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Mina bröder!

    Ledaren

Det känns fantastiskt skönt att vi nu går mot ljusare tider. Dygnets ljusa timmar blir 
fler och fler allt eftersom. Då man stiger upp på morgonen kan man känna hur 
ljuset ger mer energi och mer livsglädje, mera och mera varje dag.

Men tyvärr finns det människor i vårt samhälle som lever i ekonomisk eller social misär 
eller både och. Det samhälle vi idag lever i är inte mera det samhälle som vi vuxit upp i. 
På mindre än 10 år har samhället genomgått stora förändringar. Vårt samhälle präglas idag 
allt mer och mer av sekularisering, invandring och en allmän rotlöshet. Nästan dagligen 
får vi i olika media läsa om det stora antal människor som skriver ut sig ur kyrkan av orsak 
den ena eller den andra. Dagligen får vi höra om hur många nya flyktingar som kommit 
till vårt land och som söker en säker plats här i världen då det egna hemlandet inte mera 
bjuder på ett tryggt liv. 

Dagligen får vi i nyheterna höra och läsa om allt yngre och yngre människor som inte 
mera orkar hänga med i tävlingen om platserna i våra skolor, inte orkar hänga med i 
tävlingen om arbetsplatserna, inte orkar hänga med i vårt tävlingssamhälle. Dagligen blir vi 
påminda om hur skört livet är; dagligen blir vi påminda om vår litenhet i ett samhälle som 
skulle behöva oss dagligen, behöva vårt öra, vår hand och våra ord för att ge de behövande, 
visa de behövande en liten del av det ljus som dagligen ökar, som ger mer energi och mera 
livsglädje. Dagligen borde vi frimurare ställa oss frågan: vad kan jag göra, var kan jag göra 
en insats, var kan jag ge de behövande mitt stöd?

Jag tycker den svenska författaren Stig Dagerman, i en av sina dikter, ger oss en bra vägledning 
på föregående fråga. Han skriver så här:

”Orden kan du inte göra om
stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra
en annan människa väl.
Detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer.”

Broderligen
Guy Catani, FDKM / SCF
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    En eloge för Örebro

Från sparbanksbössa 
till Frimurarlogen

Örebro Läns sparbanks sparbössa. En 
sådan hittade br Lars Billström i OM-
rummet på Nylandsgatan och som 
han också själv har hemma. (Internet)

Fr v ”Gamla sparbankshuset” (numera Hotell), Teatern och Slottet i Örebro. (Internet)

C hefredaktören för medlems-
tidningen Frimuraren, br Lars 
Billström besökte i januari 

ordenshuset på Nylandsgatan i Hel-
singfors för att samla in material för 
nästa nummer av Frimuraren som är 
ett temanummer om det svenska fri-
mureriet i Finland.  Efter sitt besök 
skickade han mig e-post bl a med föl-
jande iakttagelse: 

”När jag vandrade runt på Nylands-
gatan såg jag en sparbössa i OM-rum-
met i form av ett torn. Denna sparbössa 
kommer från Örebro län och delades ut 
av sparbanken när jag var barn. Alltså 
på 1940-talet delades den fortfarande 
ut. Den blev dock för kostsam för ban-
ken som övergick till att tillhandahålla 
mycket enklare sparbössor. Alla nyfödda 

fick en sparbössa och ett bankkonto 
med 2 kronor insatt från början på den 
tiden.”

Br Lars noterade vidare att; ”Nåväl, 
vad har detta med frimureriet att göra? 
Jo tornet är en del av Örebro slott där 
vår Stormästare år 1810, Karl XIII. med-
delades att riksdagen, som hölls i Öre-
bro, hade utsett Jean Baptiste Bernadot-
te till tronföljare. Han blev senare, Karl 
XIV Johan år 1818 den 5 februari när 
Karl XIII hade avlidit. Alltså den förs ta 
kungen i ätten Bernadotte med en lång 
rad Stormästare och vår nuvarande 
kungs anfader.”

Det visade sig att ingen av värdarna i 
Helsingfors visste något om bakgrunden 
till denna vackra sparbössa i OM-rum-
met, föreställande Örebro slotts sydöst-
ra torn. Slottet, vars äldsta delar är från 
slutet av 1200-talet, var kungamaktens 
fogdeborg som under Hertig Karls tid 
(1550–1611) fick en omfattande till-
byggnad och omvandlades därmed till 
ett ståtligt renässansslott. 

Efter lite ”googlande” på nätet kan 
man finna att sparbössan har sitt ur-
sprung i Örebro sparbank, som hade 
sitt säte ett par stenkast från Örebro 
slott, i det sk ”Gamla sparbankshuset”, 
vackert beläget invid Svartån i centrala 
Örebro. Banken, som var grundad 1826, 
flyttade till Gamla sparbankshuset 1892 
då de gamla utrymmena hade blivit för 
trånga. 1913 kunde man säga om ban-
ken att ”Nu är Örebro sparbank en af 
landets största och mest välskötta pän-
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Ordenshuset 
”Frimurarlogen” 

på Frimurar-
holmen i Öre-

bro. Observera 
frimurar flaggan 

och frimurar-
korset i övre vå-
ningens fönster. 

(Wikipedia)

Karta över 
centrum av 

Örebro.

ninganstalter af detta slag”. Banken, som 
även hette Örebro Läns sparbank, fusio-
nerades 1986 med den dåvarande Nya 
sparbanken. I Gamla sparbankshuset, 
som även kallas för NA-borgen, verkade 
länge också lokaltidningen Nerikes Al-
lehanda (NA) och efter en omfattande 
ombyggnad fungerar huset numera 
som ett högklassigt hotell. Huset är ur-
sprungligen ritad av arkitekterna Fritz 
Ulrich (1860–1917) och Eduard Hall-
quisth (1862–1923).

Örebro sparbanks sparbössa har till-
verkats i olika repriser och i olika ma-
terial, den äldsta som jag fann på inter-
net är från 1905 gjuten i mässing och 
stämpelmärkt ”EOS Jönköping”. Till 
bankens 150-års jubileum 1976 lät man 
Reijmyre Glasbruk tillverka en variant 
av sparbössan i glas. 

Det gamla sparbankshuset, som nu-
mera är ett hotell, har två särskilt viktiga 
grannar, vilka båda bjuder på verksam-
het baserad på upplevelser. Den ena 
är anrika Örebro teater, som invigdes 
1853, och den andra, på sparbankshu-
sets motsatta sida, är Frimurarholmen 
som även kallats för Blekholmen, ef-
tersom man på holmen brukade lägga 
ut vävar för blekning. Svenska Frimu-
rare Orden förvärvade holmen 1883 

och redan 1884 kunde det nybyggda 
ordenshuset invigas. I ordenshuset, 
som är ritat av slottsarkitekten Hjalmar 
Sandels (1843–1910), verkar bl a SJL 
Engelbrecht (grundad 1873) och SAL 
Frimurarelogen Eugen (1884) och Fri-
murareföreningen Örebro Kapitelbröder 
(1989). Detta ordenshus på Frimurar-
holmen kallas för ”Frimurarlogen” och 
finns som sagt i hjärtat av Örebro. 

Staden Örebro verkar vara ett mycket 
intressant resmål, också ur frimurerisk 
synvinkel. Där kan du delta på olika lo-
ger och uppleva brödrasamhörighet, bo 
bekvämt på grannhotellet i den gamla 
sparbanksfastigheten, njuta av den an-
rika teaterns mångsidiga repertoar och 

även besöka det historiskt intressanta 
Örebro slott, som varit stadens medel-
punkt i över 700 år. Här kan du således 
inom en radie på endast några hundra 
meter uppleva mångsidig logeverksam-
het, broderlig samvaro, god hotellser-
vice, högklassig teater och historisk 
slottsmiljö.  

TEXT: MARTIN GARDBERG, IX

Källor:
Svenska Slott och herrgårdar av Fredric 

 Bedoire, 2006
Svenska Frimurare Ordens hemsidor
Frimurarens chefredaktör, br Lars Bill-

ström, X
Wikipedia, internet
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    Att fylla tomrummet

Shanghai

Hur är det att vara 
frimurare utan loge?

Jag har arbetat i Shanghai 
sedan augusti 2014. Att flytta 
till Kina innebär att man 
inte regelbundet kan delta 
i frimureriska loge samman
komster eftersom fri mureriet 
är förbjudet i Folk republiken 
Kina. Det närmaste logehuset 
befinner sig i Hong Kong och 
heter Zetland Hall. Jag fick 
möjligheten att besöka logen 
i november 2015 tillsammans 
med två andra finländska 
bröder (se sid. 18). Detta 
Hong Kong besök kommer 
jag emellertid inte att nu gå 
närmare in på. I stället skall 
jag reflektera över vad det 
betyder att vara frimurare 
och att inte ha en loge till sitt 
omedelbara förfogande.

Min frimurarvandring har 
hittills tagit mig till grad 
VII och kapitelskedet. Vad 

betyder detta för livet överhuvudta-
get? Hittills har jag fått stöd genom 
att gå på loge och delta i brödramål-
tid eller besöka biblioteket och prata 
med andra bröder samt njuta av den 
rituella gemenskapen. Detta kan jag 
inte göra i Kina, men vad kan jag då 
göra under sådana omständigheter?

Jag skall försöka besvara denna 
svåra fråga efter min ca ett och ett 
halvt års långa erfarenhet av Kina. 
En del bröder ser säkert saken i ett 
annat ljus, särskilt de bröder som har 
bott utomlands i många år. Kinaper-
spektivet och speciellt Shanghaiper-
spektivet är emellertid unikt och jag 
tänkte lite begrunda hur man kan 
organisera sitt liv i en hektisk stad 
som Shanghai utan att glömma bort 
vad man hittills lärt sig av frimure-
riet. Jag har indelat min artikel i fem 
delar; först behandlar jag de fyra fri-
murardygderna och därefter kyrkan 
och gudstjänsterna.

Tystlåtenhet är av särskilt stor vikt i 
Kina eftersom den kinesiska reger-
ingen inte tolererar frimureri i Folk-
republiken Kina. Men i Hong Kong 
är det som sagt annorlunda. Man 
kan aldrig veta hur människor skulle 
reagera om de visste att man är aktiv 
frimurare. I värsta fall kunde det ha 
negativa konsekvenser för jobbet och 
livet i Kina, men jag lämnar sådana 
spekulationer därhän. Som vanligt 
försöker jag agera så tystlåtet som 
möjligt i fråga om mina frimureriska 
aktiviteter. Jag har hittills bara träffat 
en person i Shanghai som kanske är 
frimurare. Det är en diplomat som i 
ett tal ställde frågorna: Vem är vi? 
Vari från kommer vi? Vart är vi på väg? 
Det kunde kanske löna sig att under-
söka om denna person har någonting 
att göra med vår verksamhet …

Försiktighet är ett måste på alla livets 
områden i Kina. Det börjar med tra-
fiken på gatan som är oerhört kaotisk 
och farlig jämfört med Europa. Det 
är också särskilt viktigt att komma 
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ihåg att man är gäst i ett land som 
skiljer sig betydligt från allt vad vi kän-
ner till från Europa, även om det finns 
många bekanta saker (man vet inte 
om man skall vara tacksam för globa-
liseringen eller inte). Som utlänning 
kan man inte bete sig hur som helst, 
eftersom man lätt kan stämplas som att 
ha kommit till Kina eller något annat 
land som anhängare av kolonialismen. 
Det är ganska lätt att säga att vi har det 
bättre hemma och att kineserna inte 
förstår hur man skall arbeta på ett or-
dentligt sätt osv. Borta bra men hemma 
bäst fungerar inte som filosofi om man 
vill vara framgångsrik i Kina eller nå-
gon annanstans i världen. Man måste 
acceptera att många saker fungerar på 
ett annat sätt och inte alltid på önskat 
sätt. Man måste vara oerhört försiktig 
med hur man formulerar kritik för att 
inte såra sina kinesiska kolleger eller 
göra bort sig själv. 

Måttlighet är något man absolut måste 
utöva i Shanghai eftersom där finns så 
mycket av allt möjligt som kan leda 
dig bort från ett måttligt levnadssätt. 
Restauranger, butiker, konserter, hotell 
osv. är av världsklass och man måste 
fråga sig själv om man faktiskt behöver 
ha fem stjärnor i varje avseende eller 
om man kanske kunde nöja sig med ett 
enklare liv. Storstadens hektiska rytm 
gör det  ibland svårt att leva måttligt. 
Det är därför viktigt att det finns en 
motvikt som kan ge livet önskad ba-
lans. 

Barmhärtighet är viktigt i Kina, men 
för anleder ibland också problem. 
Samhället och livet ses som kampkon-
stellationer. Man måste kämpa för att 
överhuvudtaget kunna leva och särskilt 
för att kunna leva bra. För kinesiska 
barn börjar kampen redan i grundsko-
lan med ca 80 barn i varje klassrum. 
Barnen måste kämpa för att få lärarens 
uppmärksamhet. Det gäller också se-
nare i livet, och även turister som stan-
nar i Shanghai bara för ett par dagar 
ser att det är väldigt jobbigt att ta sig 
framåt i trafiken. Kampen återspeglas 

Be och arbeta. (Internet)

Bakom altaret i 
Saint Peter’s Church, 
Shanghai.

på gatorna. Bil, cykel, buss eller met-
ro – allt är komplicerat, det finns för 
mycket människor. Det är ganska lätt 
att uppfatta alla and ra som motstån-
dare. Och snabbt har man glömt bort 
barmhärtigheten. Tack vare Shanghais 
karaktär är det inte lätt att utöva barm-
härtighet på gatan. Man fokuserar i 
stället mera på familjen och de vänner 
man har i staden. Tyska församlingen 
ger en möjlighet att delta i insamling-
ar, både för de behövande, men också 
för församlingen själv eftersom stöden 
från Tyskland är små och man betalar 
inte kyrkoskatt i Kina. 

Kyrkan och gudstjänsten är för mig 
idag mycket viktigt. Kyrkan ersätter till 
en viss del logehuset som fysiskt ställe 
där jag kan ta igen mig och reflektera 
över vår frimureriska värld som vilar 
på kristen grund. Att leva och arbeta så 
långt borta från sin hemloge öppnade 
mina ögon för hur jag bättre kan för-
ena de kristna och frimureriska budska-
pen, kanske nu bättre än tidigare. Min 
spe ciella plats är Saint Peter’s Church 
i Shanghaidistriktet Huangpu District 
där de tyskspråkiga gudstjänsterna äger 
rum ca. varannan vecka (se foto).

Sist men inte minst vill jag konstatera 
att livet går vidare även om man inte 
har någon loge till sitt omedelbara för-
fogande. Kyrkan och fokuseringen på 
de fyra dygderna hjälper mig att för-

söka bevara de frimureriska ideal som 
är viktiga och centrala för alla bröder 
i världens loger liksom också för mig 
själv. Arbetet med transformationen av 
den ohuggna stenen till den kubiska 
stenen, varje broders egna livslånga 
projekt, pågår också för mig. Jag tycker 
att jag har alla nödvändiga mentala och 
fysiska verktyg för att fortsätta mitt ar-
bete. Jag sammanfattar: ”Tempus fugit, 
carpe diem, ora et labora”, dvs ”Tiden flyr, 
fånga dagen, be och arbeta.”  

TEXT OCH FOTO: MICHAEL SZURAWITZKI, VII
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    Frimurarsången klingar i Oslo

Kören var sammansatt av sångare från den finländska 
Väst- och Sydkusten från Karleby i norr, Åbo i sydväst 
och Helsingfors och Borgå i öster. Repertoaren byggde 

på det program som SCF-kören tidigare hade framfört i Stock-
holm och Köpenhamn, och huvudingrediensen var finländsk 
frimurarmusik genom Kaj-Erik Gustafssons ”Psaltarmusik” 
och Jack Mattssons ”Fackeldans”.

Att vi var varmt välkomna kändes omedelbart. Efter att den 
specialbokade Tollefsen bussen hade hittat oss på Gardermoen 
och installeringen på Rica Victoria hotell hade genomförts var 
det dags för ett första besök på den norska frimurarordens 
stamhus, som låg endast 100 m från vårt hotell. Där väntade 
en glad överraskning: Oslofrimurarnas kör hälsade välkom-
men på manskörsvis med Edvard Griegs Sangerhilsen, där vi 
medverkade i tredje versens text ”Syng dig sammen sanger-
skare...”.  En välbehövlig uppsjungning och första övning i 
de förnämliga salarna avslutade den första dagens officiella 
program. 

På söndagen kl 09.15 ledde OM Leif Jan Björnson från St 
Johanneslogen ”Den vita Leoparden” den gästande skaran 
till Holmenkollen, där vi medverkade med två sånger i en 
stämningsfull gudstjänst i Holmenkollenkapellet. Akustiken i 
den norsk-romantiska träkyrkan var utmärkt och stämningen 
innerlig med en saxofonspelande präst, två barndop och natt-
vardsgång, i vilken de flesta av körens bröder deltog. Vid det 
efterföljande kyrkkaffet uttalades många berömmande ord 
om körens insats.

Så följde ett turistiskt inslag i programmet. Skimuseet, 
hoppbacken och start och målplatsen för Holmenkollenspe-
len väckte stort intresse bland bröderna. Även det berömda 

Den 34 man starka SCFkören gjorde ett intressant och hellyckat besök 
hos norska frimurarkolleger i Oslo den 26–29 mars. Utöver sångarna 
ledda av dirigenten Gunnar Döragrip deltog även sångsolisten Rabbe 
Österholm och KajErik Gustafsson, som medverkade både som 
kompositör och ackompanjatör. SCFledningen representerades av 
kapitelmästaren Tom Waselius med fru och av fOM för SJL Augustin 
Timo Dahl med fru.

Frimurarkören besökte Oslo

Holmenkollen 
kapellet.
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Vikingskipsmuseet med välbevarade 1000 år gamla vikinga-
skepp och presentationen av den otroliga Kon Tiki-expedi-
tionen besågs. 

Senare samlades kören till måltid i Teatercaféet, som dock 
överraskade oss genom att tillåta endast två sånger under hela 
måltiden. Många besvikna miner, men mat och dryck smakade 
och trots att vi nu fick bekräftat att prisnivån, inte minst på 
drycker är hög i Norge, kände vi oss belåtna även med den 
andra Oslo-dagen. De mest sångsugna fick utlopp för sina 
förträngda sångarbehov med fri samvaro i den stängda baren 
på hotellet som tillät sång ända till kl 22. 

På måndag förmiddag fick vi så bekanta oss med det mag-
nifika stamhuset från Oskar II:s dagar dvs 1890. OM Leif Jan 
Björnson och Frimurerbladets redaktör br Arne Lie förevisade 
flera av de ståtliga salarna och gav glimtar från husets ställvis 
dramatiska historia. Innanför den vackra fasaden i centrala 
Oslo finns ca 9.800 m2 golvyta fördelat på 6 våningar, 2 käl-
larvåningar samt flera matsalar och salonger  i sammanlagt 
350(?) rum! Under den tyska ockupationen 1940–1945 ut-
nyttjades stamhuset som högkvarter för de tyska trupperna, 
som åstadkom så stor skadegörelse att man t.o.m övervägde 
att uppföra ett nytt stamhus. Så blev det dock inte och med 
stora ekonomiska uppoffringar har huset en fantastisk interiör 
som erbjuder en fin miljö för de elva Oslo-loger som arbetar 
i utrymmena.

T.v. Den Norske Frimurerordens stamhus i Oslo. Uppe t.v. sångar-
bröderna beundrar de vackra utrymmena. Uppe, inrednings-
detalj i stamhuset.

Logesammankomsten i första graden på måndag kväll 
blev en stor upplevelse. Som en del av programmet framförde 
 Augustinerbröderna Gustafssons psaltar musik med kompo-
sitören vid orgeln och br Rabbe Österholm som solist. Br 
Harry Dahlström medverkade med en soloinsats där speciellt 
Sibelius Finlandia väckte entusiasm i logen. Själva ritualen 
var förvånansvärt lätt att följa även om det fanns en del in-
tressanta avvikelser från den ritual vi är vana vid. Kanske det 
här var ett exempel på den karaktäristik som br Arne Lie gav 
uttryck för när han vid logepresentationen framhöll att man 
numera i Norge helst talar om det ”nordiska” frimureriet och 
inte om det svenska, som vi ju av naturliga skäl hänvisar till.

Brödramåltiden hölls i den stora festsalen på 370 m2 och 
en takhöjd på 11,5 m och plats för 350 personer kring dukade 
bord. Det mönstrade nyslipade golvet innehållande tre olika 
träslag, den väldiga ljuskronan i taket, de sköna takmålning-
arna kompletterade med 400 m2 äkta bladguld skapade ett 
nästan overkligt vackert rum. Inför en välfylld sal framförde 
SCF-kören under ledning av br Gunnar Döragrip till br Kaj- 
Erik Gustafssons pianoac kompanjemang och med soloinslag 
av br Zacke Johansson Jack Mattssons sprittande Fackeldans 
från 1997 till text av Nino Runeberg. Efter de avlutande mäkti-
ga tonerna till texten ”Låt ljuset bli vid makt” visade de norska 
bröderna sin uppskattning genom långa stående ovationer.

Tisdagens hemresa skedde utan malörer och enligt tidta-
bell och program. Reseledarna brr Gunnar Nyman och Seppo 
Ristilehto har skäl att vara nöjda med sångarresan. Den gav 
definitivt mersmak. Och efter den tredje lyckade insatsen i 
nordiska huvudstäder var det både en och annan som började 
fantisera om en fjärde sångarresa med finlandssvensk frimurar-
musik. Reykjavik nästa?  

TEXT OCH FOTO: KURT-ERIK LÅNGBACKA, X
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    Universums stjärnor i blickpunkten

Ge livet en chans!
Livet på jorden – årsbarn med  
Plejaderna!
Jag undviker medvetet att ta ställning till 
de utmanande frågor som jag ställer i bör-
jan av artikeln. Hoppas att artikeln som 
helhet ger ett slags svar.

Jag vandrar sakta under Vintergatans 
praktfulla spann, som välver sig mellan 
horisonterna från sydost till nordväst här 
på min nordliga breddgrad i december. Just 
nu ligger Plejaderna samlade i sin klunga 
drygt 45 grader över horisonten i sydväst, i 
skydd av Oxens stora kropp. Plejaderna hör 
hemma på höst- och vinterhimlen. Det är 
de sju skygga systrarna som jag automatiskt 
spanar efter, när jag går under kvällshimlen. 
De skall vara sju, men jag har aldrig lyckats 
se mer än sex, hur jag än försökt skärpa 
blicken. Det påstås vara så att nedsmuts-
ningen av atmosfären sedan länge har gått 

Nittionio procent av de arter som har rört sig över jorden har 
utsläckts eller evolerats in i nya arter. Betyder det att också 
människan som art kommer att försvinna eller uppgå i en 
ny art, som är bättre anpassad för de förändrade krav, som 
livet ställs inför på grund av de förändringar i miljön, som 
människan själv har åstadkommit under de senaste 300 åren?

Är det redan för sent att stoppa den globala upp värm-
ningen, som vi nyss har beslutat om, för att ge livet på jorden 
en chans? Klimatavtalet i Paris har beskrivits som en seger för 
planeten och för alla kommande generationer på vår jord, när 
195 länder enades om att minska koldioxidutsläppen, stoppa 
den stigande havsvattennivån och sluta skövla våra skogar 
eftersom de inte längre förmår binda koldioxiden, samtidigt 
som växthusgaserna i atmosfären aldrig tidigare under de 
senaste 800.000 åren varit så höga som nu!

Är det för sent? – En grym tanke, i synnerhet som mänsklig-
heten efter årmiljarders famlande utveckling just nu står på 
tröskeln till väldiga och fascinerande upptäckter. – Det kan 
inte få vara så!

De grekiska gudarna, som det berättas om i de grekiska gudasagorna, hade en otrevlig vana att mycket godtyckligt straffa de män-
niskor och de gudar och halvgudar som de umgicks med, men som de av någon anledning inte tyckte om. I synnerhet överguden 
Zeus, som var härskare över himmel och jord, men också hans broder Poseidon, som var havets gud, hade kommit på det märkliga 
straffet att fästa sina ovänner på himlen till allas varning! - Så fäste en gång Poseidon Kassiopeia; som ser ut som ett dubbel-W, uppe 
på himlen att kretsa kring polstjärnan för att hon en gång hade påstått att hon och hennes dotter Andromeda var vackrare än några 
av hans havsnymfer. Och Zeus gjorde på samma sätt med titanen Atlas och hans hustru och deras sju döttrar, som sedan tillsammans 
började kallas Plejaderna. Foto: Jan-Erik Widjeskog
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så långt att den ena flickan inte mera 
kan ses med blotta ögat. 

Min vandring under stjärnhimlen är 
mitt sätt att kommunicera med den na-
tur som jag är en del av. Och då måste 
jag tillgripa det tysta språket.

Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk.
Det är inte tal, det är inte ljud,

deras röster kan inte höras,
men över hela jorden når det ut,

till världens ände deras ord.

Ps 19:2,4,5 (enligt citat ur Carl Henrik  
Martlings bok ”Talande tystnad”, Artos 2004)

Skapelsen behöver inte ord för att göra 
sig påmind. Den hörs utan att höras. Vi 
hör den inte med öronen och hörseln 
utan för det mesta med ögonen och 
synen och känslan. Och ofta märker vi 
att vi börjar lyssna inåt, när vi vandrar 
ute i naturen, och hör då röster ur det 
förgångna som berättar vad vi ser.

Den grekiska myten berättar: Him-
melsguden Zeus dömer titanen Atlas, 
som straff för sitt trots mot gudarna, att 
evigt bära himlavalvet på sina skuldror 
från den plats där dagen och natten är 
lika långa. I sorg över faderns bittra öde 
berövade sig hans döttrar livet, varefter 
Zeus fäste dem på himlavalvet. Myten 
visste också vad de heter: Alkyone, Tay-
gete, Elektra, Maia, Kelaino, Sterope och 
Merope. 

Atlas och hans hustru Pleione  
finns också här tillsammans med 
sina döttrar
Redan Galileo Galilei kunde med sina 
enkla artificiella ögon på sin tid räkna 
37 stjärnor där traditionen talade om 
sju. Astronomerna idag kan med sina 
avancerade instrument räkna minst ett 
tusental lysande objekt i denna klunga 
av stjärnor.

När jag nu riktar min vanliga fältki-
kare mot stjärnhopen Plejaderna ser jag 
dem bada i ett blåvitt skimmer. Den blå 
tonen berättar att de är unga stjärnor. 
Ca 50 miljoner år gamla. Samtidigt som 
Plejaderna föddes började en sällsam 
varelse i Tellus skogar röra sig uppe i 
trädkronorna. Människans föregångare. 
– Livet på jorden är årsbarn med Ple-
jaderna.

Vintergatan, som välver sig över min 
vinterhimmel delar himlen i två halvor, 
på samma sätt som också människans 
hjärna består av två halvor. Den här ti-
den kring jul och nyår ser jag den börja 
nere vid horisonten i söder och går i en 
mäktig båge upp över mitt huvud mot 
horisonten någonstans norr om mig. Vi 
människor är på olika sätt en avbild av 
det kosmiska. Människor i vitt skilda 
kulturer har tolkat sin samhörighet med 
kosmos på olika sätt. Ingen stjärnbild 
har oftare speglats i myter, dikt och ti-
diga ansatser till en kosmologi, än just 
Plejaderna.

Blå stjärnor dör unga. Deras livs-
spann är kort. Om några miljoner år är 
de sju systrarna försvunna. – Vad har då 
blivit av deras årsbarn på Tellus? Och 
hur länge skall Atlas orka bära himla-
valvet på sina skuldror?

Forskningen i en förväntansfull 
början
Ensam av alla varelser har människan 
flyttat sig ut ur sin miljö av nyfikenhet 
att se vad som finns där bortom. Ytterst 
är det sin egen identitet som hon sö-
ker. När hon sänt TV-kameror till andra 
planeter och mindre meteoriter har det 
varit för att söka förklaringen till livets 

uppkomst. Liv i sin mest primitiva form 
har hon trott skall kunna visa henne 
hur allt liv fått sin början.

Det verkar vid det här laget stå klart 
att om det överhuvudtaget finns liv på 
annan plats än jorden i vårt solsystem, 
så måste det hittas på någon av jätte-
planeternas månar. Månarna kring våra 
jätteplaneter Jupiter och Saturnus, men 
också kring Uranus, kan ev. ge ett slags 
spegelbild av den tid, när de stora pla-
netsystemen bildades för nästan fem 
miljarder år sedan. Så långt vi nu kan 
se, tycks Jupiters måne Europa vara den 
enda himlakroppen bland jordens gran-
nar, som möjligen kan hysa någon form 
av liv.

Men långt borta utanför vårt sol-
system öppnar sig hela den kosmiska 
väldigheten, där vår forskning bara be-
finner sig i en förväntansfull början. Vi 
söker fortfarande bekräftelse på att vi 
inte är ensamma i universum. 

Ju mindre vi funnit hos våra grannar, 
desto sällsammare och dyrbarare ter sig 
jorden. Dock har vi samtidigt lärt oss 
fråga: När slutar ett gruskorn att vara 
gruskorn; när blir livet liv?

Bortom alla bortom vidtar Mysteriet
Bortom alla bortom anar vi Mysteriet, 
det onåbara, som våra teleskop och 
mikroskop men också våra egna hjär-
nor är för grova för att spåra: Detta, att 
en ensam sammansättning av molekyler 
fastklamrade på en rymdspillra, kan göra 
Universum medvetet om sig självt. Detta är 
Livet! Och det måste vi slå vakt om. Kosta 
vad det kosta vill!

Vi lever just nu i en tid då omvärde-
ringar på många områden sker med oer-
hörd hastighet. Nyss solida sanningar 
kan smälta ned över en natt.

Nu når oss röster från radioastro-
nomerna, som säger att Vintergatan, 
vårt hem i universum, är tre till fem 
gånger större än vad vi hittills trott och 
att universum syns expandera dubbelt 
snabbare än vad vi hittills har förstått. 
Varje ny iakttagelse öppnar dörren till 
nya mysterier.

Men Gud då? – Jag svarar bara: Bli 
inte överraskad när du möter Honom/
Hen en dag!  

TEXT: STEN WESTERHOLM, IX

”Jätten Atlas ledde titanernas kamp 
mot de nya gudarna på Olympen. 
Efter nederlaget bestraffades han  

med uppgiften att bära himlen  
på sina axlar.” (Wikipedia)
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    En musicerande frimurare

Besök hos frimurare 
i Sheffield

Lite utanför Sheffield ligger Dore 
Masonic Hall, en avlång byggnad 
med kupat tak som uppfördes 

1841. Då tjänade byggnaden som äld-
reboende för gamla, sjuka och fattiga 
bryggeriarbetare. 1890 köpte frimurarna 
i Sheffield byggnaden, och däri verkar 
man fortfarande. I omedelbar anslut-
ning till byggnaden har frimurarna tolv 
små hus där man fortsätter den sociala 
verksamhet som den Sheffieldska bryg-
gerinäringen drev fram till 1890 genom 
att för en mycket blygsam avgift upp-
låta de tolv stugorna åt äldre människor 
med knappa ekonomiska villkor. 

På kvällen den 24 september ägde en 
reception i tredje graden rum, och ce-
remonin var på flera sätt avsevärt olika 
det svenska systemets – inte minst re-
citerades avsevärt mycket mer text, där 
Worshipful Master imponerade genom 
att ha all text i huvudet. Men att detta 
utantilläsande innebär vissa risker blev 
vid ett par tillfällen uppenbart när min-
net svek och kommunikationen mellan 
ämbetsmännen blev osäker. Men detta 
väckte inte irritation utan då utövades 

Som en följd av att min artikel om Franz Liszt som frimurare 
publicerades i Ars Quatuor Coronatorums årsbok 2012 
blev jag sommaren 2013 inbjuden att för musiklogen Santa 
Cecilia i Rom hålla föredrag om Liszt och Sibelius, och som 
en följd av det befann jag mig sista veckan i september i år 
i Sheffield för att vid tre tillfällen för bröderna där dela med 
mig av ord och ton.

omedelbart en av engelsmännens star-
kaste grenar – humorn. ”Oh. It’s going 
to be one of these nights!” viskade en 
av hedersgästerna på podiet bredvid 
Worshipful Master i mitt öra, och litet 
senare viskade han: ”You know. It’s like 
with André Prévin (världsberömd diri-
gent), everything is there, but not neces-
sarily in the right order!”

Efter denna långa och intressanta 
reception följde middag, och efter att 
Ceremonimästaren enligt protokol-
let styrde Worshipful Master skålande 
med en lång rad gäster med orden: ”The 
Worshipful Master wishes to toast Mr. 
So and So.” Vid 22–tiden var det så dags 
för mig att göra min insats som denna 
kväll bestod i att berätta litet om årets 
150–årsjubilar Jean Sibelius, där jag 
bland annat berättade om att Sibelius’ 
motto i livet är så formulerad att det 
skulle kunna vara taget ur en handbok 
för en nyantagen frimurarbroder: ”Jag 
har alltid sett på livet som ett massivt 
granitblock. Med viljestyrka som verk-
tyg, formar du granitstycket efter din 
vilja. Vi har alla samma möjlighet att 
forma våra liv.” Och så avslutade jag 

med att inför de entusiastiska bröderna 
spela tre av hans härligt friska piano-
stycken – Björken, Aspen och Tallen ur 
hans fem pianostycken op. 75. 

Kvällen därpå fick jag vara med om 
byte av ämbetsmän i The Holy Royal 
Arch – som i England ses som den tred-
je gradens fullbordan där den tredje gra-
dens hemligheter avslöjas – där färgerna 
gick i djupt vinrött. Det här ägde rum 
i Tapton Hall – en stor palatsliknande 
byggnad med många salar som också 
den ligger en bit ute på landet. Kvällen 
präglades av högtidlighet och värdighet, 
bland annat tilltalades Worshipful Mas-
ter med ”Yours Excellency!”, men även 
här blixtrade den engelska humorn: 
En äldre herre råkade komma för sent, 
och smög sig in en god stund efter att 
vi hade börjat, men han var inte blyg 
av sig utan tillkännagav frimodigt: ”I’m 
so sorry, but the traffic was heavy, and 
before leaving home I had to do the 
washing up.” Hans kommentar väckte 
allmän munterhet, och en av kommen-
tarerna löd: ”Oh, he’s just got married 
you know!” Det extra roliga var att den-
na äldre gentleman faktiskt var alldeles 
färskt gift – men med en kvinna som 
han hade levt samman med i 25 år. 

Därpå följde ett lysande föredrag om 
Freemasonry beyond the Pond, det vill säga 
frimureriet i USA (the pond – dammen 
– alltså Atlanten). Där berättade under 
en knapp timmes tid broder Brian Pri-
ce utan manus om att man i USA inte 
bara lär sig långa texter utantill, utan 
att överförandet av text går till så att en 
tillträdande broder lär sig genom att 
muntligen och bit för bit upprepa det 
den äldre brodern reciterar! Alltså så 
som kunskap förmedlades innan upp-
finningen av skriftspråket gjordes, och 
så som sångarna inom den katolska kyr-
kan under århundraden lärde sig medel-
tidens gregorianska melodier innan not-
skriften uppfanns omkring år 1000. Vi 
fick också lära oss att frimureriet i USA 
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är mycket öppnare än i Europa, att hela 
familjerna. Till exempel vid installation 
av Worshipful Master är brödernas fruar 
och barn närvarande – men ingenting 
av de ord, symboler och tecken som 
utgör frimureriets särprägel avslöjas; 
detta sker däremot vid en privat cere-
moni som äger rum före den officiella 
installationen. Brian Price tjänstgjorde 
under många år som forskare vid ame-
rikanska flygvapnet, och han berättade 
att vid den bas han var knuten till var 
inte mindre än 32,000 av den militära 
personalen frimurare!

På lördagskvällen den 26 september 
ägde så den offentliga välgörenhetskon-
sert rum som man hade bett mig att ge. 
Insamlingen gällde restaurationen av 
kyrkorgeln i The Parish Church of St 
Mary and All Saints i Chesterfield, Der-
byshire, som i folkmun på grund av det 
märkligt sneda kyrktornet brukar kallas 
The Crooked Spire. I Dore Masonic Hall 
spelade jag på piano musik av – och 
berättade litet om – Mendelssohn, Liszt, 
Tjajkovskij, Sibelius och Emil Sjögren, 
och musiken applåderades synnerligen 
entusiastiskt! Bland annat av en man 
som efteråt sade sig egentligen vara lik-
giltig för musik och som var ditkom-
menderad av sin fru; till sin förvåning 
– sade han – tyckte han det hela var 
mycket vackert! Jag tackade honom och 

sade att hans ord egentligen är bland 
det finaste beröm man kan få som mu-
siker – att kunna beröra den som annars 
inte brukar bli berörd. 

Av Emil Sjögren spelade jag Sju va-
riationer över den svenska kungssången 
op. 64, där själva Kungssången ju bru-
kar sjungas vid måltidslogerna hos de 
svenska frimurarlogerna. Vid varje sam-
mankomst jag var med om sjöng engels-
männen God save the Queen, drottning 
Elisabeth är ju det engelska frimureriets 
beskyddare precis som kung Carl XVI 

Gustav är det svenska frimureriets be-
skyddare. Drottning Elisabeth ”beskyd-
dade” också min konsert på så sätt att 
hon blickade ner mot konsertgivaren 
och publiken från ett stort porträtt på 
väggen.

Den sista kvällen, tisdagen den 29 sep-
tember, levererade jag i Tapton Hall mitt 
föredrag om frimuraren Ferdinand Ries, 
som var elev till Beethoven och som var 
en europeisk storhet fram till sin död 
1838, men som efter sin död glömdes 

Tapton Hall i Sheffield,  
England (Wikipedia)

Br Anders Sundström vid pianot med  
drottning Elizabeth II.  Foto: Dr John Wade

Fr v; John Wade (dr i grekiska och latin), br Anders Sundström (pianist och musikhistori-
ker) och Andrew Clark (organist och Worshipful Master). Foto: Ramona Eckerman
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bort. Men denne briljante konsertpia-
nist och mycket fine tonsättare upplever 
nu en renässans – hans symfonier, pia-
nokonserter, kammarmusik och piano-
musik framförs igen, man skriver böcker 
och lärda artiklar om honom och sedan 
2008 har han sitt eget sällskap – Fer-
dinand Ries Gesellschaft i Bonn. På 
grund av Napoleonkrigen förde Ries 
under tretton år ett rotlöst äventyrligt 
liv – bland annat förde hans flykt un-
dan Napoleon honom via Stockholm 
mot Ryssland, där ute på Ålands hav 
engelska krigsfartyg besköt hans fly-
ende passagerarfartyg med kanoner, 
och han tvingades iland på Åland som 
krigsfånge under fem dagar innan han 
släpptes och kunde fortsätta sin färd. 

På vägen undan Napoleon, vars 
blodiga tentakler till sist nådde också 
Ryssland – i september 1812 brann ju 
Moskva – begav sig Ries till London, 
och på vägen dit gav han i Stockholm 
tillsammans med Kungl. Hovkapellet 
två stora offentliga konserter i Riddar-
huset, och dessutom blev han invald 
som utrikes ledamot av Kung. Musika-
liska Akademien. Från det att Ries slog 
sig ner i London vände hans lycka, och 
hans liv formade sig till framgång och 
berömmelse. 

Vid 22 års ålder blev Ferdinand Ries fri-
murare, och han recipierade i 1:a graden 
i en fransk militärloge (!) i födelsesta-
den Bonn, men det verkar som om Ries 
inte blev en aktiv broder likt Mozart, för 
det finns inga spår överhuvudtaget efter 
honom – inga välgörenhetskonserter el-
ler tal till honom (som i till exempel 
Liszts fall) – så likt Erik Gustaf Geijer 
vet vi bara att han recipierade i 1:a gra-
den men sedan vet vi inget mer. Kanske 
finns det inget mer att veta. Däremot 
var Ries’ pappa och Ries’ bäste vän iv-
riga frimurare, och självaste Beethoven 
fick finna sig i att Ries’ bäste vän Franz 
Wegeler förvandlade texten i en av Beet-
hovens sånger till en frimurartext, där 
man bland annat finner följande ord: 
”En frimurares uppgift är att se till att göra 
denna värld mindre sorgsen. Trösta och ge, 
och låt ditt hjärta styra.”

En frimurare förutsätts vara god och 
ha höga ideal, och att älska det vackra 
och söka sig till bildning. Och dessa kva-

litéer besatt Ferdinand Ries i allra högsta 
grad. Strax efter Ries’ död skrev Wege-
ler om honom: ”Ries var en ädel man. 
En man utan falskhet, varm och generös 
– själva sinnebilden för en god son, broder, 
make, pappa och vän. Jag är priviligierad 
över att ha känt hans äkta kärlek för det 
goda och vackra – själva essensen av alla 
hans personlighet.”

slagna av sina svenska vänner bearbe-
tade han på ett härligt sätt för piano och 
orkester, men detta härliga 15-minuters 
stycke har inte framförts sedan 1824 då 
Hovkapellet framförde det tillsammans 
med en gästande norsk pianist förrän 
Gävle Symfoniorkester år 2006 tillsam-
mans med en österrikisk pianist och en 
tysk dirigent spelade in det på CD för 
skivbolaget Naxos. Märkligt nog – kan 
man tycka – tog Ries med sig manu-
skriptet till dessa variationer till London 
där han tillägnade hertigen av Sussex 
detta synnerligen svenska stycke. Tio år 
efter sitt besök i Stockholm tillägnade 
Ries kronprins Oskar – framtida kung 
Oskar I – sin femte pianokonsert. Efter 
mitt föredrag lyssnade vi tillsammans 
på Ries’ Swenska Wariationer, och brö-
derna tyckte mycket om denna härliga 
optimistiska musik.

För mig var det naturligtvis en stor sti-
mulans och glädje att – den här gången 
hos bröderna i Sheffield – få dela med 
mig av det jag tycker så mycket om att 
göra: berätta om musik och spela den 
vackraste pianomusik. Initiativtagare till 
min vecka i Sheffield, samt till resan till 
Rom och artikeln i Ars Quatuor Corona-
torum var broder John Wade i Sheffield, 
en man med många frimureriska pos-
ter och erfarenheter. Så till exempel har 
han över 90 gånger hållit föredrag om 
det engelska frimureriet på många håll 
runt om i världen – bland annat i USA, 
Indien, Brasilien, Polen och Italien. Un-
der 2016 står Åland och Finland på tur. 

En extra bonus på min resa var att 
min nioåriga pojke Felix följde med 
mig som resesällskap. Felix’ första ut-
landsresa blev en fin upplevelse för 
honom. Bland mycket annat upplevde 
han Yorkshires vackra natur, byar och 
småstäder – och en av dagarna begav vi 
oss till London där Felix hade ”beställt” 
Big Ben, Towern och London Eye. När 
vi efter åtta dagar skulle åka hem igen 
till Stockholm och Åland sade Felix:  
”Pappa. Det var så roligt att det känns som 
om jag har varit här i bara en halvtimme!” 
Jag håller med. Det var så roligt!  

TEXT: ANDERS GABRIEL SUNDSTRÖM, VIII

Ferdinand Ries 1784–1838, tysk kompositör 
och pianist (Wikipedia)

Det 45 minuter långa föredraget togs 
emot med acklamation, och en av de 
frågor jag fick efter föredraget rörde 
Beethoven. Hur var det nu? Kom Beet-
hoven någonsin till London, något som 
Beethoven i så många brev sade att han 
skulle göra – hälsa på Ries i London, 
och att där dirigera sina 9:e och 10:e 
symfonier, skrivna på beställning av 
Filharmoniska sällskapet i London? 
Nej. Beethoven kom aldrig till London, 
och av planerna på de två symfonierna 
som skulle vara klara inom ett halvår 
fram till januari 1818 kom efter sju 
sorger och sju år ”endast” den nionde 
symfonin – som blev Beethovens sista 
symfoni, och vars sluthymn ju valts av 
EU som Europas hymn. Man tyckte ock-
så att det var intressant att få veta att 
Ries komponerade Flera Swenska Wisor, 
warierade för fortepiano och orchester op. 
52 när han var i Stockholm vårvintern 
1813. De tre svenska folkvisor (numera 
bortglömda) Vaggvisa, Kvarndansen och 
Skånsk bonddans som Ries fick sig före-
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Ett trettiotal sångare ur SCF-kören, 
som under de senaste åren har 
konserterat i de nordiska huvud-

städerna, gjorde den 17–18 oktober sin 
första turné någonsin till Österbotten. 
Målet för kören har genom åren varit 
att presentera musik skriven av finlands-
svenska frimurare. Därför har program-
met innehållit musik av Kaj-Erik Gus-
tafsson och Jack Mattsson och givetvis 
Jean Sibelius, som ju var verksam inom 
vår finska broderorganisation. 

Musik av den mest kända frimurar-
kompositören genom tiderna, Wolfgang 
Amadeus Mozart, har också ingått i  
repertoaren. En nyhet från de senaste 
konserterna i Helsingfors och Åbo och 
nu i Österbotten var den franske fri-
muraren Charles Gounods femsatsiga 
mässa ”Messe Brève”.

Vid konserterna i Pedersöre kyrka 
och Trefaldighetskyrkan i Vasa fram-
fördes både Kaj-Erik Gustafssons fri-
murarmusik och Gounods mässa till 
Gustafssons orgelackompanjemang. 
Solot i Gustafssons musik baserad på 
texter ur Psaltaren sjöngs av Harry Dahl-

    Körsång med frimureriska förtecken

SCFkören
på turné i Österbotten

ström. Med anledning av Jean Sibelius 
jubileumsår (150) gavs hans musik en 
betydande plats i programmet. 

Konserten inleddes med orgelverket 
”Intrada” framfört av Kaj-Erik Gus-
tafsson, varefter kören under Gunnar 
Döragrips ledning framförde Finlandia- 
hymnen med Väinö Solas text från 
1938 och i svensk översättning av Ulla 
 Hornborg. Harry Dahlström ackom-
panjerad av Kaj-Erik Gustafsson sjöng 

två sånger ur ”Musiquie religieuse”, som 
Sibelius skrivit för den finska frimurar-
organisationen.  

Intäkterna från de två konserterna 
gick oavkortade till lokala välgörande 
ändamål.

I Vasa medverkade kören även i guds-
tjänsten i Trefaldighetskyrkan. Ange näma 
sångarsitsar hade dessutom ordnats av 
frimurarbröderna i Jakobstad och Vasa 
under ledning av ordförandemästarna 
Ralf Sandbacka respektive Jarl Söder-
holm.

I samband med sångarsitsen i Vasa 
tackade dirigenten Gunnar Döragrip 
sångarna, solisten, kompositörorganis-
ten, körkoordinatorn Boje Nyman och 
de lokala arrangörerna för fint arbete. I 
diskussionen vid måltiden var man över-
ens om att sångarsamspelet med denna 
fina repertoar mellan regionerna borde 
fortsätta. Bland de tankar som kom fram 
kan nämnas Västra och Östra Nyland, 
Åland, någon lämplig plats i finska Fin-
land och varför inte den sista länken i 
den nordiska frimurarkedjan – Färöarna. 
Framtiden får utvisa.  

TEXT: KURT-ERIK LÅNGBACKA, X

FOTO: JOHAN HAGSTRÖM, X

Frimurarsångare från olika loger i Finland.

Konserten i Vasa Trefaldighetskyrka in-
leddes med Sibelius Intrada, opus 111.
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Brr Michel och Bengt i nattens Hong Kong. Foto: Kenneth J Jönsson

Det var kapitelbröderna 
Bengt Sandell (X), Kenneth 
J Jönsson (IX) och Michael 
Szurawitzki (VII) från SJL St 
Henrik i Åbo som lördagen  
den 14 november 2015 
besökte Harriers Lodge 
No. 9882 i ordenshuset 
Zetland Hall i Hong Kong 
(1 Kennedy Road). Besöket 
föregicks av en omfattande 
korrespondens och en 
officiell besöksanmälan av 
SFMO:s utrikesavdelning 
i Stockholm och United 
Grand Lodge i London.

Stenplatta på ordenshuset  
(internet)

Bröder från S:t Henrik  
på besök i Hong Kong

    St Henriksbröder besökte Harriersbröder

I väntan på vår värd Peter blev vi 
varmt välkomnade och bjudna på 
förfriskningar av logens OM (Wor-
shipful Master), br Andrew David Ross 
från Skottland. Senare antecknade vi 
oss i besöksboken och blev testade i 
våra kunskaper av br George Doyle, 
logens ABB (Junior Warden). Vi fick 
också se deras refektorium, som ty-
värr redan var bokad för en annan   
loges ”Ladies Night”. Vår bröd ra mål-
tid skulle därför ske utanför ordens-
huset.

I god tid före sammankomstens 
början infann vi oss i ordenshu-
sets bar försedda med frimurar-

pass och utrikesavdelningens rekom-
mendationsbrev. Frimurarpasset hade 
vi beställt av översekreteraren i SCF. 
Vi hade haft kontakt med Zetland 
Halls representant (Custodian) br 
Peter Prata som koordinerar ordens-
huset alla aktiviteter, omfattande 
närmare 30 loger tillhörande de eng-
elska, skotska och irländska konstitu-
tionerna. Vår värdloge, Harriers Lodge, 
tillhör den engelska konstitutionen. 



Föreningsbandet nr 1/2016  • Mars 2016 17

Före logesammankomstens början 
fördes vi till ett omklädningsrum 
utanför templet, The Blue Room. Det 
andra templet i Zetland Hall heter The 
Red Room. Eftersom det i ordenshu-
set verkar nästan 30 loger är husets 
alla utrymmen fullbokade varje var-
dagskväll. Detta var också orsaken till 
att vårt logebesök blev på en lördag. 
Vår värdloge Harriers Lodge No. 9882 
är nämligen grundad för bara tre år 
sedan då det inte mera fanns några 
lediga utrymmen i ordenshuset att 
erbjuda på vardagar. Logen Harriers, 
som består av ca 30 bröder med löp-
ning som gemensamt intresse, blev 
således tvungen att förlägga sina mö-
ten till lördagar. 

Logen sammanträder endast fyra 
(!) gånger per år. Det visade sig snabbt 
att vi skulle få ta del av många hän-
delser under dagslogen som började 
kl 16. Då vi blev tilldelade dagens 
skriftliga agenda insåg vi att det för-
utom reception i grad II, också skulle 
bli ett valmöte och att även en visita-
tion skulle förrättas i logen av central-
organisationen i Hong Kong. Det blev 
på sätt och vis också en instruktions-
loge, eftersom talet som hölls inte var 
ett regelrätt talmanstal utan ett mera 
omfattande föredrag av br Robert Bull 
från United Grand Lodge i London. 

Det kändes verkligen speciellt när 
logen öppnades med engelska som 
ritualspråk. Vi tyckte efteråt att det 
på något sätt kändes som the real 
deal med tanke på frimureriets röt-
ter i England. OM Andy Ross styrde 
logen rutinerat och utan hjälp av ritu-
alboken. Receptionen i andra graden 
började något trevande med bl.a. en 
dispens. Senare, efter sammankoms-
ten, hörde vi att den egentliga reci-
pienten missat sin färja och att en 
annan broder recipierades mer eller 
mindre spontant. Efter vissa svårighe-
ter i början blev det ändå en mycket 
väl genomförd sammankomst och 
reception. Särskilt imponerande var 
logens FIB (Senior Deacon), br Mar-
tin Taylors instruktion till den nye 

medbrodern. Br Martins tal var ca 15 
minuter långt och genomfördes utan 
koncept.

Logen avslutades med en insam-
ling till de behövande och br Bengt 
fick tacka i vårt namn för besöket ge-
nom att hålla ett kort och fint tal på 
engelska. Sedan klädde vi om oss och 
återkom till baren där OM, br Andy, 
som med sin spontanitet och goda 
humör samt under visitationsutskot-
tets stränga ögon, stod för både det 
lekamliga och andliga innehållet i de 
gemensamma rituella skålarna.

Visitationsgruppen tackade alla 
ämbetsmän för deras insatser och 
konstaterade att logen var mycket 
väl genomförd, också jämfört med 
andra loger i Hong Kong. Särskilt 
berömdes närvarofrekvensen på ca 
80% vid logemötena. Vi finländska 
bröder kände oss välkomna. För att 
bättre smälta in i den lokala gruppen 
inspirerades vi att köpa och ikläda 
oss slipsar från storkapitlet Grand 
Chapter of Hong Kong.

Sedan besökte vi med Harriersbrö-
derna och deras damer The Hong Kong 

Cricket Club, en av världens äldsta och 
även modernaste kricketklubbar. Br 
George, som tidigare hade testat 
våra kunskaper, körde oss till krick-
etklubben över Victoria Peak-bergen 
där vi fick uppleva en spektakulär  
nattpanorama-utsikt. På klubben blev 
vi bjudna på en superb kinesisk mid-
dag med bl. a. Hong Kong Roast Duck, 
matvin från Sydafrika och många 
and ra delikatesser. 

Efter middagen blev det intressanta 
samtal med de deltagande bröderna 
och damerna. Trots att vi nu befann 
oss på en äkta klassisk engelsk klubb, 
fick vi möjlighet att sjunga Helan 
går under br Kenneths ledning. Lo-
gens OM, br Andy, uppmanade oss 
avslutningsvis att uppmuntra andra 
finländska bröder som är i Hong 
Kong att besöka Zetland Hall. Mera 
information finns på hemsidan www.
zetlandhall.com. Vi uppfattade besö-
ket som mycket givande och kan verk-
ligen rekommendera alla att ta sig 
till Kennedy Road när du är i Hong 
Kong!  

TEXT: MICHAEL SZURAWITZKI, VII

The Blue Room, Zetland Hall (www.zetlandhall.com)



Föreningsbandet nr 1/2016  • Mars 201618

K lockan är två på natten. Vi 
väcks i vår sovsal av ett ban-
kande utanför. Vi kallas till 

gudstjänst. En munk går omkring i 
natten och slår rytmiskt på en plan-
ka, som nog har ett namn, vilket 
jag glömt. Vi stiger upp, dåsiga och 
sömndruckna. Fumlar oss till våra 
kläder, hasar oss till toaletten för att 
borsta tänderna. Står med bara fötter 
på ett kallt cementgolv. Sköljer mun-
nen med iskallt vatten, varmt finns 
inte. Spartanskt, enkelt och anspråks-
löst för att inte koncentrera oss på 
köttet utan på anden.

Vi befinner oss i ett av klostren på Athos, 
dit vi åkt med tre bröder, Guy Catani, 
Casten Idström och jag.

Sakta söker vi oss till kyrkan, men inte 
ända in, för dit äger vi inget tillträde, vi 
är ju ”kätterska”. Vi sätter oss i Nartex, ett 
förrum. Det är ganska kallt men jag är 
inställd på fyra timmars skön, meditativ 
tillvaro i bön och stillhet. Lite konfun-
derad är jag nog. Hur skall jag orka sitta 
eller stå här i dryga fyra timmar utan att 
förstå ett ord av vad munkarna säger. Inte 
begripa meningen i deras symboliska 
handlingar. Men jag är öppen, nyfiken 
och har inga fördomar. 

    Klosterhalvön Athos i blickpunkten

Jag sätter mig vid ingången för att 
kunna se in i kyrkan, men en munk 
kommer och jagar barskt bort mig. 
”You cannot sit here”, säger han och 
visar på en annan plats längre åt sidan. 
”The abbot is sitting here”, fortsätter 
han och tillägger vänligt att jag kan flyt-
ta tillbaks då prästerna gått in i kyrkan. 
Flyttar på mig och ser abboten sätta 
sig för att ta emot kyssar på sin ring av 
munkar som knäböjer inför honom. 
Sen söker jag mig tillbaka till platsen 
eftersom munkarna avlägsnade sig.

Sjunker in i en dvala, ganska skön 
sådan och väntar på att allt ska börja. 
Plötsligt kommer en munk snett bak-
ifrån och ger mig en våldsam spark 
på foten. Jag begriper ingenting utan 
blir förbryllad och häpen. Känner ag-
gressiviteten i hans spark. Eftersom jag 
inte fick någon förklaring, tolkar jag 
det som att jag inte fick sitta där i alla 
fall. Flyttar alltså tillbaka till den andra 
platsen. Sen kommer en annan munk 
och säger, med föraktfull ton: ”Do you 
want coffee?” Jag tittar upp och undrar 
varför han frågar det. ”If you want cof-
fee you have to go to a cafeteria.” Sen 
försvinner han, utan förklaringar och 
jag undrar vad detta nu kunde betyda.

Kärlek eller 
rätt lära

Tommy Hellsten,  
2011 (Wikipedia)

Ett av de 20 
klostren på Athos 
(Foto: Georg 
Liljestrand)
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Jag sitten kvar och känner mig oväl-
kommen. Några timmar senare flyttar 
jag på mig till en annan plats. Det var 
fritt fram att göra så eftersom alla and-
ra närvarande också gjorde så. På en 
ny plats uppenbarar sig plötsligt en ny 
munk med en ny spark. Denna gång 
ännu hårdare. Jag känner mig nu verk-
ligen ängslig, sårad men en ilska börjar 
också stiga inom mig.

Så småningom gick det upp för mig 
varför denna behandling. Jag hade sut-
tit med benen i kors. Detta signalerar 
överlägsenhet och nonchalans, förstod 
jag. Därför fick jag frågan om cafete-
rian, eftersom denna ställning passar 
bättre där. Efter att ha förstått detta 
var allt klart. Jag satt därefter med föt-

Det Heliga ber-
get Athos finns i 
nordöstra Grek-
land. Halvön är 

en autonom 
munkrepublik 

och ett ortodoxt 
andligt centrum. 

Där finns 20 
kloster och ca 

2400 munkar. 
Det äldsta klost-

ret grundades 
år 963. 

terna stadigt på golvet. Men varför gav 
ingen mig en vänlig förklaring i stället 
för aggressiva sparkar och spydiska in-
sinuationer?

Inte nog med detta. Vi blev också il-
sket kallade för kätterska fulla av irrläror 
eftersom munkarna väl visste, att vi var 
lutheraner. En gång blev vi bortjagade, 
aggressivt och föraktfullt, för  ”we don’t 
want any tourists here”. 

Allt detta förbryllade mig, eftersom 
jag visste att jag på Athos befinner mig i 
den ortodoxa teologins vagga. Här finns 
kristendomens kärna väl bevarad, tänk-
te jag. Och vad kan denna kärna vara 
annat än kärlek, resonerade jag. Men 
om detta var kärlek, så var nog sättet 
att uttrycka det ganska originellt.

Till all tur fick vi också uppleva annat. I 
ett mindre kloster blev vi väl emottagna. 
En munk med finskt ursprung tog oss 
till sig och såg med jämna mellanrum 
till att allting var väl ställt med oss. Vi 
blev t.o.m. kallade till att hjälpa till i 
köket. Det skulle diskas en jättedisk och 
vi kände, att vi hade fått ett hedersupp-
drag. Vi var en del i gemenskapen. Blev 
behandlade som människor i stället för 
kätterska.

Kärlek eller den rätta läran? För mig 
hade det en avgörande betydelse hur 
vi blev bemötta. Hela inställningen till 
vår vistelse ändrades då vi blev vänligt 
behandlade. Hade den rätta läran bli-
vit viktigare än själva kärleken, trängt 
ut det som är kristendomens innersta 
budskap? Hur stor betydelse hade inte 
det, att vi främlingar, som inte kunde 
språket och var på många sätt vilse-
gångna, sömniga och hungriga, blev 
bemötta med artighet, vänlighet och 
omtanke. 

Kärleken är viktigare än den rätta lä-
ran, men hur svårt är det inte för män-
niskan, att behålla sin ödmjukhet och 
öppenhet då den rena läran också bör 
värnas.  

TEXT: TOMMY HELLSTEN, VI

KLIPPT & SKURET 
– från när och fjärran Det finns flera olika frimureriska recept/bruksanvisningar. Här 

nedan två användbara.

1. Tag 2 koppar tålamod, 1 st innerlig kärlek, 2 fulla händer ädel-
mod, 1 smutta skratt och 1 hjärnmängd förståelse. Rör om 
ingredienserna med vänskap och tillägg rikligt med trofasthet. 
Rör om ordentligt. Bred ut det jämnt och låt mogna över en 
livslängd. Servera alltid till alla dem du möter.

2. Var alltid dig själv. Skala av din själviskhet och självömkan. Av-
lägsna embryot (fröet) till ovänliga tankar och olyckliga känslor. 
Eliminera alla fördomar och bekymmer. Tillägg en fast tro på 
att livet är värt att leva. Rör om med en betydande nypa tanke 
om att du är någon. Dekorera med humor och optimism och 
sockra med kärlek. Tillägg slutligen ett hållfast beslut om att 
leva fullt ut dygnets varje timme oavsett vad som händer. Låt 
koka i 365 dygn. Dekorera ännu med småleende och vänliga 
ord. Servera tillsammans med godsinthet och mod.

TEXT: HÖGVÖRDIGE MÄSTARE PENTTI HONGISTO, 28°
( F. & A. M. LOGEN DONATUS NR 174, LUND) 

Två recept
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Frimurarna och deras organisationer 
har sgs under alla tider fått utstå 
också kritik och negativa utvärde-

ringar. En orsak till detta har säkerligen 
varit att man velat se frimurarorgani-
sationerna som hemliga sällskap med 
förborgade ritualer och eder för en ut-
vald elit. Okunskapen om frimureriets 
verkliga väsen och innehåll har nog 
funnits tillgänglig för den intresserade, 
men fantasin har ofta fått skena utan 
förankring i verklig kunskap. Bilden av 
frimureriet har också fördunklats av att 
begreppet ”frimurare” inte är skyddat 
eller förbehållen någon särskild typ av 
organisation eller verksamhet. Således 
kan vem som helst starta en rörelse och 
kalla dess medlemmar för frimurare.

Den antifrimureriska rörelsen är allt-
för heterogen för att man på ett entydigt 
och heltäckande sätt kan fastställa hur 
rörelsen de facto uppstått och vilka är 
de bärande tankegångarna bland dess 
anhängare. En sak är åtminstone helt 
klar, dvs att rörelsen inspirerats av olika 
konspirationsteorier där fakta och fik-
tion fått fritt florera och bilda en för 
ändamålet konstruerad sanning. 

     Den 
   antifrimureriska 
 rörelsen!  

De mest fanatiska rösterna har fram-
hållit att den historiskt beryktade Illu-
minatorden styrs i hemlighet av rika ju-
dar och att de vill uppnå judiskt världs-
herravälde genom att infiltrera sig bl a 
i frimurarnas och jesuiternas organisa-
tioner. Det  judiska styrorganet bakom 
detta sägs kunna vara det judiska ”de 
äldstes råd” (Sanhedrin) som nämns i 
Bibeln (4 Mosebok 11:16) eller t ex den 
judiska frimurarlogen B’nai B’rith (de 
omskurna sönerna), som grundades 
1843 i New York av 12 tysk-judiska im-
migranter. Konspirationsteorier av detta 

En serbisk affisch från 1941; ”Judarna styr 
och drar i trådarna” (internet).

slag har tyvärr alltid funnits och de är 
ofta mycket långlivade, trots att de all-
tid vilat på en svag grund, med många 
brister och ologiskheter. 

Illuminatorden (de upplysta) var 
ett hemligt sällskap som grundades 
1776 av professor Adam Weishaupt 
(1748–1830) i Bayern-Ingolstadt. Trots 
att Weishaupt sägs ha haft ett gott och 
ärligt uppsåt fick Illuminatorden ett 
rykte av att ha en hemlig agenda med 
mål att bl a avskaffa påvedömet och 
skapa förutsättningar för ett judiskt 
makt övertagande i världen. En bidra-

    Adam Weishaupt, Erich Ludendorff, Paavo Susitaival och några till …
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gande orsak till dessa misstankar kan 
tänkas ha varit att Weishaupt anslöt sig 
till frimurarna 1777 och sägs ha varit 
bördig av en judisk familj som formellt 
hade konverterat till katolicismen, men 
som i det dolda uppbackades av dåti-
dens rika judar och judiska kabbalister. 
Spekulationerna om Illuminatordens 
förbindelser med frimureriet väckte 
allmänhetens uppmärksamhet och ska-
dade allvarligt frimurarnas goda rykte, 
vilket slutligen 1784 ledde till ett kur-
furstligt förbud mot alla hemliga säll-
skap i Bayern. 

Den kanske första publikationen där 
frimurare anklagas för delaktighet i en 
konspiration är en skrift från år 1786; 
”Enthüllungen des Systems der Welt-
bürger-Politik”, som på svenska har 
översatts till ”Avslöjande av den kos-
mopolitiska politiken”. Enligt skriften 
planerade frimurarna, illuminaterna 
och jesuiterna tillsammans en världs-
omspännande revolution. I denna skrift 
finner vi eventuellt den antifrimureriska 
rörelsens första skriftliga inspirations-
källa av betydelse. Ett annat viktigt verk 
är den ryska författaren, prästen och 
mystikern, Sergej Nilus’ (1862–1929) 
år 1905 publicerade version av ”Sion 
vises protokoll”, där den påstådda ju-

diska sammansvärjningen beskrivs och 
där bl a frimurarna och kommunisterna 
framställs som judiska legosoldater i 
kampen om ett judiskt världsherravälde. 

Den kanske första frimuraravslöjaren 
är amerikanen Samuel Prichard, som i 
boken ”Masonry Dissected” (Frimure-
riet har granskats) från 1730 beskriver 
frimureriets tre första grader. En annan 
typs antifrimurare är t ex pseudonymen 
”Leo Taxil” som på 1880-talet gav ut en 
påhittad bok om frimureriets historia 
där det ingick bl a ögonvittnesskildring-
ar om frimurarnas satanistiska ritualer.

Den kanske kändaste konspirations-
teorin är att frimurarna låg bakom fran-
ska revolutionen med den franska stor-
logen Grand Orient som huvudansva-
rig. Bland de mest kända antifrimurarna 
i världen finner vi bl a Italiens Benito 
Mussolini och Tysklands Adolf Hitler. 
Clemens XII utfärdade 1738 den första 
påvliga bullan mot frimureriet och i 
Sverige spreds rykten på 1700-talet om 
att frimurarna slaktar småbarn då de i 
själva verket startade barnhusverksam-
het och tog hand om utsatta barn.

Även i Finland har angreppen på fri-
murarna varit många och tidvis mycket 
hätska och intensiva. En viktig inspira-
tionskälla för den antifrimureriska rö-
relsen i Finland var uppenbart den tyska 
generalen Erich Ludendorff (1865–
1937), som var en av Tysklands ledande 
militärer under första världskriget. 

Ludendorffs engagemang i den Tyska 
politiken var behäftat av bitterhet och 
revanschlust efter den förnedrande 
tyska kapitulationen och Versaillesfre-
den 1919. Hans hustru Mathilde Spieß 

(1877–1966) var neurolog och popu-
lärfilosof. Hon stödde aktivt sin mans 
antikristna och antifrimureriska arbete, 
och var en stor beundrare av Hitler. Hon 
sägs ha varit motståndare till kristen-
dom i alla dess former och ansåg kris-
tendomen som en ”propagandalära för 
det judiska världsherraväldet”. Hon skrev 
bl a boken ”Erlösung von Jesu Christo” 
(Frigörelse från Jesus Kristus). Enligt 
författaren Göran Dahl i boken ”Radi-
kalare än Hitler?” var det Mathilde som 
stod för familjens religionsfilosofiska 
tänkande medan maken Erich stod för 
det samhällsanalytiska.

Erich Ludendorff, som tidvis var nära 
allierad med Hitler och nazismen, sägs 
ha haft en betydande roll vid utforman-
det av nazismens fientliga syn på frimu-
reriet och judendomen. År 1927 skrev 
han boken ”Vernichtung der Freimau-
rerei durch Enthüllung ihrer Geheimnis-
se” (Frimureriets tillintetgörande genom 
avslöjandet av dess hemligheter). Denna 
bok blev den antifrimureriska rörelsens 
kanske främsta ideologiska skrift, som 
fick en stor spridning och översattes till 
många språk, bl a till svenska. 

Frimurarnas judeanknytning förklaras 
ofta med dess ritualer där bl a judiska 
(och kabbalistiska) symboler förekom-
mer rikligt med Davidsstjärnan eller 
hexagrammet i spetsen. Den femuddiga 
stjärnan, som även förekommer inom 
frimureriet, sägs dessutom vittna om 
ett samröre med kommunismen efter-
som den var Bolsjevikernas symbol och 
prydde den sovjetiska flaggan.

I fKM Auli Markkulas samlade ”Fri-
murareminnen” ingår ett band från 

Illuminatordens grundare Adam 
Weishaupt, 1748–1830, kopparstick 

av C. K. Mansinger 1799.

Frimureriets tillintetgöran-
de, av Erich Ludendorff, 
Stock holm 1928.

Antisemiten Mathilde 
Ludendorff i Der Spiegel 

1960 (internet).
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1933 med titeln ”Den antifrimureriska 
rörelsen i Finland”. Där kan man läsa 
om stämningarna i början av 1930-ta-
let då den frimureriska motståndsrö-
relsen i Finland prövar allt intensivare 
och öppnare sina vingars bärkraft. Auli 
Markkula nämner i sina minnesskrifter 
att den antifrimureriska rörelsen publi-
cerade på 1930-talet tre finskspråkiga 
skrifter, som var sammanställda bl a 
utgående från Ludendorffs antifrimu-
reriska publikationer. Enligt Markkula 
saknade dessa skrifter ”originellare egna 
slutsatser”. 

Den kanske mest kända antifrimure-
riska attacken i Finland är från 1930- 
talet och leds av överstelöjtnant Paavo 
Susitaival, född Sivén 9.2.1896. Han 
hade 1927 förfinskat sitt namn till Susi-
taival efter en språkincident under en 
svenskspråkig skyddskårskurs. Han var 
aktiv rekryterare för jägarrörelsen, chef 
för Norra Finlands skyddskårsdistrikt, 
riksdagsman och aktiv inom Lapporö-
relsen, deltog i Mäntsäläupproret samt 
medlem i det extrema högerpartiet 
IKL, Isänmaallinen kansanliike (Fos-
terländsk folkrörelse). Susitaival hade 
16.2.1932 inlämnat en skrivelse till 
dåvarande justitiekansler Albert Mak-
konen där han pekade på frimurarnas 
beröring med Tattarmossens likfynd 
och misstänkliggjorde dåvarande inri-
kesminister Ernst von Born och Nylands 
landshövding Bruno Jalander för försök 
till vilseledning av undersökningarna, 
eftersom de båda var frimurare. Susi-
taival avstod inte från sina anklagelser 
trots att von Born kunde påvisa att han 
aldrig varit frimurare.

Enligt L. J. Niinistös doktorsavhand-
ling om Paavo Susitaival, hade Susi-
taivals antifrimureriska intresse för-
stärkts av Lauri Yrjö-Koskinens artikel 
”Vapaamuurarius ja vapaamuurarit” 
(Frimureriet och frimurarna). Artikeln, 
som starkt ifrågasatte frimureriet, hade 
publicerats med Susitaivals godkännan-
de i skyddskårsdistriktets egen tidskrift 
”Sarkatakki” (nr 2/1931). Jägarmajor 
Paavo Talvela, som själv var frimurare, 
var mycket upprörd över artikeln och 
krävde att Susitaival slutar publicera 
dylika artiklar i skyddskårstidningen. 
Även general Lauri Malmberg framför-

de liknande kommentarer. Skriverierna 
sades bl a kunna skrämma bort viktiga 
skyddskårsfinansiärer. Denna konflikt 
med Talvela och Malmberg hade för-
stärkt Susitaivals agg mot frimureriet, 
vilket skulle prägla resten av hans liv. 
Sannolikt hade han redan tidigare be-
kantat sig med de antifrimureriska tan-
karna under sina studieresor till Tysk-
land och genom general Ludendorffs 
skrifter. 

Auli Markkula skriver i sina minnes-
anteckningar 17.2.1932 (efter att ha läst 
i tidningspressen om Susitaivals angivel-
ser) att; ”Det brakar lös nu! Susitaival har 
lämnat in till justitiekanslern en sensatio-
nell och horribel angivelse. Stackars man. 
Ändamålet tycks helga medlen. Nu lyckas 
det väl för många antagonister att få till 
stånd en diskussion i tidningspressen”. Det 
var dramatiska tider och pressen fick nu 
tillfället att frossa i ämnet ett tag.

Angivelsen gällde fallet ”Tattarmos-
sen”, som hade fått sin början då man 
i augusti 1930 hittade människokropps-
delar på Tattarmossen i Helsingfors. Fal-
let, som fick stor publicitet i tidnings-
pressen, blev sedermera uppklarat och 
de skyldiga dömdes till fängelsestraff. 
De hittade kroppsdelarna kunde hän-
föras till lik från Malms gravgård som 
de skyldiga hade grävt upp för att se-
dan stycka och gräva ner kroppsdelarna 
genom en magisk ritual varigenom de 
skulle bli delaktiga i en skatt. 

En del bedömare ansåg de skyldiga 
som otillräkneliga och fallets utredare 
hade aldrig funnit något belägg för fri-
murarnas ev delaktighet i fallet. Trots 
detta försökte Finlands officersförbund, 
samma år som domarna föll i Tattar-
mossenfallet, på förslag av Susitaival, att 
förbjuda sina medlemmar att tillhöra 
en frimurarloge. Försöket lyckades inte, 
men krigsmaktens befälhavare, general-
löjtnant Hugo Österman, förbjöd dock 
med ett eget personligt brev, daterat 
8.6.1934, sina dåvarande stamanställda 
att tillhöra någon frimurarorganisation. 

Auli Markkula berättar att Gösta Sa-
lingre hade i anslutningen till officers-
förbundets tilltag, tillsammans med 
August Ramsay och Edvard Stigzelius, 
”besökt rikets president och för honom 
klarlagt frimureriets inställning till för-
svaret och fosterlandet. Presidenten 
hade lyssnat på med intresse och sagt 
att han icke stadfäst officersförbundets 
beslut”.

Kort efter dessa händelser anslöt sig 
Susitaival till ledarna för Mäntsäläupp-
roret som för honom ledde till fäng-
elsedom och avsked från sitt skydds-
kårs upp drag. Av Jaakko Ylikotilas pro-
gradu-avhandling om Tattarmossens 
händelser framgår att när upprorets le-
dare fördes till Skatuddens fängelse för-
passades Susitaival till en början till ett 
mentalsjukhus. Han själv misstänkte att 
inrikesminister von Born och landshöv-

Svenska Pressens notis 28.9.1932 (Auli Markkulas arkiv) och bild av Tattarmossen 1930 
(Kriminalpolisens museum)
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ding Jalander hade haft sina fingrar med 
i spelet bakom sjukhusförpassningen.  

Susitaival valdes till riksdagen 1939 
och det sägs att han där fortsatte sin 
kamp mot frimurarna och brukade be-
rätta för sina riksdagskollegor att frimu-
rarna låg bakom mordet av Gustav III 
och att de var ansvariga för de franska 
och ryska revolutionerna samt Spaniens 
inbördeskrig. 

Ordens förhållande till kyrkan har också 
tidvis varit föremål för den antifrimu-
reriska rörelsens särskilda intresse. I 
Auli Markkulas minnesanteckningar 
kan man läsa bl a att redan 1928 fanns 
kritiska röster inom kyrkan mot frimu-
reriet, då den 80-åriga ärkebiskopen 
Gustaf Johansson ”uti HERÄTTÄJÄ den 
20 april gick till rätta med frimureriet och 
formligen bannlyste rörelsen såsom befräm-
jande judiskt herravälde”. En annan hän-
given frimurarmotståndare av det kyrk-
liga ståndet var, enligt Reijo Ahtokaris 
doktorsavhandling ”Salat ja Valat”, t ex 
kyrkoherden från Viitasaari, Matti Jaak-
kola. Han sägs ha spridit systematiskt 
och med stor energi antifrimurerisk pro-
paganda och påstod bl a att frimurarnas 
Heliga bok ingalunda är Bibeln utan 
Kabbala och att frimurarna har redan 
i 200 år jobbat för en världsomspän-
nande revolution.

Under de kommande åren blev det 
flera angrepp på frimureriet från en-
skilda medlemmar av kyrkan, vilket 
kulminerade vid synodalsmötet i Vi-
borgs stift den 25–28 oktober 1932, 
som föreslog att kyrkolagen skulle änd-
ras så att, ”präst eller annan kyrkans eller 
församlingens funktionär icke må tillhöra 
en hemlig orden”. Förslaget ledde aldrig 
till någon ändring i kyrkolagen. Hittills 
hade frimurarorganisationerna spar-
samt försvarat sig i offentligheten, men 
nu hade den antifrimureriska rörelsen 
inom kyrkan gått för långt och frimurar-
na kunde inte mera tiga. – Det krävdes 
nu särskilda åtgärder för att möta den 
oberättigade kritiken! 

Av Auli Markkulas minnesanteckning-
ar framgår att han tillsammans med 
Matti Viljanen och Thure af Björkstén 
hade sammanträffat redan 21.6.1932  
kl. 7 på Torni ”för att diskutera den anti-

frimureriska rörelsen och de åtgärder som 
vi borde vidtaga”. Viljanen hade sagt att 
”det möjligen i höst inlämnas till riksdagen 
en motion om frimure riets avskaffande och 
eventuellt en interpellation till regeringen”. 

Matti Viljanen (1874–1946) var di-
rektör för Finlands industriförbund och 
en av ledarna för det finska frimureriet. 
Han hade 1922 blivit medlem av Suomi 
Logen 1 F. o. A.M, och i Helsingin Sano-
mat den 15 maj 1932 skrivit en artikel 
med rubriken ”Kyrka och frimureriet”. 
Viljanen valdes sedermera (1945) till 
stormästare för det finska frimureriet. 

Den andra diskussionspartnern, 
Thure af Björkstén (1894–1981), var 
kyrkoherde och hade recipierat i S:t  
Augustin 1923. På mötet i Torni kom 
man överens om en åtgärdslista som vid 
behov skulle verkställas, dvs: 1) Sam-
mankalla frimurarofficerarna till gemen-
samt möte, 2) sända brev till landets 
president, krigsministern och arméns 
överbefälhavare, 3) sända skrivelse till 
landets domkapitel, 4) skriva till tid-
ningarna om general Ludendorffs hust-
rus bok ”Erlösung von Jesu  Christo”, 
och 5) utge broschyr om frimureriet. 
Av listan verkställdes åtminstone åtgär-
derna 1, 3, 5 och delvis 2.

Den 10 maj 1933 skickades en skri-
velse till domkapitel i Borgå stift med 
rubriken ”Frimureriets inställning till 
kristendomen och samhället”. Den 
skrevs i SJL S:t Augustins namn och 
undertecknades av August Salingre, Ed-
ward Stigzelius, Auli Markkula och Au-
gust Ramsay. I skrivelsen hänvisas bl a 
till Oswald Marbach som uttalat att; 
”Frimureriets konst är ingenting annat än 
konsten att gå in i sig själv och vända åter 
till Gud. Det är livets konst och på samma 

gång en dödens konst; ty det lärer oss, huru 
människan måste döden dö, för att få le-
vande liv”. Skrivelsen kan i sin helhet lä-
sas på adressen www. foreningsbandet.
info. 

Den antifrimureriska rörelsens angrepp 
i Finland har avmattats avsevärt sedan 
1930-talets uppsving och fall. Tidvis 
har den dock återuppstått under olika 
tidsepoker, men lyckligtvis med svag 
framgång. Det har med åren blivit allt 
svårare för angriparna att hitta de rätta 
argumenten, eftersom kunskapen om 
frimureriet fått allt större spridning 
och fotfäste i samhället. Frimureriet har 
också i tidens anda blivit allt öppnare 
och idag presenteras Ordens verksamhet 
och mål även på internet. Våra ritualer 
håller vi dock fortfarande för oss själva 
eftersom förhandskunskapen om dem 
skulle förstöra den minnesvärda upple-
velse som vi förväntas bli delaktiga av 
genom våra receptioner.  

TEXT: MARTIN GARDBERG, IX

Källor:
Mina minnen från kriget 1914–1918, Erich 

Ludendorff, 1919, Simelii Arvingars boktryck-
eri på Nylandsgatan 9.

Frimureriets tillintetgörande genom avslöjandet 
av dess hemligheter, E. Ludendorff, 1927.

Världskrig hotar, general Ludendorff, 1930.
Ett ögonkast i den romerska kyrkans morallära, 

Mathilde Ludendorff, 1930.
Den antifrimureriska rörelsen i Finland, Auli 

Markkulas Frimurareminnen, 1933.
Paavo Susitaival 1896–1993, doktorsavhand-

ling av L. J. Niinistö, Helsingfors universitet 
1998.

Salat ja Valat, doktorsavhandling av Reijo 
Ahtokari om ”Frimurarna i det finländska 
samhället och i offentligheten 1756–1969” 
(fri översättning från avhandlingens finsk-
språkiga underrubrik; ”Vapaamuurarit suo-
malaisessa yhteiskunnassa ja julkisuudessa 
1756–1996”.

Världens största konspirationer, Andreas Ny-
berg, 2002.

Judefientligheten i de finska tidskrifterna och 
litteraturen 1918–1944 (egen översättning), 
finskspråkig pro gradu-avhandling av Jari 
Hanski, Helsingfors universitet 2006.

Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter, 
Clas Svahn, 2012.

Tattarmossens händelser, pro gradu-avhand-
ling av Jaakko Ylikotila, Tammerfors univer-
sitet 2013.

”Diverse uppslagsverk och andra källor” på 
internet och i bokhyllan 2014.

Erlösung von 
Jesu Christo, 
av Mathilde 
Ludendorff, 
München 
1931.
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Några tankar kring frimureriets 
Djupa Symboler
Jag har glädjen att få presentera några 
tankar kring en ganska speciell aspekt av 
det frimureriska arbetet som vi bemöter 
inom våra murar. Jag skulle vilja kalla 
dessa för frimureriets Djupa symboler. 
Jag stötte på ämnet i en bok av teologie 
professor Edward Farley och fann in-
tressanta paralleller till vår verksamhet. 
Ämnet är ganska abstrakt och jag för-
söker kortfattat synliggöra detta sociala 
och kulturella begrepp som Farley lyfter 
fram – och komplettera det med vårt 
eget frimureriska perspektiv.

Inledande synpunkter på vår 
frimureriska verksamhet
Frimureriet har i likhet med andra sam-
fund och kulturella sammanhang sin 
egen historia, kontext och språkbruk. Vi 
har våra gamla ritualer och våra gedigna 
traditioner, men trots allt så är frimure-
riet en ständigt levande och långsamt 
föränderlig process och det är nog vi 
själva som gör frimureriet till det vad 
det är. Det finns inget färdigt frimureri 
”där ute” som vi bara kan lära oss för 
att bli frimurare. Denna långsamma 
och försiktiga process sker i oss själva 
på en djup och mycket personlig nivå 
och vi blir ju aldrig egentligen färdiga. 
Men trots detta personliga element, är 
det också samtidigt i högsta grad frågan 
om social samverkan bröderna emellan. 
Denna gemenskap är ryggraden för hela 
vår frimureriska verksamhet. 

Frimureriet har också sin mera for-
mella interna organisationsstruktur, 
med alla dess spelregler – men dess 

enkelt ”ideal för mänskliga strävan”. Som 
jag nämnde i inledningen så kallar Ed-
ward Farley begreppet för Deep Symbols 
(Djupa symboler).

Med denna term syftar jag inte på be-
tydelsefulla och konkreta frimureriska 
symboler som t.ex. mursleven, vinkel-
haken och passaren. Definitionen på 
Djupa symboler är att de fungerar som 
värderingar som bidrar till ett samfunds 
självförståelse. De fungerar som sam-
fundets ledstjärnor – samtidigt som de 
fungerar som en intellektuell kraftkälla 
i analysen av sin samtida omgivning. 
För att använda en byggnadsmetafor så 
fungerar de som grundpålar som stöder 
och förankrar hela bygget i fundamen-
tet. Att leva upp i ett dylikt samfund 

    Symbolerna faschinerar

Instruktionstal hållet vid SJL S:t Augustins måltidsloge

Artikelförfattaren  
Dan Knif (Facebook)

enda syfte är att säkerställa att Vishets-
arvet förvaltas, verksamheten fortplantas 
samtidigt som den skyddar emot tidens 
förvittrande effekt. Som vi kan se så rör 
vi oss på många plan samtidigt. Frimu-
reriet är en klart mångsidigare kulturell 
process än vad som ytligt kan antas. 

Vilka är dessa Djupa symboler?
Till att börja med är det på sin plats att 
nämna att det inte enbart är frågan om 
mina egna abstrakta funderingar. Många 
sociologer, historiker, filosofer och teo-
loger (Rieff, Boorstin, Langer, Tillich 
m.fl.) har behandlat detta ämne och 
ett kärt barn har många namn. Dessa 
kraftbegrepp eller symboler har kallats 
”gudstermer” – ”livssymboler” – eller helt 

Våra konkreta fri-
murarsymboler döljer  
djupare mening, men  
också våra värderingar  
och centrala begrepp har  
ett djupare syfte och mening. 
(M Gardberg)
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är att under en lång tid forma sitt eget 
medvetande med dessa Djupa symboler. 
Det är ju precis vad vi frivilligt egentli-
gen gör genom vårt personliga frimure-
riska engagemang under en hel livstid. 

Farley behandlar i sin bok ”Deep 
Symbols, Their Postmodern Effacement 
and Reclamation” själva ämnet genom 
analysen av fem begrepp som tradition, 
verklighet, plikt, lag och hopp – och hur 
de löper risk att tappa sin ursprungliga 
innebörd och kraft när förståelsen för 
dessa begrepp successivt försvinner i 
takt med att samhällen och tankesätt 
förändras.

För att levandegöra detta koncept har 
jag valt att kortfattat lyfta fram några 
kraftfulla begrepp som kunde kvalifi-
cera som Djupa symboler för oss inom 
vår frimureriska kontext. Denna lista är 
absolut inte uteslutande och det finns 
säkert många fler som kunde vara med. 
Det enda syftet med detta urval är att 
konkretisera för Er vad jag egentligen 
syftar på. 

Några begrepp som för oss har en 
dylik innebörd och verkan är: Tradition, 
dygd, plikt, lag – samt begreppet Sanning 
och Ljus. 

Var och en av dessa begrepp är be-
kanta för oss alla; vi känner igen dem 
och dessa termer återkommer ofta 
inom våra murar. Jag skall i detta sam-
manhang enbart i all korthet fälla en 
ljuskägla på dem, för att synliggöra och 
belysa själva konceptet Djupa symboler. 

TRADITION – Enligt Farley är ”Traditio-
nen” ett kraftfullt begrepp eller Djup 
symbol som det i olika samfund ofta 
refereras till i en anda av auktoritet, ba-
serad på bl.a. långa anor. Vi människor 
har sedan tidens begynnelse levt av tra-
ditionerna och det har varit redskapet 
som hjälpt generation efter generation 
vidare, utan att alltid behöva uppfinna 
de stora Sanningarna och livslösning-
arna på nytt. Denna traderingsfunktion 
har fungerat som ett kollektivt minne 
som ackumulerar gammal visdom och 
för den vidare. Traderingen som sådan 
är därför samtidigt själva förutsättning-
en för dessa Djupa symboler och dess 
överlevnad. Att levandegöra traditio-
ner är en form av nytänkande, ett im-
plementerande av den gamla visdomen 

i ett nytt och annorlunda sammanhang. 
Detta motverkar förvittringen av de Dju-
pa symbolerna.

DYGD – Detta begrepp ligger kraftigt 
förankrat i den kristna traditionen. Som 
en Djup symbol i vårt frimureriska ar-
bete pekar begreppet på en möjlighet, 
ett mål eller en riktning för vår strävan. 
Begreppet andas samtidigt hopp, efter-
som vår framtid inte ligger förseglad. Vi 
kan förädla vår personliga konstitution 
och utvecklas som människor. Dygde-
begreppet är ett av de kraftfulla begrepp 
som inte mera förekommer så allmänt i 
det moderna språkbruket. Dygden har 
närmast förvisats till filosofins och teo-
logins domäner. 

PLIKT – Detta är ett centralt begrepp för 
oss och dess fundamentala betydelse är 
grundmurad i Ordens Allmänna Lagar 
(OAL), 2. kapitlet. Här nämns plikten 
mot Gud-, fäderneslandet – och Orden, 
plikten mot nästan och plikten mot sig 
själv. Begreppet plikt skall inte i detta 
sammanhang förstås som ett passivt 
och slentrianmässigt följande av någ-
ra regler. Ordet plikt skall nog i detta 
sammanhang förstås mera som något 
av en ”relation människor emellan” och 
är en av de Djupa symboler som överlevt 
förändringar i samhället och tankesätt 
relativt bra. 

Vi har alla dagligen upplevelser av 
pliktbegreppet och detta är enligt Far-
ley hälsosamt, emedan det för oss i rikt-
ningen från oss själva mot ett upplevt 

”Deep Symbols”  
av Edward Farley, 1996

annat – mot någon annans livssitua-
tion. Här närmar vi oss den mystiska 
kärnan i begreppet. Vi är ju på sätt och 
vis som människor kallade att ta ansvar 
för någon eller något utanför oss själva. 
Vi handlar också alla dagligen utifrån 
denna relationsmässiga utgångspunkt, 
utan att egentligen reflektera över det 
så mycket. 

Trots det har det inte stått helt obe-
rört av tidens tand. Användandet av or-
det plikt känns nog en aning obekvämt 
i dagens språkbruk och tankevärld som 
i ganska hög grad präglas av individua-
lism, obundenhet och en självförverk-
ligande hållning. 

LAG – Detta är ett av de stora kraftbe-
greppen i vårt moderna samhälle och 
lagen som koncept eller symbol har en 
central position. Som en Djup symbol 
så representerar begreppet lag många 
gamla parallella termer som: budord, 
regler och t.o.m. underförstått termen 
”ett kristet liv”. Här finns det också en 
social dimension och en kodifiering 
av plikt gentemot andra utsatta män-
niskor. Som kristna har vi också i bak-
grunden en tankemässig koppling till 
det ursprungliga gammaltestamentliga 
begreppet Mose lag och dess, enligt tra-
ditionen gudomliga ursprung. Inom re-
ligiösa samfund tolkas också begreppet 
ur ett mera dekretmässigt perspektiv och 
som ett sätt att göra gränsdragningar. Ett 
dekret eller budord är ju inte precis en 
invit till dialog, utan har mera formen 
av ett ”Du skall” eller ”Du skall inte”. 
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För oss frimurare har också lagbegrep-
pet en central plats som ordnings- eller 
strukturbegrepp, inte minst genom vårt 
internt stadfästa regelverk – Ordens All-
männa Lagar (OAL).  

SANNING OCH LJUS – Ljusbegreppet är 
en vida spridd metafor för det gudom-
liga och för det andliga element som 
sprider organisation och ordning, samt 
driver undan de destruktiva krafterna i 
kosmos. Inom den kristna traditionen så 
är detta också ett mycket synligt element. 
Guds första manifestation i skapelsebe-
rättelsen är att skilja åt ljus och mörker. 
I Psaltaren(43:2) kan man läsa följande 
avsnitt, som ganska väl belyser begrep-
pets abstrakta mångfald: ”Sänd ditt ljus 
och din sanning; må de leda mig, må de 
föra mig till ditt heliga berg och till dina 
boningar”.  

Naturligtvis är ljusmetaforen inte 
begränsad till det kristna områ-
det, emedan den är en av mänsk-
lighetens djupaste symboler. Inom 
buddhismen är ljuset en sinnebild 
för ”insikt om sanningen och för över-
vinnandet av den materiella världen, på 
vägen mot den absoluta verkligheten” 
(Biedermann). Denna tolkningsram 
känns heller inte helt främmande.

Metaforen Sanning och Ljus är ta-
lande och de flesta kan helt intuitivt 
ana betydelsen eller riktningen för ar-
betet när vi säger att vi söker Sanning och 
Ljus. Precis som alla andra Djupa symbo-
ler så undflyr detta begrepp mera exakta 
definitioner. 

Hur fungerar dessa Djupa symboler? 
Enligt Farley så styrker de Djupa symbo-
lerna både individerna som lever av dem 
och samfunden som införlivat dem i sitt 
narrativ och sina rituella skeenden. De 
är Djupa symboler just för att de lever sitt 
liv i det interna språket och ger därmed 
samfundet sin särprägel. På så vis bidrar 
de till att upprätthålla hela samfundets 
existens. 

Djupa symboler har åtminstone följan-
de särdrag. De är (1) normativa och de 
har något av en (2) mytologisk tjuskraft 
eller mystik – och (3) de har sin plats i 
samfundets centrala narrativ. Trots deras 
centrala betydelse är de  ibland nog också 
(4) felbara. De är felbara för att de är 

bundna till en viss tidsperiod, plats och 
grupp av människor. De får sin kraft i ett 
specifikt sammanhang, samfund, eller 
under en viss epok – då de växer fram, 
förmedlar sitt budskap och utför sin sug-
gestiva påverkan. De Djupa symbolerna 
återspeglar härmed de värderingar och 
normer som reglerade de samfund uti-
från vilka de ursprungligen växte fram. 

Gällande Frimurarorden och dess 
Djupa symboler är det frågan om den 
mångsidiga tankehistoriska referensra-
men från slutet av 1700-talet och bör-
jan av 1800-talet, med kraftigt intryck 
av upplysningsidén och det kollektiva 
begrepp som kunde kallas för ”illumi-
nismen”. Utifrån detta perspektiv är det 
också viktigt för oss frimurare att själva 
känna till vår egen historia.    

Djupa symboler kan 
förvittra och tappa sin kraft 
Dylika gemensamma värderingar och 
normer lever sitt liv i samfunden de växt 
upp i och de kan ibland t.o.m. utvecklas 
till eviga – i sten inristade förstelnade 
sanningar. Symbolerna förblir då sta-
tiska och kraftigt bundna till sin odyna-
miska referensram. När tiderna omkring 
skiftar kan symbolernas förankring till 
omgivningen ge efter. 

I vissa fall kan de helt enkelt försvin-
na ur det använda språket. I detta fall 
innebär det att ett samfund inte längre 
kan använda dessa symboler som ett 
minne för att spegla sina värderingar och 
sin verksamhet. Detta är den mest ytliga 
formen av denna vittringsprocess. Men 
detta är bara en indikation att det i bak-
grunden är någon annan djupare social 
process som redan skridit till verket. Ifall 
dessa symboler trots allt kan sättas i refe-
rens till det samtida historiska skeendet 

kan de som en följd av detta lättare le-
vandegöras för samfundets medlemmar. 

När de Djupa symbolerna är oskadda 
innehar de en hög mån av självberät-
tigande och synlighet i ett samfunds 
sätt att tänka och gestalta sin kunskap. 
Detta känns bekant. Kulturellt skifte 
och förfall, samt ett fjärmande från de 
interna sociala processerna är å andra 
sidan element som kan urholka dessa 
Djupa symboler. Detta ställer värnandet 
av gemenskapen i en central position. 

Vikten av att förankra frimureriet  
i tiden
Den kulturella kontexten i den all-
männa världen skiftar konstant och 
kanske snabbare nu än någonsin tidi-
gare. Denna utveckling har i västvärlden 
accelererat de senaste decennierna i så 
snabb takt att många sociologer och 
filosofer talar om ett massivt skifte av 
historiska proportioner. Fenomenet 
har fått namnet postmodernismen. 
Man behöver bara kort söka i ett upp-
slagsverk så hittar man omedelbart en 
beskrivning på att vida spridd skepsis 
mot fasta värden, absoluta sanningar 
och objektivitet är mode. Man för-
kastar ofta allmänna förklaringsmo-
deller som filosofi och religion och 
det mesta är relationellt. Det är fullt 
accepterat att massmedia dominerar 

samhället – vi blir överösta med trivial 
och banal underhållning. Originalitet är 
en bristvara och allt är kopior. Globali-
sering, decentralisering, fragmentisering 
och pluralism är en självklarhet. Låter 
inte detta allt för bekant, mina bröder? 

Denna utveckling medför att mång-
en ny broder till en början kanske 
känner sig lite vilsen i den korssjö av 
värderingar som bemöter honom un-
der hans livsvandring i den allmänna 
världen och under hans nyss påbörjade 
vandring inom våra murar. Konflikten 
är ibland uppenbar. Förhoppningsvis 
finner brodern logens lugn och ro, samt 
kontinuitetens stabiliserande inverkan 
på det oroliga sinnet på den andra si-
dan av myntet.

All frimurerisk verksamhet är natur-
ligtvis ett barn av sin tid, men med en 
kraftig historisk förankring. Var gene-
ration frimurare och var individ söker 
tolka den tidlösa symboliken utifrån 
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sitt eget tidsbundna begreppsliga ut-
gångsläge och utifrån sina personliga 
förutsättningar. Eftersom ingen lever sitt 
liv i tankemässig karantän, så påverkar 
samtidens anda naturligtvis också brö-
dernas tolkningar av den frimureriska 
erfarenheten. Så har det väl alltid varit 
och så kommer det nog att måsta vara 
i framtiden också. Det är de facto ett 
imperativ, emedan det är denna dynamik 
som är den livsgivande kraften som i 
grunden håller igång hela processen. 

Hur motverka vittringen av våra 
Djupa symboler?
Vi måste ideligen vara redo att ställa de 
frimureriska värderingarna och det sym-
bolerna står för i en relation till verk-
ligheten i den allmänna världen där vi 
lever vår vardag. Dessa sfärer bör sam-
manföras. Frimureriet skall inte förbli 
vår personliga intellektuella utflykt eller 
en kontemplation i det fördolda, utan 
frukterna av vårt personliga arbete skall 
bäras ut i det klara ljuset – medmännis-
korna till gagn. Det gynnar naturligtvis 
vår omgivning, men också ”til syvende 
og sidst” vår egen verksamhet. 

Utan detta ständiga återkommande 
personliga relaterande arbete så förelig-
ger risken att vi frimurare i loppet av 

några generationer inte mera förstår el-
ler kommer ihåg vad det var frågan om 
och alltihop bara stelnar till. Gapet mel-
lan den frimureriska och den allmänna 
verkligheten har i detta skede blivit för 
stort. Upplevelsen att ritualen helt en-
kelt inte mera andas det djupa liv den 
en gång gjorde, ligger nära till hands. 
En aning lyriskt uttryckt kunde man i 
detta skede säga – ”att vår eget person-
liga klangbotten har spruckit i det torra 
andliga och intellektuella klimatet”. 

Oberoende av gradtillhörighet, 
ämbete eller andra utmärkelser så har 
samtliga bröder en mycket viktig uppgift 
i denna upprätthållande process. Ge-
nom att växa upp tillsammans i denna 
gemenskap kommer vi att utveckla fri-
mureriet på vår epoks säregna vis och 
hålla symboliken levande. På så sätt 
motverkar vi på bästa vis en förvittring 
av dessa, för oss viktiga Djupa symboler. 
Här får traditionen, brödragemenska-
pen, sammanhållningen och kommu-
nikationen kring frimureriska angelä-
genheter över generationsklyftorna en 
alldeles central betydelse. Det är inte 
bara frågan om trevlig social verksam-
het utan det hela har också sin mycket 
viktiga funktion. Denna kombination 
gestaltar sig mycket konkret t.ex. vid en 

måltidsloge, då det frimureriska arbetet 
helt konkret är kombinerat med det so-
ciala måltidselementet. 

Jag vill avsluta med att säga att detta 
är en krävande balansgång och att Or-
den har gjort ett gott arbete med detta, 
under sina snart tre sekler av verksam-
het. Sett ur detta nyss presenterade per-
spektiv så verkar dessa Djupa symboler 
inom vårt samfund må relativt väl, trots 
att vi nog har stora utmaningar framför 
oss. Beaktande de snabba förändring-
arna i samhällsklimatet är jag överty-
gad om att förvaltandet av det ovärder-
liga Vishetsarvet Orden besitter – samt 
upprätthållandet av denna livsgivande 
förändringsprocess kommer att förbli 
central för verksamheten också i fram-
tiden.  

TEXT: DAN KNIF, X

Litteratur
- Bibeln (1917)
- Hans Biedermann, Symbollexikonet. 

Utgiven 1991.
- Edward Farley, Deep Symbols. 

Their Postmodern Effacement and 
 Reclamation. Utgiven 1996.

Besök vårt BIBLIOTEK

Har du noterat att det under senaste åren har utkom-
mit en hel mängd av gradbunden litteratur? – Har du 
hunnit bekanta dig med dessa intressanta skrifter, som 
ur olika synvinklar vill beskriva och förklara våra ritua-
lers djupa innehåll?

Har du noterat att vi på bibliotekshyllan också har 
mycket icke gradbunden litteratur, t ex om filosofi och 
historia. Dessa intressanta skrifter kan hjälpa dig att 
bättre förstå bakgrunden till frimureriet, dess syften 
och mål. – Som exempel kan nämnas olika uppslags-
böcker om symboler och deras tolkningar samt littera-
tur om den frimureriska verksamheten internationellt. 

T ex boken ”Symbollexikonet” av Hans Biedermann, 
”Hemligheternas brödraskap” av Peter Ullgren och 
”Gustaviansk mystik” av Kjell Lekeby är några exempel 
på böcker som uppskattats av bröderna.

Du är alltid broderligt välkommen till biblioteket för 
att läsa och lära. Om du inte hinner läsa på plats och 
ställe kan du ta ett boklån och läsa i lugn och ro där 
hemma. Biblioteket på Nylandsgatan har öppet under 
arbetsterminerna varje måndag från kl 17–19.  

BIBLIOTEKSFÖRESTÅNDARE: KAJ PETTERSSON, X
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1. Tacksamhet
Att få leva fullt ut inbegriper tacksam-
het – för varje andetag, sång, käraste, 
dag. Tacksamheten hjälper oss att upp-
täcka och uppskatta glädjeämnena och 
möjligheterna i vår omgivning.

2. Kurrage
Livets mening är något vi måste finna 
helt själva. Det kan inte köpas. Det kan 
inte tas emot som given av någon an-
nan. Meningen måste sökas, förtjänas 
och göras helt till sitt eget. Allt detta 
kräver kurrage.

3. Kunskap
Kunskap börjar med okunskap – dess 
godkännande, hur lite man än vet. Där-
till några droppar ödmjukhet och man 
kan bli besparad en enorm arrogans. 
Sedan med en smula nyfikenhet kan 
man lära och utveckla sig i det oänd-
liga. Forskningsresorna vänta på två 
universum. Det ena kan man finna i var 
och ens inre och det andra i det yttre.

4. Tro
Följ din tro och överlämna dig för dess 
styrning. Det leder till större styrka, 
djupare medvetande och högre san-
ningar. Kom ändå ihåg, att även om din 
egen tro är den rätta, betyder det inte 
att andras trosfrågor är oriktiga.

I boken ”The Wisdom of Merlin: 7 Magical Words for 
a Meaningful Life” från år 2015 redogör författaren 
T A Barron om följande sju magiska begrepp som 
komprimerat samman fattar livets mening. Dessa 
kompletteras ytterligare med begreppet kärlek – 
allas gemensamma kraftkälla!

5. Förundran
Barnen ser världen som ny och är öpp-
na för förvåningens intryck. Förundran 
öppnar vägen för fantasi, och den i sin 
tur öppnar vägarna för värderingar, 
kreativitet och självförverkligande. För-
undrans kärna är öppenhet och närvaro 
med alla sinnen öppna.

6. Generositet
Generositet är inte att ge andra vad de 
vill. Det är att ge till andra vad man själv 
skulle vilja. Att dela med sig förutsätter 
empati. Således är det egentliga givandet 
endast en synlig del av händelsen. Det 

The Wisdom of Merlin:  
Magical Words for a Meaningful 

Life”, 2015 av T A Barron

Keltisk symbol för kärlek (M Gardberg)

föregås av en osynliga gåva som utgår 
från hjärtat.

7. Hopp
Hoppet kräver mod. I världen finns så 
mycket bekymmer och förtvivlan att 
hoppet kan kännas som om det vore 
utom räckhåll, eller till och med som en 
omöjlighet. Cynism är hoppets främsta 
fiende. Att alltid tvivla på att det inte 
finns någon bättre väg. Hoppets bunds-
förvant är förmågan att upptäcka nya 
tänkesätt, eftersom detta hjälper oss att 
finna metoder för ett bättre leverne. 

8. Kärlek
Kärleken är en kallelse, inte en befall-
ning. När man en gång underkastat sig 
dess kraft, kan man inte mera förutspå 
vart den leder.  

TEXT:  HÖGVÖRDIGE MÄSTARE  

 PENTTI HONGISTO, 28° 

(F. & A. M. LOGEN DONATUS NR 174, LUND)

Källa: 
Huffington Post och boken “The Wisdom of 
Merlin: 7 Magical Words for a Meaningful 
Life”

    Livets mening + kärlek

Om Livet och Frimureriet 
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Observera också att våra frimuraredamer, eller

HAVSDROTTNINGARNA 
 fortsätter med sin numera organiserade samvaro,  

enligt följande två programalternativ:

1. Samling senast kl 15:15 i Nagu Gästhamn kring Eija Gyllenberg invid Ms ”ÖSTERN” som kl 15:25 avgår till Själö. Ögruppen 
är i dag en del av Skärgårdshavets nationalpark, medan Själö kyrka hör till Museiverket. Kl 15:55 startar en guidad rundvand-
ring på ön, där det med beslut år 1619 av kung Gustaf II Adolf, inrättades ett ”sjukhus” och alla Åbohospitalets dåvarande 
spetälskepatienter, sinnessjuka och andra kroniker skulle skickas hit. Att valet blev Själö är förståeligt, med beaktande av att 
sjukdomarna då ansågs ”obotliga” samt att det på ön fanns en sandås, som lämpade sig utmärkt som gravgård. Se mera här: 
http://svenska.yle.fi/artikel/ 2009/10/22/kvinnorna-pa-sjalo eller https://www.youtube.com/watch?v=nWcTvvo2A40  Intresserade 
bröder kan givetvis också deltaga i denna utfärd, för hemfärden startar kl 18:05! Båtresorna och guidningen kostar beroende 
på antalet deltagare kanske 25 €. Kaffe kan man avnjuta i kaféet ombord; och i Nagu är man igen kl 18:35. Riktigt i lämplig 
tid för brödernas eget möte inne på Krogen (se ovan), samt damernas kortare alternativ:

2. Enbart buffémåltid, som börjar kl 19:00 i Grilltaket! Damernas måltid kostar också 26 € + måltidsdrycker enligt eget gottfinnande 
och består traditionsenligt av en ”snapsvänlig” del med äkta - färsk! - Nagu nypotatis, åtföljt av ”Krögarens överraskning” som 
varmrätt.

Mera information om damernas möte fås av Eija Gyllenberg +358 400 791 786 

 

Samtliga förhandsanmälningar helst per e-post: Havskrona.SFM@gmail.com eller också per sms: +358 400 652 115 absolut 
senast måndagen den 4 juli med tanke på deltagandet i utfärden och måltiderna, men också med alla uppgifterna för brödernas 
namnlappar alltså: namn, grad, S:t JL/ samhälle och sommarviste! 

    Upplev Mozart i ”finska skären”

SNART är sommaren här igen

och den första onsdagen i juli samlas . . .

Havskrona SFM
 . . . åter till sitt årligen återkommande möte, igen på den övre våningen av Restaurang L´Escale 
på Kyrkbacken i Nagu, mitt i den allra mest sommarfagra ”finska skären!” 

På detta genom tiderna nionde Havskrona-mötet, alltså den 6 juli 2016 kl 19:00, håller  
br Kurt-Erik Långbacka (X) ett 260 års jubileumsföredrag med musiksmakprov, under rubriken:

”Wolfgang Amadeus Mozart – en bemärkt frimurare!”
Reservera tiden redan nu, klädseln är fri och mötet är öppet för SFMO-bröder av alla grader, samt bröder med lägst 3° hörande 
till Storlogen i Finland! Märk väl att endast de 90 först anmälda bröderna ryms med och med tanke på trängseln är det bra 
om platserna intas i god tid, senast kl 18:50! Brödramåltiden à 26 € + måltidsdrycker enligt eget gottfinnande, består tradi-
tionsenligt av en ”snapsvänlig” del med äkta – färsk! – Nagu nypotatis, åtföljt av ”Krögarens överraskning” som varmrätt!

Mera information om brödernas möte fås av Freddi Wilén (IX) +358 400 450 127 eller av Jösse Eklund (X)  +358 400 652 115. 
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Sjömurarträffen arrangeras lördagen den 9 juli kl 13.00 på Örö i kommu-
nen Kimito ön N 59°48´40´´ E 22°.20´13´´.

Välkomna är alla båt- och bilburna bröder med familjer och intresserade 
vänner. Härbärge kan möjligen ännu arrangeras i nyrenoverade hotell på 
holmen, men anmäl intresse i god tid. För bilburna arrangeras båttransport 
från Kasnäs, start kl 11.00 invid förbindelsebåtbryggan.

Vi strävar att få alla båtar att rymmas i gästhamnen, i annat fall står också 
norra hamnen till förfogande. Ankring är förbjuden i vardera hamnen. Sjö-
kort med inritade ruttalternativ skickas till skepparna. 

Det traditionsenliga programmet inleds kl 13.00 med välkomstdrink och sjömurarsamvaro. Vidare 
program och måltid sker i soldathemmet, som ligger ca. 1 km från gästhamnen. Transport plane-
ras för rörelsehämmade. Cyklar finns att hyra.

Björn Federley håller föredrag om natur inspirerad av örös speciella naturvärden. Vi får också en 
inblick i förhållandena under militärtiden och händelser under fortsättningskriget av bröder med 
anknytning till Örö. Sjömurarkören uppträder under ledning av Harry Dahlström varefter gemen-
sam måltid med Rolf Thermans sjömurarfrågesport mm. På söndagen möjlighet att delta i guidad 
tur till närliggande försvarsanläggningar och den berömda 12" Obuhov kanonen.

Pris för arrangemangen samt måltiden, som består av liten förrätt samt varmrätt fisksoppa är 40 
euro/vuxen och 15 euro för barn under 14 år. Till måltiden medtages egna drycker. Hamnavgiften 
och söndagens guidning för intresserade betalas på plats. Eventuell logikostnad sköter de över-
nattande själva med hotellvärd.

Anmälningar till Krister.Santanen@gmail.com, tel. 040 500 4787, som bekräftas genom inbetalning 
av måltid på sjömurarnas Aktiakonto FI15 4055 0011 7413 58 / Föreningen Granatenhjelm r.f. 
senast 31.5. Ange namn och deltagarantal vid inbetalningen i meddelande rutan. Meddela i sam-
band med anmälningen telefon, e-postadress, båtens typ och storlek.
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    Sjömurarna kallas till träff på Örö

Sjömurarträffen sommaren 2016
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SCF uppvaktade traditions

enligt frimurargravar på 

Sandudd den 14 december 

2015. De uppvaktande  

bröderna här uppställda  

vid br Erik Bergmans grav.  

Fr v: Kapitelmästare Tom 

Waselius, R&K, samt bröder

na John Nieminen, X,  Henrik 

Wikström, X, Christer Lind

berg, X, Peik Kuuluvainen, X, 

Guy Catani, X och Göran 

Andersson, R&K.  

Foto: Martin Gardberg, IX

En dubbelreception är ju inte så märklig. Litet märkligare 
blir det när bägge recipienterna är bästa vänner och har 
båda sin egen far som fadder. Recipienterna Ulf Brunberg 
och Christoffer Frantz hade beslutit sig för att den dag 
de blir frimurare skall det ske samtidigt. Även de stolta 
faddrarna, Carl-Johan Frantz, X, och Anders Brunberg, 
X, är goda vänner sedan ungdomsåren. Vem som kände 
sig mest spända, fädren eller sönerna, förblir obesvarat. 
Bilden med recipienternas och faddrarnas glada avslapp-
nande miner gav heller inget svar på frågan. Den välfyllda 
logen och receptionens speciella stämning gav i alla fall 
recipienterna ett minne för livet.  

TEXT: ROGER SOHLBERG, VII/ CARL-JOHAN FRANTZ, X 

FOTO: JARL SÖDERHOLM, X 

S:t Johannes Logen Korsholm  
hade dubbelreception i grad I  

den 30 oktober 2015

Carl-Johan Frantz, Christoffer Frantz, Ulf Brunberg  
och Anders Brunberg

Lösningen till krysset i nr 4 • 2015
Som inlämnare av rätt lösning och därmed även vinnare i  
kryss nr 4/2015 har dragits Birgitta och Randolph Bergendahl. 
Priset kommer på posten. Vi gratulerar!
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(Wikipedia)

Ett varmt och broderligt tack för gratulationerna i 
anledning av min bemärkelsedag den 12.11.2015.

Vänligen och broderligen
Niklas Procopé, IX
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Broder Rolf Söderback har vänligen lovat glädja våra kryssande bröder med nya kryss även detta år. Om du 
vill delta i tävlingen om ett pris ska du sända in lösningen senast den 20 april 2016 till: Rolf Söderback, 
Skarpansvägen 23 A 6, 22100 Mariehamn. Lösning och segrare publiceras i nummer 2/2016 av Förenings-
bandet. Priset kommer på posten.

Glöm inte att ange ditt namn och adress när du skickar in din lösning på krysset.
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    Från överskattmästarens bord

Bestämmelser om avgifter inom Svenska Fr i
murare Orden är stipulerat i OSK Cirkulär nr 2/12 
och i dess bilaga, Reglemente avseende Avgifter 
inom Orden. Enligt detta är det Ordens Stormäs
tare som fast ställer avgiften till Orden  eller den s.k. 
Johannes dalern, receptions avgifter i alla grader, 
priset för frimurarpass samt om be frielser av avgif
ter inom Orden. 

För Stor Capitlet i Finlands del är det kapitel
mästaren som fastställer priset för regalier, sköldar, 
matrikel och tidningen Föreningsbandet samt om 
eventuella befrielser av avgifter. Kapitelmästa
ren och logernas ordförandemästare fastställer 
gemen samt avgifterna till logerna.

Avgiften till Orden, dvs Johannesdalern används 
för att upprätthålla stamhuset i Stockholm och för 
det centrala stöd alla loger får för sin verksamhet 
som t ex medlemsregistret, ritual material och tid
ningen Frimuraren. Stamhuset, eller det Bååtska 
palatset från 1600talet, ägs gemensamt av alla 
frimurare bröder i Svenska Frimurare Orden, alltså 
även vi bröder i Stor Capitlet i Finland. De loger 
som har sina sammankomster i stamhuset betalar 
en hyra för de utrymmen de utnyttjar.

Avgiften till loge tillfaller den enskilda logen för att 
täcka kostnader för logeverksamheten. Priset för 
 regalier som ingår i receptionsavgiften tillfaller lo
gen i sin helhet. Då avgiften till loge täcker endast 

en liten del av den  lokala logens totala utgifter, är 
det den lokala understöds föreningen som har hu
vudansvaret för ekonomin. Det är inte endast önsk
värt utan nöd vändigt att alla bröder inom under
stödföreningens verksamhetsområde är medlem
mar i föreningen och därmed stöder den lokala 
verksamheten med sin medlemsavgift och om 
möjligt även med donationer eller testamenten.

Bröder som har erlagt årsavgifter i 40 år före år 
2001 är helt befriade från samtliga årsavgifter. De 
bröder som erlagt årsavgifter i 40 år fr.o.m. år 2001 
betalar endast avgift till Orden.

Broder som har fyllt 80 år har rätt att erhålla livs
långt medlemskap. Det sker genom att erlägga 
en engångs avgift som uppgår till tio årsavgifter 
till Orden och loge. För broder som efter fyllda 80 
år önskar erhålla livslångt medlemskap reduceras 
avgiften med 1/10del för varje år som förflutit efter 
fyllda 80 år. 

För broder som fyllt 90 år är det inte obligatoriskt 
att betala avgift till Orden och logen. Man äger 
rätt att endast betala frivillig årsavgift om man så 
önskar.

Ingen behöver utträda ur Orden pga ekonomiska 
skäl. Ifall en broder har det ekonomiskt svårt att be
tala sin årsavgift kan han vända sig till sin OM som 
ser till att avgiften betalas via Caritasmedel.

FÖLJANDE AVGIFTER ÄR FASTSTÄLLDA FÖR ÅR 2016
 
Avgift till Orden   75€
Avgift till logen  
 Grad IIII   20€
 Grad IVV och VI   35€
 Grad VIIX   60€
 Clerici i grad VIIX betalar ingen avgift till logen     0€
 Logeassistenter betalar endast avgift till Orden   75€

Matrikel, arbetsordning och tidskrifter   25€
 
Receptionsavgifter  
 Grad IIII 104€
 I samband med receptionsavgiften skall recipienten 
 erlägga ytterligare i grad I avgift till Orden enligt följande:
 Reception under vårterminen   75€
 Reception under höstterminen 37,50€
 Reception i december     0€
 
 Grad IVV och VI 130€
 Grad VIIIX 130€
 Grad X 162€

Sköld till loge   80€
Egen sköld 150€

Frimurarpass   12€

Avgifter inom Storkapitlet
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    Antagna bröder

Antagna till S:t Johannes logen S:t Augustin

Företagare
Tom LIEMOLA
Född: 06.12.1967 i Helsingfors
Faddrar: Jean Gallen
 Claes Björkstén
Telefon: 0400 815 131  
Recipierat: 12.11.2015

Studerande
Sebastian RUSK 
Född: 12.10.1986 i Kyrkslätt
Faddrar: Daniel Svensson Rothes
 Johan Nylander
Telefon: 040 707 6970  
Recipierat: 13.11.2015

Politices magister
Ralf SVENDBLAD
Född: 05.10.1980 i Helsingfors
Faddrar: SvenErik Weber 
 Bengt Hellström
Telefon: 044 976 5447  
Recipierat: 11.12.2015

Ekonom
Stefan FRIDRIKSSON
Född: 02.12.1968 i Reykjavik
Faddrar: Oddgeir Danielsen
 Bengt Hellström
Telefon: 050 311 1050  
Recipierat: 14.01.2016

Diplom ekonom
Tom BIAUDET
Född: 02.03.1951 i Helsingfors
Faddrar: Sam Björklund 
 Christian Wallin
Telefon: 045 256 0225  
Recipierat: 19.01.2016

Antagna till S:t Johannes logen S:t Henrik

Filosofie studerande
Sem ÖHMAN
Född: 18.02.1989 i Hyvinge
Faddrar: Mikael Rajamäki
 Sven Mattsson
Telefon: 045 860 1166
Recipierat: 05.11.2015

Konsult
Pelle EDMARK
Född: 26.02.1952 i Täby
Faddrar: Kim Mattsson
 Mikael Rajamäki
Telefon: 040 411 8246
Recipierat: 19.11.2015

Diplomingenjör
Kimmo TAMMINEN
Född: 22.02.1966 i Pargas
Faddrar: Pontus Jansén
 Kari Kerke
Telefon: 040 739 8332
Recipierat: 03.12.2015

Antagna till S:t Johannes logen Ledstjärnan

Medelanskaffningsansvarig
Olof COLLIN
Född: 01.01.1981 i Hacksta
Faddrar: Fredrik Häggblom
 Birger Sandell
Telefon: 040 356 6800
Recipierat: 13.11.2015

Verkställande direktör
Patrik EKBLOM
Född: 05.07.1969 i Mariehamn
Faddrar: Ben Listherby
 NilsGustaf Eriksson
Telefon: 0457 052 5873
Recipierat: 16.12.2015

Antagna till S:t Johannes logen Tyrgils

Programvaruarkitekt
Johan WIKSTEN
Född: 07.04.1967 i Borgå
Faddrar: Magnus Wiksten
 Christer Svedberg
Telefon: 040 521 6954
Recipierat: 18.11.2015

Företagare
Alf BLOMQVIST
Född: 28.10.1955 i Borgå
Faddrar: Kim Gustafsson 
 Magnus Wiksten
Telefon: 040 149 2923
Recipierat: 02.12.2015

Antagna till S:t Johannes logen Axel Gabriel Leijonhufvud

Löjtnant
Matias Eugen ÖBLOM
Född: 11.10.1986 i Hangö
Faddrar: Niclas von Bonsdorff
 Joakim Lönnroth
Telefon: 040 565 8078
Recipierat: 09.12.2015



35Föreningsbandet nr 1/2016  • Mars 2016

ORDEN STORMÄSTARE HAR FÖRORDNAT

– Timo Dahl, X, som ledamot i barmhärtighetsdirektoriet

UTDELADE HEDERSTECKEN INOM STOR CAPITLET I FINLAND

– Brödraskapets Förtjänstmedalj (BFM) 5.2.2016 till Karl-Gustav Sandelin, X, EKENÄS

RECEPTIONER I STOR CAPITLET I FINLAND

Grad VIII 7.11.2015
Clas Göran Hagström ÅBO
Kenneth  Mörn FINSTRÖM
Markku Lahtinen ENKLINGE
Mikael Eriksson MARIEHAMN
Ola Rosendal KIRUNA (Sverige)
Bo Norrgrann GODBY
Björn-Olof Ehrnström MARIEHAMN
Jörgen Nyman DRAGSVIK
Mikael Sannholm TENALA

Grad X 14.11.2015
Henry Ljungqvist EKENÄS
Rune Eklund ÅBO
Jörgen Björkman S:T KARINS
Bertil Stenberg BORGÅ
Carl-Gösta Eklund NAGU
Peter Gorschelnik VALKEAKOSKI
Seppo Ristilehto HELSINGFORS
Lars Paqvalén EKENÄS

Grad IX 21.11.2015
Martin Gardberg ESBO
Markus Liesalho HELSINGFORS
Jan Molin HELSINGFORS
Olof Rehnström EKENÄS
Mårten Hjärtenfalk STOCKHOLM (SE)
Magnus Jungerstam VASA
Gustav Skuthälla NÄRPES
Ingmar Sjöblom JAKOBSTAD
Harald Hage MARIEHAMN
Dan Lindstedt MARIEHAMN
Robert Mann DUNOON (GB)
Matti Tanska EKENÄS
Timo Laurila TENALA

Grad VII 2.12.2015
Roger Fellman GODBY
Markus Andersson SKURU
Jarl-Erik Nyholm EKENÄS
Mikael Wikström INGÅ
Karl Smitten von EKENÄS
Åke Frondén EKENÄS

Grad IX 5.12.2015
Kaj-Mikael Wredlund KARIS
Peter Björkroth ÅBO
Pekka Junni HELSINGFORS
Karl-Johan Söderlund EKENÄS
Lars-Erik Wahlberg HANINGE (SE)
Klas-Åke Lund JAKOBSTAD
Brage Jansson MARIEHAMN
Göran Lindqvist NAGU
Johan Grunér MARIEHAMN
Curt Backas MARIEHAMN
Pontus Nikula SUND
Torsten Nordberg MARIEHAMN

Grad VIII 16.1.2016
Stig Dahlén MARIEHAMN
Sten Frondén LAPPTRÄSK
Kjell Törner EKENÄS
Bo Sture Sjölund MARIEHAMN
Krister Uppman OLM (Luxemburg)
Peter von Buxhoeveden HELSINGFORS
Mikael Lönnqvist MARIEHAMN
Johnny Danielsson MARIEHAMN
Christer Mörn MARIEHAMN 

Grad VII 20.1.2016 (Svea Provinsialloge/Sthlm)
Casimir Bäck ESBO

RECEPTIONER I ÖSTERBOTTENS STEWARDSLOGE

Grad VII 23.10.2015
Christian Flinck JAKOBSTAD
Sture Erickson VASA

Grad VII 22.1.2016
Kim Kurenmaa VASA
Roger Sohlberg KORSHOLM
Mats Jungner KRONOBY
Leif Rönnskog VASA

ÖVRIGA MEDDELANDEN

Ifall någon önskar SCFs  Matrikel 2015-2016, kan den beställas från sekretariatet per e-post  
os.scf@frimurarorden.fi eller per telefon (044-751 76 22) till ett pris av 7 euro avhämtad från  
Nylandsgatan 9, Helsingfors, eller 10 euro, hemsänd per post.

    Översekreteraren informerar

 SCF-
meddelar

 ………
………
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Ett symposium för frimurarbröder med temat: 

   Främlingskap?
Ett symposium för bröder av alla grader arrangeras torsdagen den  
14 april 2016 i det orto doxa Kulturcentret Sofia, Kallviksuddsvägen 35, 
Helsingfors. Det är den nionde sammankomsten och denna gång är  
rubriken det aktuella temat ”Främling  skap?” Tillställningen arrangeras  
till sammans med de finska frimurarna och den orto doxa kyrkan.

PROGRAM 14.4.2016

Kl. 15:00  Inledande bönestund i Sofias kapell Metropoliten Ambrosius
 Kaffeservering
Kl. 16:00  Frimurarna – främlingar? Metropoliten Ambrosius 
 Opponenter John Nieminen 
  Heikki Hakala 
  Heikki Kukkonen
 Diskussion på finska och svenska  Sakari Lehmuskallio, ordförande
Kl. 17:30  Diskussionerna fortsätter i grupputrymmena
Kl. 18:30  Middag i matsalen

Bottenvåningens bastu, simbassäng och andra utrymmen är till förfogande för fortsatta  
dis kussioner. Symposium avgiften 28€ innefattar kaffe, förplägning i matsalen och bastu- 
besök. Kulturcentret Sofia erbjuder deltagarna möjlighet att övernatta i hotellet från  
40€/person in klusive frukost. Alla betalningar görs i hotellets reception.

Anmälningar och bokningar 010 277 900 eller reception@sofia.fi
Mer information ger John Nieminen 0500 415 324. Se även: 
http://www.sofia.fi/kokoushotelli/sofiaan-on-helppo-tulla


