var
lagting for befolkningen omkring Mjøsa.
Tingstedet var fra først av Aker i Vang, men
ble på Olav den helliges tid flyttet til
Eidsvoll. Tinget skal også ha holdt sine
møter andre steder, bl.a. der hvor Vorma og
Glomma løper sammen. I merket for
Storlosjen Eidsiva finner vi dette sistnevnte
sted heraldisk fremstilt. Likeledes finner vi i
merket Ordenens alminnelige symboler:
Stjernen, Eken og Alteret.
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Nr. 104 Storlosjen AGDER
Stiftet 12. september 1980
Underlagte Grunnlosjer: Celyn, Cromlech, Sanden,
Selago og Terrapax.

Tolkningen av det gamle navn Agder er
usikker. Forskerne mener at det betyr
"landet som stikker ut i havet".
Merket til Storlosjen Agder gir en viss
pekepinn om hvilket område det dreier seg
om, idet det inneholder elementer fra byvåp-
nene til forskjellige byer langs "Agde-siden"
fra Larvik og sørover. Byene er: Larvik,
Kristiansand, Arendal og Porsgrunn.

Nr. 105 Storlosjen EKER
Stiftet 15. april 1983
Underlagte Grunnlosjer: Bardstjernen, Avalon,
Hringar og Sølvstjernen.

Det geografiske Eker-distriktet, i våre
dager kalt Øvre og Nedre Eiker, omfatter
områdene langs Drammenselven mellom
Drammen og Kongsberg. Så sent som
mot slutten av det 18. århundre fantes det
atskillige eikeskoger i området. Vi må anta
at dette treet har vært fremtredende fra
gammelt av siden det har gitt navn til
distriktet. Hva eken står for som druidisk
symbol, kjenner vi alle. En vakker eikekvist
er det naturlige motiv i Storlosjen Ekers merke.

Nr. 106 Storlosjen RA
Stiftet 19. mars 1994
Underlagte Grunnlosjer: Idris, Myrica, Hedera,
Rasalas og Malva

Raet – er en morenerygg som går gjennom
Sør-Sverige, langs kysten av Østfold og
Vestfold og går på land ved Arendal.
Denne ryggen er opphavet til navnet RA.
Ved sitt opphav symboliserer den brorskap
over Storlosjegrenser samt over
landegrenser.
Storlosjen Ra skal stå for mellom-
menneskelig varme overfor etterkommerne
til de som tok landet i sin besittelse.
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Nr. 107 Storlosjen BJØRGVIN
Stiftet 10.september 1994
Underlagte grunnlosjer: Mithras, Malus, Balder
Corona og Mizar.

Det opprinnelige navnet er Biorgvin.
Navnet er sammensatt av Biorg som betyr
berg eller klippe, og – vin som betyr eng
eller grasmark. Opphavet tyder på navnet til
en gård- Enga eller beitemarken mellom
fjellene. Biorgvin, senere Bjørgvin var det
tidligste navnet på Bergen.

Nr. 108 Storlosjen BORGAR
Stiftet 29.april 1995
Underlagte grunnlosjer: Ovatstjernen, Druidborgen,
Ram, Kriton, Uxello og Custos.

Borgarting er et norsk hyllings- og domsting
fra vikingtiden og middelalderen.
I Borgar lagting møttes utsendinger fra
Gøtaelv nordover på begge sider av Oslo-
fjorden og vestover til grensen mot Agder.
Borg er det eldste navn på Sarpsborg –
anlagt i 1016 av Olav den hellige.

Nr. 109 Storlosjen RYGIR
Stiftet 19.april 2002
Underlagte grunnlosjer: Plenydd, Jadar, Yggdrasil,
Skjalgsson og Tryggvason.

Navnet og ordet Rygir er en flertallsform av
Rygja eller Roga. De finner vi igjen i sørvest
som Rygjafylki, rygenes fylke og i navnet
Rogaland. De første ryger kom fra vest til
landet som ga bosted for dem som ønsket
å dyrke den fruktbare jorda. Hvem rygene
var vet vi lite om, men de kom samtidig
med folkevandringstiden, slo seg ned og
dyrket sitt korn. Ordet ryger kan tyde på at
de var rugdyrkere som viser jærområdets
fruktbarhet.
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Nr. 110 Stórstúkan ÍSAFOLD
Stofnuð 10. oktober 2008
Undirlaðar grunnstúkur: Janus, Fjölnir,
Geysir, Gaia.

Eit lite Folk paa stendig Vakt –det synte tidt,
det var ei Magt –mot Vald og framand Ham
– ei fagna Takk daa, Ìsafold – fyr Fedran-
maal vaar beste Skjold – gaa djervt, som
fyrr forutan Skam – bak Falkefana fram!
Ìsafold er et gammelt navn på Island som
betyr akkurat det. Bjarni V. Thorarensen
skrev «Eldgamla Ìsafold» som ble en
nasjonal sangskatt til islendinger og en
hyllest til Island på romantikkens tid.

Nr 111 Storlosjen DOVRE
Stiftet 6. oktober 2010
Underlagte grunnlosjer. Pastos, Cygnus, Nidaros
Belenus og Phoenix.

Navnet er hentet fra fjellområdet mellom
Østlandet og Trøndelag. Betydningen
knyttes til kløft eller dal – utledet av ordet
«dofr». Dovrefjell både skiller og ikke minst
forbinder folkene på begge sider. Også i
dag er vei og jernbane over Dovrefjell
viktige forbindelseslinjer.

Nr. 112 Storlosjen SKIRINGSSAL
Stiftet 14. september 2010
Underlagte grunnlosjer: Fraternitas, Eken, Orion
Cetus og Misteltein.

Skiringssal ( den skinnende salen ) var et
kongesete for Ynglingeætta ved Viksfjord i
Tjølling. På 700-tallet vokste kjøpstedet
Kaupang frem og Skiringssal regnes som
en av våre første byer. Skiringssal nevnes
på 880-tallet i en rapport til den engelske
kongen, her dukker ordet «norweg» opp for
første gang.
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Nr. 01 Losje NORDSTJERNEN
Stiftet 9. februar 1935

Vårt første losjemerke fikk en symboltung
utforming; stjernen og eken. Stjernen er et
velkjent element hos druidene og finnes i
alle losjemerkene. Nordstjernen (Stella
Polaris) skinner sterkest på nattehimmlen i
nord. Eken symboliserer livskraft, styrke
og viljen til å vokse.

Nr. 02 Losje SYVSTJERNEN
Stiftet 7. november 1936

Navnet Syvstjernen falt naturlig ved at
losjen ble stiftet den syvende dag i
måneden og det var syv stiftere. Tallet syv
er viktig for alle druider.
Syvstjernen er en del av stjernebildet Tyren.
Losje Syvstjernens merke symboliserer en
kjent samling av syv stjerner: Karlsvognen i
stjernebildet Store Bjørn. Trekker man en
linje gjennom vognens to bakerste stjerner,
så finner man Nordstjernen.

Nr. 03 Losje DRUIDSTJERNEN
Stiftet 1. januar 1938

Navnet er en oppfølgning av de to første
losjers valg av navn med "-stjernen" som
annet ledd.
Det dominerende element i losjens merke
er et alter, et av våre viktigste symboler,
som bærer i seg Ordenens bærende
grunnprinsipper:
Renhet, broderkjærlighet og velgjørenhet,
og syv stjerner.



9

Nr. 04 Losje MERLINS-STJERNE
Stiftet 24. november 1944

Stiftet først som Polarstjernen. Det ble i
midlertid kjent at andre losjeforbund brukte
samme navn. Så våren 1946 ble losjen
derfor omdøpt til Merlins-Stjerne.
Vår allestedsnærværende Bard Merlin
pryder merket og navnet er i tradisjonen
med stjernenavn.

Nr. 05 Losje BARDSTJERNEN
Stiftet 7. desember 1947

Losjenavnet er inspirert av den viktige rolle
bardene spilte hos kelterne. Med sine
harper og sanger symboliserer de kjærlig-
heten til de skjønne kunster, Den blå fargen
som vi gjerne forbinder med symbolet for
trofasthet og frihet, er verdier vi tror på.
Harpens rene toner kjenner vi fra ritualene.

Nr. 06 Losje OVATSTJERNEN
Stiftet 19. mars 1952

Losje Ovatstjernens merke er dominert av
månen og alterilden. Slik månen er fremstilt
med en tydelig nymånesigd på en antydet
fullmåne, symboliserer det vekst gjennom
fornyelse. Nattens måne betyr mye for oss
druider, både som den keltisk Mona og som
symbol og tidsangivelse for kelternes
høytider.
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Nr. 07 Losje ALLBOTA
Stiftet 11. mars 1957

Et annet navn på mistelteinen er Allbota,
det vil si den som «bøter alt». Antikkens
druider samlet under stort seremoniell inn
misteltein på en spesiell måte til en spesiell
tid. Det er seremonien som gjenfinnes i vårt
nyårsrituale. For den moderne druid er det
først og fremst fremtidshåpet som symboli-
seres ved den eviggrønne misteltein.

Nr. 08 Losje MITHRAS
Stiftet 22. november 1964

Mithras var betegnelse for paktens og
vennskapets gud. Han står som vokter av
en etisk verdensorden, av sannhet og rett,
og av løfter. Han er solens og lysets hjelper
og sendebud.
Et symbol på vår streben etter sannhetens
lys. Som for de gamle druider skal Mithras
for oss stå for Solen.

Nr. 09 Losje SELAGO
Stiftet 19. februar 1967

Selago er den planten som på norsk kalles
kråkefot. En gammel medisinplante med
magisk virkning. Druidene sier at planten
bør bæres mot alle slags ulykker, og at
røyken fra den er god mot øyensykdommer.
Denne virkning på øynene - at den lærte
folk å se rett - var et spesielt gode.
Den som ser rett, handler rett.
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Nr. 10 Losje IDRIS
Stiftet 9. mars 1968

Astronomen Idris er i Wales hedret ved at et
av de høyeste fjell er oppkalt etter ham
Cader Idris, som betyr Idris stol. Legenden
sier da også at Idris var den som bygget
den første chrotta. Merket til Losje Idris er
Cader Idris, og det skal minne om at man
skal lete og forske flittig for å bli erfarne og
kloke menn.

Nr. 11 Losje SAGALUND
Stiftet 14. oktober 1969

Saga gir forestillinger om tradisjon og
forbindelser med vår åndelige og kulturelle
arv. Lunden er knyttet til druidene og deres
historie. Sammenkomster og ritualer ble
holdt i eikelunder. Omgivelsene på Gimle
med sine mange trær minner om en lund.
Merket gjengir en gammel steinsetning, og
det er her tenkt på en hellig offerplass.

Nr. 12 Losje PASTOS
Stiftet 23. oktober 1971

Pastos er gresk og betyr kiste eller trangt
rom. Ordet ble også nyttet i de gamle
mysterier hvor kandidater ble lagt i en uthult
sten under innvielse. Det sentrale element
i merket til Pastos er altså en ark. Over
arken ser vi en stilisert regnbue. Det er
interessant, fordi regnbuen var et druidisk
symbol for beskyttelse, og man trodde at
kandidaten var omgitt av en slik bue når
han ble frigitt fra sin innestenging i pastos.
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Nr. 13 Losje ELYSIUM
Stiftet 20. oktober 1973

Navnet Elysium er hentet fra den greske
mytologi, og er betegnelsen på det
lykkeligste sted ved jordens ytterste
grense. De gamle grekere tenkte seg
dette sted, også kalt "De elysiske marker",
beliggende på noen øyer langt vest i havet
der solen hadde sin hjemstavn.
Losje Elysiums merke viser disse øyer med
den synkende sol i bakgrunnen, mens
forgrunnen dannes av guden Orfeus med
harpe (lyre), ridende på en delfin.

Nr. 15 Losje PYTHAGORAS
Stiftet 23. januar 1979

Mange vet at Pythagoras var en filosof
og matematiker som levde i Hellas fra
ca. 570-500 f.Kr. Han var født på øya
Samos. Pythagoras lære er preget av høy
moral og dyp følelse for en åndelig
substans som han kaller ” harmoni ”.
Merket til losje Pythagoras gjengir et såkalt
” tetraktys ”. Figuren gir uttrykk for universet
eller det velordnede samfunn.

Nr. 14 Losje MYRICA
Stiftet 23. februar 1974

Pors finnes i store mengder rundt
Porsgrunn. Det er ikke usannsynlig at
byen har sitt navn etter denne busken.
Uttrekk av pors ble nyttet til medisin og til
ølbrygging. Buskens aromatiske stoffer
sprer behagelige dufter, særlig på varme
dager. Porsens karakteristika kan være:
Ikke prangende, ikke for krevende, nøysom
og enkel og med en enestående vilje til
vekst. Dette ønsker losjen knyttet til seg.
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Nr. 16 Losje SILVA
Stiftet 20. oktober 1973

Silva er det latinske ord for skog, og gir
et visst uttrykk for hva som preger stedet
Elverum - der det ligger ved inngangen til
selve storskogen. Skogs- og tømmerdrift er
av stor betydning for bygden, og det er da
også dette vi finner billedlig fremstilt i
losjens merke. Vi ser tømmerstokker
som fløtes i Glomma med skogen som
bakgrunn.

Nr. 17 Losje AVALON
Stiftet 23. februar 1974

Navnet Avalon kommer sannsynligvis
fra keltisk «Ynys yr Afallon», som betyr
epleøya. Derfor finner vi tre epleblomster
i Losje Avalons merke. Denne øya var i
middelalderdiktning betegnelsen på
paradiset hvor der alltid er et behagelig
klima uten snø eller sterk vind, og hvor
man kan høste av markens grøde.

Nr. 18 Losje ABARIS
Stiftet 26. september 1980

Navnet Abaris er ifølge legenden en druid
og filosof, og han skal ha vært elev av den
kjente Pythagoras. Abaris var meget og vidt
bereist og han hadde aldri problemer med å
ta seg fram fordi han var i besittelse av en
magisk pil som viste ham veien.
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Nr. 19 Losje MALUS
Stiftet 4. oktober 1980

Malus er det latinske navn på epletre, og gir
derfor straks assosiasjon til landets viktigste
fruktdyrkingsdistrikt. Men epletreet har også
sin betydning i druidisk sammenheng, det
fortelles om en frukthage bestående av 147
epletrær som er beskrevet i gamle dikt og
triader. Disse epletrærne var av samme alder,
høyde og utstrekning.

Nr. 20 Losje DRUIDBORGEN
Stiftet 14. oktober 1980

Etter at Sarpsborg brant under syvårskrigen
med Sverige, kunngjorde kong Frederik II
at det skulle gjenoppbygges en by ved
Glommas utløp, som ble Fredrikstad. Det
dukket opp flere festninger, en på øya
Isegran og dessuten ble Kongsten Fort og
Festningen bygget, samt et anlegg på
Cicignon. Borgen i Losje Druidborgens
merke leder tankene hen til sikkerhet og
trygghet, til sikring av verdier og frihet.
Disse egenskaper er det man ønsker at
også losjen skal ha.

Nr. 21 Losje PLENYDD
Stiftet 21. november 1980

I en gammel triade fortelles om de tre første
barder i Britannia: Gwron, Plenydd og
Alawn. Triaden som i litteraturen er tolket til
å være en beskrivelse av tre personer som
satte bardenes virksomhet i system.
Navnene er imidlertid uttrykk for en
guddommelig treenighet hvor Plenydd
representer lys og står for visdom. De tre
strålene finner vi igjen i Druidiske merker
som fremdeles er i bruk.

SANDNES
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SJ

E
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Nr. 22 Losje CELYN
Stiftet 21. august 1982

Celyn (uttales Kellin) er det keltiske navn på
planten kristtorn, som i mange land hører
med til julefeiringen. Men skikken med å
pynte huset med det blanke løvet går enda
flere århundrer tilbake i tiden. I oldtidens
Roma ønsket man nygifte par til lykke med
kristtornkranser. Kristtorn gror vilt på
Sørlandet. Vi finner et blad (og bær) av den
i merket. En ytterligere styrking
av lokalkoloritten i emblemet er sekstanten
som markerer byen Mandals nære
tilknytning til sjølivet og havet.

Nr. 23 Losje CYGNUS
Stiftet 26. januar 1985

Cygnus er det latinske navnet for “Svanen”,
et stjernebilde i melkeveien, der fem
stjerner klart skiller seg ut og danner et
kors. Cygnus betegner også svanen, slekt
av andefugler. Svanen er motivet
i Gjøviks byvåpen.

Nr. 24 Losje CROMLECH
Stiftet 16. januar 1988

Losjenavnet " Cromlech " er sammensatt av
de keltiske ord CROM som betyr retning
(kan også bety krommet) og LECH som
betyr stein. En cromlech besto av en stor
flat stein understøttet av av tre andre.
Den store flate steinen er også et bilde på
jorden, og de tre andre på solens stråler.
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Nr. 25 Losje RAM
Stiftet 29. september 1988

RAM var en Druid fra Skythia som bosatte
seg i India. Hinduer kalte ham Rama.
I legenden om ham er det fortalt at det var
han som oppdaget at mistelteinen hadde
legende virkning. Det viste seg at det var et
meget effektivt middel mot sykdommer.
Fra dette tidspunkt ble mistelteinen en
hellig plante og druidene holdt oppskriften
hemmelig.

Nr. 26 Losje HEDERA
Stiftet 2. mars 1990

Hederae er det latinske navnet på eføy-
familien. Den eviggrønne bergflette,
som den kalles på norsk, finnes viltvok-
sende i larvikdistriktet. Som de fleste evig-
grønne planter er eføyen et symbol for
udødelighet. Den grønne fargen og den
omslyngende karakteren gjør at den også
er et symbol på vennskap og trofasthet.
Eføyen hører også med til de gamle
druidiske symboler fra planteriket.

Nr. 27 Losje UNITAS
Stiftet 28. mars 1992
Nedlagt 10. februar 2009
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Nr. 28 Losje FRATERNITAS
Stiftet 8. september 1990

Ordet Fraternitas er latin og avledet av
frater - som betyr bror, men også spesielt
brukt i betydningen ordensbror eller kloster-
bror. Forbrødring er en annen betydning, og
tegnet viser det det vanligste symbolet for
dette.

Nr. 29 Losje KRITON
Stiftet 17. april 1991

Kriton er navnet på et av de to mest kjente
skrifter av Platon.
Det er oppkalt etter hovedpersonen i
skriftet, som var elev og nær venn av
Sokrates. Kriton blir gjerne regnet som
personifiseringen av ideer og mål
hos druidene.

Nr. 30 Losje BALDER
Stiftet 10. desember 1991

Balder var en nordisk gud som i følge
Snorres Edda, var lys og fager, vis og
veltalende, mild og hjelpsom.
Han bar tilnavnet den gode. Hans bosted
var Breidablikk og han ble holdt for å være
sønn av Odin og Frigg. Symbolet viser
Balder-steinen over en eplekvist.
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Nr. 31 Losje EKEN
Stiftet 29. februar 1992

Ekelundene ble erklært for hellige steder.
Under eketreets kroner, bygdes det et alter.
Sommereik er et symbol som står for
styrke, livsvilje og kraft. Den kraft som gir
standhaftighet og overvinner alle hindringer,
hvis vi bare har vilje til å bruke den.

Nr. 32 Losje CORONA
Stiftet 28. mars 1992

CORONA kommer fra latin og betyr krans
eller krone. I oldtiden ga man en Corona
som utmerkelse. MITHRAS er Solguden og
CORONA er Solgudens krone. Symbolsk er
den losjen avhengig av Moderlosjen.
Corona er gaven – kransen som er gitt som
utmerkelse til moderlosjen som takk for all
støtte og hjelp fra datterlosjen.

Nr. 33 Losje NIDAROS
Stiftet 20. mars 1993

Losjen har sitt navn fra Nidaros,
Kaupangen, senere byen ved Nidelvens
utløp. Mange forbinder Nidarosdomen
med rosevinduet. En rose skal være det
vi forbinder denne losje med. Rosen er
symbolet på det fullkomne gjennom sin
skjønnhet. Det er den fullkommenhet vi alle
skal streve etter. Losje Nidaros har målet
synliggjort i sitt merke.
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Nr. 34 Losje MIZAR
Stiftet 13. november 1993

Mizar er den nest ytterste av stjernene i
Karlsvogna, som igjen er en del av stjerne-
bildet Store Bjørn. Merket skal minne om at
bjørnen er et symbol for oppstandelse og
nytt liv, ved at den kommer ut av sitt hi.
Den er også et symbol for velvilje, visdom
og styrke.

Nr. 35 Losje ORION
Stiftet 26. august 1995

Orion er et karakteristisk stjernebilde på
vinterhimmelen, lett kjennelig ved de tre
stjernene i beltet; Hellige tre konger. De
klareste stjernene er den rødlige
kjempestjernen Betelgeuse som står i
venstre skulder, og den blåhvite Rigel som
markerer høyre ben.

Nr. 36 Losje HRINGAR
Stiftet 11. november 1995

Navnet HRINGAR kommer fra norrøn
mytologi. Det var navnet på et landskaps-
rike før rikssamlingen. Hringar sammen
med «rike» er opphavet til dagens
Ringerike. Som landskap betegner
Ringerike fra gammelt av bredbygdene
nordover fra Tyrifjorden.
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Nr. 37 Losje JADAR
Stiftet 13. april 1996

Navnet JADAR er den gammelnorske
betegnelsen for Jæren. Ordet JADAR betyr
«smal, flat strand under berg eller bakke».
Det vil si at navnet Jadar også er en
beskrivelse av Jærens geografi.

Nr. 38 Stúkan JANUS
Stofnuð 27. September 1996

Den greske guden Janus har gitt navn til
den første måned i året. Han avbildes alltid
med to ansikter, et som ser tilbake og et
som ser framover. Hvor godt passer ikke
dette på den første losje på sagaøyas jord.

Nr. 39 Losje SANDEN
Stiftet 07. mars 1998

Sanden var i utgangspunktet en sandslette
som lå på vestsiden av Otras utløp.
På Sanden bestemte Kong Christian Quart
at det her skulle anlegges en ny by.
Den skulle oppkalles etter ham, og byen
fikk navnet Christian Sand.
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Nr. 40 Losje TARANIS
Stiftet 12. september 1998
Nedlagt 7. september 2017

Nr. 41 Stúkan FJÖLNIR
Stofnuð 10. September 1998

Navnet Fjölnir har betydningen økning eller
utvikling av kunnskap.
På nittenhundretallet var det en forening av
studenter i København som startet en kamp
for Islands selvstendighet med ordet som
våpen, uten vold. Foreningen kalte de
Fjölnir og seg selv Fjölnismenn.

Nr. 42 Losje YGGDRASIL
Stiftet 24. februar 2001

Losjenavnet Yggdrasil viser til livstreet med
røtter ned til Åsgard, æsenes gudebolig.
Toppen av Yggdrasil rekker til himmels og
symboliserer alt som røttene måtte bringe
menneskene av kraft. Merket viser verdens-
treet i norrøn mytologi Yggdrasil, som med
sine egenskaper er et fint bilde på
kontinuitet og sammenhengen i tilværelsen.
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Nr. 43 Losje FRAXINUS
Stiftet 10. mars 2001

Fraxinus er det latinske navnet på treet ask.
Kelterne brukte ask som tuntre ved nye
bosetninger og som medisinplante.

Nr. 44 Losje NEMETON
Stiftet 22. oktober 2001

Nemeton er det keltiske ordet for lund.
Et hellig sted for utøvelse av religion.
Merket beskrives ved: Jeg vandret gjennom
skog, da det med ett foran meg åpnet seg
en lysning. De store eikegrener dannet et
tak og ga stedet sin beskyttelse. I utkanten
rislet en bekk. Den hadde sitt utspring fra
den klare og rene kilde.

Nr. 45 Losje RASALAS
Stiftet 26. oktober 2002

Løven er et stjernebilde som dukker opp på
vår nattehimmel utpå vinteren, men kan
best observeres utover våren på våre
breddegrader.
Den delen av stjernebildet som markerer
løvens hode kalles sigden, og som øverste
stjerne i hodet finner vi stjerna Rasalas.
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Nr. 46 Stúkan GEYSIR
Stofnuð 30. September 2002

Geysir betyr «Den som spruter» og er et
verdenskjent navn, sterkt forbundet med
Island. Store Geysir ligger i Haukadaludur
på Islands sørland, det område der losje
Geysir har sitt tilhold. Navnet er
betegnelsen på en varm kilde som med
mellomrom har utbrudd.

Nr. 47 Losje BELENUS
Stiftet 10. oktober 2005

Solguden Belenus ble ofte betegnet som
«den skinnende». Ved Beltane, lysets fest,
ble feiret for å oppnå renhet. Menneskene
skulle gå i seg selv, rense seg selv for
tunge, vonde og gamle tanker og dermed få
en ny start.
Beltane sammenfaller i årstid med den mar-
kering den moderne druidisme har for Nyår.

Nr. 48 Losje CETUS
Stiftet 26. august 2006

Cetus er navnet på stjernebildet Hvalen
(hvalfisken) og representerer havet.
Alle i Legenden om Andromeda har fått sine
stjernebilder. Hval og Sandefjord er
historisk knyttet sammen.
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Nr. 49 Losje SKJALGSSON
Stiftet 09. september 2006

For rogalendinger fremstår Erling
Skjalgsson som en viktig identitetsfaktor.
Erling Skjalgsson oppfattes ikke som en
bærer av verdier som kun har interesse i
Rogaland. Det gjør ham til et av Norges
fremste frihetssymboler som nordmenn
flest kan identifisere seg med.

Nr. 50 Losje UXELLO
Stiftet 23. september.2006

Losjenavnet Uxello er det keltiske navn for
høyde (festning). Opphøyet, edel og med
bakgrunn i Fredriksten festning og Haldens
som festningsby er navnet valgt.
Fredriksten festning er da også grunnlagt
på et 120 meter høyt fjell.

Nr. 51 Losje TERRAPAX
Stiftet 23. september 2006

Navnet Terrapax er utledet av de to ordene
TERRA og PAX. Terra er det latinske navn
på jorden. Pax betyr fred og det er et av
ordene i vårt motto: Enhet fred og samhold.
Direkte betyr Terrapax således Fred på jord.
Merket markerer dette på en tydelig måte
ved fredsduen over kloden.
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Nr. 52 Losje SØLVSTJERNEN
Stiftet 07. oktober 2006

Navnet har en naturlig forankring til stedet
og byen Kongsberg. I århundrer har det
foregått gruvedrift av vesentlig betydning for
området og landet som sådan.
Hammer og feisel er det håndverks-
verktøyet som ble benyttet for å slå malmen
ut av fjellet. Malmen videreførtes til smelte-
hytta for utvinning av sølvet.

Nr. 53 Losje ANNOTINUM
Stiftet 18. november 2008
Nedlagt 26. oktober 2010

Nr. 54 Losje MALVA
Stiftet 05. november 2010

Som moderlosjen Myricas navn, kommer
også Malva fra planteriket og heter Kattost
på norsk. Det botaniske navnet Malva betyr
mykgjøre og planten var tillagt en viss
medisinsk effekt. Frem til på 1800-tallet var
ulike kattostplanter dyrket til pryd og
medisin fra Sør-Norge til Trøndelag.
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Nr. 55 Losje MISTELTEIN
Stiftet 25. august 2011

Mistelteinen er velkjent i Vestfold og
selvsagt for alle druider. Som den fjerde
losje i Tønsberg gir losje Misteltein en
symbolikk til ettertanke: Under
druidstjernen i Sagalund er eken hvor
misteltein vokser.

Nr. 56 Losje TAIGA
Stiftet 11. september 2012

Skogen preger dette landskapet og setter
også sitt preg på menneskene som bor der.
Menneskene har måttet lære seg å leve i
pakt med naturen som igjen har gitt grunn-
lag for holdninger og utvikling. Lyrikeren
Rolf Jacobsen har satt navn til ettertanken
og ser skogbeltet som strekker seg fra
Hedmark til Stillehavet som del av taigaen.
Taiga gir uttrykk for det uendelige. Slik kan
taigaen være et symbol for grunnleggende
verdier til selverkjennelse og åndelig
rikdom.

Nr. 57 Losje TRYGGVASON
Stiftet 27. oktober 2012

Navnet Tryggvason bærer i seg samling og
utbredelse av det godes idé basert på inter-
nasjonalt grunnlag. Til sin tid samsvarer
ønsket om nasjonal og internasjonal påvirk-
ning i det positives tjeneste, med grunn-
laget for Druidismen. Et endret verdigrunn-
lag skapte holdninger som har holdt seg og
blitt utviklet over århundrene.
Losjeemblemet er langskipet Ormen Lange.
Skipet var Olav Tryggvasons skip med en
besetning på opptil 130 mann.
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Nr. 58 Stùkan GAIA
Stofnuð 07. September 2013

Gaia står for jorden. Veksten og alt det vakre
som er rundt oss. Hun er kjærlighetens gud og
fruktbarheten og livets sirkel samt naturens
krefter. Hellige steder som knyttes til hennes
navn er vanligvis hjemmet eller gården.
Sammen med andre gudinner vokter hun
spesielt på ungdommen. Det som knytter
Gaia og druidismen og våre idealer er veldig
spesielt. For eksempel hennes tilknytning til
naturen og omsorg for alt som lever. På
samme vis som Druidismens mål er samhold,
vennskap og broderkjærlighet.

Nr. 59 Losje CUSTOS
Stiftet 14. november 2015

Custos betyr vakt eller vokter. Merket
viser Voldporten med vakttårn på
festningen i Fredrikstad. Vakten våker over
festningen og i denne sammenheng
over druidene og Lunden.

Nr. 60 Losje PHOENIX
Stiftet 14. oktober 2017

Fugl Fønix er et fabeldyr som gjenoppstår
fra sin egen aske og som symboliserer
gjenoppstandelse og udødelighet. Phoenix
har sitt stjernebilde på den sydlig
halvkule.




