
Mffi

HISTORIKK OVER

EALCKENBERGGATE 7

oDD FELLow-GAnoEN



HISTORIKK OVER
EALCKENBERGGATE 7

ODD FELLow-cAnnBN

TONSBERG 1993



Forfattet av:
Eks. OM. Knut Firing

Kilder:
Eiir.Ortr. Arne Holmelin [.arsen, ['oge nr' 27 Kong Sverre'

Eks.OM. Einar Hanssen, ['oge nr' 27 KongSverre'

Ett.Ortl. Johan Wilhelm Fraas, Loge nt' 27 Kolng Sverre'

h;" 
"t. 

27 KongSverrds 25 irs beretning' Utgitt 1974'



fD yggmester Ludvig Johansen i samarbeid med murmester Axel
.El -ffdets"n bygget Falckenberg gate 7 ,Odd Fellowgfirden, i 1916-1917
for kjopmann Sigurd Heyerdahl Svendsen og hustru. Bygningen var
innflytningsklar i november I9I7. Eiendommen fikk navnet <<Solgirden>>,
og det ble ikke betalt noen kjopesum for eiendommen. Leieforholdet ble
derfor basert pi en irlig leieavgift. I tillegg til selve tomten, fikk Heyerdahl
Svendsen leiet en tilstotende tomt. tomten som senere ble overtatt av
<Stiftelsen Odd Fellows Aldersbolig>. Denne tomten, samt en tilleggs-
tomt fra Tonsberg Kommune overtok Stiftelsen omkring 1971.

I 1923 ble <Solgirden> solgt til fabrikkeier Axel Marthinsen, (Solv-
varefabrikken), som bodde der med sin familie frem til krigsutbruddet i
t940.

I krigsArene 1940/1945 ble huset rekvirert/overtatt av <<Die
Wehrmacht>, hvor lokalene n&rmest ble benyttet som en klubb for offi-
serer, <Offiziersheim>.

Etter krigen ,i 1945,Iot Vestfold Fylke, som da hadde overtatt og eiet
huset, ominnrede det, slik at det kunne brukes til sykepleieskole - inklu-
sive en del hybler. Huset ble brukt til dette formil frem til Odd Fellow
overtok gArden den L0. februar 1958.



T oge nr. 27 Kong Sverre, som ble instituert den 5. november L949,
I-, tradde i flere Ar forsokt ir finne en passende eiendom for sin logevirk-
somhet, og man hadde arbeidet med forskjellige prosjekter i bl'a. Stolten-
bergsgt. 26, SeeberggArden, Kaldnes Hovedgirrd, Gimle pi Notteroy m.m.
For i skaffe egenkapital, til et mulig huskjop, ble det blandt medlemmene
satt i verk en spareordning, og utskrevet et obligasjonslin til medlemmene.

I Loge nr. 27 Kong Sverre s 25-irs jubileumsberetning stir folgende ir
lese:

oFalckenberggt. 7 kom forste gang pd tale i mars 1956, da det ble
antydet at Vestfold Fylke ville selge eiendommen sd snart den nye
Sykepleieskolen varferdigbygget. Hasten 1957, nermere bestemt den
8. november, besluttet Andelslaget seg for d gi et tilbud pd eiendom-
men, et tilbud som lod pd kn 170.000,-.

Fra selgers side ble det straks klargiort at eiendommen ikke ville
bli solgt under takstpris som var kr. 200.000,-.

Den 16. november 1957 fremsatte oAndelslaget av 1955' et nytt
tilbud overfor Fylkesmannen i Vestfuld, i det man onsket d endre
tilbudet av 8. november, frakr. 170.000,- til kr. 200.000,-, avhengigav
godkjennelse fra Den Norske Storloge I.O.O.F.,

Dette tilbudet ble godkjent av Fylkesmannen, og <Andelslaget av
1955> overtok eiendommen, som tidligere nevnt, den 10. februar 1958.

Dette var en gledens dag i Loge nr. 27 Kong Sverre og en stor dag for
Ordenen. Et nytt ordenshus var en virkelighet, men hva med finansie-
ringen?

Andelskapitalen var pi dette tidspunkt nidd opp i kr. 30.500,-,
samtidig som det var gitt tilsagn om et obligasjonslin pi kr. 34.000,- fra
medlemmenes side.



Foruten bygging av selve logesalen, mitte man regne med betydelige
ominnredningskostnader. Det var derfor pi det rene, at man minst mirtte
line hele kjopesummen pi kr. 200.000,-.

Toffe tak for en loge.
For i innrede logesalen i tredje etasje, ble Storlogens arkitekt Ingvald

Suphammer kontaktet av Andelslaget, og han pitok seg med glede
oppdraget med i tegne denne.

Ombygningen var og ble et meget omfattende arbeide. For ir spare
penger, ble det besluttet at all riving skulle utfores pi dugnadsarbeide. Ved
iiden av rivningsarbeidet i 3. etasje, hadde brodrene en meget omfattende
jobb A ta seg av i selskapslokalene, kjokken og anretning i bide 1'. og 2.
etasje.

Byggeledere til denne jobben var brodrene Thorstein Berg, Asbjorn
Langis og Hikon Bing Jacobsen, som var pi ferde bide sent og tidlig. Kong
Sverres brodre motte manngievnt frem, og det ble i tiden frem til november
1958 utfort hele 5.900 dugnadstimer, med et engasjement og et humor som
man skulle og skal lete lenge etter. Men si ble da ogsA arbeidet <fyrstelig>
honorert, ved at hver time ble godskrevet med kr.2,-, slik at man etter 50
timers arbeide ble overlevert et Andelsbrev pilydende kr. 100,-.

Brodrenes hustruer tok ogsA sin del av arbeidet. De giorde rent, kokte
kaffe og serverte snitter og kaker, og mange var de kaffekopper og kake-
stykker som ble fortert <ved planken> under dugnadsarbeidet.

Foruten dugnadsinnsatsen viste brodrene seg som glade givere. Alt
trengtes til ombygningsarbeidene, og gaver - sikkert til en verdi av
kr. 10.000,-, ble i byggeperioden overrakt Andelslaget. Arbeidet pAgikk
helt frem til den 29. november 1958, til ca. kl. 02.00 pA natten, og 17 timer
senere var logesalen fyllt til siste plass av over 100 brodre fra fiern og nrer,
for i vrere med pi den hoytidelige sermonien det er ved innvielse av et nytt
logelokale. Stor Marskalk Ottebech fartebrsdre inn, og Stor Sire Harald
Ostreng foresto innvielsen av lokalet.

Pir tross av en imponerendc egeninnsats av brodrene, hadde vArt nye
logehjem kostet mer enn forutsatt, idet bokforte verdier ved innvielsen var:

Kostpris eiendom kr. 200.000,-
Ombygningsarbeider kr. 123.000,-
Inventar
Tilsammen

kr. 73.000,-
kr. 396.000,-

Den senere driften uu 
"i"ffiur 

vert basert pi utleie av
selskapslokaler og utleie til andre loger. Foruten vire egne - Loge Margret
Skulesdatter, Loge Kong Sverre, Loge Oseberg og Loge Kristin - har



O.F. Loge nr. 85 De Tre Holmer og andre loger, som Druidstjernen,
Tempelridderne og St. Olav leiet vire lokaler. Idag, i 1993, er det de 4
nevnte Odd Fellow Loger som har sitt tilholdssted i girden, samt at lokal-
ene blir leiet ut til 2 St. Olavsloger. Odd Fellowgirdens selskapslokaler
leies ut til en restauratar og drives av denne.

PAkostninger og vedlikehold pi eiendommen har pigitt i alle ir, og
mange er de forbedringer som er giennomfort. Pi dugnadssiden kan
nevnes innredning av klubblokaler i kjelleretasjen, skraping og maling av
allevinduer, vedlikehold avfasaden, riving av gammel kjokkeninnredning i
1. etasje, oppussing av garderobe i kjeller, irlig utvendig virrpuss av tomten
m.m. Andre pikostninger som er utfort med hjelp av fagfolk er bl.a. legging
av nytt utvendig tak, glassfiberbelagt hele fasaden, nye baracudatak i 1.
etasje, montering av ny kjokkeninnredning i 1. etasje, samt en del andre
ting.

Som nevnt er det mye arbeid som er gjort pi dugnad, dugnad utfort av
ivrige og entusiastiske Odd Fellowsostre og -brodre. Alt arbeid som har
vrert utfort pi virt kjrere hus, har hatt en klar milsetting for deltagerne: ",4
skape og opprettholde et Logehiem vi alle kan vrere stolte av - og glad i".

Alle mi vi vare med <<A ta i et tak>. Dette skylder vi vire forgjengere
som la alt til rette for oss - ved i gi til anskaffelse av denne vakre eien-
dommen - som idag er med pir i representere en av grunnstenene for virt
Ordensarbeide her i distriktet.

Sammen er vi sterke. La oss derfor uttrykke vir tillit til Logens og
Ordnenes arbeide, ved A ivareta og viderefore de verdier som virrt
Ordenshus representerer.



Litt om andelslaget
et forste konstituerende mste for i danne et andelslag, ble holdt den
14. februar 1955, under ledelse av huskomit6ens formann, Bror

Albert Holst.
Som styre i det
Formann:
Sekretar:

Pi dette mote ble ogsir andelslagets navn drsftet. Og fremme i disku-
sjonen var navnene <<Sverreson>> og <<Rosanes>>, det siste pil grunn av at de
var inne pi i kjope eiendommen <Rosanes>> pi Teie, og som pi dette tids-
punkt var til salgs. Man kom imidlcrtid til at laget burde ha et noytralt navn,
bg <Andelslaget av 1955> ble resultatet. Nir Andelslaget skiftet navn til
<Andelslaget Falckenber ggr. 7 >, , er jeg ikke sikker pir, men antageligvis
skjedde det i forbindelse med kjopet av eiendommen i 1958.

Andelslagct Falckcnbcrggt. 7 cr ct selskap mcd begrenset ansvar,
med vekslende medlemsantall og kapital.

Andelslaget ledes av et styre, representert ved 2 medlemmer fra hver
av de fire Odd Fellowlogene. Styrets medlemmer velges for 2 ir, og styret
velger selv sin formann og sckrctrer. Styrct fattcr sine bcslutningcr ved
simpelt flertall.

Logenes fungerende Overmestre skal innkalles til alle styremoter,
hvor de har talerett, men ikke stemmerett.

Ordinrer generalforsamling, som er Andelslagets overste myndighet,
avholdes i mars mAned hvert Ar.

nye andelslaget ble valgt:

Forretningsforer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Roland Pettersen
Reidar Berg
Arne Holmelin Larsen
Albert Holst
Otto Andreassen.



Litt om noe av det som er i bygningen
1 irenes lop har girden blitt beriket med mang en gave. Og nevne alle er
I en umulighet, men her nevnes noen av tingene, og de som en kanskje bor
stoppe opp og dvele litt ved. La oss starte i garderoben i kjelleren hvor det
henger en praktfullt hvalfangermosaikk, gitt av bror Georg Kamfjord i
Loge Kong Sverre. I kjellerlokalene, klubblokalene, er det et vakkert
mosaikkvindu av Kong Sverre, gitt av bror Knud B. Sorensen, Loge Kong
Sverre, og likeledes en unik boksamling som er gitt av bror Albert Holst, i
forbindelse med Loge nr. 27 Kong Sverre's 25 irs jubileum i I97 4' Gir man
videre opp i hallen treffer man pir en byste av billedhugger Carl E. Paulsen's
Forstercisgutt, gitt av bror Svein Henriksen fra Loge Kong Sverre. Hallen
blir pyntet opp av en gedigen prismekrone, som ble innkjopt av husets
forste eier, men som han tok med seg da han flyttet. Lysekronen kom
tilbake takket vere en pengegave fra bror Anders Andersen i Kong Sverre,
som var oremerket til utsmykning av gArden. Restbelopet ble samlet inn av
brodrene og det bor vi vere dem alle takknemlige for. Pianoet i 2. etasje er
gitt av Dameklubben av 1950. Konsollspeilet i 2. etasje er gitt av bror Tellus
Ronningen, fra Loge Kong Sverre. Malerier bide i kjellerlokalene, 1. etasje
og i 2. ctasje cr gavcr fra sostre og brodre. Nevnes her kan Kristian
B-ollreren, Nils Oskar Bredsdorff, Kurt Hammer m.fl.

Nevnes spesielt bor det gedigne maleriet i den minste salen i 2. etasje.
Maleriet er en gave fra fru cecilie wilhelmsen til odd Fellow i I962.For it
sittere piskriften pi maleriet: Vik i Stange, etter Gerh- Munthe af S.M.
Dedekam 1909. Originalen henger i Nasjonalgalleriet.

Nir det gielder logesalen bor alteret taes i oyensyn. Alteret er tegnet
og sandblist av kunstneren Hans Gerhard Sorensen fra Melsomvik, og
laget av bror Josef Knutsen i firma Knutsen og Nordahl. Stolene og pultene
eitegnet og forarbeidet av bror Bjarne Roed fra Kong Sverre. Ellers er det
mange vakre ting rundt omkring i huset virt, som er gitt av sostre og brodre
somikke er nevnt her, samt gaver fra forskjellige vennskapsloger, privat-
personer og ikke A forglemme Dameklubben av 1950'
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