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Mina bröder!

    Ledaren

I skrivande stund, under Påskhelgen, sitter jag vid mitt 
skrivbord på stugan och beundrar naturens kamp 
med att fördriva vintern och skapa vår och sommar. 

För en vecka sedan var det vårdagsjämning och nu under 
påskhelgen ställde vi klockorna fram en timme och in-
ledde den s.k. sommartiden. Båda dessa händelser pekar 
på att ljuset återvänder, det ljus vi så innerligen söker 
och väntar på. Ute är 8 grader varmt, solen skiner och 
den sista snön smälter med fart. Det första svanparet 
har återvänt och samlar kraft inför sommaren. Tussila-
gon blommar i dikesrenen, marken doftar, ja man riktigt 
känner hur naturen igen vaknar till liv. Samma sker med 
en själv, det tilltagande ljuset, den allt längre och längre 
dagen ger krafterna tillbaka samtidigt som man redan 
planerar alla sommarens aktiviteter, allt det som man så 
gärna vill göra och uppleva under sommaren.

Samtidigt konstaterar jag att vi igen närmar oss slutet på 
en mycket intensiv arbetstermin i sjätte fördelningen. I 
alla våra enheter har arbetet varit livligt såväl med loge-
sammankomster med många receptioner i de olika gra-
derna, instruktionsloger, brödraföreningars och frimurar-

klubbarnas sammankomster med föredrag och en mängd 
olika begivenheter, allt detta för att fördjupa våra egna 
och alla bröders insikter i den KK. Jag vill å min egen 
sida tacka er alla mina bröder för den gånga terminen 
och alla de fina, positiva och givande sammankomster 
som jag har haft förmånen att dela med er. På något sätt 
känns det vemodigt att vi nu kommer att ha ett längre 
uppehåll från det egentliga logearbetet och de olika sam-
mankomsterna. Men samtidigt vet jag att det inom de 
olika enheterna igen under den kommande sommaren 
ges många olika tillfällen att träffa er mina bröder och 
era familjer under fria och obundna former, vilket även 
det är otroligt viktigt och givande.

Men mina bröder, fastän det ritualbundna arbetet nu 
”läggs på hyllan” för några månader så hoppas jag att vi 
inte glömmer våra frimurardygder utan tvärtom ser oss 
omkring i vår omgivning och aktivt fullföljer det som 
hör oss till.

Mina bröder, med denna lilla dikt av Kjell Olof Boh-
lin vill jag önska er alla, era nära och kära en veder-
kvickande sommar.

Upptäck med glädje 
den hoppfulla förändring 
som naturen bjuder 
sina betraktare. 

Ett stigande ljus 
föder nyväckt hopp. 
Det går lättare att andas 
när ljuset sakta återvänder. 

Tillfälligt mörker 
hotar sällan den 
som ger rum för ljus 
och tror på dess styrka. 
  
Ögonblicket är på väg 
mot ständig uppståndelse. 
Sekunder av växande ljus 
skapar nya perspektiv. 

Vi ses igen!
Guy Catani, FDKM 
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RUTIN
är det värsta 
som finns
– Detaljerna är viktiga inom vårt loge
arbete. Rutin i det rituella arbetet kan 
vara av ondo.

Så säger ordens stormästare Anders 
Strömberg när han besöker S:t Johannes
logen Axel Gabriel Leijonhufvud i Ekenäs 
en vacker aprildag, det andra besöket 
inom 15 månader.

När AGL:s OM Anders Lindström 
fick en försiktig förfrågan från 
Stor Capitlets kansler Peik 

Kuuluvainen i Helsingfors om AGL 
kunde tänka sig att stå värd för ett be-
sök av broder Anders Strömberg – även 
om AGL inte hade någon loge inritad 
för det datum som föreslogs – tog det 
inte länge innan logens ämbetsmän i 
sin tur tillfrågades hur de ställer sig till 
ett eventuellt besök.

Saken var mer eller mindre avklarad 
innan det ens hann bli en diskussionen. 
Det samstämmiga och snabba svaret 
var: det är klart att vi ställer upp!

Och så tidigarelades en loge i första 
graden med över två veckor utan dess 
större åthävor. Och några dagar inför 
logen övades det intensivt, helt ove-

tande att det är ett Anders Strömbergs 
budskap: att inte fastna i rutinen utan 
att varje gång försöka erbjuda något lite 
förmer än föregående gång. Det kräver 
övning, förstås.

Men vi återkommer till detta och tar 
i stället först en överblick av situationen 
inom Orden i stort.

– Läget är stabilt med en liten årlig 
tillväxt, säger broder Anders.

– Vi förlorar tyvärr allt för många 
bröder redan i första graden, det är så-
ledes förhållandevis unga bröder som 
försvinner vilket är mindre bra för ut-
vecklingen i framtiden. Det kompense-
ras dock av ett bra inflöde varför med-
lemsantalet är konstant, strax under 
15 000 medlemmar.

Det betyder att Orden inte når det 

mål som Anders Strömberg satt upp: en 
tillväxt på 1,5 procent.

Det handlar alltså om en utmaning, 
såsom broder Anders karaktäriserar 
det hela. Alla måste hjälpa till och ta 
hand om bröderna så att de upplever 
innehållsrika logekvällar och att de kan 
känna värme och gemenskap.

– Vi är uppenbart inte tillräckligt 
duktiga att förklara vad Orden står för. 
Faddrarna måste på ett tydligare sätt 
förklara Ordens syfte och medlem-
skapets innehåll. Vi är helt enkelt inte 

    Stormästaren förgyllde vardagen i Ekenäs
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tillräckligt ärliga i vår kommunikation 
till dem som är intresserade av ett med-
lemskap.

Plus för introduktionskvällar
Enligt broder Anders måste Orden 
kunna ge faddrarna ett bättre stöd för 
att dessa ska kunna kommunicera till 
potentiella nya bröder om vad det hela 
handlar om.

Han påpekar att varje ordföran-
demästare har ett stort ansvar i detta 
och att ämbetsmännen i egenskap av 

faddrar är bättre rustade än andra brö-
der som inte kanske har samma insikt 
i ordensarbetet.

– Vi i Sverige har i vissa loger anam-
mat det system med introduktionskväl-
lar som ni ordnar inom Stor Capitlets 
loger. Ett system som jag uppfattar vara 
väl genomtänkt.

Det som i sammanhanget är intres-
sant är att de nya bröder som antas via 
nätet inte alls faller av på samma sätt 
som de bröder som anmäls den tradi-
tionella vägen.

– Det beror förmodligen på att gall-
ringen är verkligt hård för dem som 
lämnar in en ansökan via nätet innan 
vi utser faddrar för dem, förklarar stor-
mästaren.

I de stora Stockholmslogerna har 
man dessutom börjat med ett extra 
faddersystem för nya bröder. Det kan 
till exempel handla om att en broder 
i andra graden får till uppgift att hålla 

Stormästaren Anders Strömberg besökte 
Ekenäs i april.
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sin ”skyddande” hand över en pinfärsk 
broder.

– Det finns johannesbröder som or-
ganiserar återkommande träffar för att 
diskutera frimureri utanför logeverk-
samheten och där enbart johannesbrö-
der är välkomna att delta. Jag vet inte 
vad de talar om, jag har ännu inte blivit 
inbjuden, säger Anders Strömberg men 
är övertygad om att systemet är bra 
eftersom det kan vara lättare för nya 
bröder att dryfta frågor i en samling av 
bröder med samma grader.

Alla ska kunna vara med
Men – det är inte enbart yngre bröder 
som förloras. I Sverige slutar också en 
del äldre bröder. En vanlig orsak är att 
anhöriga tycker att till exempel pappa 
inte skall vara med då han inte längre 
kan besöka loger.

Här går det inte att ta miste på An-
ders Strömbergs engagemang.

– Var och en broder ska kunna vara 
med i logeverksamheten, oberoende av 
exempelvis ett funktionshinder, säger 
han och sneglar mot AGL:s vindlande 
smala trappa till refektoriet i andra vå-
ningen i logehuset i Ekenäs.

– Ni får aldrig upp en rullstolsbun-
den broder till andra våningen, tillägger 
han och det är bara att skamset jakande 
böja huvudet inför denna sanning.

Glädjande är dock den erkänsla han 
ger SCF för de hjälpmedel för funk-
tionshindrade som finns i trapphusen 
vid Nylandsgatan. Till ett kvalitativt 
logearbete räknar han inte bara ett bra 
utfört logearbete utan också att de som 
har svårt att röra sig ska kunna delta i 
både loge och den efterföljande bröd-
ra måltiden – oberoende av eventuella 
handikapp.

– Bröder måste vara välkomna till 
logerna i alla situationer av sitt liv. Då 
gäller det för logerna att tänka längre 
i flera frågor för att göra detta möjligt.

Tillväxt, trots allt
I övrigt är läget inom Svenska Frimurare 
Orden gott. Orden är den enda man-
liga organisationen i Sverige som kan 

visa på en tillväxt. Medlemsantalet är 
stabilt och åldersmedeltalet ligger strax 
under 60 år.

– Det är bra stämning ute i logerna 
och utan brödernas engagemang skulle 
systemet inte fungera.

Men, det ska övas och åter övas. 
Torrövning på torrövning. Man måste 
känna sig hemma i sin ämbetsmanna-
roll, som stormästaren uttrycker sig.

– Varje fadäs skapar en negativ upp-
levelse, därför måste man gå igenom 
innehållet. Det är mycket som kvali-
tetsmässigt kan förbättras.

– Vi ska kunna visa upp att vi är en 
exklusiv organisation. Allt ifrån att lo-
gen ska vara snyggt genomförd till att 
talmanstal, regalier och handskar med 
mera håller hög kvalitet. En kväll ska 
ge en innehållsrik, vacker och minnes-
värd upplevelse. Detaljerna är sålunda 
viktiga.

Och stormästaren påpekar att hela 
vitsen med att han till exempel blir in-
förd i en Johannesloge är att bröderna 
får uppleva och se en ritualdetalj som 
de under en vanlig loge inte har möjlig-
het att uppleva.  

TExT och foTo: Kim isaKsson, Viii

Reseregalie. Anders Strömberg skruvar 
ihop sitt ämbetes tecken. Originalet i 

silver förvaras i stamhuset i Stockholm.

Anders Strömberg i samspråk med Leif 
Holmström, Joakim Zitting, Carl Gustaf 
Rappe, Henrik Lindholm och Olof Rehn
ström.
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TYRGILS FRIMURARGOLF
spelas torsdagen den 11.8.2016 på Virvik Golf (ViG) i Borgå.

Tävlingsformen är poängbogey i två serier, en för bröder  
och en för följeslagare. Gemensam start sker kl. 10.00.  
Efter spelet måltid och prisutdelning. 

Anmälan till Lars Lindqvist, tel: 0400-422 106 eller per 
e-post: lars.lindqvist@gmail.com, senast 27.07.2016.

S:t Johanneslogen Axel Gabriel Leijonhufvud  

Sommaren 2016 i frimureriska tecken

 

MIDSOMMARLOGE – INSTRUKTIONSLOGE 

Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 (samling senast kl. 18.15) i Villa Leijonhufvud, i grad I. 
Gemensam för alla enheter inom SCF. Enligt egen ritual. 

Instruktionsföredrag med rubriken ”Johannes Döparen”  
av br Christer Holmgren fOM i  

SJL Orion i Oskarshamn, FAÖBB i Östgöta PL i Linköping.

Mörk kostym, gradtecken (inte förkläden, inte handskar).  
Sedvanlig brödramåltid á 19 euro (exkl. drycker).

På grund av begränsade logeutrymmen förutsätts förhandsanmälning.  
Anmäl senast fredagen den 17 juni kl. 12.00 via webbkalendern  
www.frimurarorden.fi/kalender (logga in med SFMO-ID + lösenord).  

Vid överanmälning har AGL-bröder i graderna I-III företrädesrätt.

Förhinder på grund av force majeure efter anmälningstidens utgång bör  
omedelbart meddelas till FS Jan Björklund tel. 0500-470 378 eller  

BesK Göran Wide tel. 0400-470 284 vilka även svarar på eventuella frågor.

SOMMARMÖTE & AXELSPEL MED DAMER 

Onsdagen den 20 juli kl. 18.30  i Villa Leijonhufvud 
Klädsel: Sommaraktigt fri. Program: Samling i trädgården med frimureriska sommarspel.  

Måltid: Traditionell fruktplanka 20 euro/person (exkl. drycker). 

Förhandsanmälan senast fredagen den 15 juli via webbkalendern och meddelande om  
eventuellt force majeure-förhinder på samma sätt som ovan gällande midsommarlogen.  

Anteckna vid anmälan till sommarmötet också tydligt om anmälan gäller en eller två personer.
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    En broders vandring mot sanning och ljus

Hur kom det sig 
att jag blev

Andlighet är ett sinnestillstånd 
som kan vara tillfälligt flyktig 
som t.ex. när man en stund sit-

ter och tittar över ett landskap i still-
het och överväldigas av dess lugn och 
skönhet. Andligheten kan utvecklas till 
bestående tro i vilket man förundras 
över livet i sig självt, medmänskorna 
och naturen där det egna jaget finner 
i harmoni sin lilla plats i den stora gu-
domliga helheten. Alltet får en större 
mening i ens tillvaro.

Min barndom och mina tonår var 
religiösa så som det var på 1950-talet 
för många i min ålder. Man var med 
familjen och gjorde som man blev till-
sagd. Kristendomen kom liksom via 
modersmjölken, det var inget jag fun-
derade värst mycket på, förutom då jag 

var med min farmor på en Kristen för-
samlings bönemöten där man ständigt 
blev påmind om hur syndig man är och 
alla runtom mig såg gråtmilt ångerfulla 
ut. Själv satt jag tyst och funderade vad 
det var för illa jag har gjort som kan 
 kallas synd. Då kom jag inte på en enda 
grej, förutom något ”pojkbus” då och 
då som jag inte kunde föreställa mig 
att Gud skulle ha tid att fundera på då 
hela bönesalen var full av vuxna syndiga 
mänskor. 

I tonåren gick jag ”skriban” och 
senare gifte jag mig i kyrkan. Därefter 
hörde jag till den grupp som gick i kyr-
kan när det var begravning, dop eller 
bröllop. Jag blev mera kritisk till kyr-
kan och sällade mig till dem som ut-
talade sig kritiskt vad beträffar kivandet 

om kvinnopräster och regnbågsfrågor. 
Jag tyckte kyrkan var en trångsynt för-
legad institution som inte följde med 
samhällsutvecklingen. I efterskott inser 
jag att det egentligen var jag själv som 
var trångsynt. Jag skrev ut mig ur den 
Lutherska kyrkan för jag tyckte det var 
så otidsenligt att man ännu var osams 
om bl.a. kvinnliga präster och nu är jag 
medlem i ortodoxa kyrkan som inte 
pratar om dylika frågor.

Ohjälpligt kommer jag här att tänka 
på ett sammanhang där vi bröder upp-
muntras ”att igenmura hjärtats revor emot 
lasternas anfall”. Vad jag numera förstår 
är att detta tar så mycket tid att det inte 
blir tid över för goda råd till andra om 
hur de skall utveckla sin tro och sin 
andlighet. Frimureriet är en fin skola 
vars pedagogik har förmågan att tränga 
igenom en tjockhudad broders skinn 
och nå ställen i själen som länge varit 
mörklagda.

Tro och andlighet kan förstås på 
så många olika sätt. Ett kan vara det 
formbundna procedurinriktade. Ett an-
nat kan vara hur jaget ser sin egen roll 
och förhållande till Gud och hur det 
tar sig uttryck i förhållandet till med-
mänskorna och en själv. Det tog mig 
dryga tio år att utveckla min tro från ett 
yttre element som jag konsumerar vid 
tillfälliga behov till något som är en del 
av och i mig. Under procedurens gång 
arbetade jag mig framåt inom frimu-
reriet och läste en massa böcker med 
temat ”Sanningen om Jesus”, ”Fanns Je-
sus på riktigt?” och ”Den Kristna kyrkans 
kapande av hedniska helgdagar”. Jag för-
sökte med förnuftet få grepp om tron 
för att på så sätt behärska och styra mitt 
andliga jag. 

I den materiella världen vill vi ha 
konkreta bevis för att något skall gälla 
eller i alla fall intalar vi oss att det är 
förnuftet som styr en framgångsrik och 
förnuftig mänska. Det här är för det 
mesta en trosföreställning. Faktum är 
att vi mänskor ofta styrs av känslor och 
i bästa fall hittar vi på förnuftsargument 
i efterskott. Det här har nobelpristaga-
ren Daniel Kahneman påvisat på ett 

Av Guds nåd är jag en kristen mänska, 
efter mina gärningar en stor syndare. 
Så börjar första meningen i boken En 
rysk pilgrims berättelser. Det har funnits 
tider då den här meningen varit mig 
helt främmande men idag tror jag mig 
förstå meningens innebörd åtminstone 
till en del. Artikelförfattaren Georg 

Liljestrand. (Facebook)
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förträffligt sätt i sin bok Thinking, Fast 
and slow. Vi kan ta ett exempel från var-
dagslivet: Du kanske känner dig rädd på 
höga höjder. Om du står på en balkong 
högst uppe på en skyskrapa är det för-
nuftet eller känslan som säger att det 
är nyttigt att vara rädd? Skyskrapan har 
stått där i tiotals år och det har inte varit 
jordbävningar på de senaste 1000 åren i 
området. Det finns alltså inga förnufts-
argument för dig att var rädd, men ändå 
är du det. Det är känslan som styr, eller 
hur?

Många är benägna att tro att man fin-
ner lycka i livet genom att ihärdigt be-
söka de nya ”kyrkorna” i vårt välfärds-
samhälle, dvs. de stora köpcentren som 
erbjuder lyckorus genom köp av tjänster 
och prylar. Visst ger det en viss form av 
kortvarig lycka. När jag skrev ut mig ur 
den Lutherska kyrkan blev jag egentli-
gen inte gladare, fann inte balansen i 
mitt liv. Det var något jag saknade, jag 
visste inte vad det var. Jag prövade på 
det där med att köpa prylar och kon-
sumera tjänster. Var gång gav det en 
flyktig känsla av välbehag, men inget 
bestående. Det var något mera, något 
större jag saknade.

Vid ett skede under processens gång 
fick jag framför mig neurologen och 
psykiatern Viktor Frankls bok Livet måste 
ha en mening. Frankl överlevde tre hårda 
år i koncentrationsläger under II världs-
kriget. Under den tiden iakttog han hur 
han själv och medfångarna reagerade på 
olika händelser. Hans slutsats var att en 
människa kan uthärda nästan vad som 
helst bara hon vet varför och kan se en 
mening i sin konkreta tillvaro och även 
kan se en mening i livet i det stora sam-
manhanget. 

Hur många gånger i mitt välskyd-
dade liv har jag inte frågat varför och 
funderat på vad som är meningen med 
allt det här. Sjukhusprästen Lars Björk-
lund skriver i sin bok Det som ger hoppet 
liv, bl.a.: ”Men kanske är frågan om livets 
mening fel ställd? Mening blir till – och 
den finns inte innan den blir till. Mitt i det 
meningslösa kan hoppet födas. Allt börjar 
om, gräset gror igen efter vinterkylan, nya 

frön slår rot efter en brand. Gryningen 
öppnar för den nya dagen och vattenytan 
blir helt stilla efter stormen. Livet fortsätter 
hela tiden.”

Mina ihärdiga försök att platsa tron 
och andligheten i mitt liv med ”bevis och 
förnuft”-metoden sneglande på de där 
berättelserna i historien om hur tron 
kommit till en del mänskor genom nå-
got under eller stark upplevelse gjorde 
mig bara mera fjärran från det jag sökte 
efter. Säkert har mänskor funnit tron 
genom under och starka händelser, det 
tvivlar jag inte på. Men det är inte en 
process som är mig given.

För mig kom vändningen vid ett av 
besöken på klosterhalvön Athos i Grek-
land. Då var jag ännu hårt på förnuf-
tets linje vad beträffar tro. I den dialog 
som jag hade med en av munkarna 
sade han för mig de förlösande orden 
”släpp taget”. Orden grodde i mig och 
så småningom tror jag mig ha förstått 
vad han avsåg. Det kan sammanfattas 
i citatet här bredvid ur Björklunds bok 
och speciellt frasen ”mening blir till”. Det 

är för mig nyckeln till insikten om hur 
relationen till Kristus Gud kommer till.

Tron blir till när jag öppnar mig för 
den, inte då jag söker efter den. Det här 
beror i all sin enkelhet på det att trons 
mysterier är så ofantligt stora att mitt 
intellekt inte förmår förnimma dem. 
Här kan vi snabbt glida in i diskussio-
nen om tro och vetenskap. Vem vinner? 
Båda är mitt svar, för tro och vetenskap 
behandlar de stora frågorna ur olika 
synvinklar och sålunda kompletterar 
varandra. Vetenskapen beskriver och 
tron ger mening åt samma fenomen. 
Låt oss till exempel ta Big Bang-teorin. 
Teorin beskriver på ett förnuftigt sätt hur 
värdsalltet började. Vetenskapen kan  
visa på många faktorer som stöder teo-
rin. Tron, Kristendomen ger meningen 
åt det ofattbara. För ofattbar är Big Bang-
teorin och för den vanliga  mänskan 
kommer frågan, vad var innan det och 
varifrån kom den där urkärnan som var 
så liten och nu är så ofantligt stor att 
den rymmer jorden, solen, ja hela uni-
versum som består av mera stjärnor än 
vad det finns sandkorn på jorden. 

Sankt Paulskatedralen i London med sitt svartvit rutiga golv som leder till det allra heli
gaste. Katedralen är säte för den anglikanska biskopen av London. Katedralbygget 
påbörjades 1675 och avslutades 1710. Arkitekt: Sir Christopher Wren. (Wikipedia)
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Naturvetenskapen beskriver också 
hur cellerna i mänskokroppen växer och 
dör bort och till sist så dör hela krop-
pen. Så är det, väl beskrivet. Tron ger 
mening åt livet, tron ger hopp om livet 
efter döden. Jag vill hellre ta till mig 
Kristi uppståndelses stora mysterium 
med hela min kropp och alla mina sin-
nen och leva med det hoppet resten av 
mitt jordiska liv än att tänka att mitt 
liv är totalt meningslöst i det stora hela 
och slutar som problemavfall. Jag tycker 
Uppen barelseboken 21 beskriver just 
det hopp jag bär inom mig när det bio-
logiska livet i sig självt visat min bräck-
lighet och ändlighet.

För mig är det grundläggande som 
står i Matteus 7:12, ”Allt vad ni vill att 
människorna skall göra för er, det skall 
ni också göra för dem.” Det är så lätt att 
kräva respekt och omtanke av andra, 
men hur klarar jag av min egen andel i 
Mat:7:12 ”det skall ni också göra för dem.” 
Att förbättra mig på det här är för mig 
ett livslångt viktigt arbete.

I dag förstår jag vad som är synd och 
varför det är nödvändigt att dagligen 
be om förlåtelse. Författaren Tito Col
liander skriver så här i inledningen till 
boken, En rysk pilgrims berättelser: ”Den 
ortodoxa kyrkan har alltså utan ringaste 
tvekan upptagit filosofen Plotinos sats om 
att mänskans mål inte är syndfrihet utan 
gudsblivande. Detta förstås bokstavligt och 
fullt konkret: syndfrihet är inte målet utan 
medlet.” Syndfrihet ligger osynligt långt 
i fjärran för mig, men trots det är det 
medlet för mig för att få mitt arvode när 
tiden är inne.  

Det svart-vit rutiga golvmönstret, som 
vi påträffar i en del katedraler och även 
i vår Johannessal, beskriver kanhända 
det här. Om du ser ner på dina steg när 
du går över det svart-vit rutiga golvet så 
kan du med stor sannolikhet hålla kur-
sen så att varje steg rör enbart vita rutor, 
men då har du förlorat siktet på vart du 
går och vem som är omkring dig. Går du 
över golvet med blicken fäst vid dörren på 
motsatta sidan vet du vart du är på väg men 
trampar ohjälpligt både på svarta och vita 
rutor. Gud gav mänskan fri vilja och ett 
medvetande och det kräver av oss att både 
akta våra steg och blicka framåt mot målet. 

Det är mycket svårt!  Det är därför som 
förlåtelsen är så oumbärlig.  

Förlåtelsen har många dimensioner; att 
be om Gudomlig förlåtelse, förlåta och bli 
förlåten på det mänskliga planet och sist 
men icke minst lära sig förlåta sig själv. 
Ärkebiskop emeritus Desmond Tutu och 
hans dotter, prästen Mpho Tutu, beskriver 
bra förlåtens väsen i boken, Förlåtelsen. Där 
sägs: ”Vi kan också ta till oss att ingen föds 
ond och alla är större än det värsta de har gjort 
i sitt liv. Ett mänskoliv är en fantastisk bland-
ning av godhet, skönhet, grymhet, förtvivlan, 
likgiltighet, kärlek och mycket, mycket annat. 
Vi vill skilja de goda från de onda och helgon 
från syndarna, men det kan vi inte. Innerst 
inne har vi alla samma mänskliga kärnegen-
skaper, vilket för med sig att vi ibland är stor-
sinta och ibland själviska. Ibland är vi omtänk-
samma och ibland är vi tanklösa; ibland är vi 
snälla och ibland är vi grymma.” 

När jag tappar humöret eller har svårt 
att sova om natten för att tankarna snur-
rar som en tvättmaskin, då försöker jag 
komma ihåg bönen jag lärde mig på At-
hos. Herre Jesus Kristus Guds son förbarma 
dig över mig, syndare. Jag har märkt att då 
jag tyst läser Jesusbönen för mig själv hittar 
jag lugnet igen och kan ta till mig Tutus syn 
på den mänskliga varelsen.  

TExT: GeorG ”JoJJe” LiLJestrand, iX

Den ryskortodoxa kyrkans kors och det ortodoxa korstecknet, som görs med 
högra handen. Tummen, pekfingret och långfingret hålls ihop. Dessa tre fingrar 
symboliserar Treenigheten. Ringfingret och lillfingret hålls ned mot handflatan. 
Dessa två fingrar symboliserar att Kristus är sann Gud och sann människa. Kors
tecknet görs från pannan till bröstet och från högra axeln till vänstra. Det är en 
bekännelse av Kristi kors och Treenigheten samt en bön om att Gud ska be
skydda oss och välsigna våra tankar, känslor och handlingar. Korstecknet brukar 
följas av en bugning. (http://ortodoxakyrkan.org)

Sydafrikas ärkebiskop emeritus 
Desmond Tutu, f 1931. 

 (Wikipedia)

Plotinos (ca år 204–270) 
var filosof och brukar anses 
som nyplatonismens mest 
framträdande gestalt. Han 
fick därmed ett avgörande 
inflytande på medeltidens 

religiösa tankevärld och 
skolastiken. Skolastiken var 
en filosofi/vetenskap under 

högmedeltiden som berörde 
alla sidor av det dåtida 

vetandet och strävade att 
utveckla den teologiska 
vetenskapen. (Wikipedia)
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Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland och Stor Capitlet i Finland  
ordnar ett internationellt seminarium i Sofia Kulturcentrum i Helsingfors  

lördagen den 10 september 2016 under rubriken

Våra esoteriska traditioner
Detta idéseminarium är det femte i ordningen av de i samarbete mellan den Finska och den 
Estniska Storlogen och Stor Capitlet i Finland ordnade årliga internationella seminarierna.
De i Finland vartannat år ordnade seminarierna har som teman bl.a. haft ” Brödragemenskap 
över Finska- och Bottniska viken”, Frimureri och internationalismen” och ”de svenska St. Johannes 
frimureriets och de finska blå ritualerna”
I årets seminarium fördjupar vi de tidigare årens presentationer och koncentrerar oss på fri mureriets 
tillkomst sett ur sin tids referensram och i förhållande till de engelska avslöjandena av ritualerna i 
början av 1700-talet. Vi synar det från England till Amerika och därifrån till Finland hämtade ritual-
texternas tillblivande under influens av Prestons föredrag och motsvarande de från Frankrike till 
Sverige hämtade och av Hertig Carl bearbetade ritualerna. På så sätt får vi en bild av två av samma 
ursprung varande, men på olika vägar till vårt land komna frimurarsystems likheter och olikheter.
Föredragen hålles på finska med undantag av korta summeringar.
Vi hälsar alla bröder av minst gr III välkomna till detta årets idéseminarium.  

Seminariets program

kl. 10.00 Tidebön Metropolit Ambrosius
kl. 10.15 Öppnandet av seminariet Juhani Vuori
kl. 10.30 Frimureriets födelse i sin tids referensram Antti Matikkala
kl. 11.00 Frimureriet i början av 1700- talet i England 
 Samuel Prichard, Masonry Dissected Olli Kiiskilä/ 
  Pekka Kuusisto 
 Anderson´s Constitution Gunnar Nyström
kl. 11.45 Det franska frimureriets tillkomst Risto Härmä
kl. 12.15 Lunch
kl. 13.15 Hertig Carl, den svenska ritens uppkomst och utveckling Guy Catani
kl. 13.45 Prestons föredrag och dess inverkan på Webb ritualen Markku Mäkelä
kl. 14.15 Den finska ritualens särdrag: Sibelius musik Jorma Martikainen
kl. 14.45 Kaffepaus
kl. 15.15 Det finska blå mureriets och det svenska Johannes- 
 mureriets likheter i dag Gunnar Nyström/ 
  Simo E.W. Laine
kl. 15.45 Diskussion och slutord Juhani Vuori

Anmälningar senast den 31.8.2016 till Guy Catani, guy.catani@frimurarorden.fi
Eventuella frågor kan riktas till Guy Catani per e-post eller tel. 0400 - 447 890
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    En 260-åring firade i arbetets tecken

Under den högtidliga logesam-
mankomsten premierades vO 
för SCFs musiknämnd, br. 

Harry Dahlström, X, med brödraskapets 
förtjänstmedalj, BFM. I den därpå följan-
de brödramåltiden deltog närmare 100 
bröder. Vid måltiden presenterade OM 
Anders Stenbock, IX, de nyutnämnda äm-
betsmännen och avtackade de avgående. 
Broder Jarl-Johan Nyman, X, hedrades 
med S:t Augustins standard.

I sitt tal till logen konstaterade br An-
ders att logearbetet har varit aktivt sedan 
verksamhetens återupptagande 1923. 
Antalet bröder har vuxit konstant, i lik-

SJL S:t Augustin hade  
högtidsdag den 1 april 2016

oM Anders Stenbock, Ix,  
talar till bröderna.

Bröderna väntar på att få sitta till bords.

het med vår hela verksamhet inom den 
sjätte fördelningen av Svenska Frimurare 
Orden. Antalet sammankomster har ökat 
inom S:t Augustin trots att vårt egentliga 
upptagningsområde har krympt under 
åren då nya Johannesloger startats. Fri-
mureriet växer starkt i Finland.

Vi säger ofta att ”Repetition är grunden 
till all inlärning”. Br Anders förklarar att vi 
under de senaste åren praktiserat mycket 
aktivt denna devis i syfte att få våra nya 
bröder att inse att Johannesfrimureriets 
tre grader utgör en helhet som man inte 
kan helt förstå eller evaluera utan att ha 
upplevt dessa grader. Det är således syn-

Logen firade sitt 260 års 
jubi leum i arbetets tecken. 
Vid högtidslogen installera-
des  logens nya ämbetsmän 
och OM  Anders Stenbock, 
IX, gav en redogörelse om 
det  gångna året där bland 
annat nyrekryteringen 
nämndes som ett viktigt 
tema för året.
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Resan är öppen för bröder i alla grader och för alla 
medlemmar i det Nyländska frimurarsamhället. Resan 
erbjuder deltagarna en sällsynt möjlighet att följa med 
ett möte där minnet av bortgångna Riddare och Kom-
mendörer med Röda korset (R&K) hed ras i Stamhusets 
riddarsal. Sammankomsten sköts av R&K under OSM:s 
ledning.

Resan ordnas om ett tillräckligt antal bröder anmäler 
intresse för resan.

Tidtabell 
Avfärden görs med båt från Helsingfors  
söndagen den 11.9 och retur från Stockholm 
med flyg tisdagen den 13.9.

Frimurarklubben Symbolen planerar i samarbete  
med S:t Johannes Logen S:t Augustin  

en resa till Stamhuset i Stockholm i september 2016

Program 
•	 närvaro	i	R&K	Åminnelsehögtid	(öppet	för	alla	grader)
•	 rundvandring	i	Stamhuset	i	Stockholm
•	 föredrag	under	båtresan
•	 gemensam	middag	ombord

Kostnader 
Resekostnaderna uppskattas till ca 350 € per person.

Preliminär anmälan till
•	 Henrik	Nordell,	henrik.nordell@frimurarorden.fi
 eller tel. 040-830 16 41
•	 Kaj-Erik	Lindberg,	kaj-erik.lindberg@frimurarorden.fi
 eller tel. 0400-411 108 

vilka också ger närmare uppgifter om resan.

Bröderna lyssnar på CM Mikael Baarman, 
VIII (stående i bakgrunden).

nerligen viktigt att alla når minst grad 
III, dvs mästaregraden av johannesske-
det. Enligt medlemsstatistiken har vi un-
der det gångna året kunnat transportera 
glädjande många bröder vidare till An-
dreaslogen samtidigt som vi under året 
antagit hela 25 nya lärlingebröder till vår 
Johannesloge. Våra nya bröder har varit 
aktiva på sin frimureriska vandring; de 
har lyssnat och varit hörsamma och de 
har snarast besökt en logesammankomst 
efter sitt inträde.

Beträffande de minde aktiva bröder-
na säger br Anders att vi försökt nå dem 
med hjälp av deras faddrar och genom 
direktkontakter. Vi har upplevt det som 
viktigt att känna till orsakerna bakom en 
broders minskade aktivitet. Informatio-
nen som vi samlat in har varit mycket 
detaljrik. Vi har kunnat notera att brö-
ders minskade aktivitet inte berott på ett 
svagt intresse för frimureriet utan istället 
har det varit den allmänna världens jäkt 
och de ökande kraven ute i förvärvslivet 
som oftast varit orsaken till en broders 
minskade aktivitet.

Generellt sätt så ligger vår medlems-

vård på en bra nivå för tillfället. Vi kom-
mer att fortsätta arbetet med att upprepa 
budskapet om att Johannesfrimureriet är 
en helhet som man måste gå igenom för 
att man skall kunna förstå och evaluera 
vår verksamhet. Johanneslogen utgör 
grunden för den övriga verksamheten. 
Johanneslogen är porten till Andreaslo-
gen och vidare till kapitlet. 

Br Anders noterar sammanfattningsvis 
att medlemsvården är av största betydelse 
för vår fortsatt framgångsrika verksamhet. 

Bröderna skall trivas i vår gemenskap och 
logeverksamheten skall ge intressanta 
och tankeväckande upplevelser. En vik-
tig förutsättning för vår verksamhet är en 
aktiv och fortgående nyrekrytering. Den 
pågående medlemsenkäten inom vår sjät-
te fördelning ger hoppeligen goda syn-
punkter och idéer att användas i denna 
viktiga medlemsrekrytering.  

TExT: miKaeL Baarman, Viii

foTo: martin GardBerG, iX
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En viktig frimurerisk princip har va-
rit ”att idka barmhärtighet i det 
tysta”. Ett ypperligt exempel på 

detta är Sällskapet Faddrarna som se-
dan dess grundande utövat barmhärtig-
het i stillhet utan att väcka desto större 
uppseende. Trots sällskapets respektabla 
ålder om 80 år är det rätt få som kän-
ner till sällskapet och dess verksamhet. 
Redaktionen träffade därför sällskapets 
ordförande, br Christer Lindberg, X, för 
att höra lite mera om det jubilerande 
sällskapet, vars stadgeenliga uppgift är 
att ”ekonomiskt hjälpa mindre bemed-
lade, sjuka eller handikappade unga 
till ett meningsfullt, möjligast fullvär-
digt liv”. I stadgarna sägs vidare att man 
strävar till ”att understödet är långvarigt 
och helst i form av fadderskap”. 

Br Christer berättar att sällskapet 
fick sin början 25.1.1936 då 16 frimu-
rarbröder från Finland begav sig till 
Stamhuset i Stockholm för att recipie-
ra i grad VII. Den gemensamma resan 

    Välgörenhet genom fadderskap

En viktig del av det fri mureriska idealet är som bekant 
omsorgen om våra medmänskor och särskilt om 
dem som har det svårt och är i be hov av omedelbar 
hjälp. Barm härtighet har där för alltid haft (och har 
fortfarande) en central roll i vår fri mureriska verk
samhet. Det är genom barm härtig het som vår omsorg 
konkretiseras.

ledde till att man beslöt att årligen den 
25 januari ”högtidlighålla denna upp-
levelse”. Sällskapets första ordförande 
var Alfred Wilén, f 1880, vars sonsons 
son, br Fred Wilén, IX, är sällskapets 
sekreterare sedan 2013. Som sällskapets 
skattmästare har fungerat sedan 2010 
br Henrik Wikström, X, och br Christer 
Lindberg, X, är sällskapets ordförande 
sedan 2011.  

Verksamheten var rätt anspråkslös 
i början, men man påbörjade redan i 
ett tidigt skede med småskaliga insam-
lingar till de behövande. Vid början av 
1940-talet hade medlemsantalet ökats 
med 17 bröder. Då frimurarverksam-
heten temporärt nedlades under fort-
sättningskriget, fortsatte denna grupp 
att sammankomma under namnet 
”Sällskapet Faddrarna”. Man samman-
kom oftare och vid sammankomsterna 
hölls alltid en frimurerisk betraktelse av 
 någon broder. 

Då frimurarverksamheten efter kriget 
återupptogs fortsatte sällskapet att sam-
mankomma såsom förr, men storleken 
på medlemskåren maximerades till 40 
medlemmar, av vilka alla skulle inneha 
minst grad VII. Denna regel gäller än 
i dag. Grundandet av Stewardslogen i 
Finland 1953 medförde att man kunde 
erhålla grad VII i Helsingfors, vilket 
ledde till att de gemensamma resorna 
till Stamhuset i Stockholm upphörde. 

Enligt sällskapets senaste verksam-
hetsberättelse är medelåldern bland 
dagens medlemmar 69 år och i snitt har 

Ordförande Christer Lindberg, X

Sällskapet  
Faddrarna 80 år
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de varit medlemmar i 10,4 år. Under 
de senaste 10 åren har 17 nya 

medlemmar antagits och 
på sällskapets senaste 
årsmöte deltog drygt 
70% av alla medlem-
mar.

I sällskapets 10 års 
historiska verksamhets-

översikt 2006–2015 bedö-
mer ordförande br Christer 

Lindberg att medlemmarna uppskattat 
den bedrivna verksamheten och att säll-
skapets fadderprogram nått glädjande 
många mottagare. Det ökade antalet 
mottagare har nåtts genom ett fruktbart 
samarbete med bl a Folkhälsan och dia-
konin inom Helsingforsförsamlingarna. 
Bland bidragsmottagarna finns främst 
ungdomar och särskilda sammanslut-
ningar, såsom t ex Föreningen för dysfa-
tiska barn och Svenska blindskolan. Av 
understöden har en stor andel gått till 
täckande av kostnader för den slutliga 
mottagarens fritidsverksamhet, kläder 
och skodon samt skol- och studiema-
terial. Bidragsmottagarna, som alltid 

behandlas strikt konfidentiellt, väljs 
genom en särskild process som före-
gås av ett möte mellan den potentiella 
bidragsmottagarens målsman och säll-
skapets styrelserepresentant, som för 
sällskapets styrelse uppgör ett förslag. 
Till principerna hör även att sällskapet 
aldrig träffar själva bidragsmottagaren 
(fadderbarnet) och att kontakten till ho-
nom/henne sker alltid brevledes.

I takt med sällskapets ökade resur-
ser i början av 2000-talet ökades fad-
derbarnens antal gradvis. Under den 
senaste 10-årsperioden uppgick de ut- 
betalda understöden till totalt drygt 
104.000 euro. Antalet mottagare i 
medel tal per år för denna period var 
12 st. Sällskapets ekonomi- och egen-
domsförvaltning sköts fr o m 1.1.2012 
av Föreningen Granatenhjelm rf i vars 
balans sällskapets egendom ingår som 
en självständig fond. 

Redaktionen ställde sällskapets nuva-
rande ordförande, br Christer Lindberg, 
frågan om vad som är sällskapets största 
utmaningar och hur vill han vidareut-
veckla verksamheten?

Br Christer ser som sällskapets största 
utmaning utvecklandet av hjälpverk-
samhetens urvalsprocesser och även 
de allt ökade antalet bidragsmottagare 
ser han som utmanande rent adminis-
trativt. Han konstaterar; ”Att den nu-
varande verksamheten står på en stabil 
grund och att det inte finns några utta-
lade behov att ändra på verksamhetens 
egentliga innehåll, såsom den beskrivs 
i gällande stadgar. Kärnan i verksam-
heten är rätt, men metoderna för hur 
verksamheten administreras och hur vi 
når nya bidragsmottagare är något vi 
fortlöpande behöver se över och utveckla. 
Vår ambition är att genom en lätt admi-
nistration kunna verka möjligast smidigt 
och effektivt – de nödställda till fromma. 
I detta arbete är våra samarbetspartners 
och våra medlemmars aktiva engage-
mang av särskild betydelse”. 

Redaktionen önskar Sällskapet Fadd
rarna fortsatt lycka och framgång i sitt 
viktiga värv!  

TExT och foTo: martin GardBerG, iX

Kom med på Pilgrimsvandringen i Israel i Jesu fotspår  
för frimurarbröder jämte damer 3–12.5.2017 

Preliminärt program
      3.5.2017 Flyg Helsingfors – Tel Aviv
  4-7.5.2017 Jesus Trail/Gospel Trail, vandring från Nasaret till Kapernaum, 62 km
  8-9.5.2017 Jerusalem Trail, vandring runt Jerusalem och dess historiska platser, 
   42 km
   10.5.2017 Bekantar vi oss med Jerusalem
   11.5.2017 Besöker vi Qumran och simmar i Döda havet 
   12.5.2017 Flyg Tel Aviv – Helsingfors

Under resan bor vi i trevliga hotell i 2 personers rum med eget WC och egen dusch. Under själva vandringen för 
servicebilen allt vårt bagage till följande övernattningsplats så vi bär med oss endast det vi behöver för respek-
tive dagsetapp.

Preliminärt pris för vandringen är ca € 1.950,00 / person i dubbel-
rum, singelrums tillägg 500,00 /person. I priset ingår flyg tur-retur, 
halvpension (frukost och middag), alla nödiga buss- och biltrans-
porter under resan samt egen servicebil under hela vandringen.
Gruppens storlek är begränsad till 20 personer.
Som guide och reseledare fungerar FDKM Guy Catani.

Är du intresserad så tag kontakt med Guy Catani, 0400-447890 eller 
guy.catani@frimurarorden.fi 
Broderligen välkomna med på denna frimurar-pilgrimsvandring!
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    En annorlunda sjukhistoria med frimuraranknytning

Artikelns ursprung: Läkartidningen. 2016;113: DTDA  
Läkartidningen 09/2016, Lakartidningen.se 2016-03-02 

Fynd av okända journaler från 
Finska kriget 1808–1809

Hösten 2014 kontaktades jag av Olle Rudolphi, som 
tidigare arbetat som överläkare i Umeå (se faktaruta). 
Han undrade om jag ville komma och titta på ett 

journalmaterial, som han fått tag på via Hagströmerbiblioteket 
i Stockholm. Han berättade om sitt stora historiska intresse 
som bl a lett till en artikel om krigssjukvården i Umeå under 
Finska kriget 1808–1809 [1]. Den byggde på journalmaterial 
från ett av stadens två s k nederlagssjukhus, det i Röbäck, som 
den ansvarige läkaren Wegelius hade fört med sig hem till Fin-
land när han hemförlovades på våren 1809. Dessa journaler 
finns sparade i krigsarkivet i Helsingfors och ger en god bild 

Artikeln nedan handlar om nyfunna journaler angående sjuka och sårade i Finska kriget 1808-09 och som blev transporterade till 
Umeå krigssjukhus för vård. Efter redaktionens genomgång av i artikeln nämnda personer visade det sig att merparten av dem hade 
en relation till vår Orden och särskilt till St Johannes Logen St Augustin i Helsingfors. Efter artikelns slut på sida 19 finner du redaktionens 
redogörelse om detta.

Läkare och fältskärer i Sveriges finska krig 1808–1809 hade fullt upp 
med vården av sårade och sjuka. De redovisade sina åt gärder 
mestadels på latin i tidens motsvarighet till patientjournaler. Ny
ligen har 93 av dessa bortglömda journaler, skrivna i Umeå, åter
upptäckts på hagströmerbiblioteket vid  Karolinska institutet. 
Kerstin hulter Åsberg gräver i arkiven.

av det kolossala lidande som de arma sjuka och blesserade 
soldaterna, finska, svenska och ryska, utsattes för. Man kan 
utgå från att situationen var likartad vid det andra sjukhuset 
i Umeå, Kyrkhamn. Det är idag svårt att föreställa sig hur en 
stadsbefolkning på ca 1 000 personer i Umeå på kort tid hös-
ten 1808 kunde ta emot över 3 000 sjuka och sårade soldater 
från hamnstäderna längs den finska kusten och efter hand 
från krigssjukhuset i Torneå i norr.

Det finns många berättelser om det Finska kriget, som 
ledde till att Sverige och Finland separerades. Allt från ögon-
vittnesskildringar av fältprästen Holm som följde med Sa-
volaks-brigaden [2] och av löjtnanten, sedermera översten 
och landshövdingen, Gustaf Montgomery [3], till Runebergs 
diktepos Fänrik Ståls sägner [4] och nutida historieskrivning 
av professorn i historia i Umeå, Martin Hårdstedt [5].

Johan Fredrik Fåhrée (1763–1829). Vill man veta mer om 
sjukvården under kriget får man gå till K.E. Lindén och hans 
”Sjukvård och läkare under kriget 1808–1809” [6], utgiven i 
Helsingfors 1908 i samband med 100-årsminnet. Här finns 
ett innehållsrikt kapitel om den erfarne och frispråkige fält-
läkaren i Umeå, Johan Fredrik Fåhrée (1763–1829), och om 
Umeå nederlagssjukhus. Lindén beklagar att det saknas medi-

Utdrag av journalen i Umeå. (www.lakartidningen.se)

Finska uniformer 1808 av C T Staaff i verket ”Taflor till Fänrik Ståls 
sägner”1884. (Arkivverket/SLS)
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cinska journaler, frånsett de av Wegelius 
till Finland hemförda, och förklarar det 
med den allmänna oreda och villerval-
lan som uppstod när mängder av sjuka 
och sårade soldater anlände. Redan i sep-
tember 1808 uppgick sjuktalet i Umeå 
till 2350. De fåtaliga läkarna var oerfarna 
och outbildade och hann inte med att 
skriva journaler. Därför är det extra spän-
nande att Olle Rudolphis förfrågan till 
Hagströmerbiblioteket ledde till en ny 
journalupptäckt 200 år senare.

Ny journalupptäckt på Hagströmerbib-
lioteket. I Anders Hagströmers (1753–
1830) eget arkiv på Hagströmerbibliote-
ket fann bibliotekarien Gertie Johansson 
16 sidor, där 93 sjuka och blesserade of-
ficerare och andra befäl redovisas indi-
viduellt. På försättsbladet anges att det 
handlar om Umeås Nosocomium Cast-
rense, dvs. ett sjukhus för sårade och 
sjuka militärer som transporterats över 
Bottniska viken från Wasa, Nykarleby, 
Gamla Karleby, Jacobstad, Brahestad 
och Uleåborg. Ett registerblad anger hur 
många från respektive regemente som 
vårdas. Övriga blad innehåller mer eller 
mindre detaljerade beskrivningar av en-
skilda personer och vad som hänt dessa. 
Alla har anlänt till Umeå mellan septem-
ber 1808 och början av januari 1809.

Det finns grundad anledning att tro 
att det är Fåhrée själv som hållit i pen-
nan. Hans handstil är inte lätt att tyda 
och han skriver mycket på latin. På 

också i journalrapporten. Där återfinns 
förutom generalen själv överstelöjtnant 
Furumarck, major Aminoff, kapten Ti-
gerstedt och överste Lode, som också bli-
vit tillägnad en egen dikt, ”Gamle Lode”.

Här nedan återges texten något an-
passad för att underlätta förståelsen för 
nutida läkare och läsare. Översättning i 
kursiv stil inom parentes.

Hagströmerbiblioteket förvaras brev 
undertecknade av Fåhrée som uppvisar 
samma delvis svårtydda handstil som i 
journalerna. Det framkommer också stil-
drag, som redan Lindén påtalar: Fåhrées 
rapporter till förste fältläkaren Bjerkén 
karakteriseras av ”en skoningslös öppen-
het”, ”ställvis något lätt och oengagerad” 
och ”hans skrivelser, såväl ämbets- som 
privata, präglas av en säregen originalitet 
och förråda därjämte, att de dåvarande 
oblida förhållandena stundom blev ho-
nom övermäktiga”.

Förhållandena var verkligen eländiga 
för de meniga soldaterna. Det saknades 
utrustning och förnödenheter, sanite-
ten och hygienen var ytterst bristfällig, 
många sjuka fick ligga trångt på golvet 
på rutten halm. Dödligheten var mycket 
hög framför allt i febrar av olika slag. 
Av detta framkommer inte mycket i de 
nyfunna befälsjournalerna. Det kan bero 
på att militärer av rang mestadels pla-
cerades hos borgarna i Umeå stad eller 
i offentliga byggnader med högre stan-
dard och där också kunde erbjudas en 
bättre vårdmiljö.

I översikten är diagnoserna uppdelade 
efter blesserade (sårade), olika febrar, in-
värtes sjukdomar och övriga sjukdomar. 
Men när enskilda personer beskrivs kan 
det bli endera mycket kortfattat: ankom-
mit – avrest eller långa haranger om ve-
derbörandes skador och sjukdomar, men 
också kommentarer om deras moraliska 
kvalifikationer, ibland interfolierade 
med korta filosofiska betraktelser.

Journalerna är skrivna med bläck, 
omväxlande på svenska och latin, med 
frekventa förkortningar av diagnoser och 
läkemedel, men också ordförkortningar 
av stenografisk karaktär. Det har varit ett 
tidsödande arbete att renskriva och över-
sätta till begriplighet.

Några journalexempel kan illus-
trera stilen i dessa vanligtvis kortfat-
tade rapporter. Vissa namn är kända 
från krigshistorien och vissa återfinns 
också i Fänrik Ståls sägner. I dikten 
”Fältmarskalken” har ett antal höga mi-
litärer samlats i Generalen Herr Greven 
Cronstedts läger för att utbyta erfaren-
heter och lufta förtreten över den reti-
rerande fältmarskalken Klingspor. Flera 
av de namngivna militärerna omnämns 

Faktaruta: 

Olle Rudolphi (1927–2015) 

föddes i Delsbo som ättling till en 
fältskär, som kom från Svenska Pom-
mern till Hälsingland på 1700-talet. 
Olle arbetade som överläkare vid det 
kliniskt kemiska laboratoriet vid Norr-
lands universitetssjukhus fram till sin 
pension. Därefter ägnade han sig åt 
lokalhistorisk forskning i umeå trakten 
och skrev ett antal artiklar. Bokkom-
mittén i Grubbe-Västerhiskes byalag 
förbereder nu utgivningen av den 
bok som Olle  rudolphi medverkade i 
med sin artikel om kyrkhamns neder-
lagssjukhus.

Wilhelm Mauritz Klingspor, 
17441814. (Wikipedia)

Johan Adam Cronstedt, 17791836,  
av Evald Hansen, 18401920. (Wikipedia)

Generalen Herr Grefve Cronstedt från 
Wasa d. 11 hitkom d. 15 Sept. 1808. Ef-
ter injectiones af Infa: Salviae med mel 
Kafor läktes skadan medio Novemb: 
men bröt efter 8 dagar upp – Inject: af 
Solutio Caust: Lunar: ehuru svag gjorde 
feber och … stark bulning hvarefter den 
åter läktes – men uppbröt åter i slutet 
af December – nu har jag ej grälat med 
den – inga symptomer finnes som säger 
att den är djup, eller att lefvern kan vara 
sårad – månne denna fistelgång som är 
blott knappt 1 tum djup, kan vara mellan 
Musc: intercostales In et Externi ? (inre 
och yttre revbensmuskulaturen). Svallkjött 
som blöder, pöser alltid ut – Jag hade 
lust söka ett Setaceum (Ev. Pennisetum 
setaceum = fjäderborstgräs, först beskrivet av 
linnélärjungen Peter Forsskål) i närheten, 
under skadan? Säg mig –
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Major Aminoff Uleåborg d. 11 Nov. hit-
kom d. 15 Dec. 1808. Venatori olim 
sylvarum/Veneris forsan etjam/ strenuo 
– liberorum decem patri, bona amissa 
uxorem et familiam deploranti … quid 
valet Officina Pharmacoplae Castrensis? 
Medicus quid valet Castrensis? (en mo-
dig jägare i skogarna [kanske också en jä-
gare av Venus], en tiobarnsfar, som sörjer 
förlusten av sin egendom, sin hustru och 
sin familj, vad kan ett fält apotek göra för 
honom? Vad förmår en fältläkare?)

Öfverste Lode från Wasa d. 11 hitkom d. 
15 Sept. 1808. Vuln: Sclop: abdom: la-
ter: sinistri (skottsår i vänstra sidan av bu-
ken) En benskjerfva är uttagen, jag gissar 
af crista iliaca (höftkammen) – Skadan är 
precis som förr – sonden går in 6 tum 
i direction ad vertebr: lumbor: (riktning 
mot ryggkotorna) – Erectiones nocturne: 
nullae (nattliga erektioner: inga) Urina 
… Testes non dolent (testiklar ömmar 
ej) Paralysis extrem:inf: nunc devictus 
(förlamning i nedre extremitet: nu hävd) 
och Animus nunc temporis tranquillus 
(andningen för tillfället lugn).

Öfverste Lieutenant Furumark från 
Wasa 11, hitkom d. 15 Sept. 1808. 
Vuln: Sclop: antebrach: dextr:cum frac-
tura radii (Skottsår i höger underarm med 
strålbensfraktur, ett misstänkt hotande 
nytt utbrott i början av November, men 
i slutet av samma månad var han säkert 
och fullständigt botad. För övrigt ett ytligt 
skottsår i magen med samma slags kula, 
botat i början av november. – Nu finns en 
viss svaghet i hans högerhand och han sak-
nar förmåga att med den göra rörelserna 
pronation och supination. Men han kan 
med vänster hand raka skägget. – Han 
uppbär lön som stridande soldat, eftersom 
han är svag i höger hand och oförmögen 
att göra pronation och supination. – Kan-
ske skulle en sådan man vara nyttig här 
för ekonomi och god ordning på legionen? 
En sann man och soldat. En verklig Man 
med Character.)

kvarterad i Herr Berzelii hus ägnar han 
sig ständigt bland pokalerna åt kort och 
tärningar, hjälten från Savolax, dock blott 
Regementets qvartermästare. Han ståtade 
med allt tänkbart fint och i kvällsstunden 
nöjde han sig inte med två utan ville ha 
fem ljus. – Avvisad från huset tog han med 
sig en tjänsteflicka. Beundra hjälten!)

En annan känd person i journalrullorna 
är löjtnant Mörner från Upplands Rege-
mente, som efter att ha blivit sårad i sla-
get vid Oravais, kom till Umeå den 25 
september 1808 med ”Vulnera puncta  
Abdominis sanata” (läkta sticksår efter 
bajonetthugg i buken). Han permitte-
rades och avreste 14 november 1808. 
Han blev sedermera känd som ”kunga-
makaren”, sedan han självsvåldigt hade 
åkt till Paris och föreslagit Napoleons 
marskalk Bernadotte att bli tronföljare 
i Sverige.

TExT: Kerstin HuLter ÅsBerG, 
institutionen för neurovetenskap, Uppsala  
universitet 

epost: kerstin.hulter.asberg@neuro.uu.se 

Referenser:

1. Rudolphi O. Krigssjukhuset vid Umeå 
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emellan Sverige och Ryssland åren 1808 
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6. Hagströmerbiblioteket. MS 76:16 (Fåhrée).
7. Hagströmerbiblioteket. MS 76:12 (Memo-
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Fotnot: I april 2015 kom budet om Olle Rudolphis bortgång. Därmed blev det än 
mer angeläget att fullfölja hans önskemål om översättning av dessa nyupptäckta 
journaler med förhoppning om att de blir kända bland alla dem som av olika 
skäl intresserar sig för medicinhistoria, krigssjukvård och för det finska kriget 
1808–1809, som bland annat ledde till att Sverige och Finland separerades. 

Ett varmt tack riktas till Anne-Marie Billing-
Ottosson, docent i latin, Uppsala univer-
sitet, som uttytt handskriften och översatt 
från latin till svenska, liksom till Gertie 
Johansson, bibliotekarie på Hagströmer-
biblioteket, KI, som fann de bortglömda 
journalerna. 

Fr v bibliotekarie Gertie Johansson och  
docent AnneMarie BillingOttosson  

(www.lakartidningen.se)

Gregori Fredrik Tigerstedt, 17841863. 
(Wikipedia)

Johan Fredrik Aminoff, 17561842. 
(Wikipedia)

Capten Tigerstedt från Uleåborg d. 12 
Nov. hitkom d. 19 Dec. 1808. Sub febre 
Nervosa in Kallajoki (narratio propria) 
(Drabbad av nervfeber i Kallajoki (egen be-
rättelse) så säger han (en energisk suput) 
att han angripits av en virulent gonorré 
och veneriska sår (verkligen elegant) In-
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Vi börjar genomgången med ”fältmarskalken Klingspor”, 
som torde vara den beryktade greven, Wilhelm Mauritz 
Klingspor, f 7.12.1744, d 15.5.1814. Han var överbefälhavare 
(fältmarskalk) för de svenska trupperna i Finland i början av 
Finska kriget 1808–09. Han var medlem nr 315 av St Augustin. 
Även hans äldsta son, hovmarskalken, greve Gustaf Klingspor, 
f 29.9.1772, d 6.7.1840, var medlem av St Augustin, nr 370.

Vi fortsätter med ”Generalen Herr Grefve Cronstedt”, 
som torde vara generallöjtnant, greve Johan Adam Cronstedt, 
f 12.11.1749, d 21.2.1836. Han var med om de finska krigen 
1788–90 och 1808–09. Han deltog med framgång i slaget vid 
Lappo och slaget vid Alavo, där han blev sårad och nämns 
då som riddare av stora korset. Han var medlem nr 203 av  
St Augustin. Även hans rikskända syssling, viceamiral, kom-
mendör av Svärdsorden, statssekreterare samt kommendanten 
på Sveaborg, Carl Olof Cronstedt, f 3.10.1756, d 7.4.1820, 
var medlem av St Augustin, nr 362. Han är främst känd för 
Sveriges genom tiderna största marina seger i slaget vid Svensk-
sund 1790 samt hans omtvistade kapitulation på Sveaborg 
den 3 maj 1808.

Artikelns ”Överste Lode” torde vara överste Carl Leo-
nard Lode, f 28.5.1752, d 25.5.1816. Han deltog i de finska 
krigen 1788–1790 och 1808–1809. Han sårades i slaget vid 
Alavo 1808 och kunde inte mera delta i kriget. Gustaf Mont-
gomery betecknade honom som en lugn, tapper och gudfruk-
tig man. ”Hvarje gång, han gick i elden, aftog han först hatten 
för fronten och läste tyst en bön, hvarpå han yttrade några 
uppmuntrande ord till manskapet, drog sin sabel och var se-
dan soldat i ordets vackraste betydelse.” Han nämns i Fänrik 
Ståls sägner som den ”gamle Lode”. Han var troligen inte själv 
frimurare, men hans kusin, landshövdingen Johan Herman 
Lode, f 12.1.1739, d 27.2.1817, var medlem nr 120 i St Au-
gustin. Han deltog i 1809 års lantdag och ägde Åvik i S:t Marie 
samt Esbos äldsta frälsegård Gräsa med anor från 1450-talet.

”Major Aminoff”, torde vara generalmajoren, statsman-

nen, greve Johan Fredrik Aminoff, f 26.1.1756, d 30.3.1842. 
Han var inblandad i Armfeltska sammansvärjningen under 
förmyndarregeringen 1792–1796 och dömdes till livstids 
fängelse på Karlstens fästning men blev sedermera frikänd 
eller benådad. Han var chef för Björneborgs regemente och 
utmärkte sig i kriget mot Ryssland 1808 så att han tillsam-
mans med sina tre söner upphöjdes till friherre. Han ägde Ri-
lax gård i Bromarv och upphöjdes 1819 till finsk greve. Han 
var troligen inte själv frimurare, men hans far, ryttmästaren 
vid Nylands dragonregemente, Fredrik Aminoff, f 16.7.1727, 
d 10.5.1797, var medlem nr 97 av St Augustin.

”Capten Tigerstedt”, torde vara Gregori Fredrik Tiger-
stedt, f 10.2.1784, d 19.5.1863. Han sårades i slaget vid Revo-
lax under Finska kriget 1808–09 och befordrades 1831 till 
överstelöjtnant. Han nämns i två dikter i Fänrik Ståls sägner: i 
Fältmarskalken och i Fänrikens hälsning. Han var troligen inte 
själv frimurare, men hans småkusins far, kapten Carl Magnus 
Tigerstedt, f 19.8.1772, d 8.5.1810, var medlem nr 388 av  
St Augustin. Han deltog i Finska kriget 1808–09 och dog 1810 
i sviterna av sina sår från kriget.

Slutligen ”löjtnant Mörner från Upplands regemente”, 
torde vara tullinspektören, friherre Carl Otto Mörner af 
Morlanda, f 22.5.1781, d 17.8.1868. Det var han som res-
te till Paris och erbjöd Sveriges tron åt fältmarskalken Jean 
Baptiste Bernadotte, f 26.1.1763, d 8.3.1844, som antog 
namnet Carl Johan och som efter Carl XIII bortgång 1818 
ärvde tronen. Som känt är både hertig Carl (sedermera Carl 
XIII) och kronprins Carl Johan (sedermera Carl XIV Johan) 
 Ordens förutvarande Stormästare.  

TExT: martin GardBerG, iX

Källor:
Armas Gräsbeck, 1954: SJL St Augustins matrikel 1762–1808
Svenska riddarhuset, 2002: Riddarhusets stamtavlor på CD, version 3.0
Wikipedia och Internet, 2016

frimuraranknytningar  
till artikelns officerare  
i finska kriget 18081809

Såsom redan nämnts gick redaktionen igenom  
frimurar an knytningarna till de officerare som om 
nämns i artikeln ovan. Det visade sig att mer parten  
hade en anknytning till vår Orden och särskilt till SJL  
St Augustin i Helsingfors, som grundats 1756. Detta är  
inte förvånande eftersom fri mureriet i Finland på den ti 
den i hög grad bestod av medlemmar just från officerskåren.

Carl XIII, 17481818, av Carl Fredric 
von Breda, 1759–1818. (Wikipedia)

Kronprins Carl Johan,  
1763–1844, av François 

Gérard, 1811. (Wikipedia)
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Forskaranslag
inom åldringsvården

    Barmhärtighet – ett viktigt inslag i det frimureriska

V id den högtidliga samman-
komsten i Ordenshuset på Ny-
landsgatan fick John Eriksson, 

professor i cellbiologi vid Åbo Akademi, 
mottaga ett anslag om 200.000 SEK, dvs 
ca 21.000 EUR, för sitt forskningspro-
jekt ”Kroniska sår vid typ-II diabetes”. 
Genom anslaget vill stiftelsen också 
hylla minnet av professor Rolf Luft och 
doktor Bo Andersson, båda pionjärer 
inom stiftelsens nuvarande forsknings-
inriktade verksamhet. 

Kapitelmästare Tom Waselius sade i sitt 
hälsningsanförande bl a att vi samlas 
här igen i ljuset av vår viktiga uppgift, 
barmhärtigheten, som funnits med som 
en grundsten allt sedan Ordens första 
tider på 1700-talet. Han nämnde att 
denna barmhärtighet har sitt ursprung 
i Frimurarestiftelsens vilja till att ta 

telsen ursprungligen var verksam inom 
äldreboendet och bedrev ett frimurar-
hem på Lidingö. Avvecklingen av frimu-
rarhemmet 1980 frigjorde kapital som 
gav förutsättningar för att börja satsa 
allt mer på understöd till forskning som 
gynnar åldringsvården. Slutsumman för 
stiftelsens totala forskningsanslag uppgår 
detta år till ca 10 miljoner SEK, dvs drygt 
1 miljon EUR. Svenska Fri murare Ordens 
alla egna och närstående stiftel ser/fon-
der delar ut årligen sammantaget över 40 
miljoner SEK, dvs ca 4,3 miljoner EUR. 
Förutom till forskning inom  pediatrik 
och geriatrik ges bidrag till musik-, 
konst- och kulturliv samt till stödandet 
av behövande barn, ungdomar och äldre. 
Prinsessan Christina är i dag Frimurare-
stiftelsens höga beskyddare. 

Stipendiemottagaren professor John 
Eriksson sade i sitt tacktal bl a att han i 
sina forskningar söker efter ljuset. Han 
gav åhörarna en intressant och jord-
nära översikt om livets och cellernas 
uppkomst, utveckling och överlevnad. 
Cellernas stressbenägenhet, energiin-
tagning och fortplantning genomgicks 
med stor inlevelse och sakkunskap. Cel-
lernas kommunikationsförmåga notera-
des härvid vara av största betydelse för 
vår hälsa och att störningar i kommuni-
kationen mellan cellerna kan förorsaka 

Konung Gustaf V:s och 
Drottning Victorias 
Frimurare stiftelse besökte 
Helsing fors och Stor 
Capitlet i Finland den  
17 mars 2016 för att dela 
ut stipendier för forskning 
inom åldringsvården.

hand om de äldre och förbättra deras 
levnadsbetingelser. Den åldrande be-
folkningen är ett område som borde 
ligga oss alla varmt om hjärtat, för om 
allt går väl blir också vi en dag en del 
av densamma. Han nämnde att redan i 
Jesu Syraks bok står det att vi inte skall 
förakta ålder domen, ty vi tänker själva 
också bli gamla. Han gladde sig över att 
en del av stiftelsens forskningsanslag 
också i år tillfaller en finländsk forskare 
i denna globala strävan, där ändamålet 
är att skapa ett bättre liv för alla våra 
äldre medmänniskor. 

Frimurarestiftelsens styrelseordförande 
Peter Möller berättade i sitt anförande 
om stiftelsens uppkomst och uppgift. 
Han redogjorde bl a för hur stiftelsens 
verksamhet och kapital utvecklats sedan 
starten 1911. Han nämnde därvid att stif-

Åhörarna vid stipendieutdelningen lyss
nar till Frimurarestiftelsens ordförande 
Peter Möller.
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sjuk domar. Han noterade att hans forsk-
ningar inte kan observeras med blotta 
ögat och att forskningen därför behöver 
avancerade mikroskop och även andra 
dyra instrument. Han beskrev sin fors-
kargrupp som mycket internationell 
bestående av unga forskare från olika 
delar av världen. 

Beträffande det aktuella forsknings-
projektet förklarar professor Eriksson 
att det metabola syndromet och dess 
samband med diabetes typ II har svårt 
betungande ekonomisk effekt på sjuk-
vårdsystemen globalt. Varje år drab-
bas miljontals människor i världen. 
Diabetespatienters kroniska sår hör 
till den mest svårbotade. Ca 15–20% 
av diabetespatienterna får fotsår som 
ofta utvecklas till kroniska sår. Av dem 
måste 14–24% amputeras. Även om 
sårläkning har studerats i årtionden är 
förståelsen klen om de cellulära signal-
förlopp och de molekylära mekanismer 
som är involverade i sårläkning. Han 
berättar att de i studier under de senas-

te åren identifierat ett kritiskt cellulärt 
signalkomplex som styr både fettsyre-
metabolism och sårläkning. Det nu 
aktuella forskningsprojektet syftar till 
att utnyttja detta signaleringskomplex 
för att bl a utveckla terapier som skulle 
återställa den normala läkningskapa-

citeten i diabetiska sår. Syftet är även 
att utnyttja avancerad biomaterialtek-
nologi för att tillämpa den erhållna 
kunskapen i utveckling av relevanta 
sårläkningsterapier.  

TExT och foTo: martin GardBerG, iX

Frimurare
stiftelsens 

ordförande 
Peter Möller 
över räcker 
stipendie

diplomet till 
professor John 

Eriksson.
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    En måltid med innebörd

Nattvardens mysterium
I en förnuftig värld är det svårt att tro på något annat än det 
man kan förstå och ”ta på”. 

Därför har också nattvarden ofta utgjort ett stort problem 
för människan. Att man dessutom, redan i urkyrkan, firade den 
i slutna rum, gjorde att det blev något mystiskt och skumt. Att 
äta Kristi kropp och dricka Kristi blod!?

Nattvarden. Bibelillustration av Gustave Doré, 1877.
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Men hur mystisk är denna måltid?
Till sitt ursprung är det fråga om en 
judisk tradition, en del av deras his-
toria. Till minne av att Gud befriade 
Israels folk ur fångenskapen i Egypten. 
När befrielsens stund var inne, blev 
det bråttom. Måltiden kom att bestå 
av lammkött och osyrat bröd, enligt 
2 Mos. 12. När den sista plågan kom-
mer och Farao ger lov åt Israels folk, 
att lämna slaveriet i Egypten, är blo-
det ett skydd mot döden. Blodet, från 
ett lamm ”som ströks på dörrposterna 
och tvärbjälken i det hus där man äter 
det”. Till minne av denna händelse fi-
ras årligen judarnas påsk. Det är fråga 
om en gudstjänst i hemmet, med ri-
tuell uppbyggnad. Husfadern förrättar 
gudstjänsten. Han ber, läser texten om 
uttåget ur Egypten, delar brödet osv. 
Påskalammsmåltiden avslutas med 
att man sjunger det stora «Halleluja» 
som finns i Psaltaren (113-). Det är en 
minneshögtid, en glädjehögtid och en 
gemenskapshögtid!

Elementen för nattvarden är de sam-
ma som i den judiska traditionen
Befrielsen, brödet och vinet. Det är en 
påskmåltid som också Jesus firar med 
sina lärjungar! Idag infaller påsken 
t.o.m. vid samma tidpunkt som för 
judarna: första söndagen efter första 
fullmånen efter vårdagjämningen (21 
mars).

Jesus överraskar med att ge natt-
varden en ny innebörd
Brödet blir hans kropp och vinet blir 
hans blod. Det är i detta skede som 
mysteriet träder in i bilden. Ofattbart 
för lärjungen och för många människor, 
ännu idag.

Vi kan kanske förstå något av sym-
boliken, men inte ”förvandlingen”. Jesu 
samtid levde med en gärningsreligion, 
i tro på att varje felsteg och synd krävde 
offer och gottgörelse. Lammet, som off-
rades, för att strykas på dörrposten var 
en del av detta. Brödet var symbolen 
för befrielse och vinet en del av Guds 
gåva från naturen, livgivande och nöd-
vändigt.

Symboliskt kan vi alla t.o.m. se off-
ret på korset för vår skull, men låt oss 
komma ihåg att kristendomen inte är 
en gärningsreligion!

Nattvardens instiftelse
När ”husfadern” skulle dela ut den sista 
brödkakan och vinet, överraskar Jesus. 
Den natten då Herren Jesus blev förrådd 
tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det 
och gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag 
och ät, detta är min kropp som offras för 
er”.... Likaså tog han bägaren, tackade 
Gud och sade: ”Drick av den alla. Den-
na bägare är det nya förbundet genom 
mitt blod som blir utgjutet för många, till 
syndernas förlåtelse.” Nu blir det mystik. 
Ett under, en förvandling, också för oss, 
i nutid!

En måltid för kropp och själ 
Till en början tycks nattvarden ha firats 
som en måltid, med diakonal funktion. 
Till föda för dem som var hungriga och 
för att stöda den kristna gemenskapen. 
Endast de döpta hade tillträde.  

Så länge som gudstjänstspråket var 
latin (eller annat än folket pratade) blev 
mystiken ännu mera markant. 

Förvandlingen som skedde, var 
osynlig för gudstjänstbesökaren! I ett 
historiskt perspektiv kan vi konstatera 
att, speciellt i den katolska kyrkan där 
man i mässan talade latin, försöker den 
vanliga gudstjänstbesökaren ta efter 
prästens enkla konstaterande: ”Detta är 

Sonens kropp” och det blir ”Hokus pokus 
filiokus”, en trollformel för det ofattbara 
som kan ske i mässan, som också kan 
ske i ”vardagen”. Lite makabert, men 
kanske förståeligt!

Kristi verkliga närvaro i nattvarden
De kristna kyrkorna tolkar lite olika 
nattvardens innebörd. Gemensamt för 
alla, torde vara, att nattvarden är: ge-
menskap, åminnelse (av vad Jesus har 
gjort), bekännelse, syndernas förlåtelse 
och tacksägelse (Den kristna tron; förf. 
Arvidsson, Bentzer). Däremot varierar 
synen på Kristi verkliga närvaro. Den or-
todoxa och katolska kyrkan tror på den 
verkliga förvandlingen, en förvandling 
som sker i mässan. Eftersom förvand-
lingen (konsekrationen) endast sker i 
mässan, förvaras elementen för eventu-
ellt, senare bruk i vardagen (sjukkom-
munion) i ett tabernakel (sakraments-
hus) som finns bakom altaret.     

Inom den reformerta kyrkan och 
några andra samfund vill man endast 
se nattvarden, som en minnesmåltid 
(ett symboliskt ätande). Den protes-
tantiska/lutherska kyrkan, som gärna 
betonar ”Kristi realpresens” står mitt 
emellan ovan nämnda tolkningar. För 
den som kan tro på Kristi försoningsgär-
ning är det Hans kropp och blod, för 
mig och dig utgjutet. Det blir, framför 
allt en trosfråga! Förvandlingen är inte 
beroende av rum eller tid, eller ens av 
vem som förrättar nattvarden.

Dessa olika tolkningar av nattvardens 
stora mysterium har, tyvärr sina följder i 
samarbetet kristna kyrkor emellan. Man 
kan inte fira nattvard tillsammans. Man 
begränsar möjligheten att med gemen-
sam röst kunna föra fram det kristna 
budskapet, vilket inte alltid är en själv-
klarhet i dagens värld. 

Vi möter den närvarande Kristus 
endast i tro
Nattvarden är alltså inte i en rituell, ma-
gisk händelse, men nog ett mysterium! 
Kanske jag kunde säga på äkta frimurar-
sätt, ”sök och du skall finna!”  

TExT: Henric scHmidt, X, t/scF

Henric Schmidt, X.   
Foto: M. Gardberg



Föreningsbandet nr 2/2016  • Juni 201624

    Operahistoria under luppen

Författaren är dramaturg och do-
cent i teatervetenskap. Han bär sin 
lärdom med lätthet, språket har 

flow. Gademan röjer också förtjänstfullt 
den borne pedagogen: inget musiko-
logiskt snömos här inte! Termer som 
”tessitura”, ”arioso” med flera definieras 
enkelt i en ordlista. Viktiga sångstilar 
som till exempel bel canto förklaras, så 
ock den intrikata tolvtonstekniken, till 
exempel Alban Bergs Wozzeck. 

Texten följer kronologiskt och geo-
grafiskt genrens utveckling från det för-
sta operaverket J. Peris Dafne (1597) till  
Mats Larsson Gothes Blanche och Ma-
rie (2014) och Hans Gefors Notorious 

Guldgruva för 
operaälskare

Bokrecension

Faktaruta: 

Göran Gademan, Operahistoria

Bok: Gidlunds förlag 2015

Betyg: ******

Göran  
Gademan 
(Wikipedia, 
modifierad)

(2015). Förtjänstfulla är också de kort-
fattade beskrivningarna, som inleder 
varje kapitel, av idéströmningarna inom 
konst, litteratur, teater och musik som 
varit relevanta för respektive epok.

Omdömena om de olika operorna är 
balanserade, men librettona kunde ha 
bantats en smula. I slutet av boken ges 
förslag till cd- och dvd-inspelningar av 
de behandlade verken. Noggrannheten 
avseende verkens titlar är mycket god, 
en prestation bara det, med tanke på 
det stora antalet som behandlas. Jag har 
noterat endast fem avsteg från tyskans 
elementargrammatik, men de är inte 
väsentliga.

En fyllig, aktuell framställning över operans historia,  
skriven på svenska, har länge varit efterfrågad.  

Därför är Göran Gademans magnum opus  
på 745 sidor ytterst välkommet.

En liten korrigering av en sakupplys-
ning: På sidan 120 står att ”Goethe till 
och med skrev en fortsättning på his-
torien” (Mozarts Trollflöjten). Det är 
endast fråga om sena fragment!

Recensionens utrymme medger en-
dast ett begränsat antal disparata ”rus-
sin” ur det opulenta materialet:

Venedig hade inget hov, i stället höll 
sig republiken med 16 olika teatrar, det 
första offentliga operahuset var Teatro 
San Cassiano 1637 (Hamburg 1678, 
Wien 1704).

Purcells bästa opera, Dido och Aeneas, 
uruppfördes 1684 av Josias Priests in-
ternatskola för ”young gentlewomen”. 
Dessutom skrev denne ”Orpheus Brit-
tanicus” skådespelsmusik till 40 pjäser 
på sex år. 

Att Vivaldi var en av sin tids största 
operatonsättare är mindre känt. 50 ope-
ratitlar finns av hans hand, 16 av dessa 
har bevarats.

Händel var en kosmopolitisk tonsät-
tare: född i Tyskland (Eisenach), utbil-
dad i Italien, verksam i London. Rode-
linda (1725) var den första Händel opera 
som spelades i Sverige, så sent som 
1932 på Stora Teatern i Göteborg med 
Kirsten Flagstad i titelrollen.

Mozarts Così fan tutte lär ha till-
kommit på en månad, december 1789. 
Ofattbart!
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    Universum i blickpunkten

Den Store Byggmästare med sin gyllene passare. Av okänd 
konstnär, 1200talet. (Wikipedia)

I den engelska ritualtexten, ”The Great Architect of 
The Universe”, finns motsvarigheten till ovan nämnda 
titel, så när som på ordet trefalt. Det är den engelska 
versionens sista ord som har förmått mig att ta en 
titt på vårt världsallt och hur det har genomgått så 
många förändringar och utvecklingar i människans 
föreställningsvärld.



Antonio Salieri skrev sin Falstaff 
1799, sällan hörd. Verdis version kom 
knappt 100 år senare. – Ferruccio Bu-
soni komponerade sin Turandot 1917, 
Puccinis kom 1926 (postumt). – Rug-
giero Leoncavallos Bohème uruppfördes 
1897, Puccinis version ett år tidigare. 
Samtliga dessa verk finns på moderna 
cd-inspelningar.

Den gustavianska operan skapades 
av invandrade tonsättare. Den italienske 
kapellmästaren Uttini skrev musiken 
till den allra första operan på svenska, 
Thetis och Pelée, som blev invignings-
program i Bollhuset på Slottsbacken 
1773. Andra tonsättare (tyskar) var 
Naumann, Haeffner, Abbé Vogler och 
Kraus. Den sistnämnde skrev Aeneas i 
Carthago 1785. Den framfördes i stym-
pat skick 1799 postumt. Den egentliga 
urpremiären (sex timmar lång!) skedde 
först 2006 i Stuttgart.

Operahistoriens mest berömda or-
kesterackord finns i förspelet till Wag-
ners Tristan och Isolde. Enligt Gademan 
lär han ha stulit ackordet från dirigen-
ten och tonsättaren Hans von Bülows 
symfoniska dikt Nirvana.

Ambroise Thomas opera Hamlet ur-
uppfördes 1868 i Paris med Christina 
Nilsson som Ofelia. Verket får sin svens-
ka premiär först 2016.

Kvinnliga musikdramatiska tonsät-
tare är få. Helena Munktells opera I Fi-
renze uruppfördes på Kungliga Operan 
1899, den blev väl mottagen och spela-
des under flera säsonger. Det torde vara 
det första verket av en kvinnlig tonsät-
tare på Stockholmsoperan.

Med sin rikt illustrerade Operahistoria 
har Göran Gademan skapat ett storverk 
om en musikform som efter 400 år fort-
farande är förbluffande vital, en heltäck-
ande framställning som ingen operavän 
torde klara sig utan.  

TExT: FoLKe Freund, X (ÖPL)
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När George Bernard Shaw 
(1856–1950) presenterade Ein-
stein på Hotel Savoy i London 

år 1930 sade han: ”Ptolemaios skapade ett 
världsallt som varade i 1400 år. Newton 
skapade också ett världsallt, men det har 
varat bara i tre hundra år. Einstein har ska-
pat ett världsallt, men jag kan inte säga hur 
länge det kommer att vara.”

Som ciceron på denna vandring eller 
färd genom historien har jag valt filo-
sofie doktor J.P. McEvoy (1897–1958) 
och hans verk A Brief History of The 
Universe. Han har även skrivit böcker 
om Stephen Hawking och Kvantteorin.

Människan har alltid tytt sig till att 
läsa sin omgivning, både på nära håll 
och mera avlägset antingen av nyfiken-
het för att liksom en orienterare enkelt 
och ekonomiskt vad krafterna beträffar 
förflytta sig från en plats till en annan. 
Kamkeramiska kulturens folk byggde 
sina stencirklar för att med solens och 
Venus hjälp skapa en kalender som ta-
lade om för dem när det var dags att 
så och skörda. Exempel på detta finner 
vi i Egypten, Anatolien och framför allt 
i Irland, Skottland och England. Här 
kan nämnas Newgrange, Brodgar och 
Stonehenge i respektive länder. Dessa 
är exempel på stencirklar och stentunn-
lar, med vilkas hjälp människan kunde 
fastställa höst- och vårdagjämningarna 
och vinter- och sommarsolstånden. Allt 
sedan urminnes tider har dessa tidpunk-
ter alltid haft en stor betydelse för tide-
räkningen. Johannes Döparens moder 

kiska astronomen, geografen och ma-
tematikern Hipparkos (ca 190–125 
fvt.) bidrog till att föra dessa traditio-
ner vidare till Ptolemaios, Kopernikus, 
Kepler och Newton. För Hipparkos 
gick solen fortfarande runt jorden, och 
denna uppfattning hade även Aristote-
les förespråkat. Dock hade Hipparkos 
kommit fram till att årstiderna var olika 
långa, därför kunde jorden inte befinna 
sig mitt i solens omloppsbana. Alltså 
var den excentrisk eller inte cirkelrund. 

Hipparkos lyckades även samman-
ställa en anmärkningsvärt stor stjärn-
katalog och han kartlade nästan hela 
himlavalvet. Vid vårdagjämningen kor-
sar solens bana den himmelska eller ce-
lesta ekvatorn då den är på uppgående 
och vid höstdagjämningen då den är på 
nedgående.

Den första människa som kunde tän-
kas kalla sig filosof var Pythagoras från 
Samos (570–495 fvt.) och han i sin tur 
inspirerade Platon. Pythagoras startade 
en religiös rörelse som grundades på 
tron att allt stod i relation till matema-
tiken och att talen representerar den yt-
tersta verkligheten. Detta satte även sina 
spår på astronomin.

Följande stora filosof är Sokrates 
(ca 469–399 fvt.), vars lärjunge Platon 
(428–348 fvt.) vidarebefordrade hans 
idéer till Aristoteles (384–322 fvt.). 
Dessa filosofer var väl inte så stora ast-
ronomer, men deras sätt att idka reso-
nemang och bevisföring bidrog till att 
föra astronomin framåt.

Hipparkos, grekisk astronom och matematiker. Han anses som antikens 
kanske främsta astronom och grundläggaren av astronomi som vetenskap. 
(Wikipedia, modifierad)

bebådades vid höstdagjämningen och 
Jesu moder bebådades vid vårdagjäm-
ningen.

Sumerernas kilskrifttavlor har varit 
perfekta källor, när det gäller den gamla 
babyloniska perioden 2000–1600 före 
vår tideräkning (fvt.). Cirka 70 lertavlor 
från Ninive har avslöjat ett omfattande 
program med astronomiska iakttagel-
ser, som hade utförts under det andra 
årtusendet före vår tideräkning. Dessa 
uträkningar handlar till största delen 
om sol- och månförmörkelser men även 
konjunktioner för planeter och kometer, 
för babylonierna ansåg, att dessa var far-
liga järtecken.

De första vetenskapsmännens iakt-
tagelser och kunskaper i astronomi 
samlades under flera århundraden i 
antikens Mesopotamien, och den gre-

Sokrates, Platon och Aristoteles 
(internet, modifierad)

Artikelförfattaren, Ordf. Brf 
Morgonstjärnan, Rolf Söder
back, X. Foto: Ulf Wickström
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miljon titlar tros ha beordrats av själv-
aste Gaius Julius Caesar (100–44 fvt.). 
Ptolemaios dynasti hade styrt i Egypten 
i flera hundra år och den Ptolemaios, 
som år 150 evt. skrev i sin Almagest att 
jorden är mittpunkten i världsalltet, var 
en grekisk astronom, geograf och mate-
matiker verksam i Egypten. Denna geo-
centriska världsåskådning skulle vara 
den förhärskande i många sekler ännu. 
Enligt honom skulle molnen, om solen 
var medelpunkten, flyga förbi mot väster 
liksom även alla fåglar och andra saker 
i luften. Alla föremål på jorden skulle 
lämna jorden.”

Utan teleskop hade grekerna kunnat 
se åtminstone fem klara föremål som 
rörde sig bland stjärnorna förutom Solen 
och Månen. Det var planeterna Merkuri-
us, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. De 
resterande planeterna Uranus, Neptunus 
och Pluto tillkom tack vare teleskopet. 
Almagest var en korsning av språken 
arabiska och grekiska och betyder den 
störste. I den finns en stjärnkatalog med 
över 1000 stjärnor med 48 konstella-
tioner eller stjärnbilder. Många sentida 
astronomer/astrologer och övriga veten-
skapsmän har klassat Claudius Ptole-
maios (ca 90–168) som en bedragare 
och bluffmakare.

I mitten av 1400-talet uppstod med 
hjälp av renässansen en vetenskaplig 
revolution inte i en pånyttfödelse utan 
snarare en utrensning av Aristoteles orik-
tiga och självklara satser och som fort-
satte med Niko laus Copernicus (1473–
1543), sedan Tycho Brahe (1546–
1601), Johannes Kepler (1571–1630)  

Aristoteles 7 grundprinciper kan sam-
manfattas så här: 
– Det råder ordning i världsalltet; de 

ädlaste grundämnena är överst,
– jorden är det lägsta av alla föremål i 

världsalltet och därför är den på bott-
nen,

– jorden består av de fyra grundämne-
na luft, vatten, eld och jord. Dessa 
söker sig alltid till varandra, och där-
för stiger luft och eld, men vatten och 
jord faller,

– rörelse i sidled framkallas av våld el-
ler kraft,

– våldsam och naturlig rörelse påverkar 
endast de fyra grundämnena,

– de celesta kropparna/himlakrop-
parna består av ett femte grundämne 
som kallas kvintessens (det väsent-
liga, bästa el. kärnan) och de rör sig 
runt jorden, som inte rör sig och

– himlen är evig och oföränderlig, då 
däremot jorden är föremål för förfall 
och förändring.

För Aristoteles halkade idén med jorden 
som medelpunkt i världsalltet bara in 
i hans vetenskap om universum. Efter-
som Platon hade sanktionerat denna 
tankegång, blev det helt enkelt samma 
självklara sak för Aristoteles att jorden 
stod i alltings mitt. För Platon rörde sig 
himlakropparna i perfekta cirklar runt 
jorden. Aristoteles skulle få en långvarig 
regressiv eller tillbakagående inverkan 
på vårt synsätt på astronomin, men 
vetenskapsmän idag ser honom som 
grundläggare av den moderna vetenska-
pen. Hans stora verk i astronomi ”De 
caelo” (Om himlen) har stått sig i mera 
än 1800 år.

Men om man beaktar hans underliga 
teori om att alla de perfekta himlakrop-
parna kretsar runt jorden som är bristfäl-
lig, kan man kalla det en stjärnlapsus. 

Aristoteles alumn, Alexander den 
store (356–323 fvt.), grundlade sta-
den Alexandria år 330 fvt. I och med 
att hans efterträdare, Ptolemaios I (ca 
367–283 fvt.), lät bygga ett av dåtidens 
största bibliotek i staden kan han kall-
las för vishetens apostel. Här samlades 
och avskrevs, dvs. kopierades för hand 
papyrusrullar på löpande band. Speci-
ellt grekisk litteratur förvarades här, och 
Ptolemaios III (284–221 fvt.), påbjöd 
alla besökare att lämna kvar all den lit-

Kepler antog att planeterna rör sig i ellip
tiska banor runt solen, vilket Newton kunde 
härleda genom att upptäcka planeternas 
rörelselagar. (Illustration: M Gardberg)

teratur man hade med sig. Nu kopierades 
det en hel del, och en man återbördade 
inte originalen men väl kopiorna. Cirka 
750.000 titlar lär ha funnits här innan en 
brand förstörde merparten av alla stor-
verk av Aristoteles, Platon, Euklides och 
många flera.

Nu kom då slutligen en vändpunkt i 
centrumresonemanget. Aristarkos från 
Samos (310–230 fvt.) var en av de första 
astronomer som vågade hävda, att solen 
var centrum i vårt system. Han levde un-
der det andra århundradet före vår tide-
räkning, och han var både matematiker 
och astronom. Hans banbrytande arbete 
består även i hans försök att bestämma 
solens och månens storlekar och deras 
avstånd till jorden. Denna idé fortlever 
in i modern tid tack vare Arkimedes och 
Plutarkos arbeten. Aristarkos fastställde 
att solen var 20 gånger så långt från jor-
den som månen och 20 gånger så stor 
som månen. Dessa uppskattningar var 
en storhet för liten, vilket berodde på 
hans bristfälliga mätinstrument snarare 
än hans resonemang.

Aristarkos antagande att jorden rote-
rar runt solen kunde förklara de dagliga 
rörelserna på himlen. Den iakttagna vin-
keln för solens, månens och planeternas 
banor med den celesta ekvatorn härrör 
sig av lutningen på jordens egen axel. 
Årligen återkommande förändringar på 
himlen såsom planeternas retrograda 
eller tillbakariktade rörelser förklarades 
genom att anta att jorden och planeterna 
kretsar runt solen. På detta sätt blev jor-
den en vanlig planet bland alla andra 
planeter. Dessa bestod då av vanligt ma-
terial, vilket gjorde att de blev helt van-
liga planeter som inte inhyste alla gudar. 
Historiker har länge grubblat över varför 
grekerna förkastade denna nya och ele-
ganta idé med ett världsallt som har en 
sol i centrum.

En förändring i hegemonin om världs-
alltet skedde då romarna besegrade Pyrr-
hus och blev härskare över Medelhavet. 
Detta markerades med att Egypten öpp-
nade en permanent ambassad i Rom år 
273 fvt. I början av det andra århundra-
det blev Roms makt dominerande i stora 
delar av Orienten, och år 63 fvt. hade 
Pompejus eliminerat t.o.m. stora delar 
av dagens Pakistan och Turkmenistan. 
Kejsar Augustus’ tid stod för dörren.

Branden som förstörde närmare en 
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och slutligen Galileo Galilei (1564–
1642). Det var inte någon tacksam 
uppgift att korrigera gjorda misstag och 
fel med tanke på den grekiska filoso-
fens storhet inom metafysiken, retori-
ken, poe tiken, logiken och vetenskapen. 
Även om han lade grunden för studier 
i t.ex. biologin, befanns hans studier 
i  fysik och kosmologi vara felaktiga. 
Många var de vetenskapsmän som till 
och med fick sätta livet till därför att 
de motsatte sig den katolska kyrkans 
mono pol på vår världsbild.

Den arabiska och muslimska fram-
marschen efter profeten Mohammeds 
död år 632, kanske särskilt inom kon-
sten att utforska världsalltet, skapade 
en förändring i vetenskapens värld, i 
synnerhet som den muslimska befolk-
ningen började migrera. De hade beva-
rat de gamla antika alstren i sina egna 
översättningar och i västvärlden satte 
man genast i gång att i en snabb takt 
översätta dem tillbaka till originalsprå-
ken. Men allt sedan Ptolemaios död till 
Copernicus födelse år 1473 finns det 
endast ett tiotal nya anteckningar om 
planeters exakta positioner.

Det finns fem män som på ett an-
märkningsvärt sätt har bidragit till att 
förändra vår uppfattning och kunskap 
om världsalltet på ett entydigt och dra-
matiskt sätt under en period av endast 
144 år, nämligen Nicholaus Copernicus, 
Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo 
Galilei och Isaac Newton.

Copernicus beskrev i sitt verk Om 
himlakropparnas kretslopp hur jor-
den roterar runt sin axel och hur den 
med de övriga planeterna kretsar runt 
solen, vilket skulle komma att kallas 
den heliocentriska världsbilden. Detta 
stod i strid mot den katolska kyrkans 
sanktionerade uppfattning att jorden 
var centrum i vårt universum, en upp-
fattning som hade sådana auktoriteter 
som Aristoteles och Ptolemaios som 
grundare.

Påven Leo X (1475–1521) hade bett 
Copernicus att kontrollera varför vår-
dagjämningen inföll den 11 mars och 
ej den 21. Påven Sixtus IV (1414–1484) 
ville också ha förklaring till felet i den 
julianska kalendern. Copernicus tack-
ade nej till uppdraget, eftersom han 
hade uppgifter om felet och som även 
förklarade att jorden rör sig runt solen 

såsom alla de övriga planeterna. Det 
kunde vara farligt att rubba den katolska 
kyrkans grunder. Indiska lärde, pythago-
réerna och Aristarchos av Samos hade 
åsidosatts av Aristoteles, Hipparchos och 
Ptolemaios till fördel för deras geocen-
triska världsåskådning. De flesta av hans 
skrifter förbjöds av den katolska kyrkan. 
Han dog år 1543.

Följande är Johannes Kepler, vars la-
gar fick stor betydelse för Isaac Newtons 
gravitationsteori. Hans viktigaste bidrag 
till vår världsåskådning är att han kom 
fram till att planeterna rörde sig i ellip-
ser. Tidigare hade planeterna rört sig i 
cirklar, eftersom cirkeln ansågs vara den 
mest perfekta geometriska figuren.

Galileo Galileis bok med titeln Dia-
log om de två världssystemen utkom 
år 1632 och skapade genast kaos. Föl-
jande år ställdes han inför den fruktade 
Inkvisitionen och tvingades avsvärja sig 
allt om den såkallade felaktiga läran. 
Striden gällde heliocentrisk eller geo-
centrisk världsåskådning. Tack vare den 
beskyddande påven Urban VIII (1568–
1644), delvis också Galileos höga ålder 
och nedsatta syn, blev domen mild; hus-
arrest på livstid. Men under den skrev 
han verk om sina fysikaliska teorier som 
senare även skulle ha betydelse för Isaac 
Newton (1642–1727). År 1992 bekla-
gade den katolska kyrkan inkvisitionens 
dom genom påven Johannes Paulus II 
(1920–2005), men det tog hela 8 år 
innan man upphävde domen år 2000. 
Galileo Galilei blev 77 år. 

Sämre gick för filosofen Giordano 
Bruno (1548–1600) som brändes på 
kättarbål den 17 februari år 1600. Han 
hade hört till den hermetiska skolan, 
uppkallad efter Hermes Trismegistos, 

Galileo och Vivani, 
målad av Tito Lessi, 
år 1892. Galileo 
hade en idé om att 
solen är universums 
mittpunkt och att 
jorden snurrar runt 
solen, inte tvärtom. 
År 1632 gav han 
ut boken ”Dialog 
om de två världs
systemen” där 
han ifrågasatte 
den gamla synen 
på jorden som 
universums medel
punkt.

vars lära gränsade till förkristen magi 
och gnosticismen. Därför fick Inkvisitio-
nen upp ögonen och öronen för Gior-
dano, som utbildade sig till präst. Hans 
fel bestod i att hävda att solen var cen-
trum i vår världsbild och att universum 
är oändligt. Han ställdes två gånger in-
för inkvisitionen och däremellan bodde 
han i Frankrike. Man vet ej med säkerhet 
på vilka grunder han brändes på bål, om 
det var den heliocentriska världsåskåd-
ningen eller hans intresse för förkristen 
magi, hermetism och gnosticism som 
tände bålet. För många har han blivit 
en martyr för vetgiriga som vill söka san-
ning och ljus inom vetenskapen.

Ni kanske undrar varför jag har tagit 
upp allt detta; om personer som bidra-
git till att skapa en överensstämmande 
bild av vårt världsallt, hur människan 
under årtusendens gång har förändrat 
vår uppfattning av Skaparens himmel 
och hela jorden? Föreställ er hur vi idag 
skulle kunna sända ut teleskop, satelliter 
eller laboratorier ut i rymden för att ut-
forska den, om den inte hade befunnits 
stämma överens med den verklighet vi 
idag känner till?

Jag måste faktiskt erkänna att det är 
ganska fantastiskt att varje gång vi får ta 
del av vår egen stjärnhimmel kunna luta 
huvudet bakåt och bara sjunka in i det 
kosmiska medvetandet som upplevelsen 
ger, från stjärna/planet till stjärnbild 
som skapats av Den Trefalt Store Bygg-
mästaren antingen i en stor Big Bang 
eller ett långsamt pågående skapande 
av otaliga galaxer, som hela tiden ökar 
i antal och är på väg bort från vårt eget 
system.  

TExT: roLF sÖderBacK, X, o mstJ
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Den mystiska inskriften på ste-
nen lyder: “Lika Godt om verl-
den vet hvem här vilar alt nog 

Gud käner hvad han gjort och uslingen 
välsignar hans minne”. Denna gravvård 
har blivit känd som ”Frimurarens grav”. 
Vården restes av överste Lars Jägerhorn 
och är Helsingfors äldsta officiella min-
nesmärke. Vid detta minnesmärke har 
frimurarbröderna samlats på första maj 
sedan år 1908, först i hemlighet till dess 
frimureriet igen blev tillåtet i Finland 
efter vår självständighet. Denna tradi-
tion har nu fortgått i 108 år.

I dag vet vi, att major Fredrik Grana-
tenhjelm inte var frimurare, men att han 
levde upp till frimureriets ideal är ett 
välkänt faktum. Granatenhjelm omta-
las som en stor välgörare, som hängivet 
och i det tysta ägnade sig åt att hjälpa 
stadens värnlösa barn och nödställda 
familjer. Kajsaniemi var Granatenhjelms 
älsklingsplats dit han ofta vallfärdade. 
Parken hette på den tiden Edbomska 
plantagen och man kan fortfarande före-

Frimurarens grav  
i Kajsaniemi

I Svenska familjJournalen, 
band VI, årgång 1867 får 
man läsa: ”På en liten ens
lig kulle invid vikens strand 
påträffar vandraren en af 
lefvande häckar omgifven 
enkel grafvård, bestående 
af ett oarbetadt gråstens
block med en mystisk in
skrift. Platsen be nämnes 
frimurarens graf, och här 
hvilar, enligt berättelsen, en 
major Granatenhjelm, född 
den 1 Maj 1708 och död 
den 13  December 1784. 
Åtskilliga sägner gå om den 
hädangångne mannens 
hemlighetsfulla samt egen
domliga lif och verksamhet; 
men några tillförlitliga histo
riska data derom torde icke 
finnas.”

ställa sig hur han under sina dagprome-
nader stannade här för att taga det vack-
ra landskapet i sitt ögonsikte.

Konsul A. E. Hjelt hade år 1908 i 
hem lighet kallat samman några frimu-
rarebröder, som utåt träffades för att 
vårda minnet av Granatenhjelm, men 
vars riktiga mål var att återuppliva fri-
murarverksamheten i Finland. Dessa 
bröders dröm gick så småningom i 
uppfyllelse genom att Granatenhjelms 
stiftelse grundades år 1913 och tio år 
senare inrättades Föreningen Granaten-

hjelm r.f. År 1923 inledde också SJL S:t 
Augustin sin verksamhet. 

Föreningen Granatenhjelm är ännu 
i dag en ekonomisk stödförening inom 
Svenska Frimurare Orden i Finland. 
Enligt föreningens stadgar är dess vikti-
gaste ändamål dock att idka välgörenhet. 
Inom välgörenheten kan i dag inräknas 
understöd till olika humanitära ändamål 
och kultur, alla viktiga begrepp för det 
mänskliga välbefinnandet. På detta sätt 
lever Granatenhjelms minne kvar och är 
starkt förankrat i dagens frimureri.  

Som avslutning en beskrivande strof ur Claes Anderssons dikt, 
En morgon vid havet:

”En morgon vid havet med sol, vind, fåglars rop och vingslag 
förstår jag hur vacker världen är. 
För ett ögonblick upplever jag en så häftig lycka 
att jag inte vet om jag vågar leva längre. 
I själva verket har jag redan lämnat allt 
och väntar bara på att jag själv skall komma efter 
Det dröjer en stund och jag har all tid i världen”

TExT: PeKKa aittoniemi, X     foTo: timo daHL, X

    Frimurarnas kransnedläggning första maj

Fr v br Pekka Aittoniemi, X, flankerad av Anders Nyström, IX.
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    Egyptiskt Royal Arch-tempel i Australien

Tillsammans med br Bengt Sandell, X, besökte vi Syd-
ney i slutet av oktober 2015. Med tidigare erfarenhet i 
bagaget så har jag lärt mig att det verkligen lönar sig att 

göra det extra besväret med att ta reda på om det finns lokala 
logemöten när man i alla fall är på väg. I detta specifika fall 
hittade vi på nätet namn och adresser på loger i Australien 
http://www.masons.org.au/ och efter ett mejl fick vi svar på 
var, när och hur. Eftersom man bör informera och kontrollera 
med vår egen Orden att ett besök får göras, så tog vi dess-
utom kontakt med översekreteraren (ÖS) i Stor Capitlet som 
hänvisade oss till den ansvariga brodern för utlandsärenden 
i Stockholm. Vi fick grönt ljus och ett följebrev med oss. Dess-
utom anhöll vi av ÖS om frimurarpass som snyggt ordnades 
på ett par dagar. Ingen förhörde eller kollade våra intentioner 
på något sätt i Sydney, men nog när vi senare under samma 
resa besökte en loge i Hong Kong.

Logen vi skulle besöka ligger i Petersham 30 min med 
tåg sydväst om Sydney och trots att vi hade fått reda på att 
det skulle bli reception i grad I, så var den lokala adressen 
”Egyptian Room” på New Canterbury Road. Såklart var vi 
lite bekymrade om vi skulle hitta rätt. Men, man kunde inte 
missa logen som med stora tydliga frimurarsymboler på väg-
gen vägledde oss fram. Försiktigt steg vi in i byggnaden ca en 
timme innan utsatt mötestid. I nedre våningen på ett relativt 
stort hus hittade vi ett refektorium och togs där emot av en 
äldre dam och en broder (visade sig vara sekreteraren) färdigt 
iklädd ämbetsprydnader. 

Vi blev med ens välkomnade och kände igen varandra tack 
vare e-postväxling. Damen, ämbetsmannens hustru, bjöd på 

Det egyptiska rummet  
i Petersham  Sydney

något smått att äta och dricka. Vi fick sitta en god stund med 
våra ölglas före resten av bröderna kom. Endast en kvart innan 
logen skulle börja kom ytterligare ca 20 bröder till refekto-
riet. Tog sig ett glas vin eller två och några smörgåsar. Så kom 
distriktsstormästaren, som skulle inspektera logen, varvid vi 
försenade kallades till loge. Recipienten kom med oss upp till 
andra våningen, där vi klädde oss i våra respektive prydnader. 
En intressant detalj var att distriktsstormästaren kom klädd i 
sommaruniform, dvs i vit kort kavaj. Orsaken till detta var att 
sommaren hade startat redan i början av oktober. Arbetet i de 
australiska logerna pågår nämligen året om utan sommar-  eller 
vinterpaus.

Men då vi gick in i logelokalen fick vi den stora överrask-
ningen. Arbetet skulle ske i egyptiska rummet, en ytterst vacker 
och annorlunda sal. Salens sandfärgade, ljusa väggar och tak, 
var prytt med kopior av målningar som återfunnits i det som 
kallats ”Dödens bok i Egypten”. Det man på 1880- talet hittade 
i Thebes var papyrus manuskript från ca 1250 före Kristus. 

En mycket ansedd tempelskrivare, Ani och hans hustru Tutu, 
hade valt ut 80 av 200 tillgängliga ritualtexter, böner, hymner 
och besvärjelser som de hade nedtecknat i ett dokument, 78 fot 
långt (24 meter) och 15 tum (38 cm) brett. Detta dokument 
producerades för att sättas med i deras grav för att de sedan 
säkrare skulle kunna genomföra passagen till efterlivet. Skrif-
ten är relativt väl bevarad och finns idag på British Museum 
i London. 

Man hade målat vissa av dessa bilder på väggarna i detta 
egyptiska rum i Petersham. Från början hade dessa väggar och 
tak funnits sedan 1927 i Royal Arch templet i centrala Sydney, 
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men det templet revs i slutet av 1960-talet och friserna från 
egyptiska rummet, bevarades och flyttades till Petersham 1977 
till ett hus som idag används som logelokal. 

Egyptierna hade en stark tro på en gudavärld som styrde 
allt. Solen, månen, krig, kärlek… allting. Därför var religionen 
en viktig del av de gamla egyptiernas liv. På wikipedia kan man 
läsa bl.a. följande om de egyptiska gudarna som omfamnade 
den vackra logesalen: 

”Den viktigaste guden var solguden Ra (Amun-Ra), skaparen 
av världen. Egyptierna trodde att världen från början var ett 
öppet blått hav. Ur havet steg en kulle där det växte upp en 
blå lotusblomma som slog ut, och ur blomman steg Ra, som 
började skapa världen. De trodde att Ra varje natt gjorde en 
resa med en båt över himlavalvet, de trodde att månen var 
båten, som om han befann sig på Nilens heliga vatten. På 
natten seglade han bland andarna i den mörka underjorden 
och kom varje dag fram i soluppgången.”

”Anubis styrde över balsameringsprocessen och följde de döda 
in i dödsriket. När de döda dömdes av Osiris, vägde Anubis 
deras hjärtan mot sanningens fjäder. När Thot (som oftast 
avbildas som en babian, ibisfågel eller människa med ibis-
fågel huvud) skrev ner resultaten, som angav om den döde fick 
inträda i dödsriket eller inte. Anubis var en man med huvudet 
av en schakal och han var gravarnas och balsamerarnas beskyd-
dare. Han skyddade också medicin och örter, vilka han vid 
balsameringen försåg Isis och Nephthys med. Anubis mottog 
mumien i graven, han gjorde munöppningsceremonin och 
skyddade den döde från Ammit, slukaren av de döda. Anubis 
var son till Nephthys och Osiris. Mumien lades i en kropps-
formad träkista. Kistan dekorerades med gudamålningar, ma-
giska besvärjelser och hieroglyfer som lovordade den döde. På 
utsidan av kistan fanns ett par ögon målade så att den döde 
skulle kunna titta ut. På insidan av kistlocket målades en liten 
dörr så att själen skulle kunna lämna kistan. Träkistan lades 
sedan i en större kista av sten, en sarkofag.”

”Osiris var en av de mest centrala gudarna i egyptisk mytologi, 
son till Nut och Geb, make till Isis, fader till Horus, bror till 
Set. Osiris bildade tillsammans med sin hustru Isis och son 
Horus en central gudomlig triad i den egyptiska gudaskaran. 
Ursprungligen var Osiris en fruktbarhets- och sädesgud men 
liksom många andra egyptiska gudar ändrades hans funktion 
med tiden. Osiris personifierade pånyttfödelsen och berättel-
sen om honom utgjorde en förebild för de viktiga egyptiska 
begravningsriterna.”

Du kan läsa mera om Osiris och Set, t.ex. på  
https://sv.wikipedia.org/wiki/Osiris

En intressant detalj under själva receptionen var den öpp-
na diskussionen i logen om recipienten innan han togs in. 
Faddrar och andra höll korta anföranden om den ”ypperliga” 
individen som väntade utanför dörren. Han var inte i något 
särskilt rum utan satt på en stol utanför logelokalen. Den unga 
mannen blev godkänd och infördes varpå receptionen fortsatte 
och avslutades med en bit mat i refektoriet. Tillsammans med 
bl.a. provinsialmästarens hustru och några andra damer.

Hela upplevelsen var mycket stark och jag hoppas kunna 
delvis via bilderna återge en del av det vi med br Bengt fick se 
och uppleva. Det var med vemod vi lämnade platsen eftersom 
man inte i första hand har möjlighet att återvända.  

Gå gärna in på följande två sidor på nätet:
https://mirrorsydney.wordpress.com/2013/11/18/

ancient-egypt-in-petersham-the-egyptian-room-at-the-
masonic-centre/ (en artikel om: “the Egyptian Room at 
the Masonic Centre”)

http://jameswassermanbooks.com/bookofdead-genesis.
html (en artikel om boken “The Egyptian Book of the 
Dead” av James Wasserman)

TExT: KennetH J JÖnsson, iX

De agerande ämbetsmännen 
under kvällen. I mitten provinsial

mästaren Malcolm Sharpe i  
sommarklädsel flankerad av  
de gästande SCFbröderna  
Bengt Sandell, X, till vänster,  
och Kenneth J Jönsson, IX,  

till höger. Foto: Len Jenkins.
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KM, klubba  
och pränika  
på högtidsdag

Det var en aningen speciell högtidsdag som 
S:t Johannes  logen Axel Gabriel Leijonhufvud 
firade i februari. När varande var nämligen 
både KM Tom Waselius och DKM Guy catani, 
broder Karl Gustav Sandelin fick en fin 
utmärkelse och AGL fick en mystisk klubba.

    Det händer i AGL

Att br Tom Waselius fann det 
mödan värt att nedstiga från 
sin kapitelmästarhöjd till ett 

februarislaskande Ekenäs tillsammans 
med DKM Guy Catani var glädjande 
för alla inbitna AGL:are. Br Tom har 
nämligen alltid haft andra frimure-
riska uppdrag i Sverige samtidigt med 
AGL:s högtidsdag vilket har förhindrat 
en medverkan.

– Den här gången kom jag hem i 
förtid enkom för att hinna till er, kon-
staterade han under sitt måltidstal vil-
ket möttes med ett gillande mummel 
bland de församlade bröderna.

Men, vi går händelserna i förväg. 
Prisvärt var det nämligen i logesalen att 
uppleva hur förvånad och förbluffad 
broder Kalle Sandelin blev när kapitel-
mästaren uppmanade kvällens CM att 
eskortera Kalle till podiet.

I det skedet var spänningen och 
överraskningsmomentet olidligt och 
man kunde nästan förnimma de för-
samlade brödernas stegrade blodtryck 
vilket genast lättades av att br Tom, 
utan ytterligare spänningsskapande 
och dramatiska ceremonier, överräck-
te Bröd raskapets förtjänstmedalj – en 
präktig medalj i snyggt etui.

Under Kalles tacktal under brödra-
måltiden underhöll han sedan brö-
derna med att recitera flera strofer ur 
Runebergs Fänrik Ståls sägner och trass-
lade, som det än en gång verkade, också 
in sig hisnade återvändsgränder innan 
han slutligen tog alla lösa knutar och 
till brödernas oförställda förtjusning le-
kande lätt och elegant knöt ihop hela 
paketet. Typiskt Kalle!

Kalle Sandelin blev frimurare redan 
på 1970-talet och som teolog har han 
funnit frimureriet fascinerande.

– Jag gillar framför allt symboliken 
– och naturligtvis all den bekantskap 
jag fått under åren, säger han och er-
känner att han blev djupt rörd över 
utmärkelsen.

AGL:s OM Anders Lindström (t.v.) mottog 
vagabondklubban av Ledstjärnans OM 
Björn Geelnard.
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Vandrande klubba
Med på högtidsdagen fanns också Björn 
Geelnard, OM för SJL Ledstjärnan i 
Marie hamn. Överraskande överräckte 
han under brödramåltiden en ordfö-
randemästarklubba åt AGL:s OM Anders 
Lindström. Och inte vilken klubba som 
helst utan en vagabondklubba som har 
sitt ursprung i en engelsk loge.

Det handlar alltså om en vandrings-
klubba som ska gå från loge till loge. 
Idén kommer från 1980-talet från en 
loge i Halmstad som hade fått en ord-
förandeklubba som påbörjat sin vand-
ring i England. År 1983 överlämnades 
klubban sedan till S:t Johanneslogen 

Ledstjärnan i Mariehamn och på den 
resan är klubban. Var den finns nu är 
fullständigt oklart.

Men, den svenske brodern och vi-
sitatorn Bengt Bengtsson fann på råd. 
Han lät tillverka en ny klubba, gjord av 
svartek från ett förlist svenskt örlogsfar-
tyg – Finska Falken.

Svarteksbiten räckte inte till för 
själva skaftet, det är svarvat i öländsk 
ene. För att göra en lång historia kort 
invigdes klubban förra året i Johannes-
logen Carl i Kalmar i Sverige. Därifrån 
transporterade broder Bengt klubban 
till Mariehamn och Ledstjärnans OM 
Björn Geelnard.

Och nu är svarteksklubban – vaga-
bonden – i AGL.s säkra förvar.

Hur länge blir den i Ekenäs? Vilken 
loge står sedan i tur? Ingen vet, men ett 
är säkert: den ska nötas fler än en gång 
inom AGL:s murar!  

TExT och foTo: Kim isaKsson, Viii

Karl Gustav Sandelin har varit frimurare i 
årtionden. På AGL:s årsdag hedrades han 
med Brödraskapets förtjänstmedalj.
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V i kan detta år se tillbaka på ett 
jubileumsår. Vårt tionde år har 
vi firat i arbetets tecken. Under 

midsommarveckan ordnade vi en in-
struktionsloge i lärlingegraden kring te-
mat Johannes döparen. Det var en sam-
mankomst för hela sjätte fördelningen. 
Vår jubileumsfest begicks i september 
med en välbesökt välgörenhetskonsert 
i Ekenäs kyrka med efterföljande fest på 
restaurant Knipan. 

Manschettknappar, pins och bandhål-
lare med AGL temat har tagits fram och 
jubileumsåret avslutades med en gemen-
sam resa till Ordens stamhus i april detta 
år. Men mest har det varit gott vardags-
frimureri. Jubileer kommer och går och 
blir bara möjliga om vardagsverksamhe-
ten fungerar och utvecklas. Det som inte 
utvecklas avvecklas. Ständiga utmaningar 
möter oss i verksamheten. Varje samman-
komst är viktig, en byggsten i ett byggverk 
vi bara kan ana omfattningen av. 

Med tanke på framtiden och samhälls-
utvecklingen vill jag göra några reflektio-
ner. Historieprofessorn från Lund Dick 
Harrison är djupt bekymrad över den 
okunskap som breder ut sig i den akade-
miska världen: 

”När obildningens apologeter blir tillfrå-
gade om vad de menar med ’andra sa-
ker’ brukar de svara att dagens ungdom 
är bättre på ’social och kommunikativ 
kompetens’ och på att ’ifrågasätta’. Vad 
som menas med det första lämnar jag 
därhän; antagligen avses förmågan att 
sända e-post och nyttja sociala medier. 
Den andra punkten är mer konkret, och 
nog ifrågasätts det. Studenter ifrågasätter 
att jag som professor har rätt att tvinga 
dem att läsa böcker och lära sig saker. 
De ifrågasätter att de inte får betyget Väl 
Godkänt, trots att de i skrift har ådagalagt 
de mest hårresande feluppfattningar om 
allt från romarrikets fall till reformatio-
nen.”

”Sett ur ett övergripande historiskt 
perspektiv är det nya kunskapsföraktet 
farligt. Den som okritiskt söker informa-
tion på Internet, den som inte lär sig att 
medelst baskunskaper applicera källkritik 
på det myller av sakuppgifter som haglar 
mot oss, den personen blir ett lätt of-
fer för reklam och propaganda. De som 
verkligen vinner på den nya obildningens 
expansion är profitlystna affärsidkare i 
webbdjungeln och ljusskygga propagan-
damakare från politiska och religiösa ex-
tremistkretsar, narkotikaliberala gruppe-
ringar och andra sopsektorer av samhället 
som storligen gynnas av bristande insikter 
hos den tilltänkta publiken.”. 

Men i allt detta har människan inte för-
ändrats. Samma behov och livsfrågor 
finns kvar. Vi närmar oss livsfrågorna på 
ett annat sätt i IT-samhället än vi gjorde 
på 1960-talet. 

    S:t Johannes logen Axel Gabriel Leijonhufvud (AGL)

OMtalet 
på AGLs  

högtidsdag 
5.2.2016

I vårt grannland Sverige har den mest 
elementära kunskapen om t.ex. kristen 
tradition, biblisk historia kraftigt för-
svagats. Det som varit fundamentet för 
Sverige har vittrat sönder p.g.a. okun-
skap. Människan blir vilsen i ett sådant 
sammanhang. En annan professor, Owe 
Wikström, har undersökt detta och kon-
staterar gång på gång att människan har 
ett behov av helighet och livsåskådning. 
Det är ett behov som alltid måste fyllas på 
något sätt. Om man i sin livsmiljö inte får 
kognitiv kunskap om historia och rötter 
ersätter man det med annat. Det blir ett 
tillstånd av vakuum som gör oss oskyd-
dat mottagliga för allehanda influenser 
som vill fylla vårt behov av helighet. Men 
heligheten behöver alltid en ram, den 
behöver prövas mot historia och rötter. I 
klartext betyder det att om referensramen 
bryts sönder i ett samhälle som byggts 
på kristen etik och tradition inträder ett 
tillstånd av vakuum och osäkerhet, en 
marknad oskyddad för allt som tränger 
på. Ledfyrarna slocknar. Osäkerheten 
tar över och människan vilseförs att tro 
att hon fritt kan välja, när hon de facto 
kommer att styras av den som innehar 
makten. Människan behöver rötter och 
kunskap om sitt liv och en bakgrund för 
att finna sin väg genom tiden. Hon behö-
ver ett språk som tolkar livet.

Vårt land ser ännu annorlunda ut. 
Men det är ingen självklarhet att kristen 
tro och tradition är viktiga i människors 
liv. Min uppfattning är att på djupet re-
flekterar vi på allvar över vårt liv och dess 
mening, vad som är rätt och vad som är 
fel, och vår längtan efter kärlek följer oss 
varje dag. Det subjektiva har ersatt det 
kollektiva. Vårt samhälle är individcen-
trerat, ändå är vi ingenting som individer 
utan vårt samhälle. Man kan bara vara 
unik i ett sammanhang. 

Med detta som bakgrund kan vi tänka 
på frimureriets framtid och på SJL AGL i 
synnerhet, denna jubileumsdag. AGL som 

OM Anders Lindström 
Foto: Kim Isaksson
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har som sin uppgift att på sitt geografiska 
område vårda om det frimureriska i gra-
derna I-III och ha den stora glädjen att 
välkomna nya Johannesbröder som kan 
växa in i Orden och i det goda frimureriet 
ge och erbjuda dem goda förutsättningar 
för arbetet med den ohuggna stenen. Vi är 
glada att expandera för det är en livskraf-
tig följd av vårt arbete med grunduppgif-
ten i AGL. Johanneslogens grunduppgift 
skall alltid slipas och förkovras. Slentrian-
mesigheten skall rensas bort. Varje sam-
mankomst skall vara unik, varje reception 
individuell. Varje broder sedd och mött. 
Om viktiga element fattas i ingången till 
frimureriet blir den fortsatta vandringen 
krånglig och otydlig. 

Därför har också det frimureriska arbe-
tet klara ledfyrar. Dessa ledfyrar skall vara 
tydliga redan i Johannesgraderna i den 
utsträckning ritualerna det medger. Fri-
mureri är inte ett svamlande och tyckande 
och kännande och hummande. Ritualens 
stringens och upprepning är inte ett själv-
ändamål eller en mätare på vår förmåga 
att upprepa, lära oss utantill. Ritualens 
stringens och återkommande koreografi 
och replikskiften finns till för att inskärpa 
det som är viktigt i frimureriet, vilka verk-
tyg vi skall använda för att uppnå de mål 
orden uppställer. 

Några ledfyrar. Orden vilar på kristen 
grund. Det handlar om ödmjukhet inför 
Gud och omsorg om sin medmänniska 
enligt Jesu ord i det dubbla kärleksbudet. 
Det handlar om solidaritet och konse-
kvenser i vårt dagliga liv. Etiken kon-
kretiseras bland annat i våra dygder: 
tystlåtenhet, måttlighet, försiktighet och 
barmhärtighet. 

I fördjupningen av dessa stora begrepp 
kommer man lätt in på vardagens möten 
och avgöranden. De etiska dygderna är 
som ledfyrar, påminnelser om hur man 
kan tänka i vardagen och applicera dem 
på sin egen situation. Logearbetet påmin-
ner oss om dessa dygder. På oss ankom-
mer det att efterfölja dem, dock inte för att 
vinna individuella poäng utan helt enkelt 
därför att de leder livet rätt. Vi leds rätt. Vi 
kan bli dem vi var ämnade att vara. 

Det är viktigt att vi vet vart vi är på 
väg. Annars når vi aldrig målet. Arbetet 
i logen skall kongruera med vårt sätt att 
vara i vardagen. Här skall inte tyckas och 
svamlas. Det är klart att vi alla på vårt 

subjektiva sätt närmar oss Ordens grund-
satser och mål. För att vi skall kunna till-
godogöra oss etiken och de höga målen, 
måste dessa landa hos oss, men inte så att 
vi lämnar en del och håller oss till andra. 
Frimureriet är inte ett smörgåsbord, 
där man plockar och väljer, vrakar och tar 
till sig. Frimureriet är mera att likna vid 
en genomtänkt helgjuten middag man lär 
sig att förstå och njuta av och som utgör 
en helhet. Frimureriet är inte en logeisole-
rad företeelse, det har med vardagen och 
dess beslut att göra. Det får inte bli så 
att vår trovärdighet spricker i tusen 
bitar i vardagen.

Frimureriets framtid vilar på dess 
fördjupning. Det är av första rang och 
vikt att nya främmande sökande vet till 
vilket sammanhang de kommer och 
vilka som är våra grundvalar. Man kan 
inte luras med, men man får gärna vara 
nyfiken och vilja lära sig nytt. Inlärning 
är förändring.

Frimureriet bygger sin verksamhet på 
sina grundvalar och kring det heliga och 
kring mysteriet människan med allvar 
och i akt och mening att skapa något gott. 
Här saknas förenklade ”gör det själv ” 
metoder med vars hjälp du blir en bättre 
människa. Här gör man arbetet själv i lo-
gens hägn och i bröders gemenskap. 

Vi tror att det som sker i logerna och 
vid sammankomsterna bidrar till vår ut-
veckling som människor och slår vakt om 
det heliga och omistliga, det fullkomliga, 
det som skall göra livet sannare. Vi tror 
inte på hemliga ord eller koder. Men vi 
tror på människan som evighetsvarelse 
och med en längtan efter det fullkomliga 
i ofullkomligheten, att på nytt putsa verk-
tygen, lära sig av misstagen och fortsätta 
arbetet trots misslyckanden och mot-
gångar. Vi tror på nyfikenheten att med 
frimureriska verktyg och målsättningar i 
bröders sällskap upptäcka vem man är. 

Till de frimureriska verktygen hör 
samvetet som leder oss och som ständigt 
bör kalibreras, eftertanken som fördju-
par förståelsen och självinsikten och 
dialogen som öppnar upp för förnyade 
insikter, upplevelser och interaktion. Det 
frimureriska handlar om att bli den man 
var ämnad att vara. Att beröras och berö-
ra. Att övervinna det onda med det goda.

Bröders gemenskap och väl. Vi kan 
se tillbaka på ett aktivt år med välbesökta 
sammankomster. Det är glädjande och rö-
rande. Min uppfattning är att vi lämnat 
sammankomsterna styrkta och gladare 
till kropp och själ. Mina bröder, vår sam-
fällda uppgift är att ta hand om bröderna. 
Kan vi på denna punkt förkovra oss? Tar 
vi hand om varandra på ett bra sätt? Hur 
kan vi hjälpa varandra på den punkten? 
Brödernas möten utgör en viktig del av 
gemenskapens förkovran. Hur förvaltar vi 
dessa möten? Hur tar vi hand om bröder 
som inte synts vid sammankomsterna 
på en längre tid? Tröskeln kan höjas att 
komma med. Faddrarnas roll är därvidlag 
viktig. 

Som människor möts vi på vägen. 
I gemenskapen skall det finnas rum att 
tiga och att tala. I bröders möten skall 
det finnas rum för det individuella, det 
personliga. Brödragemenskapen är den 
bästa platsen att praktisera frimureriska 
dygder. Vid våra sammankomster skall 
det finnas plats för skratt och allvar. Det 
skall finnas plats för det subjektiva i den 
kollektiva gemenskapen. Stunden vi delar 
vid logesammankomsterna och brödra-
måltiderna skall få bli till glad gemenskap 
med utrymme för tankar att utbytas och 
interaktiv fördjupad förståelse och upp-
täckt.  

TExT: anders LindstrÖm, iX, om sJL aGL

Det frimureriska vägleder oss lik ledfyren 
vägleder sjöfararen. Ledfyren står på fast 
grund. Den är sann och orubblig. Den 
varken dömer eller kritiserar och den är 
alltid redo att hjälpa – i ur och skur! På 
bilden Jussarö fyr (internet)
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Länge hade Brödraföreningen Hans Henrik Boije i Tam-
merfors varit en vit fläck på många av de åländska brö-
dernas frimurarkarta, men fem år efter dess tillkomst 

kom vi till skott och förlade ett besök där. ”Wenn man eine 
Reise tut kann man etwas erzählen.”

Vi hade länge talat med brödraföreningens ordförande, 
broder Per Fröberg, om att vi från Åland skulle göra ett be-
sök med vår fina frimurarkör Chorus Latomorum Alandiae 
under ledning av den eminente dirigenten och entusiastiske 
körledaren Tom Björkman, tredje talman i Brödraföreningen 
Morgonstjärnan (Brf. MStj.). Broder Pers far, Thorvald Fröberg, 
innehavare av Ordens Hederstecken, hade ofta ställt upp och 
assisterat Brf. MStj och gjort många besök hos oss på Åland. 
Så nu äntligen verkställdes projektet genom att Randolph Ber-
gendahl, tredje vice ordförande i Brf. MStj., åtagit sig rollen 
som reseledare och inspicient. 

Vi hade även lyckats övertala broder Anders Gabriel Sund-
ström, andre musikföreståndare i samma brödraförening, att 
bistå med ackompanjemang till sångerna. Med på resan var 
även förutvarande ordförande mästaren för SJL Ledstjärnan, 
broder Karl-Erik Williams, och ordförande för Brf. MStj., bro-
der Rolf Söderback, vilka två även närvarit vid konstituerandet 
av Tammerfors föreningen och broder Per Fröbergs installation 

    Åländskt Tammerforsbesök

som föreningens första ordförande år 2011. Broder Per hade 
även besökt Åland vid min installation den 7 oktober 2010.

Lördagens reception hade förlagts redan till kl. 13.15 med 
tanke på vårt researrangemang. Med körens 24 medlemmar 
och alla andra deltagare var vi ca. 70 bröder som fick ta del av 
en reception i grad II, vilken flöt väl och smidigt med trenne 
recipiender. Körens deltagande i gradgivningen kändes bra, 
trots att akustiken i själva logesalen och med så många närva-
rande kändes en aning dämpad. Utöver de fastställda sångerna 
sjöng kören även ”Dir Seele...” av Mozart och ”Under rönn och 
syren” av Palm. Emellertid tror jag mig nog ha förnummit en 
hel del nöjda nunor i logen, ty förutom den fastställda musi-
ken i ritualen spelade broder Anders en mycket stämningsfull 
musik, som helt klart förhöjde upplevelsen av logearbetet. Han 
är och förblir en tillgång!

Broder Tom Björkman bidrog med en hel del annat än en-
bart körmusik, för han hade fått det ärofulla uppdraget att tala 
till recipienderna. Detta förbryllade oss åländska bröder inte 
på något vis, för han är ju tredje talman i vår brödraförening 
Morgonstjärnan och har dessutom varit talman i SJL LedS i 
några år. Så vi fick oss serverat ett innehållsrikt och mycket 
givande tema om vänskap, vilken ju inte ens i denna grad 
kan undvikas.

Kanske dispensen, det glada återseendet med våra vänner 
bröder och den myckna sången bidrog till att vi trots givande 
och angenäma samtal vid brödramåltiden började snegla på 
våra klockor och mobiler, för busschauffören hade gett oss 
ett ultimatum till kl. 18.00 för avfärd mot Åbo och färjan 
till Åland. I denna stressiga situation och dilemma mellan 
att stanna och ta in på hotell eller följa chaufförens direktiv 
blev vårt tack och avsked en aning allt för hastigt, men vi får 
väl bättra oss till nästa gång. I alla fall lät vi till avsked Tam-
merforsbröderna förstå att de är hjärtligt välkomna till Åland 
och Mariehamn i höst, då ny ordförande för Brödraföreningen 
Morgonstjärnan installerar sig lördagen den 1 oktober.  

TExT och foTo: roLF sÖderBacK, X, o mstJ

Tammerfors  
ej längre  

vitt

Broder Anders 
Gabriel Sundström 
talar om Franz Liszt 
vid brödra måltiden.
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Som tidigare berättats i denna 
tidning planerade SCF utbild
ningen en lansering av en ny 

utbildningsprodukt inom sjätte för
delningen (SCF). Produkten, som 
kallas för Utbildningsportalen, är 
datorbaserad i multimedia format. 
Syftet med Utbildningsportalen är 
att erbjuda bröderna en ny form av 
studieredskap som de kan använda 
för att förkovra sig i den konungsliga 
konsten (DKK). Denna typ av utbild
ning används i den allmänna världen 
i många branscher, bl.a. inom flygin
dustrin för utbildandet av piloter och 
annan personal. 

Bakgrund – Projektet har sitt ursprung 
i ett medlemsinitiativ och inleddes re-
dan i januari 2012. Det är frågan om 
ett nyskapande utbildningsprojekt inom 
hela Svenska Frimurarorden och projektet 
har sin förankring i ett mandat från Ut-
bildningsdirektoriet (UD) i Stockholm 
år 2012. Det ansågs lämpligt att genom-
föra ett dylikt pilotprojekt inom Sjätte 
fördelningen (SCF). 

    Det händer inom SCF Utbildningen

Om Utbildnings-
portalens lansering 
under året 2016

Lanseringen – Den ursprungliga planen 
var att ro i hamn en första lansering av 
produkten under hösten 2014 men 
tyvärr höll inte tidtabellen. Materia-
let skickades för granskning till Loge-
direktoriet (LD) och det sista adminis-
trativa tillståndet för Utbildningspor-
talen utfärdades av OSM Strömberg i 
november 2015. Parallellt med detta 
slutfördes planeringen av de adminis-
trativa rutinerna. Den senast versionen 
av den använda programvaran orsakade 
några sista modifikationer av datorerna 
varefter den administrativa dokumen-
teringen och allt annat färdigställdes i 
början av 2016. 

Lanseringen av Utbildningsportalen 
inom SCF gick av stapeln 21.03.2016 i 
Helsingfors och i och med detta eve-
nemang skrevs också en liten bit av 
frimurerisk historia inom Svenska Fri-
murare Orden. En dryg vecka senare var 
det bröderna i Östra Nyland och Borgå 
frimurarsamhälle som låg i turen. I april 
månad lanserades produkten även i 
Åboland – vid Åbo frimurarsamhälle 
och i västra Nyland – vid Ekenäs fri-

murarsamhälle. Lanseringen på Åland 
och i Österbotten och vid Tammerfors 
frimurarsamhälle planeras ske innan 
sommarpausen. 

Men var kan jag ta del av allt detta? 
Utbildningsportalen är en datorbaserad 
utbildningsprodukt i multimedia for-
mat och studierna utförs vid logebiblio-
teket. Envar broder kan av bibliotekarien 
vid logebiblioteket låna en bärbar dator 
och hörlurar för presentation av studie-
materialet. Detta pilotprojekt omfattar 
inledningsvis enbart utbildningsmaterial i 
grad IV-V. Målet är att Utbildningsporta-
len i framtiden skulle omfatta samtliga 
arbetsgrader. 

Bibliotekarierna och de lokala utbild-
ningsansvariga på de orter där produk-
ten har lanserats har blivit utbildade i 
administrationen av denna utbildnings-
produkt. SCF Utbildningen har beslutat 
att i samband med lanseringen depo-
nera en bärbar dator som är specifikt 
konfigurerad enbart för detta bruk vid 
varje frimurarsamhälle inom sjätte för-
delningen. 

I skrivande stund i slutet av april må-
nad är lanseringen utförd i frimurar-
samhällena i Helsingfors, Borgå, Åbo 
och Ekenäs. Lanseringsdatum för Ma-
riehamn, Tammerfors och samhällena 
i Österbotten är ännu inte fastslagna. 
Syftet är att koordinera detta evenemang 
med enheterna innan sommarpausen, 
så att produkten i praktiken skulle vara 
lanserad inom hela fördelningen då ar-
betsterminen kört igång på hösten. Vän-
ligen kolla logens anslagstavla och din 
murare-epost. Vi försöker med hjälp av 
den lokala enhetens sekreterare skicka 
ut en inbjudan i god tid innan lanse-
ringsevenemanget.  

TExT: dan KniF, X, astm

Fr v.: KM Tom Waselius mottar 
utbildnings projektets slutprodukt 
(Utbildningsportalen) av Gunnar 
Nyström, X, i närvaro av projektets  
ordförande Dan Knif, X.
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    Fritid

Dags att gnugga kryssknölarna igen...
Om du vill delta i tävlingen om ett pris ska du sända in lösningen senast den 20 juli 2016 till: Rolf Söder-
back, Skarpansvägen 23 A 6, 22100 Mariehamn. Du kan även skicka din lösning, som ett skannat 
dokument, per e-post till rolf.soderback@frimurarorden.fi  
Lösning och segrare publiceras i nummer 3/2016 av Föreningsbandet. Priset kommer på posten.  
Glöm inte att ange ditt namn och adress när du skickar in din lösning på krysset.
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Storchaptret för Royal Arch i Finland och  
Finlands Storloge för Märkesmästarmurarna

bjuder  in bröderna i SCF med minst gr VI  
att deltaga i

Storchaptrets för Royal Arch i Finland XXIII  
Royal Arch seminarium 28 – 29.7.2016

samt i

Finlands Storloge för Märkesmästarmurarnas  
Lakikivi seminarium 29. – 30.7.2016.

Seminarierna hålles i de finska frimurarnas 
kurscentrum i Sompala,  

Pohjaintie 149, 72300 Vesanto.

Kom med, fördjupa dina frimureriska kunskaper 
genom att deltaga. Vi försöker ordna med 

gemensamma transporter.
Är du intresserad att deltaga,  

tag kontakt med broder  
Guy Catani, guy.catani@frimurarorden.fi  eller  

0400-447890 senast 31.5.2016

Lösningen till krysset i nr 1 • 2016
Som inlämnare av rätt lösning och därmed även vinnare i 
kryss nr 1/2016 blev Kid Kyrklund. Priset kommer på posten. 
Vi gratulerar!
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ordens stormästare Har FÖrordnat 

odontologie licentiat Klas silfverberg, x, som ordförande för Brödraföreningen  
Morgonstjärnan (Mariehamn) fr.o.m. 1.10.2016.

utdeLade HederstecKen inom stor caPitLet i FinLand

Stor Capitlets Förtjänstmedalj (SCFF) 9.4.2016 till ulf Jansson, X, ÅBO och 23.4.2016 till  
Håkan Lindberg, x, MARIEhAMN.
Det Finska Frimureriets Utmärkelsetecken (FFU) 6.5.2016 till Björn nyberg, x, VASA
Brödraskapets Förtjänstmedalj (BFM) 4.3.2016 till Kaj Hellund, X, JAKOBSTAD, 9.3.2016 till  
Folke nyberg, X, BORGÅ och 1.4.2016 till Harry dahlström, x, ÅBo.

recePtioner i stor caPitLet i FinLand

Grad iX 23.1.2016
Klas-Göran mattsson MARIEhAMN
Patrik Flinck hELSINGfoRS
Per Fröberg hELSINGfoRS
stig Bäcklund BoRGÅ
edgar Vickström JoMALA
Per-ove Karlsson MARIEhAMN
Gerts Friman MARIEhAMN
nils-erik Larsson STocKhoM
Lars-Johan Palundi STocKhoLM
sven Bengtsson SoLNA

Grad X 30.1.2016
stefan Kuni KoTKA
ralf Hellman MARIEhAMN
Johan Bahne ST KARINS
Paul riissanen KRISTINESTAD
ray Johansson BoRGÅ
dick Bergendahl TJUDÖ
tony riissanen ÅBo
antonio Johans LEMLAND
ulf toivonen MARIEhAMN
Henry Backlund MoLPE     

Grad Vii 24.2.2016
Kari-Pekka tarko TAMMERfoRS
timo Vetriö MARIEhAMN
Håkan Järvinen ToLKIS
roger sandberg BoRGÅ
Lars Husberg VANDA
michael Perander PARGAS
stefan Blomqvist MARIEhAMN
tommy Hellsten SIBBo

Grad iX 5.3.2016
Jens Kåla KARLEBY
Kenneth Jansson ESBo
Karl-erik Lindén RESo
anders Fredriksson NEDERVETIL
Fred Kosk hELSINGfoRS
Kim Jansson SUNDoM
niklas Zitting ESBo
andreas ahlfors hINDhÅR
Bjarne Å Karlsson ÅBo
stellan Hartman ÅBo
nils-erik Persson ÅBo
ulf Larsson-Flink  SoLNA (Sverige)

Grad Vii 5.4.2016  
niklas sontag VANDA
matti Huvila ÅBo
Bernt Bergman EcKERÖ
Peter stålström GRANKULLA
Henrik Karlsson ST KARINS
Johan stenström BoRGÅ
Henrik Lenck hELSINGfoRS

Grad X 3.5.2016
Fred Wilén hELSINGfoRS
tönis tamm TALLINN (Estland)
rabbe Lindholm hANGÖ
Jan-erik corin KRoNoBY
carl-Johan Berlin ÅBo
anders stenbock KYRKSLÄTT
Georg Liljestrand hELSINGfoRS
olof danielsson ÅBo

recePtioner i ÖsterBottens steWardsLoGe

Grad Viii 8.4.2016 
mathias rönnlund VASA
anders dahlbäck VASA
Kristian Bengts VASA
Kim Viitala KARLEBY

Grad Viii 22.4.2016
Kim Westerlund VASA
Jesper Wikström JAKoBSTAD
Gert nyström KARLEBY
Johan Björkskog  NYKARLEBY

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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antagna till s:t Johannes logen s:t augustin

Psykolog
mathias hELLSTEN
Född: 26.11.1978 i Esbo
faddrar: Tommy hellsten
 Göran Andresson
Telefon: 050 344 1632
Recipierat: 28.01.2016

Byggherrekonsult
claes STIGZELIUS 
född: 06.06.1958 i helsingfors
faddrar: Tom Anderzén
 Lars husberg
Telefon: 040 512 2388
Recipierat: 05.02.2016

Elplanerare
matts SILVoNEN
Född: 09.02.1990 i Esbo
faddrar: Björn finne 
 Bengt hellström
Telefon: 040 311 2824
Recipierat: 04.03.2016

företagare
Björn ANDERSSoN
Född: 12.09.1969 i Vanda
faddrar: Bengt hellström
 JanErik Eklöf
Telefon: 040 561 2636
Recipierat: 11.03.2016

fysioterapeut
mikael ALLENIUS
född: 16.04.1971 i helsingfors
faddrar: henrik Wikström
 Bo Lillqvist
Telefon: 040 582 5656
Recipierat: 07.04.2016

Andre styrman 
michael Dannberg
född: 13.03.1966 i Kyrkslätt
faddrar: Kaj Pettersson
 Lars Jakobsson
Telefon: 040 543 70 48
Recipierat: 21.04.2016

antagna till s:t Johannes logen s:t Henrik

Kaptenlöjtnant
dag NYLUND
född: 09.01.1959 i Åbo
faddrar: Kim Mattsson
 Mikael Rajamäki
Telefon: 040 589 9771
Recipierat: 21.01.2016

Utvecklingschef
Gunnar LAURÉN
född: 07.06.1965 i Pargas
faddrar: Kari Kerke
 Ralf Juslin
Telefon: 040 555 0108
Recipierat: 23.01.2016

ostmästare
robert NYMAN
Född: 21.03.1959 i Kimito
faddrar: Mikael Rajamäki
 Kim Mattsson
Telefon: 050 331 9273
Recipierat: 04.02.2016

Sjökapten
tony KARLSSoN
Född: 18.05.1972 i Vasa
faddrar: Robert Stolpe
 Thomas Lundström
Telefon: 044 762 3411
Recipierat: 18.02.2016

Verkställande direktör
nils GRÖNBERG
Född: 24.09.1958 i Åbo
faddrar: Larshenry Björklund
 Lasse Lindh
Telefon: 0400 5245 650
Recipierat: 25.02.2016

Studerande
andreas SKRIfVARS
Född: 27.09.1989 i Åbo
faddrar: BengtJohan Skrifvars
 Patrik Palm
Telefon: 044 327 0989
Recipierat: 28.04.2016

antagna till s:t Johannes logen Korsholm

Gymnastiklärare
thomas Anders fRIMAN
född: 30.04.1971 i Närpes
faddrar: Bengt Klemens
 Jarl Söderholm
Telefon: 040 738 1971
Recipierat: 11.12.2015

Area Sales Manager
Håkan Ingmar BERGQVIST
född: 14.01.1961 i Lappfjärd
faddrar: Mats Östergård
 Jarl Söderholm
Telefon: 
Recipierat: 29.01.2016

    Antagna bröder
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Bilförsäljare
tom Mikael hAGA
Född: 24.03.1960 i Karleby
faddrar: Tom Söderholm
 Jarl Söderholm
Telefon: 044 550 2146
Recipierat: 11.03.2016

Vaktmästare
Kim Georg Runesson ÅLANDER
Född: 13.12.1978 i Jakobstad
faddrar: Jesper Wikström
 Johnny Kakkuri
Telefon: 050 596 7118
Recipierat: 15.04.2016

antagna till s:t Johannes logen Ledstjärnan

Pensionär
Kjell JANSSoN
Född: 21.08.1958 i Sottunga
faddrar: Sverker Jansson
 KlasGöran Mattsson
Telefon: 040 543 8129
Recipierat: 13.01.2016

Placeringschef
Hannes BYSKATA
Född: 25.07.1977 i Dragsfjärd
faddrar: Mårten Wallendahl
 Niklas holm
Telefon: 050 559 8968
Recipierat: 10.02.2016

Skoldirektör
mathias ERIKSSoN
Född: 29.06.1970 i Åva
faddrar: Randolph Bergendahl
 Dick Bergendahl
Telefon: 0457 516 7156
Recipierat: 16.03.2016

antagna till s:t Johannes logen s:t Peder

chef för internationella ärenden
Peter Mikael fINELL
Född: 25.04.1972 i Gamla Karleby
faddrar: hemming Renlund
 carlGöran henriksén
Telefon: 044 725 0012
Recipierat: 22.01.2016

Verkstadschef
rainer SMEDS
Född: 31.12.1962 i Solf
faddrar: håkan Masar
 L Stefan Brännkärr 
Telefon: 0400 665 401
Recipierat: 19.02.2016

Projekt Manager
Joakim TUoMI
Född: 22.08.1969 i Jakobstad
faddrar: Petri Kopsa
 Lars Gunnar
Telefon: +41 7630 79981
Recipierat: 22.04.2016

antagna till s:t Johannes logen tyrgils

fotograf
Kare BoNSDoRff
född: 31.07.1957 i helsingfors
faddrar: Kurt Krogell
 Stefan Borg
Telefon: 050 351 2345
Recipierat: 13.01.2016

Service expert
Patrik Bergman
Född: 10.04.1972 i Borgå
faddrar: håkan Järvinen 
 Jan Vikström
Telefon: 050 304 5668
Recipierat: 27.01.2016

filosofie magister
eric hEDMAN
född: 31.03.1969 i Åbo
faddrar: fride hedman
 fredrick von Schoultz
Telefon: 040 745 8575
Recipierat: 10.02.2016

Pensionär
John LÖNNQVIST
född: 30.05.1959 i helsingfors
faddrar: harry hänninen 
 Kurt Krogell
Telefon: 0400 404 354
Recipierat: 23.03.2016

Diplomingenjör
Lars-Johan NYhoLM
född: 07.03.1958 i Borgå
faddrar: Kurt Krogell 
 KjellÅke Johnsson
Telefon: 040 527 4023
Recipierat: 09.04.2016

antagna till s:t Johannes logen axel Gabriel Leijonhufvud

officer
andreas Nikolai JUNG
Född: 02.08.1973 i Karis
faddrar: Peter Lindblom
 Niclas von Bonsdorff
Telefon: 040 590 5073
Recipierat: 27.01.2016

Äldre konstapel
Patrik henry ÖhMAN
Född: 23.11.1969 i Helsingfors
faddrar: Tomas hanell
 Martin Kevin
Telefon: 050 527 3045
Recipierat: 24.02.2016

Kassadirektör
Tom stefan hÖGNABBA
Född: 02.03.1969 i Ekenäs
faddrar: Thomas Dahlström
 Martin Kevin
Telefon: 040 754 6804
Recipierat: 04.04.2016





Etikettskrivare - Tarraskrivare - Kvittoskrivare
Kassalådor - Streckkodsläsare

Verktyg för handeln

www.priimadata.fi

Tack för ett gott
samarbete och

 Trevlig sommar
önskar

Annegatan 1, 00120 Helsingfors
tel. 09 616 621   info@hotelanna.fi

www.hotelanna.fi

SERVTEC Oy Ab
0500-564 227 0400-196 426

Begravningsbyråer
NYMAN & Co Ab

www.hautausnyman.fi

Oy S.W. Lauritzon & Co Ab,

Helsingfors

    Sparbanksföljetong

Mysteriet med spar banks bössan i OM-rummet 
på Nylandsgatan fick sin naturliga förklaring 

när fOM för SAL Phoenix, br Peter Elg, X, ringde upp 
 redaktionen. Han kunde berätta att sparbössan härstam-
mar från SAL Eugen i Örebro, som på 1990- talet hade 
gästat Helsingfors och Phoenix. De hade med sig som 
gåva två sparbanks bössor som de hoppades att kunde 
användas i samband med logens insamlingar till de be-
hövande. Den andra sparbössan finns numera på spegel-
bordet mellan två ljusstakar i aulan på Nylandsgatan.  

TExT: martin GardBerG, iX

Sparbanksbössan  
i oMrummet
(följetong från tidningens föregående nummer)

Örebro sparbanks 
sparbössa. (internet)
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