
  

Odd Fellow Loge 25 Horsia. 
Historik om Loge 25 Horsia og om Odd Fellow logernes 

bygninger i Horsens siden starten af Odd Fellow foreningen i 
1885 

 
 

Odd Fellow Ordenen kom til Danmark i 1878. Der skulle gå ca. 12 år, inden 
der blev institueret en Loge i Horsens. Det skete den 10. oktober 1890, hvor 
Loge nr. 25 Horsia begyndte sit virke. Men spiren hertil blev lagt allerede i 
1885, hvor snedkermester Hans Clausen, Horsens, den 

 
 

17. februar blev optaget i broderloge nr. 14 Sct. 
Olaf i Aarhus. Logen 

 
 

hvorfra Horsia logen senere kom til at udgå. 
Hvad Hans Clausen ikke var vidende om var, 
at der allerede var bosat en Odd Fellowbroder i 
Horsens, 

 
 

nemlig læderhandler William Fuglede, der var 
optaget i Columbialoge nr. 2 Victoria i Britisk 
Columbia i Amerika, og som efter sin hjem- 
komst fra Amerika i 1877 blev optaget i Loge 
nr. 1, Danmark.  I 1885 blev yderligere to Hors- 
ens-borgere optaget i broderloge nr. 14 

 
 

Sct. Olaf, nemlig skræddermester N. F. Boesen og købmand Carl Johan 
Pødenphant (hans navn er stadig bevaret gennem Horsens-gadenavnet Carl 
Johans gade). Disse fire begyndte at mødes regelmæssigt i deres respektive 
hjem og senere i et lokale i Hestedamsgade nr. 7 i Horsens. Lokalet blev stil- 
let til rådighed af snedkermester Hans Clausen, der i øvrigt blev den kom- 
mende loges første overmester.



  

Disse sammenkomster bevirkede bl.a., at flere interesserede Horsens-borgere 
kom til, så der var ni medlemmer ved udgangen af 1885. På forslag af 
slagtermester broder F. I. Hetebrügge fik foreningen navnet Horsia efter 
hjembyens navn. Under dette navn fremtrådte foreningen i december 1887 
for første gang for offentligheden, efter at broder Stor Mester Andreas Ulrik 
Oxholm Holck havde holdt et indlæg om Ordenen og dens formål i Hånd- 
værkerforeningen i november. 

 
 

Indlægget blev rosende omtalt i pressen. Det førte til, at flere af byens yngre 
driftige borgere gennem foreningen søgte optagelse i broderloge nr. 14 Sct. 
Olaf i Aarhus. Foreningens hovedmål vanaturligvis at skaffe så stor tilgang 
og økonomisk mulighed for, at der kunne oprettes en loge i Horsens. Dette 
mål blev indfriet, og foreningen kunne nu ansøge Storlogen om Fribrev til 
oprettelse af en Odd Fellow loge i Horsens under navnet Loge nr. 25 Horsia. 

 

 
 
 

Palæet Torvet 4, Horsens 
Horsias første ordensbygning var i lejede 
lokaler i Palæet på Torvet 4 i Horsens. 
Man havde lejet Palæets festsal blev Hor- 
sia-logens første logesal, som den 10. 
oktober 1890 blev indviet til ordensbrug 
af Stor Mesteren for Kongeriget Danmark 
I. O. O. F.  

 

 

Palæet på Torvet 4. 
 

broder Dr. Petrus Beyer. Efterfølgende blev logen institueret under navnet 
Loge nr. 25 Horsia. Ved Logens stiftelse den 10. oktober 1890 var der 22 
brødre, og 10 anmeldte kandidater, som alle fik tildelt logens tre grader 
samme dag. Embedsmændene havde haft travlt med at fremskaffe alle de 
rekvisitter og regalier, der skulle bruges forud for installationen. Logens em- 
bedsmænd havde bl.a. købt forskellige rekvisitter fra den lukkede loge nr. 8 
Marcellus i Lemvig. 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
De fem stiftere blev logens første embedsmænd. 

 
 
 

Broder Overmester Hans Clausen. 
 
 

Broder Undermester Niels Frederik Boesen. 

Broder Protokolsekretær Carl J. Pødenphant. 

Broder Finanssekretær Peter Christensen. 

Broder Skatmester William Fuglede. 

 
 

Loge nr. 25 Horsia var kun lejer af sine lokaler. Efter at have boet til leje i 
tre år i Palæet var logen i 1893 så økonomisk velfunderet, at tanken om at 
blive herre i eget hus begyndte at interessere brødrene.  Endvidere var den 
trufne overenskomst med udlejer i mange henseender heller ikke 
tilfredsstillende. 

 
 

På mødet den 30. november 1893 fremsatte byggeudvalget forslag om at kø- 
beejendommen Amaliegade 16 for kr.17.000,00. Efter indgående diskussion 
blev forslaget vedtaget. 

 
I haven til ejendommen, som strakte sig ned til Slotsgade, opførtes der en ny 
logebygning med facade ud mod Slotsgade.  I stueetagen var der lokaler til 
ophold og på første sal en smuk tøndehvælvet logesa med forværelse. Loge- 
bygningen i Slotsgade blev indviet den 10. oktober 1894 af broder Stor Sire 
Petrus Beyer. 

  
 

Logebygningen i Slotsgade. 1894 – 1898. 
 



  

 
 

 
Palæet i Horsens - byens fornemste hus - blev sat til salg 
 
 

Palæet byens fornemmeste hus der i 
årene 1780 -1807 dannede rammen 
for hoffet til to russiske prinser og to 
prinsesser efter deres mange år i fan- 
genskab i Rusland. De var søskende 
til den afsatte barnekejser zar Ivan og 
broderbørn til enkedronning Juliane 
Marie. 

 
 

I årene 1811-1829 var Palæet forvisningshof for Frederik den 7.’s mor, 
prinsesse Charlotte Frederikke. 
 

Den trang til ydre glans, som et ufejlbarligt middel til at øge ordenens magt 
og anseelse, der havde grebet andre loger, greb nu også Horsialogens brødre, 
og man købte derfor Palæet Torvet nr. 4 i Horsens. 
 
 

Enstemmighed om købet af Palæet nåedes ikke, men et flertal af brødrene 
stemte for at købe ejendommen. Palæet hvor man før var lejere, måtte man 
nu absolut rykke ind som ejere, hvilket senere skulle vise sig at blive en sær- 
deles kostbar affære. Efter fire år i Slotsgade solgte brødrene logebygningen 
og købte Palæbygningen. 

 
 

Købesummen var kr. 105.000.Ved at benytte logens midler og med den 
tegnede aktiekapital blandt logens brødre kunne pengeforholdene ordnes. 
Igen blev Palæets festsal indrettet til midlertidig logesal, når der afholdtes 
møder. 

 
 

Der forestod et stort arbejde med at ændre festsalen til logesal forud for 
logemøderne, så brødrene besluttede at bygge en ny logesal. 

 

 
 
 



  

 

Festsalen / logesalen i Palæet 1890 / 1894 – 1898 / 1901. 

 
 Efter færdiggørelsen i 1901 kunne brødrene tage den nye logesal i brug. 
 Logesalen blev tegnet af broder Arkitekt N.P.J. Nielsen; den blev opført 
i Palæets gård ned mod Åboulevarden. I slutningen af 1916 rørtes der for 
første gang ved spørgsmålet om salg af Palæet, hvilket senere skulle sætte 
sindene voldsomt i bevægelse. I marts måned 1917redegjorde adminis- 
trationsudvalget for ejendommens økonomiske forhold foranlediget af 
brødrenes drøftelser af et salg. I maj måned 1918 kom der en forespørgsel 
fra Ungdomsforeningen, om Palæet var til salg. 
Dette førte til forskellige forhandlinger dels mellem embedsmændene og 
administrationsudvalget, dels mellem repræsentanterne for køberen.  Disse 
forhandlinger endte med, at køberen den 8. juni fremsatte et tilbud på købet 
af palæet på kr. 195.000,00. Tilbuddet var gældende i 12 dage. Den 13. juni 
1918 afholdtes der et ekstraordinært møde med vigtige forhandlinger på dag- 
sordenen, derefter fulgte et par møder. Administrationsudvalget anbefalede, 
at man solgte Palæet, og motiveringen var, at Palæet var meget vanskeligt at 
administrere. Palæet havde altid givet underskud, der var mange 
reparationer, hvert 5. år skiftedes der vært, og inventaret skulle da hver gang 
udskiftes. 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

Den ny logesal ca. 1907. Bemærk logens tæppe som brødrene fik ved stif- 
telsesfesten den 10. oktober 1907, og som stadig er i logernes brug i dag. 
 
 

Endvidere var Logesalen uden direkte forbindelse med selskabslokalerne, 
hvilket også var utilfredsstillende. Nu kunne man takket være krigens høj- 
konjunktur redde logens penge og i tilgift få en gevinst på kr. 40.000,00. 
Modstanderne af salget mente, at Palæet havde givet overskud, og at det var 
en æressag for logen at beholde Palæet. Det endte med, at logen med et stort 
flertal vedtog at sælge Palæet til Ungdomsforeningen. Salget var altså en 
kendsgerning. Man havde betinget sig ret til i 4 år at leje logesalen for en 
årlig husleje på kr. 1500,00. Det selskabelige samvær blev herefter afholdt 
på Jørgensens Hotel på Søndergade i Horsens. 
Efter et omhyggeligt forarbejde foreslog administrationsudvalget, at logen 
købte ejendommen Borgergade 13, i Horsens. Ejendommen kunne købes 
for kr.16.000,00. 
 
 

Efter grundig behandling vedtog logens brødre at købe ejendommen. Nu 
havde man sikret sig en plads at bygge på, når tiden måtte være moden der- 
til.   ‘‘



  

I starten af 1923 meddelte formanden for byggeud- 
valget broder Viggo Lund, at byggeudvalget havde 
bedt kongelig bygningsinspektør arkitekt Viggo 
Norn om at udarbejde en skitse til en ny logebygn- 
ing i Borgergade 13. I maj måned kunne byggeud- 
valget, der bestod af brødrene Viggo Lund, Im. 
Løvchal, Max Møller, Hans Madsen og C.P. Ander- 
sen forelægge tegninger til en ny logebygning. 
Ved et ekstraordinært logemøde den 3. september 
1923 vedtog Logen med stor  majoritet at opføre en 
ny logebygning i Borgergade 13. Byggeaktiviteten 
var naturligvis stor i 1924, og grundstenen til den 

Arkitekt Viggo Norn.        nye logebygning blev meget smuk lagt den 12. 
februar 1924 ved en højtidelighed. 
Formanden, broder Viggo Lund fulgte 
dagligt byggeriet, og han førte også 
dagligt en bygge-protokol vedlagt 
avisudklip mm. Der blev iværksat en 
indsamling til udsmykning af loge- 
bygningen. indsamlingen gav kr. 
10.000,00, som bl.a. blev brugt på 
nogle flotte Bertel Thorvaldsen friser. 
Friserne kan ses i selskabslokalet, og 
i forværelset er der ophængt en lyse- 
krone med roser, der slynger sig om 
lysekronens arme. 



 

 
Det er helt sikkert ikke tilfældigt valgt. I middelalderen forpligtede en rose 
ophængt under loftet i en rådssal alle tilstedeværende under rosen til 
fortrol- ighed (hemmeligholdelse). 
Udtrykket ”under rosen” kommer af latin sub rosa og hentyder til 
betydnin- gen: i fortrolighed. 

 
 

Ved festlogen den 25. april 1930 fik logen skænket 3 malerier, som stadig 
pryder forværelset, og som symboliserer de tre grader: Venskab, 
Kærlighed og Sandhed. 

 
 
 

En epoke i Palæet var til ende 
 
 

 
Den 20. november 1924 afholdtes det 
sidste logemøde i den gamle logesal i 
Palæet, der blev bygget i 1901. 
Brødrene så nu med forventning frem til 
søndag den 11. januar 1925, hvor 
logebyg- ningen i Borgergade 13 skulle 
indvies til ordensbrug. 
 
  

 
Logebygningen, Borgergade 13. 
 
Fra Storlogen deltog broder Stor Sire Chr. Skeel og broder Stor Marskal 
Vald. Madsen, der foretog en meget smuk og højtidelig indvielse af 
logesalen til or- densbrug i overværelse af 200 brødre og damer. 
 

 Denne nye logebygning, der blev tegnet af kongelig bygningsinspektør,    
arkitekt Viggo Norn, kom til at koste kr. 123.000,00 (inkl. kr. 10.000,00    
 til udsmykningen). Herudover kostede grunden kr. 16.000,00. I alt kr. 
139.000,00. 

 
 

I stueetagen med den flotte entre er der lokaler til det selskabelige samvær: 
Væggene i spisestuen er prydet med smukke friser. Loftet med flotte stuk 
og prismekroner. Første sal med forværelse og logesal samt et stort 
bibliotek. 
På anden sal er der en lille lejlighed, der blev benyttet af værterne. 



 

 
 
 
 
 

Logebygningen har siden indvielsen den 11. 
janu- ar 1925 været hjemsted for Horsia logen og 
dens brødre og de senere tilkommende tre loger 
og en lejr. 

 
 

Den 6. marts 1938 blev søsterloge nr. 24 
Eranthis institueret.  Den 19. februar 1972 
institueredes broderloge nr. 93 Erik Menved, og 
den 26. marts 
1977 fulgte søsterloge nr. 65 Primula. Den 10. 

 
 
 
 

oktober 2009 blev Lejrforeningen Vitus Bering, 
der blev stiftet i Palæet den 15. december 1913, institueret som Patriarklejr 
nr. 
19 Vitus Bering - også med hjemsted i Borgergade 13. Logebygningen 
har igennem årene aldrig været anvendt til andet formål end 
ordensarbejde. 

 
 

Under 2. Verdenskrig og dermed besættelsesårene, satte et mødeforbud den 
29. august 1943 dog for en tid en stopper for logernes virke og brug af 
byg- ningen.Den 12. august 1944 beslaglagde tyskere logebygningen, og 
de forlod den først efter kapitulationen den 5. maj 1945. 

 
 

Brødrene og søstrene så nu frem til igen at kunne benytte logebygningen til 
deres logemøder. Det første logemøde efter krigen blev afholdt den 27. sep- 
tember 1945. 

 
 

Der har igennem årene været lavet forskellige større renoveringer, bl.a. nye 
vinduer i hele bygningen, og i foråret 2015 blev det vedtaget at etablere en 
elevator fra gadeniveau til stueplanet og videre til førstesalen. 
Elevatoren blev taget i brug i 2016. 

 
 
 

Karl Erik Hansen 
 
 

Eks storrepræsentant        Broderloge nr. 25 Horsia 


