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Som alle ved, var det i år den 5. maj 60 år siden Danmark blev befriet for den tyske 
værnemagt – vel nok det bedste forår, som Danmark har oplevet, men samtidigt et 
forår, som havde sat sine spor i mange hjem og også i Odd Fellow ordenen. Da 
den tyske værnemagt den 9. april 1940 invaderede Norge og Danmark, blev Odd 
Fellow ordenens stilling i disse lande ret hurtig aktuel. Til begyndelse stillede tyske 
myndigheder sig ret velvillige og erklærede, at de intet havde i mod, at logerne 
fortsatte deres arbejde, men efterhånden som befolkningens fjendtlige indstilling 
overfor besættelsesmagten tiltog, blev adskillige logebygninger beslaglagt og en 
voksende mistro til Ordenens virksomhed på flere måder tydeligt tilkendegivet. 
Det var et stort indgreb i Ordenens virke, at i alt 16 logebygninger rundt om i landet 
fra foråret 1943 blev beslaglagt. Logebygningen i Skive undgik beslaglæggelse ved at 
blive stillet til rådighed som skole og systue. 
Storlogen var opmærksom på, at Hitler, der i 1933 som Rigskansler havde overtaget 
den politiske magt i Tyskland, delte opfattelse med den berømte general E., 
Lundendorff, der i 1927 udgav et hadefuldt skrift om Frimueriet. Han betegnede 
denne Orden som en international sammenslutning under fremmed juridisk kontrol 
og hævdede, at den burde forbydes i Tyskland. Hans angreb omfattede dog også Odd 
Fellow ordenen, som han betragtede, som en underafdeling af Frimurerordenen med 
en særlig opgave at bringe denne institutions ”fordærvelige lære” ud til kvinderne og 
den arbejdende klasse. Den tyske Storloge havde for at undgå en tvangsopløsning 
med påfølgende beslaglæggelse af Odd Fellow ordenens bygninger, måtte træffe den 
tunge beslutning efter egne tilskyndelse at indstille Ordenens virksomhed i Tyskland. 
Den næste katestrofe ramte ordenslivet i Holland, som blev besat af de tyske hære i 
1940. Logebygningerne blev i stor udstrækning gjort ubrugbare, ritualer, inventar og 
arkiver ødelagt og alle ordensinstitutionens fonde konfiskerede. 
Den hollandske Storsire, Shepper, blev tre gange jaget fra sit hjem og døde i 1942 i 
en lille by, hvor han levede i skjul. I øvrigt gik forfølgelsen mest ud over de talrige 
jødiske ordensmedlemmer, deriblandt Storsekretæren og hans familie, som blev ført 
til en koncentrationslejr, hvorfra de ikke vendte tilbage. 
Disse tragiske hændelser gjorde naturligvis et stort indtryk på Storlogen i Danmark, 
og ude i logerne oplevede man da også en stor afgang af ordensmedlemmer i løbet af 
1940/41. Året 1943 blev derimod til et rekordår med hensyn til tilgang, det var 
ligesom folk havde vænnet sig til tingenes tilstand, og tiden var kommet, da bundtet 
af stave skulle bestå sin prøve. 
Der blev afholdt Storlogemøde i 1940, men der blev ikke truffet afgørelser af 
betydning. Br. Storsires indledningstale bar præg af den alvorlige bekymring 
Storlogen, nærede for ordenslivet i Danmark, idet han udtalte: ”Under alvorlige og 



usikre forhold samles den uafhængige Storloge for kongeriget Danmark til møde i 
dag. Verden er i støbeskeen,  og det vil formentlig ikke blive enhver af os givet at 
opleve den nye tilstands udformning”! 
I de første år af besættelsen gik logelivet nogenlunde sin normale gang i Danmark, og 
der forelå heller ingen vanskeligheder for at gennemføre det ordinære Storlogemøde i 
september 1942. 
I løbet af 1943 blev forholdene mere tilspidsede, man vidste jo, hvorledes det var gået 
med Odd Fellow ordenen i Tyskland, og da den danske regering var trådt tilbage, og 
al virkelig magt og myndighed var overtaget af den  tyske værnemagt, kom ordenens 
højeste ledelse til den opfattelse, at det for at undgå at skade nogen, ville være klogt, 
som en foreløbig foranstaltning at indstille alt logearbejde. 
Br. Storsire udsendte i forbindelse hermed den 31. august følgende skrivelse til 
samtlige loger:”Efter undtagelsestilstanden er proklameret, er alle forsamlinger, også 
de offentlige forbudt, hvilket medfører, at logerne ikke må afholde møde”. 
Hvordan var det så gået i vor egen loge nr. 39 Sct. Kjeld? 
Ja efter protokollen blev der afholdt logemøde den 3. april 1940 på helt normalt vis. 
Br. OM Carl Malling havde ved d.d.s.s., efter anmodning fra bbr, fået oplyst, at man 
på nuværende tidspunkt ikke kunne forvente flere finske børn til Danmark og at logen 
foreløbig skulle indstille indsamlingen til Fonden for Finlands genrejsning. Det er det 
eneste i protokollen, som  giver et fingerpeg om,  at alt ikke var så godt i verdenen 
uden for. Ellers forløb mødet med stor debat om en  instruks, som br. OM havde 
udstedt med hensyn til blomster og gaver. Det næste logemøde blev bekendtgjort til 
onsdag den  10.april 1940, hvor der skulle være et foredrag. Dette logemøde blev på 
grund af de indtrufne omstændigheder den 9. april først afholdt den 8. maj. Efter 
åbningen  af logen udtalte br. OM, at han ville lægge H.M. kongens proklamation på 
hjerte og bede hver især som en god Odd Fellow rette sig derefter, såvel i logen som i 
selskabslokalerne og i hele sin færd, og sluttede med et: ” Gud bevare Danmark!” 
Herefter forløb logelivet og arbejdet i logen på normal vis i hvert tilfælde i henhold til 
protokollen. Det sidste afholdte logemøde var onsdag den 4. august 1943, hvorefter 
møderne blev indstillet i henhold til påbud fra Storlogen og først genoptaget den 23. 
maj 1945. 
Ifølge notater fra protokollen afholdt Embedsmændene dog stadig møder for at drive 
logen og træffe de beslutninger, der var nødvendige. Man repræsenterede logen ved 
såvel sygdom, begravelser og fest. I begyndelsen af 1944 gav Storlogen lov til, at der 
måtte holdes sammenkomster i selskabslokalerne og dette skete én gang. Derefter 
havde br. OM besøg af oberstløjtnant Thids, der påbød at ejendommens 
beskyttelsesrum skulle være i orden, for at man måtte samles. 
Embedsmændene mente ikke, at man kunne påtage sig det ansvar ved en given 
situation at få bragt bbr, fra selskabslokalerne til kælderen . Senere afholdt man to 
sammenkomster på Koustrups Hotel. På det ene af møderne hyldede man br. Krogh 
Christensen på hans 50 års ordensjubilæum. Erindringstegnet blev dog ikke tildelt, da 



det i lighed 25 års tegnet var umuligt at fremskaffe. Embedsmændene henvendte sig 
på et tidspunkt skriftlig til bbr. På grund af br. EXM. Marius Støttrups 40 års 
ordensjubilæum den 8. marts l944, idet man ønskede br. EXM. udnævnt til loge nr. 
39 Sct. Kjeld æresmedlem. Henvendelsen  resulterede i, at alle bbr. Skriftlig gav 
deres tilslutning hertil. Hvad der skete i br. EXM. Støttrups hjem ved udnævnelsen, 
blev refereret i trykte eksemplarer og udsendt til bbr. 
Embedsmændene rettede også henvendelse til bbr. i anledning af anskaffelse af et nyt 
orgel til logen og bad bbr. yde et bidrag. Der indkom i alt 2417 kr. Orgelets pris var 
1800 kr. Ved telefonisk henvendelse til en del bbr. fik man lov til at skænke det 
gamle orgel til Sygehuset. Br. UM henvendte sig til overlæge Bartels og tilbød ham 
orgelet til sygehuset. Overlægen lovede at forelægge tilbudet for Sygehusets 
bestyrelse. Da der efter 4. måneders forløb ikke var sket henvendelse fra Sygehuset 
og man samtidig havde hørt, at Børneoptagelseshjemmet i Ibsgade havde ønsket sig 
et orgel, besluttede Embedsmændene at skænke orgelet til dette hjem. I den anledning 
blev der på børnehjemmet afholdt en indvielsesfest, hvortil Embedsmændene med 
damer var inviteret. 
Amtmandinden takkede for den smukke gave og udtalte: ” Odd Fellows – hvad er det 
for mennesker? – det er folk man ikke mærker meget til, men kommer man et sted, 
hvor der hersker nød, ja så har Odd Fellow været der i det stille, og nu har de samme 
mennesker også været her og opfyldt et ønske, som børnene og hjemmets ledelse 
længe har haft” Amtmandinden bad OM bringe logens bbr. Hjemmets og ledelsens 
tak. Til stede ved festen  var også hjemmets kasserer, skatteinspektør Robert 
Petersen. 
Der skete også henvendelse til logens bbr, ved juleindsamlingerne i henholdsvis 1943 
og 1944. 
Logens inventar blev på et tidspunkt flyttet fra logen, da Embedsmændene og 
Byggeforeningens bestyrelse frygtede for, at logens lokaler kunne blive beslaglagt, 
hvilket jo heldigvis ikke skete. Under lukningen af logen, blev lokalerne jævnlig 
rengjort og vedligeholdt sammen med bygningen. 
Efter årsskiftet 1944/454 begyndte man at tro på en snarlig afslutning af krigens 
rædsler og grusomheder. Den lille lysstribe, der havde vist sig, da foråret brød ind 
over Danmark, blev efterhånden til en gryende dag. De tyske hære kæmpede på alle 
fronter i deres sidste krampetrækninger, og endeligt oprandt den dag, som alle danske 
havde håbet på, nemlig den 5. maj 1945, da BBC i London meddelte, at de tyske 
hære i Danmark havde overgivet sig. Et nådigt forsyn hjalp os af med de fjendtlige 
styrker, uden at der, bortset fra spredte episoder, fandt egentlige kamphandlinger sted 
– Danmark var frit. 
Storsire Valdemar Madsen tøvede ikke. Allerede den 8. maj 1945 – på et tidspunkt, 
da de tyske hære næppe var ude af landet – udsendte han et cirkulære om, at 
ordensarbejde kunne genoptages. 



Dette cirkulære vil til sene tider står indenfor Odd Fellow ordenen i Danmark som et 
betydningsfuldt dokument, der skal minde kommende slægter om en ond og hård tid i 
vort fædreland og i vor Ordens historie. 
Onsdag den 23. maj 1945 kl. 1900 blev der afholdt det første logemøde her i Viborg i 
nr. 39 Sct. Kjeld. Der deltog 67 bbr., og man begyndte med festloge. BR OM Sofus 
Bentsen bød velkommen og sagde bl.a. : ”Rigtig hjertelig velkommen i vor loge efter 
den lange stilstand, hvor har jeg længtes efter denne stund, da jeg atter kunne åbne 
logen og jeg ved, at De, mine bbr. har været besjælet af den samme længsel efter at 
møde her. Meget har vi dog måttet igennem af ondt og det har sikkert mærket de 
fleste af os på en eller anden måde, en uhyggelig tid har det været, med mord, brand 
og angiveri. Ingen kunne føle sig sikker under de retsløse tilstande. Vi vil i dyb 
taknemlighed og beundring tænke kærligt på alle de landsmænd, der i disse år har 
kæmpet og sat livet ind på Danmarks sag, og vi  vil altid værne mindet om dem” 
Sluttelig udtalte br. OM: ” Endelig vil jeg ønske, at det gode sammenhold og den 
gode fordragelige ånd i vor loge ikke har måttet taget skade af den lange afbrydelse af 
møderne. 
Br. OM bød 5 bbr. Fra Skive, heriblandt d.d.s.s.  Mads Holm velkommen til mødet. 
Br. D.d.s.s. takkede for den varme velkomst og udtalte glæde over atter at være til 
stede i en loge og høre det skønne ritual og ønskede logen Guds fred og velsignelse 
til arbejdet, der nu står for. 
Loge nr. 39 Sct. Kjeld havde efter denne aften  atter indledt sit arbejde med vor 
ordens mål, nemlig at udbrede venskabet, kærligheden og sandhedens 
grundprincipper blandt menneskene, og lige siden har arbejdet ikke været afbrudt. 
Mange logebrødre landet over deltog aktiv i frihedskampen, og 10 satte livet til 
herved. Til minde om dem blev der i 1948 ved hovedtrappen i Odd Fellow palæet i 
København anbragt en mindetavle. Men mange andre landsmænd satte livet til og 
endnu flere kæmpede mod værnemagten med livet som indsats, heriblandt nulevende 
logebrødre. Mine bbr. Vi må aldrig glemme, at disse mennesker med fare for at miste 
livet og deres kære, kæmpede for frihedens sag, så vi her i dag kan samles til vore 
logemøder. 
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