
Loger i det fynske område 
Af H ans Henrikjacobsen 

Ordener og loger 

Det er et almindeligt kendt fænomen, at mennesker med fælles inter
esser og fælles synspunkter søger sammen for at dyrke det, som de fin
der værdifuldt. Sådan har det forholdt sig op gennem tiderne; sådan 
forholder det sig i dag, og sådan vil det også forholde sig i fremtiden. 

Der er muligheder nok at vælge imellem. En af dem er en loge, der 
er betegnelsen for en lokal afdeling af en orden. I det fynske område 
findes der således i dag 33 loger, repræsenterende 6 ordener. 

Af ordener findes der en række. For størstedelen af dem gælder det, 
at de har et etisk-åndeligt formål , og at medlemmerne betegnes 
brødre og søstre. Med enkelte undtagelser er de organiseret på inter
nationalt, nationalt og lokalt plan, og det er sidstnævnte, der skal gø
res til genstand for nærmere behandling i nærværende artikel. 

De enkelte ordener arbejder efter et system, bestående af et bestemt 
antal grader. Optagelse i ordenen finder sted i den laveste grad, hvor
efter der - oftest med bestemte tidsintervaller - kan finde forfrem
melse sted til efterfølgende grader. 

Logerne afholder - undtagen i sommermånederne - regelmæssigt 
møder i de enkelte grader. Selve arbejdet, der foregår i en logesal, be
står normalt af en optagelse eller forfremmelse efter et bestemt ritual, 
og i tilknytning hertil holdes der et foredrag eller mindre indlæg. Der
efter er der normalt brodermåltid og broderligt samvær. Der er ikke 
mødepligt. 

Der er til hver grad knyttet en bestemt ordenslære, som kommer til 
udtryk i ritualer og symboler, der er grundlæggende for enhver form 
for logearbejd e. Selv om ritualer og symboler er forskellige fra grad til 
grad, har de det til fælles, at de har relation til den menneskelige til
værelse, og derved knyttes det, som brødrene oplever i deres loge, til 
det liv, de fører uden for logen. Gennem ritualer og symboler holdes 
der dem en række idealer for øje, og formålet med deltagelse i loge
arbejdet er at give brødrene bedre kendskab til sig selv og bedre for
ståelse af deres medmennesker og det samfund, de lever i. Det, som 
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brødrene tilegner sig i logen, har først værdi for dem, hvis det omplan
tes til virkelighed og medvirker til at skabe balance og harmoni i tilvæ
relsen. 

Det er dog ikke kun brødrenes ve og vel, der ligger de enkelte orde
ner på sinde. De har i større eller mindre omfang en udadrettet virk
somhed, og som det vil fremgå af det følgende, yder de støtte til en 
række velgørende formål. 

Ofte hører man, at det, der foregår i en loge, er hemmeligt, men det 
er kun delvis rigtigt. Hvad der hemmeligholdes er alene symboler og 
rituelle handlinger, og det sker af hensyn til dem, der skal optages 
eller forfremmes til en ny grad. Var symboler og ritualer almindeligt 
kendte, ville oplevelsen ved en optagelse eller en forfremmelse være 
betydeligt svækket, og noget væsentligt ville være gået tabt. De enkelte 
ordeners historie, deres opbygning og formål er der intet hemmeligt 
ved. 

Som nævnt gælder det generelt, at ordener har etiske mål og øver 
velgørende virksomhed. Hvad der adskiller dem er deres gradssystem 
med bestemte ritualer og symboler samt det grundlag, som systemet 
hviler på. Mens Den Danske Frimurerorden bygger på et kristent 
grundlag, gælder det for de fleste af de øvrige ordener, at deres med
lemmer erkender troen på et højere væsen. Serapions-ordenen har 
intet religiøst tilhørsforhold, og Druide-ordenen respekterer enhver 
trosopfattelse og dyrker symbolsk solen. For samtlige ordener gælder 
det, at de er upolitiske.- Hvad der adskiller de enkelte ordener er så
ledes deres åndelige grundlag, deres etiske mål og de midler, de an
vender for at nå målet. Ordenslærens omfang varierer fra orden til or
den, og man prioriterer ikke i samme grad omfang og indhold af rituelt 
arbejde og broderligt samvær. 

De fynske loger er af vidt forskellig størrelse, tællende fra ca. 40 til 
ca. 700 medlemmer. Bortset fra Den Danske Frimurerorden, der har 
en af sine største loger beliggende i Odense, gælder det, at man fore
trækker mindre enheder ud fra den betragtning, at der her er bedre 
muligheder for at dyrke broderskabet. Tilsammen tæller logerne i det 
fynske område ca. 2.000 brødre og godt 500 søstre. 

Logevæsenet vandt frem i sidste halvdel af l 700-tallet, og siden har 
den del af den mandlige befolkning, der har haft interesse for det, haft 
mulighed for at lade sig optage i en loge. Som det vil fremgå, er der 
siden også etableret loger for kvinder. 

I det følgende behandles de fynske loger, repræsenterende Den 
Danske Frimurerorden, Det Danske Frimurerlaug, Odd Fellow-orde
nen, Den Forenede Gamle Druideorden, Serapions-ordenen og Dansk 
Broderorden, set fra et lokalhistorisk synspunkt. Hovedvægten er lagt 
på de odenseanske logers historie. 
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Den Danske Frimurerorden 

Frimurerordenen har rod tilbage til middelalderens stenhuggere og 
andre håndværkere, der drog omkring i Europa og opførte vore impo
nerende katedraler. Da de ikke havde fast tilknytning til det sted, hvor 
der byggedes, kunne de ikke optages i de lokale håndværkerlaug, og 
de var følgelig nødt til at danne deres eget la ug med sæde i en såkaldt 
byggehytte nær ved byggepladsen. Her holdt de til, så længe byggeriet 
stod på; her optoges lærlinge, og her forfremmedes lærlinge til svende 
og svende til mestre. Det skete under iagttagelse af en række ceremo
nielle handlinger, og her kom det værktøj, som de betjente sig af, til at 
spille en betydelig rolle, idet det fik symbolsk betydning og indgik i ri
tuelle handlinger. Fire sådanne håndværkerlaug i London sluttede sig 
i 1717 sammen og dannede en storloge, og hermed var frimureri i vor 
forstand organiseret. 

Fra England bredte frimureriet sig hurtigt til fastlandet. Via Tysk
land kom det til Danmark, hvor den første loge oprettedes i Køben
havn i 1743. Den ældste af de nuværende frimurerloger blev stiftet i 
København to år senere. 

På Fyn holdt frimureriet sit indtog i 1775, hvor der oprettedes en 
loge i Odense med tilholdssted i OlufBagers gård, Nørregade 29. Da 
Logen, der bar navnet »St. Knud til den gyldne Lindorm«, indviedes 
den 13. december 1775, talte den 12 brødre, men i løbet af kort tid 
nåede man op på 40 brødre, hvoraf størstedelen var adelige og offi
cerer. En del af brødrene var bosat i Jylland, og i 1778 oprettede de 
deres egen loge i Horsens. Antallet af brødre i Odense-logen blev der
ved næsten halveret, og da det kneb med tilgang fra det fynske om
råde, indstillede logen sin virksomhed i 1783. Det var fra Tyskland, 
frimureriet havde vundet indpas i Danmark, og endnu i 1780'erne var 
logesproget tysk. 

Med årene var flere fynboer blevet optaget i loger i København og 
Nordtyskland, og i 1791 trådte de sammen med det formål at få dan
net en ny loge i Odense. Man rettede henvendelse til Ordenens over
hoved, der havde titel af generalstormes ter, og det var på daværende 
tidspunkt hertug Ferdinand af Braunschweig. Tilladelsen blev givet 
den 3. april1791, og indvielsen aflogen fandt sted den 30. maj samme 
år. 

Størsteparten aflogens stiftere og første medlemmer var godsbesid
dere med hjemsted på Hesbjerg, Hollufgård, Sanderumgård, Vejrup, 
Schelenborg, Vejlegård, Krumstrup og Valdemars Slot. Dertil kom 
fire officerer med en generalmajor og en generalløjtnant i spidsen 
samt tre af Odenses kendte borgere: landinspektør Johan N. Berg, 
byfoged, senere borgmester Lauritz Bendz og bogtrykker Christian 
Iversen. 
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Sidstnævnte var den egentlige initiativtager. Han var blevet optaget 
i logen »St. Knud til den gyldne Lindorm« i 1776, og det var ham, der 
havde indkaldt til det stiftende møde i 1791. Y derlige re stillede han en 
sal, et værelse og fire kamre i sin ejendom, nuv. Vestergade 57, til rå
dighed for logen, og her holdt den sine møder i årene, der fulgte. I 
modsætning til byens første loge var logesproget i den nye loge dansk. 

Logen, der oprettedes i Odense den 3. aprill791, eksisterer fortsat, 
og som den ældste af provinsens nuværende frimurerloger står den for 
at skulle fejre 200-års jubilæum. Den bærer navnet »Maria til de tre 
Hjerter« efter kronprinsesse Sofie Maria Frederikke, der i 1808 blev 
landets dronning. Hun var datter af landgreve Carl af Hessen, der i 
1792 overtog embedet som Generalstormester, og det var ham, der 
gav tilladelse til, at logen måtte bære kronprinsessens navn. Tillogens 
formand- internt benævnt Ordførende Mester- valgtes generalkrigs
kommissær Christian Ewald, Hesbjerg, og han efterfulgtes i embedet 
af kammerherre A. C. von Heinen, Hollufgård (1800-14), byfoged 
Lauritz Bendz (1814-24), sognepræst A. H. Steenbuch (1824-27, 1830-
45), adjunkt]. H. T. Hanck (1827-30) og herredsfoged F. E. W. Knud
sen (1845-56). Embedet som logens Taler overtoges af bogtrykker 
Christian Iversen, og blandt hans efterfølgere finder vi også en række 
kendte fynboer: sognepræst Fr. Bagger Zeuthen, Skamby, generalløjt
nant Chr. Høegh Guldberg, postmester Ove Thomsen og adjunkt H. 
P. Kofoed Hansen. 

Logen talte fra sin start 15 brødre, men antallet steg hurtigt. I pe
rioden fra 1820 til midten af 1850'erne, hvor man forlod det tyske sy
stem og antog det svenske, talte logen således mellem 100 og 200 
brødre, der i det væsentlige repræsenterede adelen og militære og ci
vile myndigheder. 

Blandt dem, der optoges i »Maria til de tre Hjerter« i denne periode, 
var kronprins Christian Frederik (den senere Christian VIII) og kron
prins Frederik (den senere Frederik VII). Fra 1815 til 1848 var kron
prinsen guvernør over Fyn med bopæl på Odense Slot, og den nære til
knytning, guvernøren havde til byens embedsmænd, har dannet bag
grund for deres optagelse i Frimurerordenen. 

For Christian VIII's vedkommende fandt selve optagelsen sted på 
Odense Slot, og han indførtes i logen den 12. maj 1817. Han togjævn
ligt del i logearbejdet, og det var ham, der i 1830 fremsatte forslag om 
oprettelse af en bespisningsanstalt, der skulle drives for logens midler 
(jvf. si. l 7). Ikke mindst logens filantropiske virksomhed viste han 
sin interesse. -Efter landgreve Carl af Hessens død i 1836 overtog 
Christian VIII embedet som Generalstormester, og han beklædte det 
indtil sin død i 1848. Som Den Danske Frimurerordens Styrer faldt det 
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i hans lod at indvi ny logesal på Hotel Postgården i Overgade. Logen 
havde her lejet lokaler, og de toges i brug i 1837. 

I 1839 overtog kronprins Frederik embedet som guvernør over Fyn 
efter faderen, og endnu samme år optoges han i »Maria til de tre Hjer
ter«, der ved denne lejlighed blev ført af faderen. 

Også Frederik VII deltog hyppigt i logearbejdet. Den 30. maj 1841, 
hvor det blev markeret, at logen havde bestået i 50 år, var således både 
kongen og kronprinsen til stede. Da Frederik VII i 1848 besteg tronen, 
overtog han også embedet som Generalstormester efter faderen, og 
han beklædte det indtil sin død i 1863. Under ophold på Fyn benyt
tede han lejligheden til at deltage i arbejdet i sin gamle loge, og her le
dede han selv arbejdet de aftener i begyndelsen af 1860'erne, hvor to 
af hans tidligere medarbejdere fra perioden i Odense, stiftskasserer 
C. F. A. Schlegel og stiftamtmand!.]. Unsgaard, blev optaget i logen. 

Horsens-logen bestod indtill79l, og indtil midten af 1800-tallet var 
»Maria til de tre Hjerter« eneste loge vest for Storebælt, hvilket var 
ensbetydende med, at jyder, der ønskede optagelse i Frimurerorde
nen, måtte tage turen til Odense. Størstedelen af dem var bosat i Øst
jylland, men Odense-logen talte også brødre fra fjernere dele afjyl
land, og for dem har en rejse af mindst to dages varighed med overnat
ning i Odense været en forudsætning for at kunne deltage i møderne i 
logen. 

I 1851 stiftedes »Kosmos« i Helsingør, og det var denne loges 
brødre, der i 1855 banede vej for det system, der arbejdedes efter i de 
svenske loger. Dette understregede i højere grad end det tyske system, 
der hidtil havde været arbejdet efter i Danmark, det kristne grundlag, 
som frimureriet hviler på, og efter at det havde slået rod, gav det an
ledning til oprettelse af yderligere en række loger: i Ålborg i 1856, i År
hus i 1871 og i Randers i 1882. Der var tale om såkaldte arbejdende 
loger, hvor der fandt optagelser og forfremmelser sted, og det var ens
betydende med, at man ikke længere skulle tage den lange rejse fra 
Nord- og Midtjylland til Odense for at blive optaget i Frimurerorde
nen. Også i Haderslev, Åbenrå og Sønderborg etableredes der frimu
rerloger, men de kom først til at henhøre under Den Danske Frimurer
orden efter genforeningen i 1920. 

Udover de anførte loger oprettedes der såkaldte instruktionsloger, 
der er betegnelse for loger, hvor der ikke finder optagelse eller for
fremmelser sted, men regelmæssigt holdes sammenkomster med fore
drag om frimureriske emner. Den første instruktionsloge i Danmark 
oprettedes i Fåborg i 1863, og siden fulgte i det område, der hørte un
der logen i Odense, instruktionsloger i Kolding i 1872, i Vejle og 
Svendborg i 1878, i Fredericia i 1898, i Esbjerg i 1903, i Nyborg i 1951, 

Fynske Årbøger 1990



12 Hans Henrikjacobsen 

i Middelfart i 1960 og i Assens i 1988. Flere af de anførte loger havde 
forinden en årrække eksisteret som selvstændige broderforeninger. 

Overgangen fra det tyske til det svenske system i 1855 medførte en 
midlertidig tilbagegang i antallet af brødre i »Maria til de tre Hjerter«, 
men det tabte blev hurtigt indvundet, og fra 1870 til1900 steg antallet 
af brødre fra 250 til 800. Flere ting var medvirkende hertil: 

Med årene blev pladsen i de lejede lokaler i Hotel Postgården for 
trang, og i 1867 købte logen grund i det nyetablerede kvarter syd for 
åen. Tegninger til en logebygning blev udarbejdet af en af logens 
brødre, arkitekt C. V. F. Lendorf, og grundstensnedlæggelsen fandt 
sted den 12. april 1869. Den nye logebygning kunne indvies og tages 
i brug ved en festloge den 5. april1870. I godt 30 år havde man holdt 
til i lejede lokaler på Hotel Postgården. Nu disponerede man over en 
rummelig bygning i det nye Albanigade-kvarter, og her holder frimu
rerne stadig til. To gange i årene efter bygningens opførelse måtte der 
foretages udvidelser, og det skyldtes oprettelse af to nye loger: 

»Maria til de tre Hjerter« var en såkaldt SanktJohannesloge, omfat
tende tre grader med henholdsvis optagelse til lærling og forfrem
melse til svend og mester. Det svenske system omfattede yderligere 
som overbygning en såkaldt Sankt Andreasloge og en Kapitelloge 
med henholdsvis tre og fem grader, og oprettelsen af sådanne loger 
styrkede yderligere interessen for frimureriet, hvilket kom til udtryk i 
et stigende medlemstal. 

En Andreasloge var blevet oprettet i København i 1855, og eftersom 
den var den eneste af slagsen, måtte brødre fra hele landet, som øn
skede at blive forfremmet til Andreas-graderne, tilslutte sig logen i 
København. Den lange rejse har uden tvivl hindret mange i at gå vi
dere inden for systemet, og i 1873 blev der taget initiativ til oprettelse 
af en Andreasloge i Odense. Det krævede en udvidelse, og en sådan 
blev overladt logens arkitekt, broder Lendorf. Resultatet blev en udvi
delse af første sal, hvor de fornødne logelokaler indrettedes, og ind
vielse heraf foretoges den 20. november 1876 af kronprins Frederik, 
der i 1871 havde overtaget embedet som Den Danske Frimurerordens 
Styrer. Den nye loge bar navnet »Louise« efter landets kronprinsesse, 
og dermed fulgte man samme linie, som da SanktJohanneslogen blev 
navngivet i 1791. Louise var gift med Frederik VIII og var 1906-12 lan
dets dronning. Den nye loges Ordførende Mester var kammerherre 
O. Sehestedt-Juul, Ravnholt. -Den næste Andreasloge i provinsen 
oprettedes i Århus i 1908, og indtil da var det i logen »Louise«, fynske 
og jyske brødre forfremmedes til Andreas-graderne. 

En Kapitelloge oprettedes i Odense i 1881, og atter var det arkitekt 
Lendorf, der forestod den fornødne udvidelse i form af en tilbygning 
med ny logesaL Initiativtagere var hospitalsforstander L. A. Wilcken 
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Albanigade, setfra broen over Odense å. Området SJ•dfor åen bebyggedes i 1860'eme og 1870'eme. Her 
erhvervede Frimurerlogen en grund i 1867, og en ny logeb)•gning kunne tages i brug 1870. Bygningen til 
venstre på hjørnet af Albanigade og Karen Brahesvej eksisterede indtil midten af 1960' eme. (Postkort fra 
begyndelsen af århundredet). 

og kammerherre O. Sehestedt-Juul, der på daværende tidspunkt var 
Ordførende Mestre for logerne »Maria til de tre Hjerter« og »Louise«. 

Broder Wilcken, der var forstander for Gråbrødre Hospital, havde 
været drivkraften bag opførelsen af logebygningen i Albanigade, og 
det var også ham, der i 1873 havde indledt forhandlinger om opret
telse af en Andreasloge i Odense. Han døde imidlertid i 1880 og kom 
ikke til at opleve Kapitellogen i funktion. Indvielse af Kapitellogen, 
som i provinsen benævnes Provinsialloge, fulgte den 10. december 
1881, og den blev forestået af Ordenens Styrer, kronprins Frederik. 
Kammerherre Sehestedt-Juul, der havde efterfulgt hospitalsforstan
der Wilcken som Ordførende Mester i logen »Maria til de tre Hjer
ter«, overtog som den første ledelsen afProvinsiallogen under titel af 
Provinsialmester, og han opnåede således at komme til at stå i spidsen 
for alle tre Odense-loger. Han døde imidlertid under et ophold på Ma
deira i 1882, og embedet som Provinsialmester blev overtaget af grev 
C. F. Rantzau, Krengerup. - En Provinsialloge oprettedes i Århus i 
1958, og indtil da forfremmedes fynske og jyske brødre til Ordenens 
højere grader i Provinsiallogen i Odense. 

SanktJohanneslogen »Maria til de tre Hjerter« har hele århundre
det igennem været enaflandets største loger. I 1920 oversteg antallet 
af brødre i logen 1000, omkring 1930 1150, og den gode tilgang ved
blev indtil krigens begyndelse, hvor også forholdene forværredes for 
frimurerlogernes vedkommende. 
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Kort tid efter bygningens opførelse bragtes ovenstående billede i »Nordisk Billedmagasin". Som det .frem
går, lå bygningen ikke umiddelbart ud til gaden. 

I Tyskland var der som et led i den nazistiske politik rettet angreb 
mod frimurerlogernes virksomhed, og belært af forholdene i Tyskland 
frygtede man herhjemme lukning af logerne og beslaglæggelse af 
deres formuer. Med begivenhederne omkring den 29. august 1943 
indtrådte undtagelsestilstand. Der blev udstedt forbud mod afhol
delse af større møder og sammenkomster, og det havde til følge, at 
landets frimurerloger måtte indstille deres mødevirksomhed. Den 23. 
september beslaglagde værnemagten Ordenens hovedsæde, benævnt 
Stamhuset, på Blegdamsvej i København, og i Odense frygtede man, 
at samme skæbne skulle overgå logebygningen i Albanigade. Her 
havde man nået at træffe en række forholdsregler: Væsentlige dele af 
logeinventaret var fjernet og bragt i sikkerhed, og i lokalerne var op
magasineret borde og bænke fra de af byens skoler, der var beslaglagt 
af værnemagten. Da man var klar over, at tyskerne var interesseret i 
beslaglæggelse af bygningen, fik man hurtigt bragt passende uorden i 
skolemøblerne, og det tjente hensigten. Da den tyske officer, der in
spicerede bygningen med henblik på dens anvendelighed, så den uor
den, der herskede, erklærede han, at værnemagten ikke var interesse
ret i at overtage bygningen. Til gengæld rettede tyskerne deres op
mærksomhed modOddFellow-ordenens bygning på Nonnebakken, 
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I 1968foretoges en betydelig udvidelse af Albanigade, og i dag ligger logebygni11gen helt ud ti/gaden. Til
bygningen ud mod Karen Brahesvej er opført i 1965. 

som uheldigvis blev beslaglagt og - som det fremgår i anden forbin
delse- led stor skade. 

I Frimurerlogen kunne man genoptage mødevirksomheden den 26. 
september 1945. Der var tradition for at starte vinterhalvårets loge
arbejde så tæt som muligt ved denne dato, der var Christian X's fød
selsdag. Han var blevet optaget i Frimurerordenen så tidligt som i 
1889, og da han besteg tronen i 1912, overtog han som sin far embedet 
som Ordenens Styrer. Stamhuset i København havde ved beslaglæg
gelsen lidt stor skade, og her kunne logearbejdet først genoptages på 
et noget senere tidspunkt. Da logebygningen i Odense stod klar, stil
lede man den til disposition for Lands logen, og en del af dennes ar
bejde blev midlertidigt henlagt tillogebygningen i Odense. 

Logebygningen rummer med sine 3694 m 2 fem logesale, en spisesal, 
to kaffesale, vandrehal, kontorer og mødelokaler samt et omfattende 
bibliotek og arkiv, der rummer arkivalier, der rækker tilbage til opret
telsen af den første loge i Odense. -I 1931 opførtes en ny tilbygning 
med spisesal og køkken, hvorefter den tidligere spisesal indrettedes 
som vandrehal. I en tilbygning ud mod Karen Brahesvej indrettedes 
der i 1965læsesal og kontorer, og samtidig foretoges en større renove
ring med henblik på forbedring af diverse faciliteter. I forbindelse med 
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Interiører fra Frimurerlogen: øverst vandrehallen med de enkelte logers skjolde på væggene, nederst kaffe
salen med portrætter afProvinsialmestrene siden I940,fra højre greve Ahlifeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde 
(I 940--58), amtslæge Hjalmar Heemp (I 958-6 I) , direktør Fritz von Halstein (I 962-85) og driftsdirek
tør Venter Pedersen (1985- ). (Foto: Bjame Hempler). 
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Bespisningsanstalten i St. Gråbrødrestræde blev for Frimurerlogens midler drevet indtil1965. Her kunne 
trængende odenseanere blive bespist i de kolde vinte1måneder. Periodevis har der været udleveret op til 
25.000 portioner mad i løbet af sæsonen. - BJ•gningen lå, hvor der nu er opført parkeringshus. 

Albanigades udvidelse blev parkeringspladsen foran logebygningen 
nedlagt, og der indrettedes en ny og større parkeringsplads bag byg
ningen med tilkørsel for enden af Karen Brahesvej. I de senere år er 
der- ved delvis frivillig arbejdskraft fra brødrenes side- foretaget en 
større renovering af spisesal, kaffesale og vandrehal. 

Frimurerlogen har gennem årene drevet en omfattende filantropisk 
virksomhed: Bespisningsanstalten, der som nævnt oprettedes i 1830, blev 
for logens midler drevet indtil udgangen af l 965, hvor kommunen 
overtog grund med bygning i St. Gråbrødrestræde. Gennem de år, be
spisningsanstalten fungerede, blev der udleveret 2,2 millioner por
tioner mad, enkelte år op til 25.000 portioner i løbet af vinteren til 
trængende odenseanere. 

Odense Plimureres Stiftelse oprettedes i l 924 ved erhvervelse af ejen
dommen Nørrevænget l 9-23 med i alt 12lejligheder, som hel eller del
vis fribolig for værdigt trængende brødre og deres efterladte. Stiftel
sen solgtes i 1978, og der blev truffet vedtægtsmæssig beslutning om, 
at midlerne skal anvendes til velgørende formål. 
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I 1935 købte et konsortium af logens brødre ejendommen »Helse
bod« i Hjallese af Den Danske Diakonissestiftelse og indrettede et 
spædbørns- og mødrehjem, der kom til at bære navnet »Mariahjemmet<r. 
Udgifter til hjemmets drift blev afholdt for midler dels fra logen, dels 
fra diverse legater. »Mariahjemmet« afhændedes i 1971, og aktiverne 
indgik i logens understøttelsesfond. 

Udover understøttelsesfonden, som stiftedes i 1833 på opfordring 
af Christian VIII, disponerer logen over ca. en snes legater, der gen
nem årene er stiftet af brødre eller disses efterladte. Legater og øvrige 
midler til velgørende formål udgør en samlet kapital på ca. 5 mill. kr. 
Der har gennem årene været ydet støtte til mange formål, og man har 
hidtil normalt fulgt det princip, at det er foregået i stilhed. 

I årene efter krigen blev instruktionslogerne i Esbjerg, Kolding og 
Vejle underlagt arbejdende jyske loger og siden selv omdannet til ar
bejdende loger, og det havde naturligt for Odense-logens vedkom
mende en nedgang i medlemstallet til følge. I 1983 omdannedes også 
instruktionslogen i Svendborg til en arbejdende loge, og siden har »Ma
ria til de tre Hjerter« talt ca. 7 50 brødre. Logen i Svendborg, der bærer 
navnet »Latomia« (lat. for stenbrud), erhvervede i 1963 egen bygning 
Bagergade 59, og den tæller i dag knap 100 brødre. 

I det fynske område er der i dag instruktionsloger i Fåborg, Nyborg, 
Middelfart og Assens. For alle gælder det, at de efter en periode at 
have holdt loge i privathjem og i lejede lokaler på byens hoteller har 
erhvervet egen bygning eller etableret sig fast i lejede lokaler: 

I Fåborg erhvervede to brødre, lensgreve Bille Brahe Selby, Steens
gård, og advokat]. C. Amtoft, Fåborg, i 1914 for egne midler byens sy
nagoge, som de overdrog til logen. Indvielsen fandt sted i 1915, og si
den har logen »Under Klokketårnet« holdt til i den gamle bygning i 
Klostergade. I 1971 er der i Fåborg yderligere oprettet en Kapitel-in
struktionsloge under navnet »Under Korset«.- I Nyborg omdannedes 
en i 1882 oprettet broderforening i 1951 til en instruktionsloge, der 
bærer navnet »Castellum novum« (lat. for Nyborg). 1946-78 holdt 
man loge i lejet lokale i Korsbrødregården, 1978-84 i Odd Fellow-lo
gens bygning Nørrevoldgade 62, og siden har man holdt logemøder i 
lejet lokale i menighedshuset Nørrevoldgade 35.- I Middelfart danne
des der en broderforening i 1878, og den omdannedes til instruktions
loge i 1960. Indtillogen »Castrum fratrum« (lat. for brødrenes lejr) i 
1973 opførte egen bygning Østre Hougvej 40, dannede Hotel Melfar 
rammen om logens arbejde. I Assens er en broderforening, der danne
des i 1884, i 1988 omdannet til en instruktionsloge, som bærer navnet 
»Asnesia« (lat. for Assens). Den har erhvervet bygningen Havnegade 
2, hvor der er indrettet logesal på første sal, mens stueetagen er ud
lejet til en aflogens mangeårige medlemmer. 
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Disse instruktionsloger er underlagt logen ))Maria til de tre Hjer
ter« i Odense, der som nævnt har eksisteret i 200 år og gennem denne 
periode optaget ca. 4.500 brødre. 

Der er et godt samarbejde de fynske frimurerloger imellem. Opta
gelse og forfremmelse kan for Johanneslogens vedkommende finde 
sted i Odense og Svendborg, for Andreaslogens og Kapitlets vedkom
mende kun i Odense. Som anført er der instruktionsloger i Fåborg, 
Nyborg, Middelfart og Assens, og her samles brødrene til logemøde 
med foredrag et par gange om måneden. I bygningen i Albanigade i 
Odense holdes der logemøde i en af Ordenens grader ugens fire første 
dage, og her som i øvrige loger strækker sæsonen sig fra midten af sep
tember til midten af april. Systemet, der arbejdes efter, omfatter ialt 
11 grader, fordelt på johanneslogen (I-III grad), Andreaslogen (IV-VI 
grad), Provinsiallogen (VII-IX grad) og Landslogen (X-XI grad). I 
hele landet findes der ialt 80 frimurerloger med tilsammen ca. 9.000 
brødre. 

Mangt og meget er forblevet uændret gennem de snart 200 år, der 
har været dyrket frimureri på Fyn. Målet er forblevet det samme, og 
det gælder også de midler, der anvendes. Hvad ritualer og symboler 
angår, er der så godt som ikke foretaget ændringer, og det tør være et 
bevis på, at de, der i sin tid skabte det system, som Den Danske Fri
murerorden arbejder efter, har ramt noget væsentligt og evigt gyldigt 
med mennesket og dets tilværelse. -Hvad der til gengæld har ændret 
sig betydeligt gennem tiderne, er rekrutteringen af brødre: Mens de 
tidligere i det væsentlige repræsenterede højere samfundslag, udgør 
de i dag et bredt udsnit af hele samfundet. Brødrene har det til fælles, 
at de har samme indstilling tillivets fundamentale spørgsmål og føler, 
at de under samværet i logesalen og ved det efterfølgende brodermål
tid henter styrke til mødet med hverdagens arbejde, under hvilke for
mer det end foretages. 

Det danske Frimurerlaug 

Der findes loger, hvis arbejdsgrundlag er det oprindelige engelske sy
stem, nemlig de såkaldte laugsloger. Afsådanne findes derialt 32 med 
tilsammen ca. 1800 brødre, henhørende under Det Danske Frimurer
laug, der ved overenskomst tilsluttedes Den Danske Frimurerorden i 
1961. Laugslogerne omfatter tre grader som de omtalte Sanktjohan
nesloger, og brødre, der ønsker det, kan lade sig optage i højere grader 
inden for Den Danske Frimurerorden. 

En laugsloge stiftedes i København i 1919, og provinsen fulgte hur-
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tigt efter. I 1920 oprettedes der loger i Århus og Fredericia, og det var 
sidstnævnte loge, der blev moderloge for en laugsloge i Odense. 

Efter sigende fik restauratør Julius Hansen i Vindegade en dag i 
juni 1921 besøg af en herre, der præsenterede sig som leder af »Stor
orienten af Danmark og Norge«. Han kunne meddele, at man havde 
planer om at oprette en laugsloge i Odense, og at den gode restauratør 
var udpeget til at være leder af denne loge. Den pågældende må have 
haft talegaverne i orden, for restauratøren udfyldte endnu samme dag 
den optagelsesblanket, som han havde fået udleveret. Sammen med 
andre interesserede, der havde reflekteret på en annonce, optoges han 
kort tid efter i logen i Fredericia, og hermed var der skabt grundlag for 
oprettelse af en laugsloge i Odense. Logen, der fik navnet »Den flam
mende Stjerne«, påbegyndte arbejdet den 24. november 1921, og den 
talte fra starten 21 brødre. I forbindelse med indvielsen indsattes Ju
lius Hansen som Ordførende Mester. 

Den hastige oprettelse kom til at sætte sit præg på logens virke de 
første år. Man var henvist til at benytte et lokale på Industripalæet, 
der også anvendtes til andre formål, og følgelig måtte lokalet udstyres 
tillogearbejde forud for hvert møde. Efter godt to års forløb beslut
tede man at søge nye lokaliteter at arbejde i, og i løbet afkort tid fandt 
man velegnede lokaler Fantheonsgade S-7. Der fulgte nogle rolige år, 
hvor der optoges en del nye brødre og arbejdet som helhed skredjævnt 
fremad. I længden fandtes disse lokaler dog heller ikke tilfredsstil
lende. Støj fra restaurationen, der fandtes i samme bygning, samt fra 
et nærliggende lokale, der var udlejet til en danseskole, virkede gene
rende på logearbejdet, og dertil kom, at en ret høj husleje tyngede lo
gens økonomi. 

I begyndelsen af 1929 fik logen tilbud om leje af en S-værelses lejlig
hed i ejendommen Kongensgade 31. Her indrettedes der logelokaler, 
og de kunne indvies i april måned samme år. Der indtrådte imidlertid 
en vis stagnation, og de økonomiske problemer blev ikke mindre med 
årene. Der var imidlertid enighed om, at krisen skulle overvindes, og 
efter en energisk indsats indtrådte der igen gode arbejdsår. I begyn
delsen af 1940 fik logen imidlertid sine lokaler opsagt i forbindelse 
med, at biografen, der fandtes i stueetagen, skulle ombygges, og efter 
nogen tid lykkedes det at finde egnede lokaler i ejendommen Kon
gensgade 28. Disse lokaler kunne indvies i oktober samme år. 

Det største ønske var selvsagt at få egen logebygning, og med det 
formål blev der i 1938 lagt grund til en byggefond. Der blev ved pas
sende lejligheder foretaget indsamlinger, og resultatet var tilfredsstil
lende. 

Også »Den flammende Stjerne« måtte i krigens sidste år opgive den 
faste mødeplan, men da der ikke var tale om beslaglæggelse, kunne 

Fynske Årbøger 1990



Loger i det fynske område 21 

brødrene hurtigt genoptage logearbejdet og allerede i maj 1945 sam
les til et rituelt møde for at fejre freden. 

I de følgende år voksede logen stille og roligt, og arbejdet gik så 
godt, at man begyndte at tale om eget hus. I 1951 erhvervede man 
ejendommen H underupvej 49, og nye logelokaler kunne tages i brug 
i efteråret 1952. Nok var en overtagelsessum på 84.000 kr. mange 
penge for en lille loge, men man klarede det ved at sætte kontingentet 
op til 20 kr. om måneden, hvilket efter datidens forhold var et betyde
ligt beløb af et månedskontingent at være. 

I 1971 kunne »Den flammende Stjerne« fejre 50-års jubilæum, og 
samme år passerede man broder nr. 50 på medlemslisten. Siden har 
tilgangen væretjævnt stigende, og logen tæller i dag 64 brødre. 

En ombygning fandt sted i 1969, og man er tilfreds med de fysiske 
rammer for logearbejdet, sådan som det kom til udtryk i et lille fest
skrift, som udarbejdedes i anledning af jubilæet i 1971: »Fra en ringe 
begyndelse, hvor logens materielle værdier bestod af nogle sammen
foldelige rekvisitter, som kunne gemmes bort efter logemøderne, har 
der udviklet sig en loge med et velmonteret tempel med en smuk og 
stilfuld indretning til stor glæde for brødrene«.- Til gengæld dækker 
»Den flammende Stjerne« hele det fynske område, idet det ikke er lyk
kedes at skabe basis for oprettelse af laugsloger i de øvrige fynske 
byer. 

OddFellow-ordenen 

Til frimureriets start i London i l 71 7 svarer forOddFellow-ordenens 
vedkommende oprettelse af loge nr. l »Washington« i Baltimare i 
1819. Man ved, at der før det tidspunkt fandtesOddFellow-loger i 
England, hvor der ifølge et fribrev oprettedes et Odd Fellow-selskab 
så tidligt som i 1643. Den ældste navngivne loge oprettedes i 1745. 
Siden kom der flere loger til, og de holdt som regel deres møder på 
værtshuse. 

Optaget i en sådan loge blev i 1803 smeden Thomas Wildey, født i 
London i 1782, og han avancerede hurtigt til at blive leder af sin loge 
med titel af overmester. I 1817 emigrerede han til Baltimore. Her hær
gede der på den tid en pestepidemi, og der var stærkt brug for et hu
manitært hjælpearbejde. Wildey tog kontakt til fire andre engelske 
Odd Fellow-brødre, der var indvandret, og de enedes om at oprette en 
loge og navngive den efter den amerikanske frihedshelt Washington. 
Ordenen voksede hurtigt: I 1876 talte den ca. 450.000 brødre; i 1914 
var medlemstallet oversteget 2 millioner. 

I 1869 kom ordenen til Tyskland og Schweiz, og i 1878 udstedtes der 
fra Storlogen i Tyskland et fribrev tilloge nr. l »Danmark« i Køben-
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havn. Initiativtageren var Julius Meyer, der var optaget i ordenen i 
Amerika, men var vendt hjem til Danmark og sammen med fire andre 
brødre dannede den førsteOddFellow-loge i Danmark. Egen bygning 
fik ordenen i 1883, og på det tidspunkt talte den her i landet 1200 
brødre. 

En loge i Odense blev dannet i 1882. Initiativtageren var købmand 
Jeppe Hansen, der under et ophold i Boston var blevet indviet i den 
derværende OddFellow-loge. I 1880 vendte han hjem til Odense og 
tog kontakt til guldsmed R. A. Christophersen, fotograf H. Hansen, 
urmager C. F. V. Lund, sagfører V. Meyer og siden tandlæge C. Kjær, 
og alle blev indviet i loge nr. l »Danmark« i København. Umiddelbart 
efter deres indvielse dannede disse seks brødre en forening med det 
formål at oprette en OddFellow-loge i Odense. Kontingentet blev sat 
til 3 kr. pr. måned. I løbet af et år nåede man op på 18 medlemmer. 

Den 5. juni 1882 oprandt stiftelsesdagen for loge nr. 5 »Fyen«, og 
Jeppe Hansen blev dens første overmester. Foreningen, der var dan
net forud for oprettelsen af logen, havde holdt sine møder i fotograf 
H. Hansens venteværelse i mellembygningen Vestergade 28, men ef
ter logens oprettelse flyttede man til et lejet lokale i bagbygningen til 
Hotel Set. Knud, Vestergade 64. Medlemstallet steg imidlertid så 
stærkt, at lokalet ikke var stort nok, og man flyttede til Hotel Postgår
den, Overgade 56. Lokalerne her var større, men gamle og ikke ret 
hyggelige. Dertil kom, at logesalen var beliggende over en hestestald, 
hvorfra lyde og lugte bredte sig under logemøderne.- I denne periode 
tog logens jyske brødre initiativ til oprettelse afloge nr. 15 »Odin« i 
Kolding. 

Da lokalerne på Hotel Postgården ikke fandtes tilfredsstillende, 
satte en kreds af brødre sig for at skaffe logen bedre fysiske rammer, 
og med det forøje erhvervede man ejendommen Klingenberg 15. Alle
rede i 1889 kunne man indvi ny logesal og tilhørende lokaler i bygnin
gen, og de skulle komme til at danne rammen om logelivet de næste 
43 år. 

I 1895 opførtes på Karen Brahesvej 2 et enkehjem, det første af sin 
art i Danmark, og det eksisterer endnu. Som enkebolig købte logen i 
1951 yderligere ejendommen]. C.la Coursvej 3-5. 

I årene 1906-08 var overlæge E. C. Egede logens overmester. Han 
var en dygtig leder, og det var på hans initiativ, at der oprettedes 
endnu en Oddfellow-loge i Odense. Sammen med guldsmed]. Surel, 
vinhandler L. Justesen, bogtrykker Poul Søndergaard, revisor Erik 
Hansen og møbelhandler Chr. Schmidt stiftede han logen »Treuga 
Dei« (et udtryk, der i middelalderen anvendtes om tiden fra onsdag af
ten til mandag morgen, hvor der ikke måtte fejdes og gudsfreden hvi
lede over landene). Andre 13 af den eksisterende loges brødre overgik 
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til den nye loge, der indviedes den 26. marts 1909. Overlæge Egede 
blev dens første overmester.- Omtrent samtidig oprettedes i Frederi
cia loge nr. 37 »Thomas Wildey«. 

Under OddFellow-ordenen stiftedes i Amerika i 1851 en Rebekka
orden, hvor også kvinder kunne optages. Også den holdt sit indtog i 
Danmark, og Rebekka-loge nr. 3 »Freja« kunne i 1913 indvies i 
Odense med broder Th. Tømmerup som første overmester. Mens Re
bekka-loger i dag er forbeholdt kvinder, forholdt det sig sådan den
gang, at brødre også kunne være medlemmer af en Rebekka-loge. Til
slutningen var så stor, at der i 1924 kunne stiftes endnu en Rebekka
loge i Odense, nærmere betegnet loge nr. 15 »Semper ardens« (lat. for 
altid brændende) med fru Holga Egede som første overmester. 

I 1922 fremsatte snedkermester Henrik Stærmose forslag om at 
danne en forening med det formål at opspare midler til indretning af 
en ny logebygning i Odense. I 1925 åbnedes der mulighed for at er
hverve »Nonnebakken«, som i 1857 var blevet købt af overretsproku
rator R. Rasmussen, der på stedet havde ladet opføre en patriciervilla. 
Logerne ))Fyen« og ))Treuga Dei« enedes om at købe stedet med udvi
delse og ombygning for øje. Der var godt 400 ordenssøskende (brødre 
og søstre) i Odense, og de viste i denne sag, at sammenhold giver 
styrke. 

Mens erhvervelse af grund og villa beløb sig til 75.000 kr., påreg
nede man, at ombygning og udvidelse ville komme til at koste ca. 
200.000 kr. En arkitektkonkurrence blev udskrevet, og den blev vun
det af arkitekt Svend Enggaard Pedersen, Roskilde. 

Arbejdet gik straks i gang, og den l 7. marts 1934 kunne den store og 
smukke ordensbygning indvies- en bygning, der den dag i dag, såvel 
udvendig som indvendig, står som en af de smukkeste ordensbygnin
ger i landet. Fyns Tidende skrev samtidig: )>Perlen blandt landets 
smukkeste Odd Fellow-bygninger«.- Bygningen, som den fremtræ
der, indeholder to logesale, festsal, selskabslokaler, bibliotek, restau
rationskøkken m.v. 

Til indvielsen var inviteret byens honoratiores med borgmester 
H. Chr. Petersen, politimester Seldorf og biskop Rud i spidsen. Bi
skoppen udtalte: >)En sådan beliggenhed forpligter, og jegvil ønske, at 
den beliggenhed og bygning altid må forpligte således, at De stedse 
med samdrægtighed og enighed arbejder for de mål, som De har sat 
for Deres loger. Her har engang været ført kampe for byens fred; her 
har nonnerne bedt til Kris t om barmhjertighed mellem mennesker, og 
hvad der således i ældre dage har været bedt om på dette sted, passer 
godt med det arbejde, som De ønsker at gøre inden for Deres loger ... 
Gid der fra denne lille høj må blive et sådant udsyn, at det rette sind, 
som højner idealerne, må komme frem«. 
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Villaen, som prokurator R. Rasmussen i 1850'eme opførte på "Nonnebakken«, erhveroedes af Odd Fellow
logeme i Odense i 1925 og ombyggedes tillogebrug. Billedet stammer fra 1880'eme. 

Ordenslivet gik nu ind i et roligt leje; der var god fremgang, og alle 
nød de dejlige rammer, der var skabt for logernes arbejde. 

OddFellow-logerne kom under krigen til at dele kår med frimurer
logerne. I Tyskland blev alt ordensarbejde forbudt, og da uvejret trak 
op sidst i 1930' erne, vanskeliggjordes også forholdene for logerne her
hjemme. Allerede i 1939 måtte man således i Odense nedsætte møde
aktiviteten til to månedlige møder for broderlogerne og et månedligt 
møde for søsterlogerne mod normalt et ugentligt møde for broder
logerne og et hver anden uge for søsterlogerne. 

Efter tyskernes besættelse af Danmark besluttede Odd Feliaw
ordenen at føre la v profil udad til, undgå al annoncering af møder, ikke 
flage med ordensflag m. v. Imidlertid gik de første besættelsesår 
bedre, end man havde turdet håbe. Eksempelvis kunne logen »Treuga 
Dei« afholde 15møder i 1940, 25 i 1941 og 33 i 1942. 

Efter den 29. august 1943 blev afholdelse af større forsamlinger for
budt, ligesom det ikke var tilladt at færdes uden passerseddel efter 
mørkets frembrud. Dette havde til følge, at logerne helt måtte indstille 
mødevirksomheden. 

»Nonnebakken« var endnu ikke besat, men man kunne konstatere, 
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OddFellow-logen på !!Nonnebakkerl« rummer foruden logesale festsal, selskabslokaler med ti/hørende fa
ciliteter, bibliotek m.v. Her har4 OddFellow-loger og 3 Rebekka-loger hjemsted. (Foto: Bjarne Hempler). 

at tyskerne jævnligt interesserede sig for bygningen. Den 12. septem
ber 1944 kunne den ikke længere gå fri, og sammen med en række af 
byens skoler blev den beslaglagt af den tyske værnemagt. Efter bom
bardementet af Husmandsskolen i Tarup hen mod slutningen af kri
gen overtog Gestapo bygningen sammen med nabovillaen Hunderup
vej 22. Heldigvis var det lykkedes før beslaglæggelsen at tømme byg
ningen for møbler, inventar og andre værdier, som blev opbevaret an
detsteds i byen. Som helhed var det vanskeligt at få lokaler, men det 
lykkedes i krigens sidste år at gennemføre enkelte sammenkomster, 
bl.a. på Fyns Forsamlingshus. 

Efter befrielsen rykkede tyskerne ud, og det var ikke noget rart syn 
at betragte ødelæggelserne i huset. Kort tid efter rykkede de engelske 
»Royal Dragoons« ind, og der skulle gå en rum tid, før brødrene atter 
kunne samles på »Nonnebakken«. I mellemtiden var det ved borgme
ster Werners og brandkommissionens hjælp lykkedes at få husrum på 
Odense Slot, hvor der fandtes lokaler, der kunne bruges midlertidigt. 
Her holdt logen »Treuga Dei« sit første møde efter krigen den 28. ja
nuar 1946, og der var da gået 2V2 år, siden man havde måttet indstille 
mødevirksomheden på »Nonnebakken«. 
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Den l. aprill946 blev »Nonne bakken« endelig frigivet, og en omfat
tende istandsættelse var nødvendig. I skadeserstatning modtog man 
230.000 kr., og det dækkede netop de påkrævede reparationsarbejder. 
Det tog et halvt år, før bygningen atter stod klar til ordensarbejde, og 
den 4. oktober 1946 genåbnede den under festlige former. Boghandler 
Viggo Madsen havde skrevet en sang, hvori det bl.a. hed: »Vort hjem 
blev skændet. Aldrig vil vi glemme/ de tunge støvlers tramp, som gen
lød her./ Vor orden mistede en stund sin stemme,/ men netop derfor 
blev den dobbelt kær«. 

Der var god tilgang af brødre i årene efter krigen. I 1948 talte logen 
»Fyen« 262 brødre, og dermed var der skabt grundlag for at oprette en 
ny loge. Resultatet blev loge nr. 68 »H. C. Andersen«, som 25 brødre 
stiftede den 5. december 1948 med snedkermester Henrik Stærmose 
som første overmester. - Sidste skud på stammen er loge nr. l 03 
»Bundtet af stave«, som 15 brødre fra logen »Fyen« stiftede i 1976 med 
salgsingeniør Ole Olson som første overmester. - Også til Rebekka
logerne var der god tilgang, og i 1983 stiftedes i Odense Rebekka-loge 
nr. 77 »Pax Eterna« (lat. for evig fred).- Med hjemsted på »Nonne
bakken« er der således 4 OddFellow-loger og 3 Rebekka-loger. 

I 1982 var man nået så vidt, at logen >>Fyen« kunne fejre sin l 00-års
dag, og det skete under festlige former. I anledning af jubilæet skæn
kedes et beløb på l 00.000 kr. til lægevidenskabelig forskning.- I løbet 
af de 100 år var ialt 1040 blevet indviet i logen, og som nævnt havde 
den flere gange været moderloge for nye loger. 

Noget, OddFellow-ordenen prioriterer højt, er at yde økonomisk 
og arbejdsmæssig støtte. På lokalt plan kan nævnes »Den humanitære 
fond«, som logerne på »Nonnebakken« oprettede i 1980 med det for
mål »at yde støtte til forskningsmæssige, humanitære, kulturelle, so
ciale eller uddannelsesmæssige formål på Fyn af større omfang, end 
en enkelt loge normalt kan løfte«. Fondens midler indsamles ved for
skellige aktiviteter blandt ordenssøskende på »Nonne bakken«, og den 
uddeler hvert år i april hele kapitalen, idet der ikke skal foretages op
sparing. Der er i fondens første 10 år uddelt over 700.000 kr. til eksem
pelvis lægevidenskabelig forskning, handicappede spejdere, Mødre
hjælpen, Menighedsplejen og Frelsens Hær. Et rejselegat er oprettet 
for unge studerende ved Det fynske Musikkonservatorium. 

Af andre logeaktiviteter findes der på det mere fornøjelige plan i de 
enkelte loger la ug og gilder, hvis formål er »at gavne og fornøje«. Den 
årlige sammenkomst foregår under ganske bestemte ritualbundne 
former, og der skys ved denne lejlighed ingen midler for at skaffe bi
drag tillokale velgørende formål. »Treuga Dei Gilde Nonnebjerg«, 
der oprettedes i 1932, ejer og driver således logens enkebolig Falen 
43/Haugstedsgade 20 og forvalter flere legater. 
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Interiører fra OddFellow-logen 
på >JNonnebakken«. 
(Foto: Bjarne Hempler). 
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Også i øvrige fynske byer findes derOddFellow-loger og Rebekka
loger: 

I Svendborg stiftedes i 1898loge nr. 29 »Set. Nicolai« med Carl Kauf
mann som første overmester. For at kunne opføre egen logebygning 
erhvervede man ejendommene Bagergade 32 og 34. En udvidelse af 
bygningen er foretaget i 1966. - I Nyborg stiftedes i 1904 loge nr. 33 
»Caritas« (lat. for barmhjertighed) med Jensenius Petersen som før
ste overmester. Allerede før stiftelsen var der nedsat et byggeudvalg 
med det formål at skaffe et egnet logehus, og til formålet erhvervedes 
ejendommen Østergade 3 med ubebygget grund ud mod nuv. Nørre
voldgade. En ombygning og udvidelse fandt sted i 1984. -I Middelfart 
stiftede en række brødre i 1897 en forening med det formål at oprette 
en OddFellow-loge. Det blev en realitet i 1918, hvor man besluttede 
sig for at købe frk. Madsens Højskolehjem, Nygade 2. Efter at ejen
dommen var 01ribygget tillogeformål, stiftedes loge nr. 4 7 »Christian 
IX« med O. P. Sørensen som første overmester. I 1985 solgte man 
ejendommen og opførte Alsvej 24 en ny, smuk loge bygning.- I begyn
delsen af 1970'erne erhvervede en række brødre fra Fåborg den tid
ligere lægebolig Vestergade 37, og i 1974 stiftede de loge nr. 99 »Men
tor« (lat. for vejleder) med T. Fjederhalt som første overmester. I 1987 
gennemgik bygningen en større ombygning og udvidelse.- I Rudkøbing 
og Marstal stiftedes i 1924 og 1960 henholdsvis loge nr. 57 »Kong 
Humble« og loge nr. 79 >>Arrebo« med]. P. Christensen og Knud Pe
dersen som første overmestre. De to loger har til huse i den tidligere 
Tekniske Skole i Ahlefeldtsgade i Rudkøbing og i Frelsens Hærs tid
ligere bygning i Vestergade i Marstal. -En periode har der yderligere 
været Odd Feliaw-foreninger i Assens og Bogense. 

I en række fynske kystbyer findes der også Rebekka-loger: I Nyborg 
loge nr. 13 »Fidelitas« (lat. for trofasthed), stiftet 1923, i Svendborg loge 
nr. 17 »Sinceritas« (lat. for ærlighed), stiftet i 1925, i Middelfart loge nr. 
49 »Rosen«, stiftet i 1970 og i Fåborg loge nr. 73 »Karen Brahe«, stiftet 
i 1973. 

Såvel OddFellow-loger som Rebekka-loger har en overbygning, be
nævnt »Lejren«, hvis formål er at uddybe og udbygge disse logers or
denslære. For Odd Feliaw-logerne på Fyn oprettedes lejr nr. 5 »Set. 
Knud« i 1909, for Rebekka-logerne på Fyn lejr nr. 3 »Esther« i 1983. 
Det månedlige møde holdes på skift i logerne, og dertil refererer be
nævnelsen »Lejren«. 

I det fynske distrikt er der på indeværende tidspunkt 986 brødre og 
527 søstre, heraf henholdsvis 480 brødre og 269 søstre hjemme
hørende på »Nonneba.kken«. På landsplan er der 112 broderloger og 
79 Rebekkaloger med tilsammen ca. 9.000 brødre og 5.000 søstre. 
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Druide-ordenen, Serapions-ordenen, 
Dansk Broder Orden 
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Udover de nævnte ordener er yderligere tre repræsenteret med min
dre loger i det fynske område. 

Den Forenede Gamle Druide-orden, der har hentet sit navn fra den orga
nisation, som præsteskabet dannede i det gamle Gallien og Britan
nien, bygger på ældgamle ritualer. Ordenen blev stiftet i England i 
1781 , og den kom til Danmark i 1921. Den 26. august dette år ind
viedes i København logen »Gral af Danmark«, og i løbet affå år opret
tedes yderligere to loger i København. 

I slutningen af 1950' erne blev der inden for Druide-ordenen talt om 
oprettelse afloger uden for København, og specielt var interessen ret
tet mod Fyn, der for druiderne var helt udyrket land. En halv snes 
odenseanere reflekterede på en annonce i dagspressen, og i februar 
1960 optoges syv af dem i logen »Gral« i København. Der blev lejet lo
kaler på Industri palæet, og de kunne indvies til formålet den 19. marts 
samme år. Hermed havde den 7. loge under Druide-ordenen set da
gens lys, og den bar navnet »Concordia« (lat. for enighed). Blandt stif
terne var sagfører H. Bjerregaardjensen og smedemester P. H. Høff
ner, der kom til at beklæde embeder fra starten (Ædel Ærk og Old 
Ærk). I april optoges to nye brødre, og ved afslutningen af det første 
arbejdsår talte logen således 9 brødre. Ved afslutningen af det andet 
år var antallet fordoblet, og man flyttede til nye lokaler, som man 
havde lejet i Serapions-ordenens bygning på Karen Brahesvej. Her 
holdt druiderne til indtil 1979, hvor Serapions-ordenen selv ønskede 
at disponere over lokalerne. Efter et par år at have benyttet lokaler på 
Park Hotel flyttede logen i 1981 til selskabslokaler på Dalumvej 69. 

Efterhånden var antallet af brødre steget til40, og i 1978 oprettedes 
yderligere logen »Set. Alban«. I det lange løb var der dog ikke behov 
for to Druide-loger i Odense, og »Set. Alban« blev nedlagt efter ca. 5 
års forløb. -Logen »Concordia« tæller i dag 34 brødre. I hele landet 
findes der 12 Druide-loger med tilsammen ca. 500 brødre. 

Serapions-ordenen er af dansk oprindelse, idet den stiftedes i Køben
havn i 1888 på initiativ af cand.jur. P. Rasmussen. Som forbillede har 
man munken Serapion, som fra 339 var biskop i Ægypten og i år 385 
døde i et kloster ved Theben. Hans gerninger er en bærende faktor for 
ordenens lære . Der har gennem tiderne eksisteret Serapions-selska
ber, bl.a. i Italien, Frankrig og Tyskland, men den danske orden har 
ikke tilknytning til sådanne selskaber. 

I oktober 1928 holdt københavnske Serapions-brødre med or
denens Stormester i spidsen et oplysningsmøde på Grand Hotel i 
Odense, hvor man fortalte interesserede, hvad Serapions-ordenen 
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Serapion-Ordenens bygning på Karen BrahesVIlj. (Foto: Bjarne Hempler} . 

står for. To af dem, der havde reageret på den i dagspressen bragte an
nonce, blev senere på året optaget i logen i København, der holdt til i 
Borgernes Hus i Rosenborggade. Det følgende år optoges yderligere 
fire fynboer i logen i København, og nu var der brødre nok til, at man 
kunne danne en forening i Odense. Dette skete den 4. oktober 1929 på 
restaurant »Harmonien«, hvis ejer var blandt de seks nye brødre. 

Efter at man var flyttet til Højskoleforeningen, Dronningensgade 2, 
omdannedes foreningen til en loge med murermester H. F. Nielsen 
som logemester, og indvielsen her fandt sted den 30. oktober 1932. På 
det tidspunkt fandtes der loger i København og Århus samt en broder
forening i Holbæk, og de talte sammen med Odense-logen 160 brødre. 

To år efter indvielsen var man i Odense nået op på 28 brødre, og 
man fandt, at det var tilstrækkeligt grundlag for at indrette egen loge
bygning. Efter i knap to år at have benyttet OddFellow-ordenens tid
ligere lokaler på Klingenberg, købte man i 1936 ejendommen Karen 
Brahesvej 3, der som den første i landet indrettedes til formålet. Ind
vielsen fandt sted den 25. oktober samme år, og logen talte da 42 med
lemmer. 
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Dansk Broder Ordens bygning på Brockdoiffvænget. (Foto: Bjarne Hempler). 

Opfordring til at gøre fremstød i andre byer resulterede i oprettelse 
af en forening i Svendborg i 1939 med Julius Rasmussen som formand. 
Foreningen omdannedes i 1941 til loge. Logen tæller i dag ca. 7 5 med
lemmer, og den har egen bygning Færgevej 34.- I midten af 1940' erne 
fik Serapions-logerne navn, og i Odense og Svendborg valgte man 
henholdsvis navnene »Set. Knud« og >>Set. Jørgen«. 

I 1948 stiftede Odense-brødrene en byggefond med henblik på en 
tiltrængt udvidelse, og resultatet blev en tilbygning ud mod Frimurer
logen. Her indrettedes ny logesal, og den indviedes i oktober 1950. 

Tiden indtil da var ikke forløbet uden problemer. Mange følte, at 
logemøderne ikke havde indhold nok, og at det selskabelige domine
rede for meget i forhold til det egentlige logearbejde. Til tider var der 
splid mellem brødrene, og der var hyppig udskiftning blandt medlem
merne. I årene efter krigen arrangeredes en række kulturelle foredrag, 
og man søgte at indføre en obligatorisk logetale ved møderne. De se
nere år er der kommet mere fasthed over arbejdet, og brødrene mødes 
i sæsonen, der strækker sig fra september til maj, tre gange om måne
den. Systemet, man arbejder efter, har 6 grader.- Odense-logen har i 
dag ca. 60 brødre. I hele landet findes der 27 Serapions-loger med til
sammen ca. 1400 brødre. 

Dansk Broder Orden er ligeledes af dansk oprindelse, idet den stiftedes 
i København den 29. januar 1894. Initiativet til oprettelse af en loge i 
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Odense udgik fra Ålborg, hvor broder Esben Klokkerholm tog kontakt 
til assurandør N. C. Geil Christensen, Odense, og resultatet så dagens 
lys den 9. november 1963, hvor 25 fynske brødre sluttede op omkring 
den nye loge. I dag, hvor logen har passeret 25-årsdagen, tæller den 80 
brødre.- Efter nogle år at have holdt til i forskellige lokaler i byen, op
førte Dansk Broder Orden i 1968 egen bygning Brockdorffvænget l, 
og man har i 1988 foretaget en udvidelse.- På landsbasis findes der 15 
logesteder med tilsammen 1250 brødre. 

Inden for de 6 ordener, der er behandlet her, findes der i hele landet 
ca. 360 loger med tilsammen ca. 27.000 medlemmer, heraf i det fynske 
område 33 loger med godt 2.500 medlemmer. Der holdes i vinter
halvåret loge adskillige steder i de fynske byer hver dag ugen igennem 
undtagen i weekenden, og der er daglig et samlet fremmøde på flere 
hundrede brødre og søstre. Logearbejdet varierer fra orden til orden 
og fra grad til grad, og kravene til påklædning er ikke de samme. Om 
brødrene er klædt i kjole, sort eller gråt jakkesæt, og om arbejdet ledes 
af en Ordførende Mester, en Overmester eller en Ædel Ær k er i denne 
forbindelse af mindre betydning. Det væsentlige er, at brødre og sø
stre aktivt tager del i logearbejdet og bidrager til at styrke broder- og 
kammeratskabet, der er af lige så stor værdi som det, der foregår i 
loges alen. Og det gælder, uanset om man er frimurer, Odd Fellow, re
bekkasøster, druide eller serapionsbroder. 

Kildemateriale 
Materialet, der ligger til grund for artiklen, er fremskaffet ved henvendelse til medlemmer 
af de enkelte ordener, og de har stillet skriftligt materiale, bl.a. i form afjubilæumsskrifter, 
til rådighed og yderligere bidraget med oplysninger: 

Den Danske Frimurerorden: Artiklens forfatter. 
Det Danske Frimurerlaug: Skorstensfejermester Erik Hjerup Rasmussen, Odense. 
OddFellow-ordenen: Boghandler Poul Christrup, Odense. 
Druide-ordenen: Bogbinder Mogens Axfort, Odense. 
Serapions-ordenen: Maskinfabrikant Poul Hagen-Sørensen, Odense. 
Dansk Broder Orden: Slagtermester Vagn B roe, Odense. 
Til grund for afsnittet om OddFellow-ordenen ligger en af Poul Christrup udarbejdet 

artikel. Han og de øvrige bidragydere takkes for den hjælp, de har ydet. 
En anden form for loger er afholdsloger, hvoraf der i Odense opstod en række i årtierne 

før og efter århundredskiftet. Herom kan bl.a. læses i Odense Bys Historie, bd. 7 si. 424 f. 
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