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Fra redaktørens skrivebord

Frist for innlevering av stoff 2020 
Nr 1 – 1. februar  •  Nr 2 – 1. mai  •  Nr 3 – 1. august  •  Nr 4 – 1. oktober  •  Nr 5 – 1. desember

INNHOLD

Dette nummeret av Barden inneholder få innslag 
av aktuelle hendelser. Vi hadde planlagt å dekke  
25 års jubileet til losje Orion i august, etableringen 
av ny losje i Sandnes og tildelingen av flere for
tjenestetegn m.m. Det meste er satt på vent. Denne 
utgivelsen holder dere likevel på vanlig måte ori
entert om brødrenes fødselsdager – og om våre 
brødre som har avsluttet sin druidiske vandring. 
Spesielt viktig i disse tider er det å lese «Ordenen 
informerer» sidene 45. Her blir man informert om 
ordensledelsens tanker og ideer om losjearbeidet i 
disse spesielle koronatider. Vi blir minnet om 
hvor viktig det er med løpende personlig kontakt 
med – og mellom brødrene. Vi må alle bidra til å 
skaffe treffpunkter og møteplasser slik at savnet 
etter våre tradisjonelle losjemøter blir lettere å leve 
med.

Barden inneholder – til tross for fraværet av dags
aktuelle reportasjer – flere innlegg som bør være 
av interesse for mange. Denne gangen omtaler vi 
Birgittalosjene. I forrige nummer skrev vi om 
Druidenes Damegrupper. Disse damegruppene 
lever et godt og aktivt foreningsliv i nærkontakt 
med både dame og herrelosjer. Mange brødre vet 
lite om damelosjen Birgittaordenen. Birgittalosjene 
har sitt utspring i våre damegrupper og ble hjulpet 
i gang av vår egen ordensledelse gjennom utarbeid

else av ritualer etc. Mange av brødrene er gift med 
damer som er medlemmer av en damegruppe eller 
av en Birgittalosje.

Vi kan også denne gang lese om hvor imøtekom
mende daværende Verdenspresident i IGLD Erling 
Freitag og daværende Riks Stor Bibliotekar Reidar 
Syversen var under en samtale/møte med en jour
nalist i Aftenpostens Amagasin 13.april 1991. 
Mange brødre ble svært overrasket over hvor 
åpenhjertige de var i sin omtale av Druidordenen. 

Det er viktig å holde motet oppe – og se framover. 
Mot er en dyd som forvandler frykt til besluttsom
het. Vi må gjøre det som er nødvendig – selv når 
det er vanskelig eller risikabelt. Barden mener at 
vår ordensledelse har tatt de riktige administrative 
avgjør elsene vedrørende «driften» av losjearbeidet 
i disse utford rende tider. Det er viktig med tillit til 
ordens ledelsen. Edel Erk i losje Kriton, Hans 
Tofterå, har et tanke vekkende ideelt innlegg om 
begrepet tillit inne i blade t. Innlegget er ikke holdt 
på et losjemøte, men sendt ut til brødrene via mail 
den dagen losjemøtet skulle vært avholdt. En fin 
måte å holde kontakten med brødrene på. Hold ut 
brødre og se framover! Forsidebildet «Bayersk 
aften» minner oss om hvor trivelig det vil bli å 
møtes igjen til refleksjon – og fest.

Side 1 Forsidebilde Bayersk aften
Side 2 Fra redaktørens skrivebord
Side 3 Riks Stor Edel Erk
Side 4/5 Ordenen informerer
Side 6/7 Intervju Riks Stor Skattmester Henning Brørby
Side 8/9 Birgittalosjen v/Rolf Anker Eriksen
Side 10 Syvende far i huset
Side 10 Seniorveteran Per Kristian Skar

Side 11 Ideelt innlegg v/Edel Erk Hans O. Tofterå losje Kriton
Side 12/15 Druidene Aftenpostens A-magasin 1991
Side 16 Generalforsamling bidragskassen
Side 17 Hvorfor fikk vårt blad navnet Barden
Side 18/19  Hringarmodellen
Side 20 Ideelt innlegg ved Rolf A. Eriksen
Side 21/22  Min losje Albota og dens spesielle stiftelse
Side 23-24  «Det går mot losje på Island»
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Dager med nedstengning av losjemøter har gått 
fra uker til måneder. Vi kjenner på savnet og vi 
mangler kanskje noe viktig i våre liv. På flere 
områder opplever vi å bli prøvet,  både som 
Orden, som losje, som familie, arbeidstaker og 
som enkeltpersoner. 

Situasjonen har nok gjort oss alle litt ustø, vi 
har mistet litt fotfeste og vi vet ikke helt hvor 
neste steg skal settes og når. Politikere og 
helse myndigheter setter rammer og retnings
linjer og vi er ikke på samme måte som tid
ligere” helt sjef” i vårt eget liv. 

Fare for smittespredning og den enkeltes helse 
og situasjon ellers må naturlig nok ha høyeste 
prioritet. Heldigvis finnes det lyspunkter. 
Vaksine synes å være nær forestående, testin
gen er langt mer omfattende, det er større kon
troll på smittesporingen og adekvate tiltak 
iverksettes raskt både lokalt og nasjonalt. 

Noen er bekymret for hvordan fremtiden for 
losjene vil se ut dersom nedstengningen varer 
lenge. Det er lov å være litt urolig og utålmodig 
og gi uttrykk for det. Vi kan ha ulike oppfatnin
ger om smittesituasjonen og om hvordan vi 
best skal håndtere den situasjonen vi er inne i. 
Men, det er viktig at vi snakker sammen, fordi 
vi alle er berørt. Jeg har forståelse for de som 
vil i gang med møter, men også for de som vil 
vente. I denne balansegangen arbeider ordens
ledelsen, og vi forsøker både å lytte og samtale. 

Kjære brødre. Sammen skal vi komme oss 
forbi utfordringene, opp motbakkene og lande 
trygt igjen. Det har også de som gikk opp stiene 
før oss mestret. Vi er kanskje ikke så mange, 
men vi har et stort og varmt engasjement for 
vår Ordenen. Vi har et brorskap som styrker 
oss, og gjennom det har vi vist at vi kan utrette 
ting.

Vi kommer fortsatt til å oppleve medgang og 
motbør, sorger og gleder som blir til erfaringer, 

ferdigheter og merkesteiner i våre liv. Noen 
valgte vi selv, andre valgte oss og uansett tror 
jeg vi kommer styrket ut av dem. Når jeg ser og 
hører det som blir gjort av embetsmenn og 
brødre rundt om er jeg trygg på at når denne 
situasjonen er over, kan vi se oss tilbake og 
tenke at dette mestret vi godt. Det gjennom
føres mange aktiviteter på siden av selve losje
møtet, og litt annerledes. Det gir oss en anled
ning til å bli kjent på en annen måte og bringer 
mye positivt med seg.

Bardens redaksjon må fylle bladet med innhold 
i en krevende periode. Det synes jeg de gjør på 
en god måte og finner stoff som engasjerer.

Finnes det et ord for det motsatte av «frustra
sjon»? Jeg finner det ikke, men jeg tror alle vet 
hva det betyr og hva som menes. La oss se frem 
imot det, og la det være vår inspirasjon.

Jeg ønsker hver og en av dere fortsatt gode 
høstdager.

Med broderlig hilsen i EFS
Geir-Kåre Jordheim
RSEE

«La oss møte utfordringene»

Kjære Ordensbrødre

RSEE Geir-Kåre Jordheim.
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Ordensledelsen følger koronasituasjonen nøye dag til dag og fra uke  
til uke og gjør løpende vurderinger med tanke på losjedrift og hvilke  
utfordringer vi står ovenfor. Som vi alle vet skjer endringene veldig fort.

Samtlige Riks Stor Embetsmenn har den siste tiden gjennomført samtaler med sine 
respektive Storlosjeembetsmenn. Samtalene har vært nyttige for oss. Vi får tatt 
«tempe n» på stemningen og oppslutningen om tiltakene som er iverksatt samtidig 
som vi får konstruktive tilbakemeldinger på ønsker for oppstart og behov for ulike 
administrative tilpasninger, fullmakter og dispensasjoner. 

Ordensledelsen har formidlet at vi ønsker at både SL og GL opprettholder sine admi
nistrative oppgaver, embetsmannsmøter og ev treninger. Undervisning og samtale
kvelder, utvalgs og komitearbeid, sosiale treff og andre aktiviteter kan avholdes i 
mindr e grupper dersom smittesituasjonen tillater det og selvfølgelig innenfor de 
smitte vernreglene som gjelder. Det samme gjelder Gildene. 

Vi er kjent med at enkelte losjer sender ut informasjonsskriv og en hilsen til brødrene 
på den dagen de etter møteboka skulle avholdt møter, samtidig som de holder 
løpende kontakt på telefon og/eller ved besøk hos brødre som ikke kommer seg ut. 
Andre arrangerer aktiviteter og uformelle treff i mindre grupper på den dagen de 
skulle avholdt møte eller andre aktuelle dager. Det kan være et kafebesøk, en pizza
kveld, en tur i skog og mark, et kulturarrangement, kino og teaterbesøk, alternativt et 
treff på huset eller andre aktiviteter for å treffes.

Å bidra til å skape treffpunkt og møteplasser for brødrene i en tid hvor vi savner bror
skapet og losjemøter gir mange positive effekter. Kanskje kan vi også nyttiggjøre oss av 
det engasjementet som ligger ute hos brødrene.. Hva om losjene utarbeidet en alter
nativ «aktivitetskalender» med et eller annet initiativ eller alternativt arrangement på 
de dagene det skulle vært avholdt møter og/eller på andre dager? 

Dispensasjoner, lettelser og fullmakter:
Som følge av Koronasituasjonen har Ordensledelsen gitt en rekke midlertidige 
dispensa sjoner, lettelser og fullmakter på enkelte områder siden vi «pauset» våre 
rituel le møter. Embetskollegiet gir nærmere orientering om detaljene rundt dette.

Installasjon av valgte embetsmenn
Installasjon av nyvalgte embetsmenn i to Storlosjer og i åtte av våre grunnlosjer ble 
som følge av nedstengningen ikke installert som planlagt i vårterminen. Det ble derfor 
gitt dispensasjon til å gjennomføre en forenklet men høytidelig installasjon slik at de 
nye embetsmennene kunne tiltre sine nye embeter og forberede seg i sine nye roller.
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Innstilling og valg av Storlosje og Grunnlosjeembetsmenn 
som skal innsettes våren 2021
Det er gitt dispensasjon fra Ordenslovens bestemmelser når det gjelder kunngjøring  
og valg av Storlosje og Grunnlosje embetsmenn som skal innsettes våren 2021.
Ordenslovens bestemmelser når det gjelder hvem som er valgbare, stemmeberettigede 
og aktuelle tidsfrister skal overholdes.

Rekruttering av nye søkere / søknad om avgang
For å legge grunnlag for opptak så snart som mulig etter oppstart, er det gitt midlertidig 
dispensasjoner når det gjelder søknadsprosessen knyttet til nye søkere. Embetskollegiet 
er også gitt dispensasjon til å foreta en administrativ behandling av eventuelle søknader 
om avgang. 

Tildeling av Senior-Veterantegn, 40 års tegn og Veterantegn 25 år 
Dersom en bror fyller vilkårene til å motta utmerkelsestegn i den perioden vi er «satt på 
pause» og han selv ønsker det, kan SVT, 40 års tegn og VT tildeles i en enklere og mer 
administrativ form. Den enkelte losje i samarbeid med aktuell mottager, repr. fra 
henholds vis Ordensledelsen (SVT) og Storlosjen (40 års tegn) avtaler nærmere. Tegnet 
kan også tildeles utenfor losjelokale dersom det er ønskelig. Det anbefales at tildelingen 
følges opp i etterkant med en mer høytidelig markering i losjen. 

ANDRE BESLUTNINGER:
Søknad om SVT, 40 års tegn og VT.
Ansvaret for søknad om SeniorVeterantegn, 40 års tegn og Veterantegn er lagt samlet til 
Grunnlosjen for å sikre en enklere prosess. Det er losjens brødre som skal tildeles disse 
utmerkelsene og det er derfor naturlig at det er GL selv som søker om samtlige tegn. 

Saker til behandling i Lotteri og Stiftelsestilsynet
Det er sendt to søknader til behandling i Lotteri og Stiftelsestilsynet

a) Søknad om å bli en lotteriverdig organisasjon med lotteritillatelse. 
Søknaden er avslått da tilsynet ikke finner at vi er en organisasjon som primært ivaretar 
et samfunnsnyttig eller humanitære formål i Lotterilovens forstand. 

b) Søknad om momskompensasjon for 2018 og 2019. 
Tidligere avslag i Lotteri og Stiftelsestilsynet om momskompensasjon for 2018 er til  
fornyet behandling i klagenemnda. Innstillingen fra klagenemdas sekretariat til klage
nemnda er at tidligere avslag om momskompensasjon opprettholdes og at søknaden 
ikke imøtekommes. 
Søknad om momskompensasjon for 2019 er også sendt. Vi vil anta at resultatet av 
klage behandlingen på søknaden for 2018 vil bli førende også for søknaden for 2019.
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Intervju

Bror Henning er forberedt og hjelper til med 
noen lesbare detaljer så vi kan hygge oss og 
snakke om hjemtrakter, historie og losje. Men 
det noteres at han kom til på Jevnaker i syden
den av Ransfjorden i 1959.

Han fikk føling av Horten som tyveårig verne
pliktig soldat og kom tilbake hit og bosatte seg 
i 1984. Da hadde han også 4 år bak seg i bil
bransjen og fortsatte der. Han har nå vært i 
samme bransje i 40 år og er daglig leder i 
Mekonomen. Vi vet at bror Henning kan lede 
både arbeidsfolk og andre losjebrødre, men han 
innehar nok også den mest solide kompetanse 
innefor ettermarkedsiden med bildeler og 
bilrek visita.

En familiær nærhet inviterte ham til å bli kjent 
med Druidordenen, og det førte til opptakelse i 
losje Syvstjernen i 1998. Han viste seg nok 

som en vitebegjærlig bror, for det gikk bare ett 
år før han ble valgt til leder av husstyret. Derfra 
ble det jo en god nærhet med alle brødre i de to 
Hortenslosjene og damene som brukte Druid
gaarden. Han ble tidlig embedsmann med en 
periode som Skriver, to perioder som Edel Erk 
og deretter Tjenestegjørende Old Erk. Så etter 
åtte år som embedsmann i losje Syvstjernen var 
det rett tilbake inn i Husstyret igjen.

Det gode brorskapet og samholdet virker enga
sjerende på bror Henning.

Brødres ve og vel er viktig for ham, og han er 
ofte i kontakt med brødre som ikke har vært 
aktivt med på en stund. Han forteller videre at 
embedet som Riks Stor Skattmester er et ære
fullt og viktig embede. Ikke minst viktig med å 
forvare og forvalte Ordenens økonomi for at vi 
hele tiden skal ha midler til den videre drift. 

En ettermiddag med 
Riks Stor Skattmester  

Henning Brørby
Horten er en skråning, og bror Henning og fru Kristin bor i den øvre  

bydelen med panoramautsikt til sentrum, Bastøferja og hele veien til Moss.  
Bardens utsendte blir invitert på kaffe i ettermiddagssola på østsiden. 

Ved ROE Rolf A. Eriksen

Mange av våre brødre vet lite om våre Riks Stor Embedsmenn –  
Ordensledelsen – som er valgt og installert for perioden 2019-2023.  

I de følgende utgivelser av Barden vil vi presentere samtlige riksstorembedsmenn.  
Denne gangen er turen kommet til Riks Stor Skattmester Henning Brørby.
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Intervju

Covid19 tiden som vi er inne i, og ikke vet 
hvor lenge den varer, må sette fantasien i sving 
hos alle grunnlosjer for å søke muligheter for 
alternative inntekter til losjene er oppe og går 
igjen. 

Samtalen med bror Henning tar ikke mot slut
ten før ettermiddagsola hviler i vest og kaster 
kald skygge på terrassen vår. Takk for samta

len, et godt håndtrykk og sakte gange mot døra. 
Forbi pianoet som Kristin mestrer og gir klang 
i stua når fem barn og seks barnebarn får prøve 
seg. 

Hvis de skal ha det helt stille drar de på hytta 
på Dagalifjell.

Riks Stor Skattmester Henning Brørby.
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Det var tidlig i syttiårene at noen av damene i 
Druidenes Damegruppe begynte å orientere 
mot losjevirksomhet. Mer akiv del i losjearbei
det var ønsket av mange. Den mer konkrete 
tilnærmelsen til Den norske Druidorden kom 
ved henvendelser til Ordensledelsen 10 års tid 
etter at damelosje først hadde blitt et tema. Vi 
leser av referat fra bror Reidar Syversen at 
Ordensledelsens holdning var positiv, og uten 
denne positiviteten ville det ikke ha vært noe 
tema. Han forteller videre om noe av premis
sene for etableringen av Birgitta losjen. 

•  Det viktiste var at det ble vellykket  
første gangen.

•  Mislykkes vi, ville hele arbeidet være 
bortkastet.

•  Oppstart der hvor det ikke var  
damegrupper før.

•  En veileder oppnevnt fra 
Ordensledelsen skulle lede arbeidet. 

Ordenens Heraldiker og den bror som også var 
den fremste til å utvikle våre ritualer, bror Knut 
Ofstad hadde forberedt seg og satt inne med et 
opplegg for damelosjer. Han påtok seg det vik
tige arbeidet å skrive ritualene som nok har en 
viss tilknytning til Druidisk bakgrunn. Men de 
er utarbeidet for damelosjer med den likhet 
som alle Ordensritualer har med hverandre. 
Bror Reidar ble valgt til oppgaven som vei
leder.

Nå var også de svenske damegruppene aktive i 
samme temaet – å danne damelosjer innen 

Birgittalosjen
Rettferdighet – velgjørenhet – medmenneskelighet.

Ved Rolf Anker Eriksen
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FGDO i Sverige. Da var jo damelosjer et  
særdeles viktig tema under Skandinavisk 
Embedsmannskonferanse i Sandefjord den 17. 
april 1984. Her kom de tydelige ønsker fra 
damene fram, og det sto jo respekt av 
Marialosjen i Frimurerordenen og Rebakka 
losjer i Odd Fellow. Det burde jo være mulig å 
utvikle en Orden for damer når vi allerede 
kjente til og har møtt druidiske Ordenssøstre i 
USA, Australia, New Zealand og England. 

Ordenledelsen i Skandinavia tok damene på 
alvor og samarbeidet for å bringe fram en kon
klusjon fra FGDO`s side. Sture Håkansson, 
Sverige, Knut Ofstad, Norge og Hartvig 
Jørgensen, Danmark ble valgt til å foreslå den 
videre utvikling innenfor tilhørighet, ritualer, 
symbolikk og det som skulle være bakgrunn og 
kjennetegne damelosjen. Det skandinaviske 
samarbeidet førte i studier fram til de keltiske 
stammers urgudinne som representerer det 
evige kvinnelige prinsipp universet og naturen. 
Hun som ble kalt Brigid, Birgit eller Birgitta 
som betyr den som lyser klart.

Damene på Hamar og i Elverum dannet nye 
damegrupper med målet å danne en damelosje. 

Gruppene tok navnene Frøya og Isis. 22. mai 
1984, vel et år etter damegruppenes stiftelse, 
inviterte Den norske Riksstorlosje

landets damegrupper til et møte i Drammen 
hvor bror Knut Ofstad orienterte om Ordenens 
planer. Møtet var meget godt besøkt, og det ble 
også her gjort tydelig at det ikke var tale om 
noe som skulle komme istedenfor dame
klubbene. Vi ser av nevnte referat fra møtet at 
mottakelsen var blandet, og det var mye skep
sis ute og gikk.

Damene på Hamar og Elverum gikk sammen 
om å starte de to første Birgittalosjer. og når 
bror Reidar mente damene var vel forberedt ble 
søknad om stiftelse sendt Den norske Riks
storlosje den 6. juni 1984. Birgittalosjen i 
Norge var etablert den 10. november 1984. 
Ritualene var bygget over begrepene tro håp og 
kjærlighet. 

Birgittalosjen i Norge ledes av Den norske 
BirgittaRiksstorlosje med 6 Storlosjer og 26 
grunnlosjer, og vi forstår av det vi leser at 
Birgitta – Søstrene regner bror Knut Ofstad 
som far til det som er skapt for Birgittalosjene.
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På flyttefot
Jeg skal flytte, det medfører mye rydding og mange møter 
med glemte ord. 

Noen av møtene kunne jeg vært for uten, mens andre møter 
blir gode og gjør meg glad og fornøyd. Slik som med disse: 

Skal jeg finne min plass, må jeg akseptere min egen litenhet.

Verden er ikke avhengig av meg, men jeg av den. Slik også 
med Losjen, den vil fint klare seg uten meg, men kan jeg 
klare meg uten den hjelp den kan gi?

Skal jeg finne min plass, må jeg akseptere og ikke minst 
godta forgjengelighet.

Jeg må ha det tidsaspektet på livet mitt. Det vil gjøre tiden 
kostbar, jeg må benytte den og jeg må gjøre det nå.

Syvende far i huset

Riks Old Erk og  
Hedersdruid Reidar Syversen

Losje Druidstjernen
Flere representanter fra Ordensledelsen var 
tilstede og så vel gamle som nye bekjente 
samt en feststemt losje Druidstjernen dannet 
en høytidelig ramme rundt tildelingen av 
Senior Veterantegn den 14.01.2020 til en  
fortsatt svært aktiv og velfortjent bror  
Per Kristian Skar. 

Sittende f.v jubilanten Per Kristian Skar og  
EE Espen Kveil. Stående bak f.v. RSSkm 
Henning Brørby, RSME Asbjørn Strand,  
RSCM Otto Grønningen.
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Ideelt om Tillit 
Ved EE Hans O. Tofterå, losje Kriton

Ordet «TILLIT» er et PALINDROM, altså et 
ord som er likt enten det leses forfra eller 
bakfr a.

Men ordet er også navnet på en utrydningstruet 
holdning – motet til å fortsette å stole på den 
andre, tross risikoen for å bli snytt.

Jeg fikk besøk av en gammel kompis fra 
Bergenstrakten. Da han kom hjem til meg var 
han helt oppslukt av en episode han hadde opp
levd ved minibanken til Nordea litt tidligere.

Han hadde havnet bak en eldre (les: skikkelig 
gammel) dame i køen. Da det ble hennes tur 
vendte hun seg mot ham og lurte på om han 
kunne hjelpe henne å ta ut penger.

«Fem tusen kroner skal jeg ha,» sa hun og rakte 
ham kortet og en liten lapp med koden på. 

Han nølte først, men gjorde etter hvert som hun 
sa. Ti strøkne femhundrelapper raslet ut, peng er 
som han leverte til den gamle damen sammen 
med kortet og lappen med koden. Den gamle 
damen takket for hjelpen og gikk videre. Som 
om ingen ting hadde hendt. Som om dette var 
noe man gjør.

Det har gått en tid siden dette skjedde, og for 
øyeblikket er jeg opptatt med hummerfiske. 
Men nå for tiden, når aviser og andre medier er 
fulle av historier om ondskap og kulde, har jeg 
tenkt overraskende ofte på den episoden ved 
minibanken i Moss. Jeg har bevisst vendt meg 
til den, manet frem bildet av den lille damen 
med den store tilliten.

Bare en forvirret gammel dame? Et lykketreff 
at hun havnet i samme kø som en samvittig
hetsfull Vestlending?

Jeg tror det er større enn som så, at de begge 
utgjør et motstykke, en slags sperreild mot 
ondskapen.

For det skjer noe håpefullt hver gang noen tør 
å vise sin hjelpeløshet og noen lar være å 
utnytte den.

Det burde være selvsagt, men det er det på 
ingen måte.

Det interessante er ikke bare at damen uten 
forbehold stolte på en fremmed, men det hand
lingen gjorde med ham. Det var slående hvor 
mange ganger han vendte tilbake til det i løpet 
av besøket, hvor fortumlet han var, hvor stort 
det var for ham. Den korte opplevelsen ved 
minibanken farget hans opplevelse av Moss. 
Det er sånn tilliten fungerer, den skaper noe i 
helt konkret forstand, og det er derfor vi ikke 
har råd til å miste den.

Så lenge der finnes en sånn gammel dame, er 
det håp. Den som bagatelliserer henne, slokker 
dette håpet og forminsker verden.

Derfor holder jeg fram minnet om henne som 
et skjold mot ondskapen, og sier til meg selv at 
slik ser verden ut. Også. 

Hver gang man stoler på noen, en kollega, en 
livsledsager, et barn eller en bror, utsetter man 
seg for en viss risiko for å bli utnyttet, men man 
tilfører også livet noe uunnværlig.

Kanskje det eneste som kan utfordre ond
skapens hånflir.

Edel Erk Hans 
O. Tofterå,  

losje Kriton.
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Daværende verdenspresident i IGLD Erling Freitag.

Druidene 
Avskrift av samtale med Erling Freitag i Aftenpostens A-magasin 13. april 1991. 

(Journalist Lars-Ludvig Røed – avskrift FEJ) 
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Han er verdenspresident og bor i Åsveien i 
Tønsberg. Han er blikkenslager og druid, 
neste n 2000 år etter at den siste opprinnelige 
druid ble massakert av romerske soldater. Han 
er en vennlig, vanlig norsk mann og leder for 
verdens 700 000 – 800 000 druider.

Erling Freitag tar imot oss i Druidenes Hus. For 
Tønsberfolk best kjent som Gimle selskaps
lokaler, et sted for bryllup og konfirmasjoner. 
Men eieren er druider og hele 2. etasje er deres 
rike, avstengt for andre. Her finnes «Lunden», 
møtestedet. Og her foregår de rituelle møtene 
med påfølgende brødresamvær. Her er Erling 
Freitag en hjørnesten. I oktober 1990 ble han 
valgt til president i IGLD – International Grand 
Loge of Druidism. Et verdensforbund av drui
der, en organisasjon som så dagens lys i 1781. 
En Engelsk herre, Henry Hurle, fikk den origi
nale ide` å gjenopplive druidkulturen. En kul
tur som ble smadret i år 60 e.Kr, av et Romerrike 
som ikke likte avvikere. Og druidene var 
annerledes, de var keltiske prester bosatt i 
Gallia og på de britiske øyer. Leger, filosofer 
og skalder var de også, og kanskje viktigst: 
Folk tilla dem magiske krefter, de ble binde
ledd mellom mennesker og guder. En druid var 
ingen hvemsomhelst. Men i dag da? Magiske 
krefter er det dårlig med, druidene ruver ikke i 
landskapet.

– Vi er normale menn fra alle samfunnslag og 
politiske leirer, forsikrer Erling Freitag og hans 
riksstorbibliotekar, han er rektor i Hamar og 
heter Reidar Syversen. I Norge er de 1500
1600 menn organisert i 28 losjer. De er stolte 
av sine «røtter» og den gamle druidkulturen, 
men snakker nesten motvillig om historien. 

Fortiden er druidismens bærebjelke, og sam
tidig merkelig fjern for medlemmer med dress, 
bil og huslån. Druidene omfavner sine forfedre 
– og holder dem på avstand.

– Den historiske bindingen er ikke så veldig 
viktig. Det vi kan gjøre i 1990 er viktigst. Vårt 
historiske utgangspunkt, kombinert med 
dagens virkelighet utgjør vårt læreverk. Det er 
i dag vi lever, vi må se fremover, ikke drukne i 
fortiden, sier Erling Freitag.

Hvorfor blir norske menn druider?

– Vi er kanskje på jakt etter et fast holdepunkt, 
et sted å fylle drivstoff. Et sted der du er trygg, 
der det ikke stilles krav som i arbeidslivet. Du 
kan selv bestemme tempoet og utvikles som 
menneske, oppleve fellesskap.

Hvordan får dere det til?

– Brødrene holder innlegg, vi bruker musikk, 
snakker sammen, her kan man meditere og 
tenke gjennom sin egen situasjon.

Og så har de selvsagt dette unevnelige: seremo
niene. Ritualene de ikke vil snakke om, de tier 
akkurat som frimurerne og tempelriddere. For 
også her er prosedyrer som skal forbli hemme
lige, symboler som skal forbli hemmelige sym
boler som ikke må avsløres. Joda vi slippes inn 
i Lunden, salen der det foregår. Et grønnmalt 
rom, stoler langs veggene, tre talerstoler. Et 
landskapsbilde på den ene kortveggen, et stort 
tre på den andre. Men alle symboler, alle effek
ter er fjernet, de tas frem til møtene. Selv en 
tilsynelatende vanlig syvarmet lysestake fjer
nes før fotografering får skje. Årsaken er 
denne:

Deres «forfedre» var keltiske prester, bindeledd mellom mennesker og guder.  
Dagens druider er norske menn med tro på samhold, seremonier og ettertenksomhet.
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– Vi tror vi ødelegger møtet med seremoniene 
hvis vi snakker om dem eller viser dem frem. 
Vi ønsker ikke å fjerne høytiden, sier Freitag. 
Han og de andre mennene i mørk dress, på 
høytismøter i smoking. Med sine ordener og 
kjeder, prydet med ordenens symboler.

– Ikke for verdighetens skyld, men for å vise 
hva vi kan forvente av hverandre, sier presiden
ten. Den rituelle delen av møtet skal bidra til 
læring og utvikling, her finnes læresetninger og 
en dose livsfilosofi. Vi vil skape en stemning, 
gi en person indre ro. Hovedmålet er å få folk 
til å jobbe med seg selv, sier Reidar Syversen. 
Mens andre broderskap (som f.eks. frimurerne) 
fremstår som kristne, har druidene forbud mot 
å diskutere religion og politikk. Vi vil være 
nøytrale. Hos oss omgås humanetikere og 
person lig kristne uten problemer, sier Erling 
Freitag.

Allikevel operer druidene med «altets fader» 
- og hva betyr så det ?

– Alle mennesker er vel klar over at det finnes 
et høyere vesen. «Altets» fader er et felles
begrep for en utvikling. For meg personlig 
betyr det Vårherre, for andre noe annet. Jeg tror 
ikke begrepet skremmer våre humanetikere. 
Det viktigste er ikke hva vi kaller det, men det 
miljøet vi skaper.

– Druidlæren opererer med tre utviklings
stadier. Det første, der man lærer å beseire sin 
onde natur, det annet der medfører en videre 
utvikling i selvbeherskelse og medmenneske
lighet, det tredje er en slags vesenløs tilvær else, 
nirvana.

Og som verdenspresident begynner man kan-
skje å nærme seg dette mystiske nirvana?

– Nirvana må ikke tas for bokstavelig. Men 
hvis vi klarer å bli kvitt egoismen, opptre 

uegennyttig, er vi kommet langt, sier Freitag, 
som er lite opptatt av denne delen av druid
kulturen.

Men er det mulig å nå Nirvana?

– Jeg har iallfall ikke kommet dit. Det er et 
langsiktig mål. Vi tenker ikke så mye på de tre 
stadiene, ser det heller som en jevn utvikling. 

Dere mener mennesket er ondt av natur?

– Om ikke i utgangspunktet, så er det i et hvert 
fall mye i verden som gjør oss onde. Og vi gjør 
mye vondt mot oss selv fordi vi ikke kjenner 
oss selv.

Det er ikke bare nirvanabegrepet som er  
eksotisk i druidenes verden. Her dukker også 
lærdommer fra trollmannen Merlin opp, sagn
figuren som bisto kong Arthur og ridderne av 
det runde bord.

– Merlin var trolig bard – en som sang og 
skrev, en parallell til vår skald. Vi har en del 
ting, ja, som tilskrives Merlin. Men navnet 
betyr lite, innholdet, innholdet er viktigst, sier 
Reidar Syversen. I dag heter for øvrig de 
nors ke druidenes månedsblad «Barden».

Så de historiske forbindelsene pleies. Men det 
er høyst uklart hva de moderne druidene egent
lig bringer med seg av arven fra forfedrene.

– Selv om enkelte franske druidgrener visst
nok skal ha en ubrutt historie, var den gamle 
druidkulturen muntlig ingenting ble skrevet 
ned. Det lille som finnes av kunnskaper, skriver 
seg fra senere historikere. Da de moderne drui
der dukket opp på slutten av 1700 tallet, var det 
derfor ikke «ektheten» som var mest frem
tredende. Snarere var druidismen en slags 
hjelpe organisasjon, der medlemmene skulle 
bistå hverandre. Det sosiale sikkerhetsnett, slik 
vi kjenner det, fantes ikke. Å være druid var en 
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forsikring mot fattigdom. I Australia har orde
nen helt frem til i dag hatt denne karakteren. 
Og de norske druider har stadig en egen forsik
ring, gruppelivsforsikring. Dessuten driver de 
humanitært arbeide, fortrinnsvis i form av 
pengegaver til institusjoner e.l. – med diskret 
avsender.

Som de fleste nordmenn klarer druidene seg i 
dag greit økonomisk på egen hånd. Likevel er 
samholdet den bankende puls i ordenen. Her 
kan nære venner finnes. Brødresamværet (etter 
seremoniene) er viktig. Her knyttes sosiale 
bånd, her er diskusjoner og prat, her nytes et 
glass vin og spises det. Druidene er både en 
organisasjon med idealer og en hyggelig herre
klubb. I blant holdes det familiesammen
komster, og hustruer får være med på såkalte 
etterlosjer. Men uten seremonier, selvsagt. 
Kvinner som måtte ønske noe mer, henvises til 
Birgittalosjen. Den drives etter de samme  
duidiske prinsipper som druidlosjen.

Verdenspresidenten og riksstorbibliotekar ser
verer varme smørbrød denne ettermiddagen på 
Gimle, tilberedt av restauratøren som leier og 
driver druidhuset. Lignende hus finnes i syv 
andre byer, ellers leier druidene seg inn hos 
andre broderselskapslosjer, særlig Odd Fellow. 
En kontingent på 700800 kroner året sørger 
for den daglige drift og møtene er annenhver 
uke.

Denne dagen summer det av akttivitet i Gimles 
2. etasje. Et opptaksmøte for nye medlemmer 
skal forberedes, symboler og effekter skal hen

tes frem og plasseres riktig. Grunnlosjene (som 
i Tønsberg heter Druidstjernen og Sagalund) er 
inndelt i tre grader. Deretter kan man bli med
lem i en storlosje, som består av fire – fem 
grunnlosjer og har tre nye grader. Alle de lokale 
losjer er dessuten underlagt riksstor losjen. 
Styringen av losjene ivaretas av medlemmer 
som har oppnådd minst 3. grad. Et embeds
mannskollegium på syv fungerer i to år.

Alle – eller nesten alle over 5. grad bærer en 
spesiell ring. De innvidde kan også gjenkjenne 
en druid ut fra jakkemerket. En spesiell hånd
hilsen har de dessuten, en druid vet når han har 
med en annen druid å gjøre. Men enhver antyd
ning om kameraderi, for eksempel i arbeids
livet, avvises bestemt.

Bestemt avvises også de «moderne druidene 
som har dukket opp i Storbritannia. Med sine 
hvite flagrende kapper og dyrkingen av feno
menet Stonehenge, blir det hele for viltert og 
løssluppent for de «ekte» druidene. For Freitag 
og hans 700 000800 000 følgesvenner er 
kjekke, greie, stødige menn. Såpass stødige er 
de at det brødrene selv iblant advares mot for
gubbing og høy gjennomsnittsalder. Men også 
en traust og lite PRkåt organisasjon kan ha 
sine ambisjoner. Som det heter i druidenes 
introduksjonshefte: «Det er en mektig beve
gelse vi representerer, og den griper stadig mer 
om seg, og på lengre sikt bør den kunne bli en 
stadig viktigere global kulturimpuls.»

Avskrift etter Aftenposten: 
Tekst Lars-Ludvig Røed, Avskrift FEJ

Det er ikke hva vi spiser, men hva vi opptar i oss av næring som gjør oss sterke.
Det er ikke hva vi tjener, men hva vi sparer som gjør oss rike.
Det er ikke hva vi leser, men hva vi husker som gjør oss lærde.
Det er ikke hva vi forkynner, men hva vi utfører i gjerning som gjør oss gode.
Dette er gamle enkle sannheter, men de glemmes ofte av Fråtseren, Ødelanden, Bokormen og Hykleren
(Lord Bacon)
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Fra grunnlosjene

Generalforsamling i Den norske 
Druidorden FGDO`s Bidragskasse

Dette året vil gå inn i historien 
som et spesielt år, slik er det 
også blitt for Bidragskassen 
vår. I flg. vedtektene skal 
General forsamling avholdes 
innen 31.mars etter utgang av 
regnskapsåret. Innkalling til 
General forsamling ble sendt ut 
i god tid til tillyst General
forsamling 21. mars,  men så 
kom covid19 eller som vi kal
ler den Corona pandemien og 
alt ble satt på vent. Så ble den 
utsatt til 12. september.

Så ble igjen alt avlyst inntil 
videre og styret besluttet da at 
vi skulle foreta en General
forsamling via epostavstem
ming. Epost med nødvendig informasjoner og 
skjemaer til samtlige som Generalforsamling 
skal bestå av, altså: Bidragskassens styre  
m/revisor, Ordens ledelsen og samtlige Stor 
Edel Erker ble sendt ut 17. august med svar
frist 25. august.

Gjennomføringen ved hjelp av epost gikk 
meget greit og det ble mottatt 20 avstemminger 
av 24 utsendte. Altså var det 4 General
forsamlingsrepresentanter som ikke avga 
stemmer.

•  Årsberetning og regnskap ble enstemmig 
godkjent

•  Donasjon til Radiumhospitalets legater for 
forskning på Prostatakreft kr. 200.000 ble 
enstemmig godkjent.

•  Inntredelsesavgift og årspremie ble uendret 
på kr. 450

•  Bidragsutbetaling etter brødres dødsfall ble 
uendret på kr. 27.500

• Følgende ble valgt:
 • ROE Svein G. Madsen, losje Myrica
 • ROE Petter Solberg, losje Fraternitas
 • OE Øyvind Fr. Fensgård, losje Fraternitas
 • OE Arnt Helge Dahle, losje Ovatstjernen
  •  Styret velger selv sin formann jrf. 

Vedtektene.

•  Revisor ROE Jan Edvard Ekenes, losje 
Druidstjernen.

Når det gjelder donasjon til Radiumhospitalets 
legater til forskning på Prostatakreft er vi nå 
kommet opp i kr. 1.250.000.

En meget spesiell Generalforsamling i Den 
norske Druidorden FGDO`s Bidragskasse er 
dermed blitt historie.

Første styremøte i Bidragskassen etter Generalforsamling.  
Fv.: Styreformann Svein G. Madsen, Sekretær Øyvind Fr. 
Fensgård, Styremedlem/Daglig leder Petter Solberg ny, avgått 
Styremedlem/Daglig leder Finn Egil Johannessen, Styremedlem 
Arnt Helge Dahle fraværende.
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Ideelt

Bardene
Hvorfor ble bladet vårt hetende BARDEN? 

I Barden nr. 1 årgang 1 - august/september 1953, altså for 67 år siden, 
kan man lese hvorfor. Redaktør var Gustav Arnvard.

«BARDENE» 
I alle gamle historiske skrifter og bøker om 
kelterne fremgår det hvilken viktig rolle bar
dene spilte. Fra vår egen historie kjenner vi 
beretningene om fortidens skalder og den posi
sjon de hadde hos sine medmennesker, men 
kelternes barder› hadde en langt større posi
sjon. De var ikke bare skalder og sangere, men 
også fortellere av sagn og historiske beretnin
ger og erstattet på en måte fortidens behov for 
teater og operaforestillinger, aviser og bøker. 
Deres beretninger og sanger gikk i arv så å si 
fra munn til munn uten at noe ble nedskrevet. 

Vi kan forestille oss hvordan kelterne i lange 
vinterkvelder samlet seg rundt ildstedet i høv
dingenes trepalasser og med spent oppmerk
somhet betraktet barden eller «sceliden» når 
han i skjæret fra ilden berettet sine «scels» eller 
historier, eller hvordan de andektig lyttet når 
tiarden grep i «krottans» strenger og sang for 
dem om bragder som deres forfedre hadde 

utført i fordums tid i fremmede land blant 
fremmede folk. Ynglingenes øyne lyste og 
terne nes vakre kinner rødmet under bardenes 
oppildnende sanger om elskovseventyr og 
helte dåder. 

Det finnes mange fortellinger om kjente barder 
som er foreviget i historien, men dette kan vi 
muligens få anledning til å komme tilbake til 
senere. 

Da det ble spørsmål om hvilket navn vi skulle 
velge for bladet vårt, fant vi snart ut at intet 
annet navn ville passe bedre eller si så meget 
om formålet vårt som navnet «BARDEN». 
Likesom de gamle barder håper vi gjennom 
dette bladet også å kunne gi beretninger både 
fra gammel og ny tid for alle medlemmene av 
vår tids moderne druidorden. La oss håpe at 
dette kan lykkes oss, og at bladet kan bli en 
verdig erstatter for de gamle kjente bardbrødre. 

Red. 
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Ideelt

Alle medlemmer i en druidlosje blir minnet om 
behovet for rekruttering.

Vi føler sterkt vår egen tilhørighet, og mange 
av oss gir egne venner muligheten til å få dele 
de gode opplevelsene. Hyggen, samholdet, 
læreprosessen og ikke minst tilhørigheten til en 
organisasjon med rike muligheter til å delta i 
ledelsen i en losje om en vil. Eller bare nyte 
samholdet og brorskapet. Men er vi gode nok 

til å ville dele opplevelsene med våre kjente og 
gode venner? Rekrutteringen har gått bra. Men 
medlemsveksten synes å stagnere eller avta. 
Skal vi tro og akseptere at voksne menn lever 
et annet liv enn voksne menn gjorde før? Skal 
vi gå inn i troen på at samhørigheten og gleden 
vi selv har er gammeldags og ikke lenger moti
verer voksne menn?

Rekruttering igjen.  
Hringarmodellen.

ROE Rolf Anker Eriksen, journalist

ROE Roar Olsen, losje Hringar
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Ideelt

Helt fra losje Nordstjernens første år fra 1935 
alene på den druidiske stjernehimmelen i  
Norge – har det vært sterk motivasjon for med
lemsvekst, og Den norske Druidorden har 
lykke s. Nå ryktes det at summen av utmeld
inger og dødsfall er nesten like stor som rubrik
ken med nye medlemmer. Dette bekymrer flere 
av oss. Hva gjør vi?

Hringarmodellen har blitt et kjent begrep for 
mange. Der på Hønefoss har brødrene gjort noe 
spesielt, og som Bardenskribent henvendte jeg 
meg til eehringar@fgdo.no. Edel Erk Eigil 
Søndergaard svarte med å fortelle at

det var ROE Roar Olsen som satt ideen ut i 
livet og laget invitasjon og informasjonsmate
riell til presentasjon for interesserte.

Bror Roar Olsen møtte på Fretex i Tønsberg til 
en kaffeprat om Hringars rekrutteringsmodell, 
og han fortalte villig og engasjert.

«Det begynte med at hver bror ble bedt om å 
oppgi minst ett navn på en mulig kandidat. 
Kjente og ukjente menn på Hønefoss fikk et 
hyggelig brev fra losje Hringar med invitasjon 
til informasjonsmøte. Etter vårt første informa-
sjonsmøte i 2011 har vi tatt opp hele 37 
søkende. Av disse har vi 31 aktive og frem-
møteglade brødre. 

Det som også er utrolig gøy når man ser fra 
sidelinjen igjennom disse årene som har gått 
at, - av alle disse brødre fra første opptak har 
syv av brødrene vært eller er i embeter. Pr. i 
dag er rollene fordelt på EE, ME, SKTM, CM 
og IV. Håndbarder er også fra denne periode. 
Flere av brødrene er også med i diverse 
utvalg.» 

Her kan Bardens utsendte legge til at Edel Erk 
som svarte på min henvendelse er en av de 
menn på Hønefoss som fikk invitasjon til et 
informasjonsmøte.

Møtet var meget godt forberedt med noe å 
spise til kaffen og en fin og informativ rekke av 
skjermbilder som støtte til foredraget.

Gode forberedelser med en innsats fra alle 
losjebrødrene er altså et grunnlag for vellykket 
rekruttering i losje Hringar. Det er nok godt 
mulig at bror Roar Olsen vil gi en hjelpende 
hånd om det er andre grunnlosjer som vil kopi
ere Hringarmodellen.

«Å forsømme å smi mens jernet er varmt, kan 
ikke gjøres godt igjen ved å hamre på det 
etter at det har blitt kaldt»

(Ruskiv)
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Ideelt

Ideelt innlegg ved opptagelse  
av tre nye riddere

Det ideelle innlegget ble holdt av Ridderen av Poesien, Rolf Anker Eriksen.  
Han gratulerte de tre nye Riddere med opptagelsen. Han talte videre om hva 

grunnleggeren av Druidordenen i Norge, Knud Boye skrev i Barden nr. 1 fra 1955. 

Ved ROE Rolf Aker Eriksen

«La det bli en æressak for oss Druider at vi 
opptrer slik at vi blir aktet av alle. La oss gå 
som levende reklame for vår sak. La vår per
sonlighet vekke interesse blant dem som ennå 
ikke er med oss, og som er ukjente med våre 
gode idealer: Brorskap, renhet og velgjøren
het». 

Det var dette som fenget hans interesse når han 
hørte om Druidordenen tjuefem år tidligere. Gå 
ut i livet med disse gode formål for øye, og 
husk at et medlemskap alltid forplikter. Arbeid 
for fortsatt god fremgang for Druidlosjene, og 
måtte den Druidiske ånd lyse på vår vei og vare 
hele livet ut. Det var mange som gjorde hans 
ord til sine, og i dag er vi i Druidordenen 12 
storlosjer, 60 grunnlosjer og nær 3000 medlem
mer. 

Denne veksten vi har hatt i disse årene, er den 
gleden og energien brødrene gir for å bevare og 
tiltrekke nye medlemmer. I dag er det ofte en 
annen rolle for mannen i familien som gjør at 
tiden ikke alltid strekker til, og få av oss kan 
sette av tid slik menn var privilegert til å gjøre 
for noen år siden. Men vi må fortsatt arbeide for 
at vår Orden får en god vekst. Hva kan vi friste 
med når vi snakker med en ny kandidat? Jo, det 
er Brorskap, hygge, ideell læring, brodermåltid, 
internasjonal tilknytning og utfordringer i 
lederoppgaver. Men dette sier vel ikke så mye 
for en ukjent? Men når den ukjente kommer 
nærmere vil han oppdage noe annet som frister 

å søke medlemskap. Det er tryggheten og kjær
ligheten til druidismen og brorskapet som 
strømmer fra oss når vi snakker om det. 
Interessen og gleden ved å være Druid avtar 
ikke, men det er den enkelte bror som må gjøre 
en innsats ved å spre budskapet om vår Ordens 
vekst og fremgang. Vi er den eneste Orden i 
Norge som har vekst i medlemstallet, et arbeid 
vi må fortsette med. Det utfordrende arbeidet 
som kreves er å bedre fremmøte  og rekrutte
ring må vi alle stå sammen om. 

ROE Rolf Anker Eriksen.
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Historiske tilbakeblikk fra 
De Druidiske Samlinger Ordensarkivet

Min losje Allbota og dennes spesielle stiftelse.
Erindringer, protokoller, m/mulige huskefeil, ved Hedersdruid og ROE Finn E. Johannessen

Å bla i gamle protokoller er interessant og får min
ner til å dukke frem. Det har skjedd så mye  i min 
losje, rundt om i alle losjene og i vår Orden. Helt 
fra den første losjen i Norge ble stiftet, losje 
Nordstjernen 9. februar 1935 frem til i dag 85 år 
senere. Min løpebane i losje Allbota er ikke så 
lang, men du verden så tiden går, det er jo blitt 
over 46 år og for noen rike år for meg, utrolig. Så 
flott å bli kjent med så mange brødre landet rundt, 
få anledning til å være embetsmann både i egen 
losje, og i Riksstorlosjen i 20 år. Og nå på mine 
eldre dager få lov til å være her på De Druidiske 
Samlinger og Ordenens Arkiv, jeg føler meg så 
heldig og privilegert.

Men denne gangen vil jeg skrive om min losje, 
losje Allbota som ble stiftet for over 63 år siden. Å 
for en stiftelse, nå skal dere få lese:

En bror og stifter av losje Druidstjernen bør spesi
elt nevnes, br Mikael Haakonsen. Opprinnelig fra 
Sandefjord men flyttet og bodde i Tønsberg. Han 
var den som tok initiativet til at losje Druidstjernen 
måtte få en datterlosje i Sandefjord, ja  og så satte 
de i gang med å skaffe brødre i Sandefjord. Br 
Mikael er nok den viktigste br for at losje Allbota 
ble virkelighet.

Det fortelles at stiftelsesmøtet ble holdt i hjemmet 
til Odd Eliassen, etasjen over Odds vulkanise
ringsverksted i Museumsgaten, med en hyggelig 
Torskemiddag og stiftelsen fant sted der og da 
mandag 11. mars 1957,  ja det er faktisk sant. Min 
losje er nr. 7 og på den tiden var nok ikke forma
litetene slik som de er i dag. Tilstede ved denne 
Torskemiddagen hvor losje Allbotas ble stiftet var: 
RSEE Ingvald Falkø, RSME Oscar W. Pettersen, 

Losje Allbota stiftelse 11.mars 1957, her fra Lundinnvielsen på Hotell Atlantic 30.mars 1957, 
fv.: fung. RSOE Alfred Breland, RSME Oskar W. Pettersen, EE J. Willy Holmgren, RSEE 
Ingvar Falkø, Tj OE Gunnar Christensen-Moe, fung. RSV Hans Dahle.
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RSV Hans Dahle, ROE Alfred Bøhle og ROE 
John Basberg. I tillegg kom stifterne: Gunnar 
ChristensenMoe, Erling A. Eliassen, J. Willy 
Holmgren, Odd Eliassen, Stellan Edquist, Ragnar 
Abrahamsen, Sverre ChristensenMoe, Gudmund 
Bjørvik var forhindret da han var på Hvalfangst. 
Det må ha være en av vår Ordens mest spesielle 
stiftelser.

30.03.1957, var det lundinnvielse for losje Allbota 
i Festsalen på Hotell Atlantic. Presis kl.19.00 ble 
dørene åpnet til losjelokalet (Festsalen) i hotell 
Atlantic og møtet høytidelig åpnet av RSEE 
Ingvar Falkø, hvoretter losje Druidstjernens 
embetsmenn trådte inn i lokalet for å overta 
embetsplassene etterfulgt av brødrene fra de 
losjene i Norge, til sammen 62 brødre. Den vakre 
salen med tepper og utstyr fra losje Druidstjernen 
dannet en vakker ramme om begivenheten. EE 
Harald Borge, åpnet møtet og ønsket alle hjertelig 
velkommen og uttalte sin glede over at Druid
stjernen kunne stå som arrangør ved innvielsen av 
vår 7. losje.

Etter den rituelle innvielse uttalte RSEE Ingvar 
Falkø at det var ham en stor glede å innvie denne 
Lund, og han ønsket at det måtte bli til stor glede 
og fremgang for losjen og Den norske Riksstorlosje. 
EE br Harald Borge takket og gledet seg over at 
det ble satt pris på de tiltak som hans losje hadde 
satt i verk.

Losje Allbota avholdt sitt første ordinære møte i 
Tønsberg hos losje Druidstjernen 25. april. 
Hvorfor det ble i Tønsberg fremgår ikke av proto
kollen, men skyldes antagelig at Hotell Atlantic 
ikke var ledig. Dette var et Ovatmøte med resep
sjon og losjen tok opp 4 nye brødre og var da 
allerede blitt 13 brødre. Det fremgår av protokol
lene at losjen alltid dekket alle embetsplasser og 
medhjelperplassene, med hadde stor hjelp fra 
moderlosjen Druidstjernen som var svært aktiv til 
å hjelpe datteren vel i gang.

De som var tilstede på Riksmøte 2019 opplevde 
også et losjemøte og festmiddag i Festsalen på 

Hotell Atlantic, men da var vi 119 brødre. Selv da 
var det god plass i losjelokalet (Festsalen). Tenk 
dere da hvorledes det var i losje Allbotas tid der, i 
1957 hadde losjen 8 brødre.

Noen av stifterne har fortalt meg om den tiden, 
servitørene var jo svært nysgjerrige på hva som 
foregikk der inne i salen deres. Det er en balkong 
i Festsalen og der forteller Sverre ChrMoe meg at 
de så teppet glipe og noen «servitørøyne» som 
stirret på det rare som skjedde i Lunden til losje 
Allbota. Lunden (Festsalen) er jo så stor at det 
måtte nok kraftig røst fra embetsmennene for at 
brødrene skulle høre dem. Brodermåltidet og 
etterlosjen foregikk fint der etter hva jeg er blitt 
fortalt. På Riksmøte fikk jo brødrene erfare at det 
var en mindre sal/salong ved siden av Festsalen. 
Der hadde brødrene sitt brodermåltid og sin etter
losje. Ellers så ble alt utstyret lagret i 4. etasje 
mens Lunden lå i 2. etasje slik at det måtte bæres 
opp og ned til hvert møte. Lokalene var fine, men 
at de passet til losjebruk var nok å ta for hardt i. 
Som i alle nystartede losjer er alltid pågangsmot 
og energi fremtredende egenskaper hos brødrene, 
det må også være til stede for å drive losjen frem
over. 

I 1962 hadde losje Allbota vokst til 29 brødre og 
drømmen om et annet lokale eller kanskje et eget 
Druidenes Hus i Sandefjord hadde engasjert brø
drene i lang tid. Enkelte ivrige brødre hadde lenge 
vært på utkikk etter et eller annet prosjekt som 
kunne passe til losje Allbotas bruk. 29. mars 1962 
ble en lykkelig dag for losje Allbota. Denne dag 
ble Sandarveien 6 avertert til salgs i byens aviser. 
10.04.1962 blir kontrakt om kjøp skrevet og losje 
Allbota er blitt huseier. Men historien om at losje 
Allbota kjøper sitt eget hus og Ordenen får sitt 
første Druidenes Hus i Norge må jeg ta ved en 
senere anledning.
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Drømmen om å starte en losje på Island hadde 
vært oppe i Ordensledelsen, spesielt av RSEE 
Erling Freitag og RSME Kurt Palm, allerede tid
lig på 90 tallet. Muligheten kom ved en bror i 
losje Nidaros, Kjell Dahl som var den som fikk 
Elias Johannesson og Hermann Haukur Aspar 
med i losje Nidaros, disse to arbeidet da i 
Trondheim. I tillegg var det ham som ivret veldig 
for at vi skulle etablere oss på Island. Det er nok 
i stor grad vi kan takke br Kjell Dahl at etablerin
gen på Island begynte. Noe senere ble også Ari 
Oskar Johannesson og Eggert Kristinsson 
18.11.1995 tatt opp i losje Nidaros. I losje Myrica 
hadde vi også en losjebror Svein B. Pedersen 
(Boa) som vi jevnlig hadde kontakt med. 

Ordensledelsen bestemte da at RSV Tor Gjelvik 
skulle reise til Island for å forsøke å sette dette i 
gang. Den 5.09.1996 på Restaurant Fjörukràin i 
Hafnarfjördur hvor flg. var tilstede: Elias 
Johannesson, Ari O. Johannesson, Hallur Jönsson, 
Eggert Kristinsson, Kjell Dahl losje Nidaros og 
RSV Tor Gjelvik blir man da enige om at nå setter 
vi i gang.

For å komme opp i et antall stiftere som trengs i 
flg. Ordensloven og som samtidig innehar de 
nødvendige grader tok Ordensledelsen kontakt 
med losje Myrica som velvillig og stilte seg til 
disposisjon. 

Her følger historien om I. II. og III.grads møtene 
der nedtegnet av ROE Jakob Høgseth og davæ
rende EE OE Arvid Ingulstad:

«Det startet i Porsgrunn våren 1996, eller rettere 
sagt – losje Myrica fikk en henvendelse fra 

Ordensledelsen om de kunne være behjelpelige 
med opptak av islendinger til vår Orden. Det 
skulle foregå i løpet av våren 1996.

Gruppen islendere bestod av 9 personer, 3 av 
disse hadde 1.grad fra tidligere. Det ble bestemt at 
datoene 19. til 21. april passet best for islendin
gene.

Vår islandske bror Svein B Pedersen, (Boa), som 
var vår skriver på den tiden skulle være tolk og 
det ble satt inn en annen av våre brødre som 
Skriver. Fredag den 19.04.1996 ble 6 islendinger 
tatt opp i vår Orden. 

Dette skjedde ikke uten dramatikk. Vi var kom
met så langt fram i ritualet der EE kom fram til … 
med sine embetsmenn og medhjelpere, resipien
dene stod på den andre siden slik ritualet sier. Da 
fikk en av medhjelperne et anfall som medførte til 

15. september 1996, fv.: Elias Johannesson,  
Tor Gjelvik, ,(Systa)Sesselja Kristinsson,  
Ari O. Johannesson, Kjell Dahl, (Lina) Ólöf  
Sigurlín Kristinsdóttir, Hallur Jönsson.  
Foto: Eggert Kristinsson.

Historiske tilbakeblikk fra 
De Druidiske Samlinger Ordensarkivet

Det går mot losje på Island.
Protokoller, erindringer m/mulige huskefeil v/ROE og Hedersdruid Finn E. Johannessen
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han at falt mot … og veltet dette. Brennende 
væske fløt utover gulvteppe og antente dette. 
Resipiendene ble trukket vekk og Tj OE brukte 
pulverapparatet og fikk slukket i løpet av få 
sekun der, men Lunden ble helt jo tåkelagt. 
Resipiendene ble tatt ut i forrommet, deretter 
fulgte de andre brødrene. 

Nødutgangsdøren ble åpnet, ventilasjonsviftene 
ble satt på full kapasitet. I løpet av kort tid, ca. 20 
minutter, var alle på plass i Lunden og møtet fort
satte Utrolig nok, 90 % av pulveret fra apparatet 
var ute av rommet. 

Br Boa måtte i ettertid forklare resipiendene at 
dette ikke var slik en opptakelse pleier å være. De 
hadde ingen vansker med å forstå det.

Lørdag den 20. april fikk de 6 nye 1.grads brød
rene sammen med 3 andre islandske 1. grads 
brødre sin II.grad. Senere på lørdagen ble det 
avholdt et Druidstevne hvor 8 av de 9 fikk sin III.
grad. Så langt jeg har kunne konstatere bodde 
Elias Johannesson da i Trondheim og av den 
grunn hadde lovlig forfall til III.gradsmøtet i losje 
Myrica.

Dette var en god start for en ny Druidlosje på 
Island. Og, ikke minst minneverdig. Det er vel 

ingen av de tilstedeværende som ikke husker til
bake på denne fredagen og lørdagen i Porsgrunn.

Vi i losje Myrica er takknemlige for at vi denne 
helgen fikk være med å utføre en handling for å 
bringe Druidordenen til et nytt land.»

Nå lå alt til rette for oppstart på Island. Det var nå 
10 brødre opptatt i Ordenen og 3 nye brødre var 
klare for opptak på første møte etter stiftelsen. 
Stifterne på Island gikk nå en travel tid i møte 
med å fremskaffe utstyr, lokaler, oversettelse av 
ritualer til islandsk mm. for losjen og alt som kom 
til å trenges vedr. alle de norske brødrene som 
man ventet ville komme. 

Ordenen og Kanselliet fikk også en travel tid med 
å fremskaffe utstyr mm. samtidig som RSSkm 
Finn Egil Johannessen påtok seg å være «reise
byrå» og å legge opp reisen for alle de norske 
brødrene som til da hadde meldt sin interesse for 
å reise til den historiske opprettelsen av en drui
disk losje på Island. For Den norske Druidorden 
FGDO`s sin del var dette første gang vi skulle 
etablere en losje i et annet land, og derfor ble mye 
annerledes enn vanlig innstiftelse av en losje.
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Pris for 5 annonser pr år:

Mini 1/27 side kr 750

Mini dobbel 2/27 stående eller liggende kr  1500

Mini trippel 3/27 side stående eller liggende kr 2000

Midi 1/8 side kr  2000

Midi dobbel 1/4 side kr 3500

Baksiden 1/4 side liggende kr 5000 

Bestill en annonse 
i Barden
barden@fgdo.no

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød 

Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no

●SERVICEVERKSTED ●INNBYTTE ●FINANSIERING 

Velkommen til oss for en grundig test av Honda snøfresere
Importør: BEREMA AS www.berema.no

Kjøp aldriKjøp aldri
snøfresersnøfreser
før du harfør du har
vurdertvurdert
HondaHonda
Det gjør du best
hos oss

Honda
HS 970TS

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød 

Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no

●SERVICEVERKSTED ●INNBYTTE ●FINANSIERING 

Velkommen til oss for en grundig test av Honda snøfresere
Importør: BEREMA AS www.berema.no

Kjøp aldriKjøp aldri
snøfresersnøfreser
før du harfør du har
vurdertvurdert
HondaHonda
Det gjør du best
hos oss

Honda
HS 970TS

Tlf. 922 07 735 – 980 37 000 • www.notteroy-ror.no

Ny e-postadresse for bestillinger:

navneskilt@losjeeken.no
Vi foreslår to navneskilt: 
 - et til dressen og et til smokingen 

Jens Thalberg. Telefon 488 40 535

Mesa  
Invest AS

Når det gjelder transport!

Kjørholtveien 11 – 3940 Porsgrunn – Tlf. 35 51 24 00 – Fax 35 51 20 88
Mobiltelefon 901 04 106

Den norske Druidorden
Kjøpes av din Skattmester

Ledig annonseplass 
er dette noe for din bedrift?
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P.B. 502 - 1522 MOSS
TLF.: 69 26 93 00 - FAX: 69 26 93 23

H. Wilhelmsens allé 3-5, 3116 Tønsberg

SORG
En verdig begravelse fjerner 
ikke sorgen, men gjør den 
enklere å bære.

www.klemmetsby-firing.no24t: 33 38 12 00

Nøtterøy & Tjøme 
begravelsesbyrå 33 38 47 00

Stokke begravelsesbyrå 33 33 67 57

Re begravelsesbyrå 33 06 22 90

Nordre Fokserød 13,  3241 Sandefjord | Tlf: 33 48 59 00, salg@bk.no, www.bk.no

TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA | ALL MADE | WEB | DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY

Vi utfører sommervedlikehold, vaktmestertjenester på hus og hageanlegg.
Trefelling, stubbefresing og kvistkverning. 

Vi utfører tjenester for bedrifter, borettslag og private.

Fjeld Blomster & Anlegg AS • Eikernveien 111, 3095 Eidsfoss • Tlf. 414 70 340
E-mail: post@fjeldblomster.no • www.fjeldblomster.no
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Tistedal: 691 91 463
Rakkestad: 692 22 200

Askim: 698 85 555

GULVBELEGG, TAPETSERING,
MALING OG FLYTESPARKLING

MOBIL 95 94 96 69

Grafisk desiGn oG tjenester
Utforming av Brosjyrer • Trykksaker • Aviser • Hefter 

• Annonser • Plakater • Dekor m.m. – fram til ferdig produkt!
Service er en Selvfølge!

Tangveien 1 – 3154 Tolvsrød
Tlf. 913 59 797 • E-mail: reklamel@online.no

www.reklamelaven.no

 Ta kontakt med 

Trond Fogstad



28    Barden nr. 4 – 2020

Eiendomstaksering
Skadetaksering

Tilstandsrapport
Byggebistand

Mesa Drift AS

Løiten Brænderi
Åpent alle ukas 7 dager!

En Akevisitt
Åpne forestillinger om sommeren.
Grupper på bestilling hele året!
www.lbr.no - Mob: 90 18 99 05

Åpent alle ukas 7 dager!

En Akevisitt
Åpne forestillinger om sommeren.
Grupper på bestilling hele året!
www.lbr.no  Mob: 90 18 99 05

Ledig 
annonseplass

Ledig annonseplass 
er dette noe for din bedrift?

Torbjørn Johansen  
Bygg & Taksteringstjenester AS

 
Bryggeslengen 8, 3290 Stavern

Mob.: +47 469 50 376
E-post: torbjorn@tjbyggtakst.no

Ledig 
annonseplass

Åpningstider 9 -18 / 10 - 15
Storgata 13, 2408 Elverum

Tlf. butikk: 6241 2424
Mail butikk: post@sport1elverum.no

Tlf.: 62 42 66 00 / 90 77 48 75
Epost: roar.stensbye@online.no

www.averditakst.no
post@averditakst.no

55 27 90 00  906 21 401

T: 334 28 591 • M: 930 28 950
E-mail: post@arkonarkitekt.no
www.arkonarkitekt.com
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Ledig annonseplass 
er dette noe for din bedrift?

Foto: GKJ
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Ideelt Vi gratulerer
50 år
Pythagoras	 Erik		Olafsen	 10.11.1970
Allbota	 Rune	Hoff		Johannessen	 10.11.1970
Silva	 Hans		Gråberg	 30.11.1970
Geysir	 Eggert	M		Ingólfsson	 05.12.1970
Druidstjernen	 Roar		Jahre	 09.12.1970
Hedera	 Vidar		Numme	 16.12.1970
Skjalgsson	 Verner		Øksnevad	 18.12.1970
Skjalgsson	 Stig	Arne		Nilsen	 28.12.1970

60 år
Misteltein	 Hans-Olav		Hellstrand	 05.11.1960
Janus	 Bjarni		Ásgeirsson	 11.11.1960
Misteltein	 Frode		Gulbrandsen	 15.11.1960
Silva	 Arne	Guttorm		Foss	 21.11.1960
Yggdrasil	 Jan	Petter		Holm	 23.11.1960
Pythagoras	 Bernard		Mc	Gonell	 03.12.1960
Malva	 Tom		Halvorsen	 12.12.1960
Orion	 Svein		Aarvik	 24.12.1960
Sanden	 Ole	Johan	Melbye		Benestad	 26.12.1960
Plenydd	 Bjørn	Rune		Andresen	 30.12.1960
Tryggvason	 Odd	Erik		Rosseland	 30.12.1960
Fraxinus	 Tom		Lien	 30.12.1960

70 år
Malva	 Bjarne		Halvorsen	 09.11.1950
Idris	 Kjell	Einar		Karlsen	 16.11.1950
Druidstjernen	 Trond		Fogstad	 21.11.1950
Abaris	 Derek		Strøm-Normann	 26.11.1950
Sagalund	 Jan	Severin	Z.		Gusland	 28.11.1950
Skjalgsson	 Anders		Sukka	 28.11.1950
Sagalund	 Tormod	Øyvind		Nilsen	 02.12.1950
Elysium	 Per	Harald		Jørgensen	 04.12.1950
Plenydd	 Jan	Petter		Danielsen	 05.12.1950
Avalon	 Vassili	Nicolayvitz		Sergeev	 06.12.1950
Allbota	 Dag	Østby		Pedersen	 14.12.1950
Belenus	 Geir	Arne		Røstum	 22.12.1950
Geysir	 Sveinn		Hauksson	 27.12.1950
Sagalund	 Anders		Pettersen	 31.12.1950

75 år
Myrica	 Kjell		Haugen	 04.11.1945
Myrica	 Dagfinn		Mogstad	 14.11.1945
Ovatstjernen	 Arnt	Helge		Dahle	 20.11.1945
Cetus	 Stian		Stiansen	 29.11.1945
Fraxinus	 Jens	Brockmann		Haagensen	 10.12.1945
Silva	 Knut		Evensen	 11.12.1945
Kriton	 Bjørn	Trygve		Tveter	 17.12.1945
Ram	 Einar		Bjerkenes	 21.12.1945
Geysir	 Halldór		Sigurðsson	 21.12.1945
Nidaros	 Jan		Trøan	 27.12.1945
Elysium	 Jørgen		Ouren	 30.12.1945
Abaris	 Trygve		Evensen	 30.12.1945



Barden nr. 4 – 2020 31

Vi gratulerer

Dødsfall

Vi lyser fred over våre brødres minne.

80 år
Kriton	 Trygve		Ekhaugen	 22.11.1940
Syvstjernen	 Eddy	Harry		Ferreira	 02.12.1940
Jadar	 Einar		Helleland	 11.12.1940
Sagalund	 Tore		Tangård	 12.12.1940
Merlins-stjerne	 Bjørn		Evensen	 14.12.1940

85 år
Druidstjernen	 Roar	Johan		Wilberg	 02.11.1935

90 år
Fraxinus	 Magne	A.H		Paulsen	 20.11.1930
Mithras	 Alf		Kristiansen	 13.12.1930
Ovatstjernen	 Rolf		Skovdahl	 30.12.1930

95 år
Misteltein	 Emil		Sørli	 13.11.1925

   Opptatt i  
Losje Navn Født Ordenen Død

Sagalund	 6.	grads	bror	Hans	Jørgen	Michael	Chluba	 09.09.1947	 04.04.2000	 31.07.2020

Cetus	 2.	grads	bror	Per	Arne	Sørensen	Himberg	 26.09.1980	 02.03.2011	 06.08.2020

Sagalund	 5.	grads	bror	Arne	Jansen	 05.05.1964	 23.09.2008	 14.08.2020

Nordstjernen	 6.	grads	bror	Jan	Richard	Berg	 15.12.1943	 23.01.1991	 17.08.2020

Syvstjernen	 6.	grads	bror	Reidar	Thorkildsen	 28.09.1930	 23.11.1988	 27.08.2020

Avalon	 6.	grads	bror	Per	Knut	Larsen	 07.12.1937	 24.03.1987	 03.09.2020

Silva	 6.	grads	bror	Odd	Arnold	Grambo	 12.09.1937	 21.01.1988	 18.09.2020

Corona	 6.	grads	bror	Johnny	Østgård	 11.01.1933	 08.11.1976	 22.09.2020



Returadresse: DnD Kanselliet, Postboks 22, 3246 Sandefjord

Nordre Fokserød 15 - 3241 Sandefjord
E-post: post@scangranitt.no
www.scangranitt.no

ANNONSEANSVARLIG

Tom Arne S Kristiansen 
Telefon 95 03 90 30 

tom_arne_kristiansen@hotmail.com

REDAKTØR

Ib Ø. Kristiansen 
Raskogen 18 
1580 Rygge 

Tlf. 908 58 985
Epost: barden@fgdo.no

KANSELLIET
Den norske Druidorden FGDO
Postboks 22  3246 Sandefjord

Tlf. 33 47 44 00
Epost: kanselliet@fgdo.no

Åpningstid: 
Mandag – fredag 0900 – 1500

www.fgdo.no

Leverandør og importør av:
• Silestone benkeplater
• Granitt benkeplater
• Granitt Kantstein
• Brostein / Gatestein
• Skifer og Granittfliser
• Trappeskifer
• Bruddskifer 
• Skiferpanel
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Organ for Den norske Druidorden FGDO
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