
 

 

Til Bedste for Ordenen: Br. Ex-storrepræsentant Palle Svendsen holdt et ordensindlæg, hvori 

broderen kom ind på vor Ordens oprindelse.  

Odd Fellow Ordenen - The independent order of odd fellows - er et, fra det 18. århundrede 

stammende hemmeligt, filantropisk samfund hvis oprindelse i England fortaber sig i en længst 

glemt fortid. Independent betyder som bekendt uafhængig, odd har mange fortolkningsmuligheder, 

og ordenen er så gammel, at man ikke med sikkerhed kan fastslå hvilken betydning ordenens 

grundlæggere har lagt i ordet, men der er stor enighed om at Odd Fellows ikke betyder "Underlige 

fyre", men snarere skal tolkes i retning af "Edsvorne Fæller"  

 

Ordenens oprindelse kan, som tidligere nævnt, ikke med sikkerhed fastslås, men det er en 

almindelig antagelse, at den udspringer fra de såkaldte byggehytter, der var udbredte i det meste af 

Europa, og fra kontinentet har spredt sig til England. 

 

At Ordenen har eksisteret længe før de første moderne loger blev oprettet i Amerika, ses af, at 

forfatteren Daniel Defoe som levede  fra 1661 til 1731, nævner et hemmeligt selskab af Odd 

Fellows, og fra 1788 kendes en sang der begynder: "Når venskab, kærlighed og sandhed bor hos 

brødre...", så det er vel rimeligt at antage at Odd Fellow Ordenen er væsentligt ældre end det 

umiddelbart fremgår af Ordenens nyere historie. 

Den Odd Fellow Orden som vi kender i dag, så sit lys for to hundrede år siden. Den blev etableret i 

en tid, hvor samfundets udfordringer var anderledes end i vor tid. Vi ser dette, ikke mindst på 

hvordan den praktiske og konkrete anvendelse af budordene har skiftet gennem tiderne, selv om 

værdigrundlaget baseres på de originale idealer, som jeg betragter som tidløse. 

Ordenen tilstræber - gennem sin lære - at hjælpe sine medlemmer gennem livet, og give dem en 

livsholdning, som de hver især kan tage med sig ud i dagligdagen. 

Odd Fellow Ordenen har altid været en værdibærende Orden. 

I ordenens segl læser vi budordene: 

 Vi befaler Eder at hjælpe de trængende, begrave de døde og opfostre de forældreløse 

I disse påbud ligger dagens udfordring om, at gennemtænke de underliggende værdier således, at de 

stadig er anvendelige i dagens pulserende liv. I det liv som vore unge brødre skal leve om 20, 30, 

eller om 100 år fra nu. 

 


