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Mina bröder!

    Ledaren

Så här i början av hösten är det en förmån att kunna och få minnas sommaren som 
gått. De långa ljusa dagarna och de ljusa varma nätterna. Alla härliga dofter från som-
marblommorna på ängarna, från saltstänket på havet och från skogen med alla blåbär 

och smultron. Hur härligt gott smakade inte och doftade inte alla svampar vi plockade, alla 
jordgubbarna, vinbären och krusbären. Vilken doft i köket då vi syltade och saftade alla bär 
vi plockat. Hur fantastiskt var det inte att ur den egna trädgården krafsa fram nypotatisen, 
plocka dillen och persiljan, känna doften av den nykokta nypotatisen, öppna en burk sill 
eller skära upp den själv fångade och gravade siken eller laxen. Hur gott doftade inte den 
nyhuggna veden och röken från bastun. 

Hur kul var det inte med alla goda vänner på besök och de besök vi själv gjorde. Alla de 
upplevelser vi fick tillsammans med våra nära och kära. Jag tycker att det gamla svenska 
ordspråket: ”Livet är inte dagarna som gått utan dagarna vi minns”, väl beskriver alla våra 
minnen och förnimmelser av den gångna sommaren. Låt oss vara tacksamma för den 
gångna sommaren och de minnen vi har av den. Jag tycker att dikten ”Skogsjön” av Edith 
Södergran ger en fantastiskt fin bild av den gångna sommaren

Jag var allena på en solig strand  
vid skogens blekblå sjö,
på himlen flöt ett enda moln 
och på vattnet en enda ö.  
Den mogna sommarens sötma dröp 
i pärlor från varje träd  
och i mitt öppnade hjärta rann 
en liten droppe ned.   

Mina bröder, efter sommaren och alla de minnen vi har av den, har vi igen för månen att 
kunna inleda en ny arbetstermin med alla besök i logerna och brödra föreningarna, att 
igen få träffa våra bröder och att tillsammans få uppleva det budskap som vårt frimureri 
förmedlar och ger oss. 

Jag ser fram emot att igen få träffa er alla
Guy Catani
FDKM
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Brr Robert Stolpe och Carl-Gösta 
”Jösse” Eklund tar emot och delar 
ut namnlappar till de 71 bröderna. 

Det är Jösse som sedan Havskronas start 
fungerat som mötets arrangör. Henrik 
Sundström överräcker en präktig bords-
flagga med frimurarkorset till Havskrona 
innan föredraget börjar.

Br Kurt-Erik Långbacka ser ut att vara på 
strålande humör när han tar till orda. Före-
draget heter ”Wolfgang Amadeus  Mozart 
– en bemärkt frimurare”. Han berättar 
om kompositörens uppväxt, om att han 
blev frimurare 1784 vid 28 års ålder och 
placerar detta in i ett samhällsklimat som 
stundvis är emot frimureri. Talet varvas 
med korta prov på kompositörens musik.

    Frimureriska toner på Nagu

Mozarts frimurarsymbolik 
intresserade på Havskrona

Det är den 6 juli då min fru 
Nina och jag besöker sommar-
samlingen Havskrona i Nagu 
för första gången. Vi har varit 
på gemensam rund vandring 
för bröder och damer på 
Själö. Nu följer Kurt-Erik 
Långbackas, X, föredrag om 
Wolfgang Amadeus Mozart 
med efter följande middag på 
restaurang L’Escale. Damerna 
samman kommer i L’Escales 
grilltak.

Föredragshållaren Kurt-Erik Långbacka, X, talar under rubriken ”Wolfgang Amadeus 
Mozart – en bemärkt frimurare”.

Mozart-föredraget kan i sin helhet läsas på www.foreningsbandet.info
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Under perioden före receptionen i 
grad I skall Mozart ha plågats av döds-
tankar och grubblat på religiösa pro-
blem. Jag tänker på hur sådana existen-
tiella frågor kan påverka en konstnärs 
värderingar – den livsviktiga grunden 
han eller hon utgår ifrån i sitt arbete. 
Jag påminner mig om att detta var upp-
lysningstider, som ytterligare aktualise-
rade sådana frågor. Kanske frimureriet 
kunde erbjuda Mozart infallsvinklar 
som hjälpte honom vidare i hans inre 
utveckling och i förlängningen konst-
närliga vandring? 

Långbacka säger att det i Mozarts 
kompositioner året efter receptionen 
före kommer frimurarsymbolik, och att 
han redan detta år komponerade loge-
musik, däribland ”Frimurerisk sorge-
musik”. 

Jag får intrycket att Mozart betraktade 
sig som frimurare fram till sin död 1791 
när jag lyssnar på Långbacka, även om 
denne framhåller att Mozart inte var så 
aktiv i logearbetet efter 1785.

1791 var året då Trollflöjten ur-
uppfördes och då hans Requiem ald-
rig hann avslutas. Långbacka säger att 
Trollflöjten är det verk som är rikast på 
frimurarsymboler, han nämner de prov 
som karaktärerna genomgår, enskilda 

Restaurang L’Escale, där Havskrona sommarsamling i Nagu avrundades med 
middag. 

Totalt 71 bröder slöt upp till föredraget och middagen i restaurangen. Damernas 
middag hade 32 deltagare.

operan ville slå ett slag för frimureriet; 
detta för att rörelsen igen hade motvind.

Långbacka avslutar med några vän-
liga ord om Mozart – frimurarbrodern 
som genom sin musik är närvarande vid 
nästan varje logesammankomst. 

Diskussionen efter talet tar formen 
av frågor till Långbacka. Vi återkommer 
rätt fort till Trollflöjtens frimurarsym-
boler, när en broder frågar om det kan 
finns andra orsaker till det rikliga bruket 
av dem. Långbacka tycker att inga abso-
luta svar finns att få.

– Kompositören har arbetat utgående 
från sin egen fantasi. Resultatet analyse-
ras av forskningen som försöker finna 
och lyfta fram olika koder. I slutspelet 
är allt förstås öppet för tolkningar, inget 
är entydigt.

Efter diskussionen inbjuds vi till ett 
välförsett buffébord med skärgårdstema. 
Köket har gjort ett utsökt arbete, och 
stämningen vid bordet är förträfflig.

På vägen hemåt tänker jag på att 
Långbackas pragmatiska svar är pudelns 
kärna. Vi kan inte veta vad exakt det var 
som Mozart associerade till eller hade 
i tankarna när han komponerade sina 
geniala verk. Såtillvida är vi lyckligt lot-
tade – för är det inte just avsaknaden av 
det absoluta som utgör skönheten inom 
konsten? 

TexT: Sam Cygnel, II 
FoTo: leIf Holmberg, X

ljud med mera. Jag frågar mig själv vil-
ket Mozarts syfte med symboliken kan 
ha varit – knappast inflikade han dylikt 
bara för att försköna sitt verk eller som 
ett självändamål göra det mer mång-
bottnat. Ville han alltså inspirera andra 
att bli frimurare? Eller dokumentera en 
tankevärld han måhända var rädd att 
skulle gå under? Långbacka tillägger att 
det finns tolkningar om att både libret-
toförfattaren och kompositören med 
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    Själarnas ö besöktes

Själö 
– en vacker ö  

med ett dystert  
förflutet

Havskrona började med ett besök på Själö  
– en vacker ö med ett dystert förflutet cirka 

sju kilometer norr om Nagu kyrkbacke.

– Idén till besöket kommer från fjolårets 
Havskronaträff, när vi damer i Nagu Sjö-
fartshus funderade på hur årets program 
ska te sig. Det säger Eija Gyllenberg, som 
fungerade som arrangör för Själö rundtu-
ren. Tidpunkten var inpassad så att även 
bröderna hade möjlighet att delta.

23 damer och 22 bröder tog tillfället i 
akt och anlöpte ön med m/s Östern. Väl 
framme tog guiderna Miira Vuoksenranta 
och Milla Airo salmi från Skärgårdshavets 
forskningsinstitut vid Åbo Universitet 
hand om gruppen.

Historia
Själös namn lär ska härröra från sälar och 
inte själar, även om det var just sargade sjä-
lar man i århundradens tid förpassade till 
ön. Historien som gjort Själö känt började 
1619 när kung Gustav den II Adolf inrät-
tade ett spitalsjukhus på ön. Läget ansågs 
vara lagom isolerat med tanke på smitto-
risken, och dessutom var dess sandås lätt 
att begrava de döda i. De spetälska bodde 
på en mindre ö som av ett sund skiljdes 
åt från den egentliga huvudön (landhöj-
ningen har senare fogat öarna samman). 
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  Bröder med damer på Själö-
vägen, totalt besökte 23 damer  
och 22 bröder Själö.

  Själö kyrka.

  Själö kyrkan hade en egen avdel-
ning för de spetälska. Bilden är tagen 
inifrån avdelningen, notera det av-
skiljande räcket.

Vårdformerna man främst tydde sig till 
var brännvin och hälsobringande käll-
vatten. Den första gången någon med 
medicinsk utbildning besökte ön var 
1686, även senare hörde läkarbesök till 
ovanligheterna. När den sista patienten 
avlidit i spetälska 1785 hade sjukdo-
men skördat inalles 663 liv på ön.

Även mentalt sjuka fördes till Själö. 
Dessa inhystes på 1620-talet i en vård-
anstalt för fattighjon och svagsinta – en-
ligt skyltningen på ön ett så kallat hel-
geandsrum. Inrättningen kallades rätt 
och slätt dårhus från och med slutet av 
århundradet. Personerna som skickades 
till ön kunde vara rastlösa, våldsamma, 
och i vissa fall, enligt modern forskning, 

bara samhälleligt utsatta. Det hörde inte 
till ovanligheterna att de intagna katego-
riserades som obotligt sjuka och således 
hölls på ön resten av sina liv.

Efter 1785 blev Själö hospital lan-
dets största mentalsjukhus med 30–50 
patienter. Den nyklassisistiska sten bygg-
na den som uppfördes 1851 möjliggjor-
de en ytterligare utökning av patient-
platserna. 38 år senare gick man över 
till att endast vårda kvinnor i anstalten. 
Detta fortsatte man med tills verksam-
heten lades ner 1962.

Anstaltens vårdmetoder utsattes för 
kritik under ett flertal tillfällen, bland 
annat övervägdes en stängning redan 
på 1820-talet.

Fästingforskning
Efter nedläggningen donerade staten 
Själös byggnader och deras närområ-
den till Åbo Universitet, som i samband 
med detta grundade Skärgårdshavets 
forskningsinstitut. 

De övriga havs- och markområdena 
övergick till Skogsforskningscentralens 
ägo. Museiverket övertog kyrkan. Nu-
mera forskar centralen bland annat i 
fästingar och i sjukdomar som relaterar 
till dem. 

TexT ocH FoTo: Sam Cygnel, II

Källor:
Guiderna Miira Vuoksenranta och Milla Airo-
salmi, skyltningen på Själö, wikipedia.
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    Convivium gör Eriksgata i Uppland

Till UPPSALA!
Är ni alla med? Rese ledaren Li Lindqvist sträcker på nacken och 
tittar ut över resenärerna, som just bänkat sig i bussen i Stockholm 
på väg till Uppsala. I Stockholm är det sol och för sommar varmt, 

äppel träden blommar, löven på de flesta träden är helt utslagna, 
det är bara asken och aspen som ännu funderar och vi – 45 
convivium-resenärer är på hugget, för vi skall göra Uppland  

– på tre dagar! 

Programmet är ambitiöst men så 
har också Uppland, som brukar 
kallas slottens, herresätenas, run-

stenarnas och fornlämningarnas land-
skap, mycket att bjuda på också för den 
som tycker att livets största njutning 
vare sig är gamla järnbruk eller källar-
valv i medeltida borggårdar. Redan att 
genom bussfönstret låta blicken svepa 
över slätten med sina ursvenskt pyntade 
gårdar och låta landskapet bara flyta 
förbi i trevligt samspråk med bänkgran-
narna, är skönt såhär i försommartid.

Skokloster
Halvvägs mellan Stockholm och Upp-
sala ligger det största slott som någon-
sin byggts för en privat person i Sverige 
– Skokloster. Just nu är slottet intäkt 
av byggnadsställningar, men helt igen-
kännbart med sina fyra, vita åttkantiga 
torn med svarta koppartak och lanter-
niner på toppen. Hur har allt detta kun-
nat komma till undrar vi, när vi prome-
nerar mot slottet? Vem var denna Carl 

Gustaf Wrangel, som för mer än 350 
år sedan lät bygga detta enorma slott 
i Sverige? Vi vet att här fanns en gård 
Sko på 1100- talet, som ägaren förvand-
lade till kloster. Det lade Gustav Wasa 
vantarna på men senare överläts det 
som förläning till en förtjänt krigare, 
Herman Wrangel. Han var far till Carl 
Gustaf som lät bygga slottet vi nu ser 
framför oss. Här på den då förfallna går-
den föddes den 13 december – lucia-
dagen konstaterar jag – år 1613, Carl 
Gustaf. Någon längre tid fick pojken 
inte stanna på Skokloster för pappa 
Herman tog sin grabb till Preussen, där 
han gjorde snabb militär karriär. Carl 
Gustav var med vid Lützen 1632 och 
ledde tillsammans med Karl X Gustav 
de svenska trupperna i den beryktade 
marschen över de tillfrusna danska sun-
den vintern 1658. 

I slottet finns åtminstone två stora 
porträtt av Carl Gustaf. På det ena är 
han bara barnet, på det andra tittar han 
överlägset ner på oss från sin stora häst 

– värjan är ännu blodig! Det är helt tyd-
ligt att denna man vill att vi skall veta 
att han var en betydande person. Hans 
framgångsrika karriär bröts ändå av 
både nederlag och sjukdom. Han dog 
som 63-åring och begrovs i den lilla 
kyrkan intill slottet som vi passerade.  

Vi serveras lunch ute i solskenet och 
tycker litet synd om både husfolk och 
gäster som för tre hundra år sedan skul-
le fördriva sin tid inne i det mörka kalla 
slottet. Borggården kunde knappast ha 
nåtts av en enda solstråle! Här finns 77 
rum, men det kanske intressantaste är 
kungssalen på andra våningen. Salen 
är enastående med sina kungaporträtt, 
lädertapeter och stucktak med relief av 
en drake som i gapet bär en av Europas 
äldsta takkronor. Den här kronan bad 
guiden oss fotografera nu, för det kan 
hända att den inte finns kvar i morgon! 
Den är så skör att ingen vågar röra den 
och det går inte att göra en replik för 
ingen vet vad som hände vid framställ-
ningen, men kristallerna började bli  
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spöklikt grå, redan då den hängdes upp 
1672. I den tredje våningen finns fest- 
och gästrummen och så den ofullbor-
dade bankettsalen, som skulle bli Euro-
pas största med sina 325 kvadratmeter. 
Gästrummen når man från korridorer 
som löper längs innergårdsväggarna 
och dem har man prytt med tänkespråk 
och ännu goda råd på fem olika språk, 
avsedda som inspiration för dem som 
drabbades av munhäfta. Och slutligen 
den fjärde våningen – attikavåningen – 
med rustkammare och bibliotek. Själv 
hann Carl Gustaf aldrig se sitt stora 
slott färdig byggt – det har ingen an-
nan heller. När Carl Gustaf dog avstan-
nade arbetet på slottet ungefär som i 
sagan om Törnrosa. Den ofullbordade 
bankettsalen har genom århundraden 
förblivit i det skick den lämnades efter 
Wrangels död. Slottet förvandlades till 
fideikommiss och förvaltades av Wrang-
els släktingar fram till 1967 då staten 
övertog slottet. 

Hammarby
Vi fortsätter mot Linnés Hammarby, 
som ligger strax utanför Uppsala. Sve-
riges, djurens och blommornas stora 
man, 1,53 cm i strumplästen Carl, ad-
lad von Linné, köpte detta Hammarby 
för att komma ifrån det ”bullriga” Upp-
sala! ”Frukta skulder som ormar”, upp-
manade han och såg själv köpet som 
en förnuftig placering av hustrun Sara 

 Lisas pengar. Själv upplevde han sig 
både gammal och trött, men tillräckligt 
pigg för att dra ut stadens invånare och 
framförallt studenter för att lära mera 
om naturen. Folk vällde ut i massor. 
Man ville veta mera om örter nas kär-
leksliv som nu öppnades för folk, till de 
prydas allmänna förtrytelse. Förutom 
trädgården finns också byggnaderna 
från Linnés tid kvar. Guiderna är nog-
granna med säkerheten och när halva 
gruppen fått ta sig in i huvudbyggna-
den, som byggdes på  1750-talet och 
som otvetydigt innehåller unika före-
mål, låser guiden noggrant dörren ini-
från. Vi får se matsalen och köket och 
beundrar plugghästen, när alarmet slår 
på. Hänger en tavla snett skall man 
inte rätta till den! Ett öronbedövande 
tjutande fyller hela den gamla byggna-
den och när guiden vill ut för att slå av 
alarmet går det inte att öppna dörren. 

Vi försöker, inlåsta, leva med larmet 
och beundrar Linnés studierum, med 
växtplanscher på väggarna och ett bib-
liotek med böcker och herbarier. Här 
hänger också ett litet bedårande porträtt 
av hans dotter Sofi, som föddes liten 
och livlös, men som Linné återkallar till 
livet i vad man tror är Sveriges första 
konstgjorda andning. Med händerna 
för öronen blir vi så småningom ut-
släppta och kan tas oss ut i trädgården. 
Här finns blommor vi känner igen från 
våra egna trädgårdar; stockros, akle-
jor, violer, tulpaner, pioner narcisser, 
blommor som vi kanske inte alls hade 
haft utan Linné och hans läromästare. 
Sommarros, Stjärnros, Lilja, Blomstra, 
Frökenstjärna är däremot inte namnet 
på importerade växter utan namnet på 
Linnés kor. I lider och ladugård är det 
numera djurfritt men fritt upp för in-
köp av trevliga reseminnen. 

Linnés trädgård i Uppsala
Vi fortsätter färden mot Uppsala, där vi 
gör ett besök i den trädgård, som an-
lades i mitten av 1600-talet av  Linnés 
föregångare. Den förstördes när Uppsala 
brann 1701 och bidrog till  Linnés beslut 
att köpa Hammarby. På samma plats 
finns nu en restaurerad trädgård där da-
merna i sällskapet får lyfta på blad och 
blom för att komma underfund med 
namnen på de olika  växterna. Då drar 

Kungssalens interiör på Skoklosters slott, 
av Jens Mohr 2012 (wikipedia)

Carl von Linnés Hammarby,  
av Hovastro 2014 (wikipedia)
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plötsligt kalla vindar in över professors-
bostaden, det mulnar och vi får dra på 
oss ytterkläderna. Solen försvinner och 
vi skulle inte se den mera under den här 
resan. Väderrapporterna lovar ansenliga 
mängder regn mera än vad som normalt 
väntas under en hel sommar! Det kan vi 
informera våra herrar om när de efter att 
ha besökt de lokala frimurarna infinner 
sig till middagen på hotellet. 

Örbyhus slott
Det är onsdag morgon, klockan är bara 
en kvart över 8 när vi styr norrut mot 
Örbyhus slott. Det här slottet har ägts 
av bl.a. Gustav Wasas farfar, men mest 
känt har det blivit som Erik XIV fängel-
se och den plats där han blev förgiftad 
efter att ha ätit ärtsoppa spetsad med 
arsenik. Det är fängelset vi vill se, men 
börjar med ett besök i vagnsmuseet. 
Slottet är idag ett barockslott i famil-
jen von Rosens ägo och bebos också 
av ägarna. När Gustav Vasa köpte slot-
tet av sina kusiner lät han bygga om 

det med både försvarsmurar och vall-
gravar. Inget hemtrevligt slott verkar 
det ha varit även om Eriks fängelse, 
den här dagen känns varm och mysig 
med tända ljus på borden. ”Men då”, 
berättar guiden, ”var det iskallt”. Hon 
berättar att det inte fanns fönster i det 
som då var källare, det regnade och 
snöade in genom gluggarna. Det var 
mörkt och råttorna sprang över den 
frusna Erik som vakterna passade på 
att klä naken och hälla iskallt vatten 
över när det roade dem. I början av 
sin fängelsevistelse skrev och målade 
Erik sin frustration och ångest på väg-
garna, men innan han förgiftades 1577 
tog man också pennorna ifrån honom, 
men en del texter finns kvar. Skakade 
av guidens berättelse tar vi oss genom 
herrskapets entréhall ut på gården i 
småregnet. På slottsgården beundrar 
vi den enorma eken, som man daterat 
till Gustav Vasas tid och som nu den 
här majmorgonen visar sina ljusgröna 
löv – ja för hur mångte gången? 

Vallonsmedjan vid Österbybruk
Sverige har varit rikt på järnmalm och 
sedan urminnestider har det funnits 
möjligheter till järnproduktion. Gustav 
Vasa intresserade sig för järnhantering 
och som den kronans man han var slog 
han fast att alla järnfyndigheter i landet 
var statens egendom, men han uppma-
nade i all vänlighet folk att grunda järn-
bruk! Så skedde också. Vid järnbruken 
saknades sakkunskapen om hur järn 
bearbetas men man förstod att impor-
tera professionell arbetskraft framförallt 
från Holland. En av de mest kända och 
sedermera rikaste industrimännen var 
Louis de Geer som tog vara på den val-
lonska kunskapen att göra smidesjärn 
av råjärn och lyckades utveckla den i 
världsklass. Vallonsmedjan i Österby 
är den enda bevarade vallonsmedjan i 
hela världen och det är med stor stolt-
het man idag visar upp den. Österby-
bruk var världsledande också när det 
gällde omsorgen om sina smeder! Man 
såg till att smederna och deras familjer 
fick dugliga bostäder, skolor och sjuk-
vård. Vallonerna trivdes och stannade 
kvar i våra länder, vilket en medresenär 
bekräftade genom att i bussen berätta 
om sin egen vallonska härkomst.  

Lövstabruks herrgård
Vi besökte också Leufsta/Lövstabruk. 
Bruket köptes av de Geer 1643, men 
han bodde antagligen aldrig själv på 
gården. Hans son lät uppföra en herr-
gårdsbyggnad kring 1650, som sedan 

  Örbyhus slott, av Zejo (wikipedia)

  Vallonsmedjan i Österbybruk (Foto: Margareta  
     Wildtgrube)

  Lövstabruks herrgård, av Zejo (wikipedia)
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brändes av ryssar en sommardag i juli 
1719 tillsammans med nästan hela den 
övriga socknen. Bruket byggdes upp på 
nytt och blev i släktens ägo till 1917 då 
det såldes för att slutligen läggas ner 
1926. Idag ägs herrgården av Statens 
fastigheter. När vi promenerar in på går-
den mellan de båda flyglarna förundrar 
vi oss över den välkrattade runda grus-
bädden. Till vilken nytta finns den? Det 
är ingen som vet. Vi förundrar oss också 
över älg-tavlan med de märkliga propor-
tionerna och beundrar släktporträtten 
på väggarna och fotografierna på bor-
den. Här hänger bland andra ett porträtt 
av Charlotta Ribbing, hustru till Charles 
de Geer, en kraftfull föregångare när det 
gällde inympning av smittkoppsvacci-
net. Hon lät nämligen ympa vaccinet på 
alla sina barn och hela sitt tjänstefolk. 

Öregrund i regn – middag på  
Stationen
Under eftermiddagen skulle det bli 
rundvandring i det pittoreska Öregrund 
– den lilla staden som fungerade som 
utskeppningshamn för järnmalmen 
bl.a. från de järnverk vi besökt under 
dagen var det tänkt. Den här dagen gick 
det ingen vals på Sunnanö och vand-
ringen fick ställas in på grund av reg-
net. Två entusiastiska guider hoppade i 
stället ombord på bussen och med den 
krängde vi runt i de smala kvarteren och 
fick se den veranda Evert Taube ofta satt 
på och det hus dr. Westerlund föddes i 
– ja ni vet han med den doftande pelar-
gonen – och förstås statyn av tvålprodu-
centen Ludvig ”Lubbe” Nordström. Vi 
fick höra om hur ryssarna brände också 
Öregrund och hur staden uppstod som 
kurort för att idag på sätt och vis fort-
sätta som en sådan. På kvällen smälte 
vi våra intryck tillsammans på Uppsala 
gamla järnvägsstation med anor från 
1866, då tågtrafiken mellan Uppsala 
och Stockholm inleddes – fyra år efter 
Helsingfors–Tavastehusbanan! 

Gamla Uppsala
Torsdag morgon är det regnigt och kallt. 
Med uppfällda paraplyn skyndar vi till 
bussen som väntar precis utanför hotel-
let. Vi bestämmer oss för att se på staden 
genom bussfönstren där vattnet rinner 
i strida strömmar. Uppsala är Fyrisån, 

Universitetet, Universitetsbiblioteket, 
Carolina Rediviva och Gustavianum, 
men också nybyggen och så förstås 
Domkyrkan, Nordens största katedral, 
som vi gör ett besök i. Men framförallt 
är Uppsala Pelle Svanslös stad. Vid Ås-
gränd stannar vi och tittar på världens 
mest kända källarglugg. Det var knäpp 
tyst i bussen medan guiden lät oss följa 
Bill och Bull och den elaka katten Måns 
och deras äventyr i kvarteren runt Dom-
kyrkan och många av oss ryckte till först 
när applåderna brakade lös. 

Rosersbergs slott
Vi avslutar vår historiska vandring bland 
slotten i Uppland med ett besök på 
Rosers bergs slott. Det här slottet grun-
dades av greven Gabriel Oxenstierna 
1634 och inlöstes av staten i mitten av 
1700-talet, då det överläts till prins Carl, 
som blev kung efter att Finland förlorats 
till Ryssland 1809. Carl XIII var frimurare 
och hans intresse delades av hans maka, 
kusinen Hedvig Elisabeth Charlotta. Till-
sammans byggde de om slottet och för-

vandlade slottsparken till en del av det 
omkringliggande landskapet med grottor 
och statyer inspirerade av frimurarordens 
symboler. Den unga guiden berättar för 
oss att slottet ofta besöks av frimurare, 
som är speciellt intresserade av den fri-
mureriska symboliken. Då tittar vi på 
varann och undrar om det är något vi 
borde informera henne om! Inte heller 
här blir det något flanerande i trädgården 
eftersom regn och en kylig vind kastar 
våra paraplyer aviga. Vi stiger ombord på 
bussen igen och tar sikte på Stockholm. 

Tack!
Tillbaka på Viking Lines Mariella sam-
las vi i matsalen för en tre rätters mid-
dag i Food Garden. Här klingar Guy 
Catani i glaset och ber att å alla rese-
närers vägnar få tacka researrangörerna 
och planerarna; Li Lindqvist, Eva von 
Buxhoeveden, Birgitta Dahl och Eivor 
Kuuluvainen och vår skickliga chaufför 
för en mycket fin resa.

TexT: margareTHa WIlDTgrUbe

Det pittoreska 
Öregrund centrum, 
av Rrohdin 2007  
(wikipedia)

Rosersbergs slott, av 
Brorsson (wikipedia)
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För Fred Wilén, X, och mig startade Sjömurarträffen un-
der speciella förhållanden i Hangö på lördag morgon 
kl. 10.30, enligt ursprunglig plan. Starten mot Örö 

blev dock en riktig utmaning. Dimman hade lagt sig så tät 
att sikten var 30–50 meter. Vår plan var att vara senast kl. 12 
väl förtöjda på Örö innan programmet skulle börja kl. 13. 
Med br Freddis noggranna finger på sjökortet och jag med 
blicken fäst på plottern kunde vi hålla utkik och komma 
igenom dimman. Vi kan säga att vi i broderlig gemenskap 
navigerade mellan grund, skär och övriga farkoster ända 
tills vi närmade oss Kasnäs där vi ”fann ljuset”. Solen bör-
jade skina från en klarblå himmel och därmed kunde vi 

höja farten till över 30 knop för att komma fram i tid. I 
hamnen blev vi väl bemötta av hamnpersonalen och de 
bröder med familjer som redan tidigare hade anlänt med 
sina båtar prydda med festflagg.

Vår kommodor Krister Santanen, IX, önskade oss väl-
komna på ”Sotku”, dvs Soldathemmet, med goda tilltugg 
och bubbel. Programmet fortsatte med en mycket intressant 
intervju med bröderna Rainer Lauramo, X, och Bernt Berg, 
X, som båda bott på Örö i sin ungdom. Bröderna inter-
vjuades av Heli Holm på ett bra och uppskattat sätt. Hon 
hade knåpat ihop många intressanta frågor om deras tid 
på Örö som de svarade på förtjänstfullt och med inlevelse. 

För mig, som t.o.m. arbetar inom båtbranschen 
i den allmänna världen, är sjömurarträffen ett 
obligatorium. Men, av olika orsaker så har jag 
tyvärr ej tidigare kunnat vara med, varvid Örö 
blev min första träff.

    Sjömurarna landsteg på Örö

ÖRÖ SjÖMURARTRÄFF 
9–10.7.2016

Festflagg där vimplarna formar granna och vackert uppåtvända trianglar. (Foto: Krister Santanen)
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Naturen på Örö är rätt unik med en 
mycket vacker flora och ett rikligt djur-
liv. Allas vår Naturväktare, Björn Feder-
ley, X, gav oss en utförlig beskrivning 
om öns natur och fauna. Genomgången 
var informativ med vackra bilder tagna 
tidigare på våren och just innan träffen

Programmet var så intressant, med 
frågor och diskussion, att det drog ut 
på tiden och det var därför som många 
av oss inte hann njuta av Örös fina 
Bastu innan middagen dukades fram 
på ”Sotku”.

Stämningen på middagen var sällsynt 
uppsluppen med värme och gemenskap 
och en toast master Kurt Långbacka, X, 
med sånger som heter duga. Många 
för oss okända vackra finurliga sånger 
sjöngs. Om snapssångerna sade Timo 
Dahl, X, att, ”de är i princip förbjudna 
på Nylandsgatan, men de är på Sjömurar-
träffen definitiv PÅBJUDNA”. För bords-
dekorationerna får vi tacka br Krister 
och hans fru. Vackra sjöfåglar gjorda 
av stenar och de fint målade remmarna 
satt väl på borden. På väggarna fanns 
det tavlor med bilder från tidigare träf-
far. Sjömurarträffarna har enligt Krister 
dokumenterats sedan 1976. Vi firade så-
ledes ett jubileum, jag tror att detta 40-
års jubileum gick lite förbi för många 
av oss. 40 sjömurarträffar innefattar en 
ansenlig mängd trevliga träffar.

Den av alla väntade frågesporten, 
som Rolf Therman, X, planerat, var väl-

Sjömurarna  
på Gudstjänst. 

(Foto: Krister  
Santanen)

digt finurligt ihop knåpat med intres-
santa svarsalternativ och det diskutera-
des mycket om svaren i de olika lagen.  

Aftontapto med trumpet solo, uppe 
på berget ovanför hamnen vid flaggan 
klockan 21, var vackert och det gav en 
fin stämning till oss alla och även till de 
övriga i hamnen. Efter detta tog Håkan 
Dahlin, IX, Jan-Olof Holm, X, och Timo 
Dahl, X, fram sina gitarrer för sång och 
musik. Gamla klassiska sjöinspirerade 
valser spelades på ett förtjänstfullt sätt i 
mysig samvaro. Igen kunde sjömurarna 
underhålla oss och de övriga i hamnen.

”Kronan på verket” vill jag dock på-
stå att var söndagens gudstjänst som ut-
fördes av Fred Wilen, X. Jag har aldrig i 
mitt liv upplevt en vackrare inramning 
av en gudstjänst, än denna vid havet i 
morgonsolens sken. Altaret var byggt av 
fyra stubbar med en planka som altare 
och ett nätupphängningsjärn med en 
tejpad list som formade ett kors bakom 
altaret. Predikan, om man får kalla den 
så, var specialgjord för oss. Det är inte 
ofta man hör predikningar i kyrkan med 
syftningar till Kalle Anka. Ännu idag, i 
skrivande stund, får jag gåshud då jag 
tänker på stämningen vid altaret. Sjö-
murarkören, som förstås också uppträd-
de under middagen, sjöng på bryggan 
bakom altaret.

Jag tror att nattvarden inte kan intas 
på ett vackrare ställe med altaret och 
korset i riktning Öster.

Söndagen avslutades med en guid-
ning där Örö ytterligare presenterade 
ävensom den 12,5 tums Obuhov- 
kanonen. Guiden gjorde en bra och 
uppskattad presentation. För dem 
som ej varit på Örö rekommenderar 
jag varmt ett besök.

Min enda lilla kritiska kommentar 
(ursäkta mig mina bröder, missförstå 
mig ej) är vår åldersstruktur. Vi var 
sammanlagt ca 125 deltagare varav upp-
skattningsvis, fråntaget barnen, endast 
ca dryga 10 bröder under 60 år. Vi har 
rätt väl lyckats få yngre bröder med till 
vår Orden och nu bör vi alla förmedla 
till våra yngre bröder och till deras fa-
miljer att Sjömurarträffen är ett ypper-
ligt tillfälle att få träffa såväl gamla be-
kanta som att knyta nya kontakter. Även 
barnen har roligt på Sjömurarträffen. 

Jag vill tacka särskilt våra arrangörer 
och alla andra bröder med damer som 
hjälpt till att göra träffen till en full- 
träff. 

Sjömurarträffen är en del av vårt 
frimureri. Frimureriet är för oss ett ut-
märkt sätt att kunna koppla bort vår 
hektiska vardag i den allmänna världen. 
Frimureriet ger oss en möjlighet att till-
sammans med bröder kunna utveckla 
oss.

Vi ses igen – på Åland och på Röd-
hamn, sommaren 2017.  

TexT: roberT ”robI” grIpenberg, IV-V
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    Klassiskt så det förslår!

en gustaviansk 
symfoniker från 
Pommern

Kungliga teatern och dess hov-
kapell var länge landets största 
musikinstitution och den enda 

professionella orkestern. Kyrkans be-
hov av nyskriven andlig musik (protes-
tantisk!), skickliga orgelbyggare (Cah-
man!) och organister var stort. Tyskland 
med dess decentraliserade, rika musik-
liv, spritt över de många små staterna, 
blev lösningen på musikerbristen.

Bland de många tyskfödda kapell-
mästare och tonsättare som berikat 
Stockholms kulturliv – Düben, Nau-
mann, Kraus, Vogler, Meder med flera 
– måste den i dag föga kände Joachim 
Nikolas Eggert räknas. Han är aktuell ge-
nom gävlesymfonikernas färska inspel-
ningar – ”World Première Recordings”! 
– av hans fyra symfonier och skådespels-
musiken. Det var inte en dag för tidigt.

Eggert föddes 1779 i den lilla orten 
Gingst på Rügen, en del av Svenska 
Pommern, som genom Westfaliska 
fre den 1648 kom till Sverige (fram till 
1815).

Fadern var skomakarmästare som 
ville att sonen skulle gå i hans fotspår. 
Men sonen ville spela fiol. Vid elva års 
ålder fick han sina första ”lektioner” av 
en fabriksarbetare som spelade på gehör 
och som försäkrade sin adept att skalor 
och noter var överflödiga … 1791 kom 
en skollärare och organist till orten, J. F. 
Dammas, som dessbättre hade en mera 
pedagogisk syn på fiolspelets hemlighe-
ter. Han undervisade gossen inte bara i 
sedvanliga skolämnen utan också i kla-
ver, violin och harpa.

Läraren insåg pojkens musikalitet 
och lyckades få honom inackorderad 

hos en musikdirektör i den svenska 
hamnstaden Stralsund, där han förutom 
violinspel fick lektioner i komposition. 
Nästa anhalt blev Braunschweig, där 
han studerade i två år. Han var nu gan-
ska välutbildad.

Tack vare Kungliga teaterns goda 
namn och rykte begav sig Eggert till 
Stockholm 1803 i hopp om en kon-
dition. Efter några veckors provtjänst-
göring anställdes han som violinist. 
Snabbt blev han hovmusikus och året 
därpå kammarmusikus. I den funktio-
nen tjänstgjorde Eggert till 1807.

Året därpå utsågs Eggert att förestå 
Hovkapellet efter Haeffner som för-
ordnats till director musices i Uppsala. 
Eggert hade dock oturen att råka i delo 
med kapellmästaren och tonsättaren 
Johann Heinrich Küster (från Bückeburg 

Konstmusiken i Sverige 
under 1600- och 1700- 
talen är till största delen 
tysk musikhistoria, som 
utspelar sig i Hovets och 
Kyrkans hägn.

Joachim Nikolas Eggert, f 1779, d 1813, 
svensk kompositör, dirigent  

(Wikipedia, modifierad)
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i Westfalen), som utnämnts före  Eggert 
men som fastnat i Europa genom 
Napoleon-krigen. Hovkapellet hade 
en period således två kapellmästare… 
Som tur var gick Kungliga teatern p g a 
mordet på Gustav III och avsättningen 
av Gustav IV Adolf 1809 ”på sparlåga”. 
Kapellet hölls under tiden sysselsatt 
med orkesterkonserter. 

Eggert upprätthöll posten som ka-
pellmästare 1808–1810, men kvarstan-
nade i Stockholm två år för att leda kon-
serter bl a Haydns Årstiderna, Beetho-
vens tidiga symfonier och sina egna verk 
som han framförde ett tiotal gånger, 
vilket tyder på stor uppskattning. Han 
ägnade sig också åt kompositioner och 
elever, bland dem B. Crusell. 1807 kalla-
des Eggert som ledamot av Musikaliska 
akademien.

År 1810 ombads Eggert leda en före-
ställning av Naumanns opera Gustaf 
Wasa för att hylla tronföljaren Karl Jo-
hans ankomst till Stockholm. Han gjor-
de det på villkor att han fick dirigera en 
recettföreställning av Mozarts Trollflöj-
ten, första framförandet i Sverige. Det 
skedde i maj 1812 och gjorde stor succé! 

Enligt Bertil van Boer som skrivit 
texten i skivhäftet till symfonierna 
uppskattade Carl XIII Eggerts insatser – 
särskilt dennes kröningsmusik (1809) – 

och ville sända honom ut på en Grand 
Tour, en europeisk studieresa. P g a hans 
bräckliga hälsa blev resan aldrig av.

Några dagar efter premiären på Troll-
flöjten avreste Eggert från Stockholm för 
att tillbringa sommaren hos eleven och 
gode vännen Erik Drake på Föllingsö i 
Östergötland.

Här ägnade han sig åt att uppteckna 
folkvisor. Eggert insjuknade hösten 
1812 i lungsot, han avled den 14 april 
1813, endast 34 år gammal. Han ligger 
begravd på Kisa kyrkogård.

Trots sin korta levnad lämnade Eggert 
en gedigen och varierad produktion ef-
ter sig; hans järnflit måste ha varit an-
senlig. Förutom de fyra symfonierna har 
han komponerat ett antal kantater för 
solister, kör och orkester, skådespelsmu-
sik till Morerna i Spanien (ouvertyr) och 
till Svante Sture och Märta Leijonhufvud. 
Kammarmusiken är omfattande och 
veterligen inte inspelad på skiva ännu: 
en sextett för blåsare och stråkar och 
en sextett för stråkar, nio stråkkvartet-
ter och en pianokvartett.

Som tonsättare hör Eggert hemma i 
Wienklassicismen, men det finns också 
sekvenser som föregiper Schubert och 
rent av Mendelssohns En midsommar-
nattsdröm. Han är en driven kontra-

Fotnot: Artikeln bygger bl a på bidrag av 
Lennart Hedwall, Den svenska symfonin, 
Gunhild Karle, Kungl. Hovkapellet i 
Stockholm och dess musiker 1772–1818 
och Birgit Guston, J. N. Eggert i: Svensk 
Tidskrift för Musik forskning 1925.

punktiker som också behärskar fugan 
och sonatformen. Instrumentationen 
är dynamisk, kontrastrik och ställvis 
originell: I 3:e symfonin (Ess-dur) t ex 
använder han tre basuner.

Gävlesymfonikerna är en av Sveriges 
äldsta orkestrar, grundad 1912. Den 
har haft många namnkunniga dirigen-
ter, bland dem Stig Westerberg, Rainer 
Miedel, Hannu Koivula, Carlos Spierer 
och Robin Ticciati. Nuvarande ordinarie 
chefsdirigent är spanjoren Jaime Martín. 
På inspelningen av symfonierna leds 
orkestern av Gérard Korsten som redan 
har en meriterande diskografi. Han tar 
väl vara på partiturets pärlor och får de 
52 musikerna att blomma ut.

Med denna utgåva (Naxos) av gus-
tavianen Joachim Nikolas Eggerts sym-
fonier har Gävles symfoniker fyllt en 
viktig lucka i den svenska diskografins 
historia.  

TexT: folke freUnD, X (Öpl)
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Enligt Svenska akademiens ord-
boks nätupplaga kan barmhär-
tighet definieras som ”egenska-

pen att vara barmhärtig”. Enligt samma 
källa har barmhärtighet följande syno-
nymer; att vara förbarmande, nåd, med-
lidande, ömsinthet och hjälpsamhet. 
En som är barmhärtig han förbarmar 
sig, är god, mild, kärleksfull (mot ngn 
som ej kan hava anspråk på att behand-
las så), medlidsam, ömsint, hjälpsam 
(mot behövande) och förlåtande (mot 
felande). En annan källa definierar 
barmhärtighet som: ”Att visa medkäns-
la och vara villig att hjälpa”. Enligt en 
finsk-svensk ordbok betyder barmhär-
tighet på finska ”laupeus” och den som 
är barmhärtig han är ”armelias”.

Dramatikern William Shakespeare 
(1564–1616) har sagt att: ”Barmhär-
tighetens väsen är inte begränsat. Den 

droppar som ett stilla regn från himlen 
över världen. Den är dubbelt välsignad 
– den välsignar både den som ger och 
den som får.” Statsmannen Winston 
Churchill (1874–1965) har sagt att: 
”Vi skall visa barmhärtighet, men vi 
skall inte be om det”. Mänskorättsakti-
visten Martin Luther King, Jr (1929–
1968) har sagt att: ”Kärleken är den 
enda kraft som förmår att förvandla en 
fiende till en vän.” Tibets 14de andliga 
ledare Dalai Lama (1935–) ser i sin tur 
barmhärtigheten som en livsuppgift. 
Han har sagt att: ”Vår primära uppgift 
i livet är att hjälpa andra, men om vi 
inte kan hjälpa, låt åtminstone bli att 
skada någon”.

Vår hädangångne frimurarebroder, 
Nino Runeberg (1874–1934), säger i 
sin dikt ”Att älska”, bl a så här:  

    Kärlek ger skapnad

Budskapet som 
förenar folk  
och religioner

”Att älska är att giva, ej att taga,
att älska är att skänka, ej att få,

att offra all sin styrka för de svaga,
att mista allt och vara glad ändå”.

Att tala om barmhärtighet är svårt utan 
att också nämna begreppet kärlek. En-
ligt vår kristna tradition utgår nämligen 
barmhärtigheten från kärleken till vår 
nästa. Bibelns kanske viktigaste bud-
skap är den sk ”gyllene regeln”, med 
sin uppmaning att “allt vad ni vill att 
människorna skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem.” (Matt 7:12) Redan i 
Gamla Testamentet sägs att: ”Barmhär-
tighet är det mest gudomliga hos Gud, 
men också det mest storslagna hos 
människorna.” (Psalm 103)

Olika varianter av den ”gyllene 
regeln” finner vi även i andra religio-
ner. Här några exempel som följande. 

I vår ordens allmänna lagar (kap. 1 § 3) 
sägs att en av ordens sju hörnstenar ut-
görs av ”Kärleken till nästan, varav barm-
härtighet är en följd”. I samma paragraf 
sägs att, ”Dygden och kärleken till nästan 
har gett orden dess skapnad”. Vad är 
då denna barmhärtighet som ger orden 
dess skapnad?

Den barmhärtige samaritens ankomst till härbärget.(Luk 10:25-37) 
Bibelillustration av Gustave Doré, 1877.
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Judendomen: “Det som är dig själv 
förhatligt, skall du inte göra mot din 
nästa.” Islam: ”Ingen är rättrogen för-
rän han älskar sin broder som sig själv.” 
Hinduismen: ”Detta är summan av 
plikterna: Gör inte mot andra något 
som skulle vålla dig smärta, om det 
gjordes mot dig.” Buddismen: ”Plå-
ga inte andra med det som pinar dig 
själv.” (Wikipedia)

Bibelns liknelse om den barmhär-
tige samariten (Luk 10:25–37) är en 
bra och uttömmande beskrivning på 
hur en äkta barmhärtighet borde fung-
era i praktiken. Denna oegennyttiga 
barmhärtighet förknippas alltid med 
kärleken till nästan. Barmhärtigheten 
blir därmed en konsekvens av kärleken.

Barmhärtigheten förknippas ofta 
också med snällhet. En äkta snäll män-
ska sägs leva med dygden i sitt hjärta. 
Vi skall dock komma ihåg att snällhet, 
liksom barmhärtighet, kräver alltid 
också ett äkta engagemang, ett gott 
omdöme och ett ansvarstagande. Att 
t.ex. säga ja till alla dumdristiga påhitt 
är inte snällhet, utan snarare ett teck-
en på undfallenhet eller någon annan 
svaghet. Att säga nej kan ibland vara 
ett betydligt snällare (och ansvarsful-
lare) sätt att förhålla sig till en aktuell 
fråge ställning. 

Kärlekens väsen är framför allt god-
het men också styrka. Kärleken sägs 
kunna ”förflytta berg”. Kärleken binder 
samman enskilda individer, familjer, 
folk och nationer – på samma sätt som 
den binder samman och skapar sam-
manhållning inom vår Orden och vårt 
brödraskap. Kärlekens budskap är kan-
ske det viktigaste budskapet som vår 
Orden vill förmedla till oss och vida-
reförädla inom oss. Uttrycket ”Du skall 
älska din nästa såsom dig själv” beskri-
ver det gamla bibliska levnadsidealet, 
som även anammats inom vår kultur 
och vår Orden som ett livsetiskt ideal 
att aktivt eftersträva.

Den äkta barmhärtigheten, i likhet 
med kärleken, är alltid oegennyttig och 
frivillig. Barmhärtighet är att ge stöd 
och hjälp i nöden. Barmhärtighet är 
att vara samtidigt både generös och öd-
mjuk. Barmhärtighet är inte enbart att 
delta i penninginsamlingar, utan barm-
härtighet är också t.ex. att ge råd till en 

behövande, att förlåta en som felat, att 
glädjas över en annans framgång, att 
uppmuntra en som är nedlåten, att be-
söka en som är sjuk och att trösta en 
i sorgen. Den äkta barmhärtigheten är 
en givande kraft som utgår från män-
niskokärlek och förväntar aldrig något 
i gengäld. Att utföra barmhärtighet i 
det tysta är en hederssak för en sann 
frimurare.

Att vara barmhärtig för syns skull, av 
blotta vanan eller av pliktkänsla kan i 
och för sig vara ett välkommet tillskott 
för de nödställda och de behövande, 
men saknaden av ett äkta engagemang 
i vår barmhärtighet kan leda till likgil-
tighet som är en destruktiv kraft. Sak-
naden av engagemang kan lätt skapa 
likgiltighet både hos den givande och 
den behövande parten. Jag anser likgil-
tighet vara en av mänsklighetens värsta 
egenskaper och ett verkligt hot mot vår 
civilisation och dess positiva sidor.

Ordens och dess närstående organisa-
tioners yttre välgörenhet uppgår årligen 
till ca 4 miljoner euro i form av olika 
understöd till forskning och andra väl-
görande ändamål.

Som avslutning vill jag påminna att 
barmhärtigheten är alltid bäst när den 
utövas i praktiken. Från historien kän-
ner vi många goda förebilder, bland 
dem major Fredrik Granatenhjelm, 
som var född 1.5.1708 och verkade i 
Helsingfors då frimureriet upplevde 
sin första blomstringstid. Det berät-
tas att han var både anspråkslös och 
osjälvisk till sitt leverne, måttlig och 
tystlåten till sitt sinnelag, och gjorde 
inget väsen av sig själv och sitt arbete 
för de nödställda. 

En vägledande tanke i Granaten-
hjelms livsfilosofi var säkerligen att 
dämpa egoismens framfart och istället 
främja tolerans och medmänsklighet 
genom aktivt utövande av barmhär-

Styrkan i kärlek & vänskap. 

Som jag redan nämnt är barmhär-
tighet en central och viktig del av vår 
Orden. Vi möter barmhärtighet i olika 
former i alla våra sammankomster. 
Barmhärtighet är något som vi frimu-
rare förväntas aktivt utöva även i den 
allmänna världen. I Ordens allmänna 
lagar (kap. 15 § 13) stadgas att varje 
loge skall ha en Caritasgrupp för frågor 
om medlemsvård och barmhärtighet. 
Det kan nämnas att Svenska Frimurare 

tighet. På hans namnlösa gravsten i 
Kajsaniemiparken i Helsingfors kan vi 
läsa följande inskription (omskriven 
till modern svenska): 

”Lika gott om världen vet vem här vilar, 
allt nog, Gud känner vad han gjort  

och de utstötta välsignar hans minne”.

TexT ocH BILD: marTIn garDberg, IX
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Något för den 

HISTORISKT INTRESSERADE

    Frimureriet i Japan, Estland och i Påvedömet

Under SAL Phoenix måltidsloge den 17 maj 
2016 höll br Magnus Wiklund, X, PBF, ett 

intressant anförande om sitt jobb på Siemens 
och hur det kom sig att han flyttade till Japan 
och blev där chef för Nippon Siemens. Under 
sin tjänstgöring i Japan 1975–80 erhöll han 
lov av Ordens dåvarande Stormästare, HKH 
Prins Bertil, att delta i det frimureriska arbe
tet i Tokio för ”The Grand Lodge of Free and 
Accepted Masons of Japan” (Storlogen för Fria 
och Antagna Murare i Japan), där han 1979 
erhöll den skottiska ritens 32:a grad (Master 
of the Royal Secret of the Ancient and Accepted 
Scottish Rite). 

Br Magnus har donerat till vårt frimurar
museum i Helsingfors en del av sina fri
murarprydnader och medaljer från tiden 
i Japan. Han har donerat även till vårt 
frimurarbibliotek i Helsingfors en intres
sant och välskriven historik på engelska 
av  Nohea O. A Peck om det japanska fri
mureriet 1866–1966; ”Masonry in Japan 
– The first one hundred years 1866 to 
1966” (395 sidor). Denna digra historiska 
dokumentation av det japanska frimure
riets första 100 år finns således nu på vårt 
bibliotek för envar intresserad att utlåna.

I slutet av maj 2016 fick jag 
hemskickat per post en bok 

skriven på finska om frimure
riet i Estland; ”Vapaamuura-
riutta Virossa – Viro laiset 
muurariveljemme”. Boken 
skickades till mig av dess sam
manställare, br Pentti Hong
isto, 28°, med hälsningen att: 
”Vänligen ge boken efter att 
du läst den till Nylandsgatans 
bibliotek”. Så har nu skett! 
Även denna donationsbok 
på 173 sidor (format A5) är 
mycket intressant och läsbar. 
Boken är disponerad så att 
de samtida bröder som var 
involverade då det begav sig berättar själva 
om de olika historiska och nutida händelseförloppen som 
kulminerade i att frimureriet år 1992 återinfördes i Estland 
strax efter att landet återfått sin nationella självständighet. 
Bokens innehåll är omfattande och rikt illustrerad. Boken 
reflekterar även Estlands historiska bakgrunder, allt från 
1200-talet tyska riddarvälde till dagens nutid. Boken finns på 
biblioteket i Helsingfors för utlåning till intresserade bröder.

TexT ocH FoTo: marTIn garDberg, IX

Som en kuriositet har jag också fått en tredje bok
donation, denna gång en anonym donation. Boken, 

som har skrivits av br NilsErik Åstrand, har titeln  
”Påven, frimurarna & katolikerna”. Bokförfattaren har 
varit frimurare sedan 
1962 och denna hans år  
2014 utkomna bok 
om fattar 84 sidor och 
är en redo görelse om 
påve ämbetets inställ-
ning till frimureriet, 
alltifrån början av 
1700talet till nutid. 
Boken är lätt läst och 
synner ligen intres
sant. Absolut värd att 
läsas! Även denna bok 
finns på biblio teket i 
Helsingfors och kan 
fritt utlånas av envar 
broder.

Masonry in Japan – The first one hundred years 
1866 to 1966, 1966 av Nohea O. A Peck.

Vapaamuurariutta Virossa – Viro-laiset muurariveljemme, 2016  
av Pentti Hongisto.

Påven, frimurarna & katolikerna, 2014 av Nils-Erik Åstrand.
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Affärer, 
allianser, 
anseende

– Helsingforseliten  
   1740–1820

    Helsingfors växer och börjar ta ton

Det behövdes tjänstemän, studen-
ter, modern industri och arbe-
tare. Mänskans ställning – hans 

affärer, allianser och anseende – hade 
fått allt större betydelse. En ny elit bör-
jade bestämma om Helsingfors’ ange-
lägen heter. FD Jessica Parland-von Essen 
beskriver denna för Helsingfors viktiga 
tidsperiod från en personhistorisk syn-
vinkel. I betraktelsen fokuserar hon på 
familjen Weckström och dess närkrets, 
utan att glömma frimureriet, vilka var 
på många sätt lierade med Helsingfors’ 
historia. 

I 1700-talets samhälle hade alla sin 
bestämda plats med givna rättigheter 
och skyldigheter. Bland det viktigaste i 
samhällsstrukturen var medlemskap i 
olika yrkesgrupper. Systemet med orga-

nise ra de yrkeskårer (skråväsendet) var 
starkt och hade en viktig roll i stadens 
sociala strukturer. Till Helsingfors’ högre 
elit hörde en fåtalig adel, kronans hög-
sta tjänstemän, prästerskapet inklusive 
skolans lärare och rektorer, förmögna 
köpmän (borgare) samt stadens rådmän 
och borgmästarna. I dessa kretsar var 
släktskapsband och äktenskapsrelationer 
mycket vanligt och upplevdes som viktigt.

Handeln och förvärvslivet styrdes då 
starkt av det korporativa systemet. För 
att kunna idka en viss näring måste 
man gå igenom en mångårig utbildning 
som lärling och gesäll före man kunde 
få rätten att idka egen verksamhet. För 
detta krävdes mästarens lärdomsprov 
samt tillstånd av yrkeskåren och ibland 
av stadens magistrat. Också köpmännens 

För Helsingfors och dess invånare var 1700–1800-talets sekelskifte de stora förändring-
arnas tidevarv. 1700-talets slut var en tid av stark tillväxt och Helsingfors var en livfull 
småstad, fylld av trähus i det svenska riket. Händelserna kring sekelskiftet var drama-
tiska; år 1808 bröt kriget ut och staden brann, och redan år 1812 var Helsingfors det 
ryska storfursten dömets huvud stad. Staden fick ett stenbelagt centrum, ett universitet 
och en senat, men den största förändringen var mental: till den tidigare småstaden 
strömmade nu nya idéer och den moderna huvudstaden började utvecklas.

yrkessamfund bestämde om handelns 
näringsverksamhet på motsvarande sätt. 
Detta innebar att man inom yrkeskåren 
övervakade både kvaliteten och att ut-
budet inte blev för stort. Yrkeskårerna 
hade en gemensam kassa, varifrån man 
kunde betala understöd till medlem-
marna och deras familjer i sjukdoms- 
och dödsfall. 

Stadens invånare hade möjlighet att 
påverka i beslutsfattandet vid samman-
komst för allmän rådstuga, som tradi-
tionellt hölls en eller två gånger per år. 
Där församlades alla skattebetalande 
borgare. Benämningen ”allmän rådstu-
ga” ändrades på 1700-talet till ”stadens 
äldste”, som var ett representativt organ, 
där köpmännen hade nio representan-
ter, hantverkarna sju och småborgarna 
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två. Stadens äldste bestod ofta av de 
olika yrkenas och samfundens (gillenas) 
åldermän och de fick avgöra frågor gäl-
lande användningen av stadens kassa. 

Samhället förändrades starkt i med-
let av seklet, efter att fästningsbyggandet 
hade fört med sig både välfärd och all-
sköns nya invånare till staden. Cirklarna 
var små och de rika köpmännen hade 
rätt stor makt i magistraten.

Hur påverkade byggandet av Svea
borg utvecklingen av Helsingfors?
Efter att det massiva fästningsbyggan-
det påbörjades i slutet av 1740, hade 
handeln i Helsingfors utvecklats till ett 
bra språngbräde för dem som ville tjäna 
pengar. Efter kriget hade staden fått nya 
invånare, såväl ryska köpmän som affärs-
män från de förlorade städerna Viborg 
och Fredrikshamn. Eftersom Helsingfors 
var en stapelstad hade den rätt att idka 
utrikeshandel, vilket var en stor fördel.

Staden översvämmades av soldater 
och hantverkare. Helsingfors, på vars 
gator länge hade talats såväl svenska 
som finska och tyska, hade blivit allt mer 
flerspråkiga. Svenska språket förstärk-
tes troligen ytterligare, men officerarna 
umgicks gärna också på franska. Fransk 
valuta, fransk kultur och internationell 
elitism passade bra in i deras livsstil. Av 
dem hade ju många börjat sin tjänstekar-
riär på kontinenten. Men det blev också 
allt vanligare med tyska hantverkare. 
Borgerskapet var redan av hävd flersprå-
kig, och många hade släktingar i andra 
kuststäder, där tyskan var köpmännens 
hemspråk. Handelsförbindelserna över 
Finska viken och Östersjön hanterades 
smidigast på tyska och helst mellan släk-
tingar. Holländska skeppare var heller 
ingen ovanlig syn och i skolorna lästes 
såklart latin, eftersom detta behövdes i 
Borgå gymnasium och i Åbo universitet. 

Stadens elit förändrades
De högsta stånden blev synligare och 
mer framträdande. Adeln och officers-
kretsarna blev viktigare och affärsverk-
samheten blomstrade, vilket gjorde att 
köpmännen kunde anamma en allt 
glamorösare livsföring. Men det fanns 
också andra eliter, såsom den dit Weck-
ström tillhörde, dvs till stadens och kro-
nans högsta tjänstemän.

Mathias Weckström kunde göra affä-
rer i eget namn och på uppdrag av kro-
nan. Han kunde säkerligen dra nytta av 
sin hustru, Hedvig Ulrika Sutthoffs om-
fattande familjekontakter bestående av 
köpmän som idkade affärsverksamhet 
i Viborg, Narva och Stockholm. Dess-
utom fanns det i Ryssland släktingar 
som hade valt den militära karriären. 
Mathias Weckström inlöste slutligen ca 
år 1760 av sin svärfar, Jacob Sutthoff, 
en tomt och två grannfastigheter och lät 
samtidigt bygga ett nytt stort tvåvånings 
timmerhus invid stadens huvudgata, 
Storgatan. Vid dessa tider var Helsing-
fors länshuvudstad, vilket gjorde att 
både landshövdingens (guvernörens) 
kansli och länskontoret, med ansvar 
för finanserna, var lokaliserad i staden.

Vid byggandet av Sveaborg och Svart-
holm tog man i bruk senaste teknologi 
och arkitektur och kostnaderna finansie-
rades till stor med franska bidrag. Fäst-
ningsofficeren Augustin Ehrensvärd och 
skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chap-
man ledde det stora fästningsprojektet, 
ivrigt understödda av Helsingforsarna. 

staden byggde ett flertal privata sten-
hus. Stadens centrum hade drabbats av 
en brand hösten 1761 och efter detta 
bestämde Hans Kungliga Majestät att 
på de uppbrända tomterna fick man 
uppföra endast stenhus, vilket hade 
stor inverkan för Storgatan. Torget var 
stadens hjärta och det finaste området 
dit framgångsrika köpmän, såsom Govi-
nius, Sederholm och Bock, byggde sina 
hus. Men de följande husen, längs Stor-
gatan mot Ulrika Eleonora kyrkan (som 
blev färdig 1727), tillhörde redan tjäns-
temännen Hellenius och Weckström.

Städernas rådhus och de mest väl-
bärgade invånarnas hus var i allmän-
het belägna vid torget. Kännetecknande 
för Helsingfors var dessutom arméns 
högvakt (corps de garde), som med sin 
krigsmakt påminde om kronans sär-
skilt starka närvaro. Helsingfors’ gamla 
rådhus av trä var från är 1729, men var 
tydligen dåligt byggt, eftersom det var 
oanvänt i några årtionden. Istället arbe-
tade man bl a i den nya skolbyggnaden 
och en kortare tid också i kostmästare 
 Mathias Weckström hus, som man av-
stod efter att hyran steg. Det nya tull- 
och packhuset i sten, som fortfarande 
finns på Mariegatan, blev tingsrättens 
och magistratens tillfälliga placering 
1765. I praktiken var magistraten hem-
lös hela slutet av århundradet. 

Invid torget fanns också högvakten 
och brandvakten, vilka var viktiga upp-
rätthållare av ordningen i staden. Hög-
vakten (corps de garde) var arméns mili-
tärbas, emedan brandvakten var stadens 
ansvarsområde. 

Eftersom rådhuset var i så dåligt 
skick, sammankom stadens högre bor-
gare i allmänhet hos rådman Gustaf 
Bock i hans ståtliga hus invid torget. 
På den tiden var det normalt att den 
personliga och offentliga egendomen 
smalt ihop och det var i och för sig 
inget omoraliskt eller skurkaktigt i det. 
Fästningen uppslukade stora mängder 
av material och livsmedel. Livsmedels-
produkterna gick genom svärsonen, 
Johan Kuhlbergs, och hans svärfar, 
 Mathias Weckströms, händer, efter det 
att byggverksamhet hade varit på spar-
låga efter Pommerska kriget under slutet 
av 1750-talet och början av 1760-talet. 
Den kommande borgmästaren, Johan 

Augustin Ehrensvärd (1710–1772), fältmar-
skalk, greve. Han planerade fästningarna 
utanför Helsingfors och Lovisa till Sveriges 
och den östra rikshalvans för svar. Hans son 
amiral Carl August Ehrensvärd (1745-1800) 
var medlem av Svenska Frimurare Orden. 
(Bild: Wikipedia)

Helsingfors upplevde en 
enastående uppgång 
Under svenska tiden var Helsingfors 
huvudsakligen en trästad, men stadens 
växande välstånd började märkas på 
1700-talet genom att man i hjärtat av 
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Kuhlberg, hade gift sig i slutet av april 
1765 med Hedvig Ulrika Weckström, 
dotter till Mathias Weckström.

Frimurarna utgjorde ett av de mest 
betydelsefulla nätverken
Frimureriet hade spridit sig till Finland 
på 1750-talet. Frimurarlogen S:t Au-
gustin, som hade hållit sitt första möte 
i Åbo år 1758, höll sitt första möte i 
Helsingfors i slutet av augusti 1762. 
Mottot var ”Suomen ilo” (Finlands 
glädje) De flesta aktiva var officerare. 
Logens bröder var också regements-
pastor, sedermera kyrkoherde Zakarias 
Cajander, köpman Per Sunn, sekretera-
re Abraham Magnus Alfthan, köpman 
Henrik Jacob Tesche (som var gift med 
Maria Katharina Govinian), köpman 
Isak Hahr, regementsskrivarna Gabriel 
Ithimaeus och Johan Alopaeus, pastor 
Anders Byström samt auditörerna (leda-
mot av krigsrätt) Otto och Nils Carlstedt 
Burtz, vilka alla var stadens bemärkta 
personer. Familjen Boije samt ett fler-
tal viktiga Viborg-officerare var också 
väl representerade i frimurarkretsarna. 
Stadens år 1766 nyvalda borgmästare, 
Johan Kuhlberg, fick stöd av landshöv-
ding Boije med politiska kontakter, men 
inom frimureriet fanns det också han-
delsmän. Frimurarna hade förbundit 
sig att inte tjäna pengar på bekostnad 

av bröderna, vilket möjligen fördröjde 
bröderna Weckströms inträde, eftersom 
de lånade pengar till officerarna. Detta 
var däremot inte någon ovanlig place-
ringsmetod bland handelsmännen. 

Frimurarna var emellertid endast 
en av de många sällskap som verkade 
i Helsingfors och Viborg under 1700- 
talets andra hälft. Hittills kända säll-
skap är förutom S:t Johannes Logen 
S:t Augustin, även S:t Andreaslogen 
 Phoenix och la Constance-orden Wal-
halla, Al Coldinu-orden, Sankt Caroli 
Finska Timmermans hydda, Hypotenu-
saorden och Sanct Fredmans brödralag. 

Trots att ordensverksamhet ansågs 
från kyrkans sida i princip som hotande, 
godkände stadens magistrat det. Frimu-
rarna hyrde först en lägenhet i stadens 
rådhus och senare i Bocks hus. Ordnar-
na upprätthöll i fästningen även skola 
för soldatbarn och samlade in pengar 
för ett barnhem. Senare verkade i staden 
Samfundet pro Fide et Christianismo, 
dit även Johan Sederholm antogs 1774. 
Timmermansorden hade sina rötter i 
England och i Viborg grundades en egen 
”hydda” 1763. Som dess medlemmar 
på 1770-talet nämns stadens uppskat-
tade tjänsteman Otto Carlstedt, gros-
sisthandlare Johan Abraham Clason 
och politieborgmästare Abraham Mag-
nus Alfthan. Även regementspastorerna 

Mjödh, Helsingberg, Mallén och Festin 
antogs som medlemmar. 

Köpman Anders Byström anslöt sig 
år 1782 till Timmermansorden. Han 
spelade biljard i fästningen och till-
hörde stadens mest inflytelserika bor-
gare. Han hade börjat sin karriär som 
bokförläggare hos Trapp i Åbo. Byström 
var född i Nyland, men han hade varit 
lärling i Åbo och borgare i Stockholm. 

Kamrer Johan Carlstedt antogs år 
1790 som medlem i Timmermans-
orden. I matrikeln finns även andra 
helsingforsiska släktnamn, såsom Ny-
cander, Grevillius och Enning. Först i 
början av 1800-talet anslöt sig också 
köpmännen Adolf Sunn och Henrik 
Christian Schwartz. Litterär bildning 
och ordensverksamhet gick hand i 
hand. Frimurarsamfundets verksamhet, 
var en av de största och bäst ordnade 
på orten. Där kunde man upprätthålla 
kontakter framförallt till officerare. 
Medlemskap i brödraskapet var en sta-
tussymbol. 

TexT: HÖgVÖrDIge mäSTare penTTI HongISTo, 

28º (F. & A. M. Logen DonATUS nR 174, LUnD)

Källa:
Jessica Parland-von Essen; Affärer, allianser, 
anseende. Konsten att tillhöra eliten i Helsing-
fors ca 1740–1820. Schildts Söderströms. 
Helsingfors 2010.

Detalj ur arkitekt C. L. Engels ca år 1816 målade akvarell över om rådet kring det nuvarande 
Senats torget. I bakgrunden skymtar en rad stenhus i början av nuvarande Alexanders gatan. 
Ulrika  Eleonora kyrka revs ner år 1827. (Bild från Helsingfors stads museums arkiv)

Karta över Helsingfors som Jonas Hahn kompletterat år 1749 med de 
nya befästningsplanerna. (Bild från Helsingfors stadsmuseums arkiv)
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    Sonen om fadern

Detta har jag aldrig gjort, men 
vi får se var vi hamnar. Det får 
bli lika delar formellt som fritt, 

precis som min far var som mänska. En 
människa. Jag har en favorittext som 
jag tror han skulle ha gillat, Leonard 
 Cohens ”There is a crack in everything, 
that’s how the light gets in”. Kunde det 
inte vara lämpligare än det yttrats av 
en ”präst”, som cohen betyder på he-
breiska. Ty han sökte ständigt ljuset, i 
vilken form nu detta ljus kunde tänkas 
uppenbara sig. Det gjorde han som 
vetenskapsman, som frimurare, som 
människa, som far. Och det var just i 
sprickorna som han fann det. Inte i det 
fulländade, det perfekta, snarare det de-
fekta och därför djupt mänskliga. Detta 
resulterade exempelvis att han inte all-

tid var överdrivet gradbunden när han 
kommenterade saker. I alla händelser, 
ljuset som kom genom det mänskliga, 
inte nödvändigtvis det perfekta, var för 
honom vittnesbördet om Guds närvaro, 
en Gud som för honom hade många 
namn, många gestalter, många rum. 
Helst refererade han till sin Gud som 
den Trefalt Store Byggmästaren, vare sig 
han var i logen eller inte. Låt ljuset bli 
ledmotivet i denna korta parentation 
över min far, Magnus Ottosson!

Pappa recipierade den 31 oktober 
1968. Han fick grad X den 21 januari 
1987 och blev utnämnd till Riddare och 
kommendörer med Röda korset (R&K) 
den 22 mars 1996. Hans frimurarsköld 
visar tempelklippan i Jerusalem, en stad 
som på många vis – fler än jag ens vet – 

hade en särskild betydelse för honom. 
Valspråket var Quaere et invenies – Sök 
och du skall finna. Som frimurare triv-
des han mest med att gå runt och prata 
med gamla som unga, oavsett grader. 
Högtidliga införanden med vakter var 
lite ansträngt. Samtidigt som han visste 
vikten av att upprätthålla och respektera 
traditioner fanns bondens enkelhet allt-
jämt kvar innanför frackskjortan.

Detta okonstlade möte med mänskor 
som de flesta av bröderna förhopp-
ningsvis upplevde i logen, präglade även 
livet utanför templets murar. Det finns 
berättelser om hur han på konferenser 
kunde slå sig i slang med vaktmästaren 
i stället för professorerna, inte för att 
visa sin storsinthet, utan endast för han 

Br Nils Billing saknar sin 
bortgångne far, broder 
Magnus Ottosson 
(1929–2016). Br Magnus 
var filosofie kandidat, 
teologie doktor, professor 
em. i Gamla testamentets 
exegetik och lärare i 
hebreiska. Han var bl a 
intresserad av arkeologin 
bakom Bibelns berättelser 
och deltog därför i flera 
utgrävningar i mellan-
östern. Br Magnus var 
också aktiv frimurare; bl a 
var han fOM i St Andreas 
logen Sten bocken, 
grundläggare och förste 
OM i Forsknings logen 
Carl Friedrich Eckleff samt 
författare till ett fler tal  
Ad Fontes skrifter.

Vid Carl Friedrich Eckleffs  
åminnelse fest,  

lördagen den 28 maj 2016  
höll br Nils ett minnestal  

över sin far.

Här nedan en något förkortad version av talet.

Magnus Ottosson, R & K 
(Frimurararkivet)
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tyckte denne hade mest att säga i sam-
manhanget. Han kom överens med de 
flesta, ibland till den grad så jag undrar 
om han var konflikträdd. Själv blev jag 
ibland sur och tyckte att folk fick trampa 
på honom. Men det tror jag inte, även 
om han inte tyckte det var något att 
orda om. Han visste vem han var, men 
fann inget behov i att påtala det. 

Nej, det här med rätt och fel, sanning 
och osanning, var inte pappas grej. Att 
vi inte talar politik i logen tyckte han 
var oerhört skönt och påtalade det stän-
digt. Det fanns ett ljus i det mesta, det 
handlade endast om att klura ut dess 
morfologi. Kunskapen och nyfikenhe-
ten var redskapet i sökandet efter Ljuset, 
efter det gudomliga. Faktum var att när 
han lämnade sina strikt vetenskapliga 
fält inom GT och sökte sig ut på okända 
områden, så vaknade hans nyfikenhet 
än mer. Det kunde röra sig om Sumer, 
Babylon, Egypten, eller varför inte 
Buddha.

Detta leder oss över till hans intresse 
för mystiken, inte minst Kabbalan. I 
stamhuset finns en mässhake som bär 
det kabbalistiska sefirotiska trädet. Detta 
träd binder samman alla kosmos delar 
och ger vägen till ljuset; den ideologiska 
grunden till frimureriet, hävdade han. 
Han skrev mycket i Ad Fontes, ”Hertig 
Carls mässhake” var hans testamente 
till Logen. Det sade han vid något till-
fälle. Kabbalan har starka rötter i Främre 
Orienten som alltid fanns med i hans 
tankar, en i grunden gnostisk tanke 
om Ein Sof, den Oändlige, som ljusets 
källa utanför världen, men vars ljus 
också bärs som en gnista inom oss. Det 
kosmiska trädet åskådliggjorde länken 
mellan Fadern och Sonen. Sådana fun-
deringar kring ursprunget följde honom 
ända in i evigheten. Sina sista år satt 
han och arbetade med skapelseföre-
ställningar i just Främre Orienten och 
GT. Unga forskare inom dessa fält skulle 
nog tycka att det var gamla områden att 

undersöka; likheterna slog ned som en 
bomb i slutet av 1800-talet, men har 
med tiden allmänt accepterats. Pappa 
såg emellertid likheterna mellan t ex 
det babyloniska skapelseeposet Enuma 
Elish och Genesis 1 som en inteckning 
på att de talade om samma sak. Han 
sökte visdomen genom inklusivitet, inte 
exklusivitet. Det som intresserade ho-
nom mest var Ljuset, och framför allt 
när Ljuset kom in i skapelsen. Det visste 
jag inte under mitt eget vandringstal den  
7 oktober 1990, men det förstår jag nu.

Tillbaka till Logen och det rum som för 
mig personligen är mycket präglad av 
relationen till min far. Vi var inte nöd-
vändigtvis lika på många sätt, men re-
lationen var alltid varm och kärleksfull. 
Vi var stolta över varandra. Att revoltera 
mot pappa var liksom lönlöst. Ytligt de-
lade vi inte alla åsikter, det hade varit 
tråkigt. Men på djupet, det riktiga dju-
pet, gjorde vi det. När han var på väg 
bort och jag summerade vad jag själv 
hade gjort under hans levnad blev det 

så tydligt att det enkelt kunde samman-
fattas: jag ville alltid vara han. Forntida 
språk och religioner, arkeologi – jag 
ville vara han.

En gång i tiden gick jag t o m med 
i logen. Tubbade han mig? Sannolikt. 
Har jag ångrat mig? Aldrig. Det fanns 
en mycket djup relation mellan oss som 
fick ett rituellt, kalla det sakralt, uttryck 
inom logens väggar. Vi erkände båda ri-
tualens kraft, en väg till utveckling och 
en viktig del i sökandet, vad detta nu 
består i. Far och son konceptet vi delade 
hade återigen främre orientalisk semi-
tisk förankring. Inom kristen-muslimsk 
tradition slutar i princip länken mellan 
far och son när någon av dem dör. Med 
all respekt för dessa respektive religiösa 
traditioners pluralism tillåter jag mig att 
generalisera lite. Minnet hålls vid liv, ja-
visst, men den döde lever ett nytt och 
evigt liv på den andra sidan. För semiter 
och även sumerer, babylonier och assy-
rier vann man i stället evigt liv genom 
sina barn. Vad som väntade på andra 
sidan önskade man helst inte tänka på. 

Varde Ljus! Bibelillustration av Gustave 
Doré, 1877. (MG) ”I begynnelsen ska-
pade Gud himmel och jord” (1 Mose-
boken 1)
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Det var en skuggtillvaro, oangenäm. 
Sumererna kallade den ”landet utan 
återvändo”, medan hebréerna talade 
om Sheol, grekerna Hades, osv.

I Egypten var det lite annorlunda, 
men samtidigt förblev faderns och so-
nens kontakt bortom döden en garanti 
för livets seger. En god son höll sin fa-
ders namn och minnet av hans livsgär-
ning levande. Att glömmas bort innebar 
en slutgiltig död. Den som glöms bort 
är ensam, något egyptierna fruktade 
mest av allt. I otaliga texter och relie-
fer möter oss därför fadern och sonen i 
Omfamningen. Denna är länken mel-
lan generationer, det är genom omfam-
ningen livet förs över till kommande ge-
nerationer. Den ene kan inte leva utan 
den andre. Ingen far, ingen son, och vice 
versa. I början var ordet, och ordet var 
hos fadern.

I samband med att pappa dog funde-
rade jag därför om inte det vore logiskt 
att nedlägga de frimureriska verktygen 
samtidigt med honom. Mitt frimure-
riska liv var så förankrat i relationen 
till fadern att det inte längre kändes re-
levant. En kanske märklig tanke, men 
mycket far genom huvudet när man 
förlorar sin pappa. Då, av någon helt 
outgrundlig anledning, säger min son 
ca två veckor innan pappa går bort: ”Det 
där med frimurare, det verkar kul. Vad 
är det för nåt? När får man gå med? 
Jag har en kompis som också vill bli 
frimurare”. När jag fick säga detta till 
farsan blev han glad. Jag ska inte bara 

vara kvar. Jag ska bli han! En farsa, en 
frimurerisk farsa!

Min översättning och kommentar av 
den fornegyptiska dödsboken hade han 
synpunkter på in i det sista, men den 
kommer ett par tre månader för sent. 
Här lägger texterna, bilderna och sy-
nen på döden ett visst fokus på porten, 
döden som en port som slår igen. Den 
brutala innebörden i detta stod dock 
klar för mig efter att texten var klar. Nu 
är det tyst. Genom receptionen får vi 
vandra genom en port i vårt sökande 
efter ljus. Men just denna port släpper 
inte igenom något, inte ett ljud, inget 
ljus. ”Du som älskade att pladdra med 
mig; du tiger nu, du talar inte längre... 
Kan du inte vakna och höra min röst!” 
som en gravtext från 1300 f.Kr. uttrycker 
saken. MEN, när jag tittar ut över denna 
sal i ljuset av min hittills drygt kvartse-
kel långa frimurarvandring lever emel-
lertid så många bröder upp i minnet. 
Minne är Liv. Nu har pappa sällat sig 
till dem, men de rör sig alltjämt härinne 
i templet. En brokig skara bröder som 
inte var likadana; Where there’s a crack, 
there is light”. Logens dörr leder nog till 
pappa i alla fall. Det finns ett ljus på 
andra sidan porten.

Det känns naturligt att avsluta denna 
med en text ur den fornegyptiska döds-
boken, närmare bestämt solhymnen i 
kapitel 15. Denna präglades i olika grad 
av en sammanfattning av gudsbegrep-
pet i ENTALET, en tanke kring det gu-

domliga som URKÄLLAN. Ju närmare 
Amarna och Echnaton med sin älskade 
fader, solskivan Aton, vi kommer, de-
sto tydligare blir denna fornegyptiska 
grundtanke. Pappa älskade Echnaton 
snarast av det skälet. Detta var det ab-
solut sista jag läste för honom, vid hans 
sida på avdelning 50 E, Akademiska 
sjukhuset:

O, min herre, som färdas genom 
tidens oändlighet!

Du skall vara för evigt!
O Aton, herre över solens strålar!
När du stiger fram, lever varje 

ansikte upp
Må du låta dig skådas i gryningen, 

varje dag!

Jag tackar alla bröder i alla väderstreck 
för den glädje ni genom åren gav 
Magnus Ottosson, min älskade far.  

TexT: nIlS bIllIng, X

Enuma elish är skapelse-
berättelsen i babylonisk 
mytologi presenterad i sju 
be varade ler tavlor.  
(Bild: Google images).

Artikel-
författaren  

Nils Billing 
(familje-
arkivet)
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    Frimureriets väg till Västnyland

SJL Axel Gabriel Leijonhufvuds uppkomst 
(brödramåltidstal 11.5.2016)

I början av 1980-talet 
diskuterade ledningen för Stor 
Capitlet i Finland i Helsingfors 

möjligheterna att aktivera 
kapitlets medlemmar i Västra 
Nyland för att åstadkomma 
regelbundet återkommande 

brödra sammankomster, vilkas 
uppgift i första hand skulle vara 
att intensifiera de väst nyländska 

brödernas frimureriska 
verksamhet och samtidigt öka 
antalet medlemmar för att i 

framtiden eventuellt bilda en 
brödraförening.

Initiativet till bildande av en fri-
murarklubb kom från dåvarande 
KM för SCF, br. Olov Hixén, med 

sommarsäte i Bromarv. På våren 1988 
ansågs tidpunkten vara inne för att 
starta en frimurarklubb. Konstituerande 
möte hölls den 11 maj och samtidigt 
undertecknades en anhållan till S:t 
Johanneslogen S:t Augustin om att en 
frimurarklubb skulle bildas.10 bröder 
hade undertecknat anhållan och br. 
Marcus Forsström utsågs till klubbens 
första ledare.

Under den drygt 13 år långa period, 
som frimurarklubben verkat, har brö-
dernas aktivitet varierat kraftigt. Under 
arbetsåren hölls sammankomster en 
gång i månaden på Svenska klubben, 
samtidigt som ett anspråkslöst biblio-

tek hölls öppet en timme. Redan från 
första början hölls sommarmöten, som 
flitigt besöktes av bröder från huvud-
stadsregionen.

Ordens högsta ledning i Helsing-
fors gav från första början sitt starka 
stöd för vår frimurarklubbs verksam-
het. Trots detta var aktiviteten i slutet 
av 1990-talet ringa. Målsättningen, att 
vara aktiv och skaffa nya medlemmar, 
höll på att misslyckas. Det diskuterades 
t.o.m. nedläggning av frimurarklubben. 
Det fanns dock några eldsjälar bland 
bröderna som trodde på en framtid för 
frimureriet i Västra Nyland. Vid mötet 
29.9.1999 utsågs bröderna Olof Tho-
dén och Carl-Johan Lindström (ledare) 
att gemensamt leda klubbens verksam-
het. En målsättning uppställdes, kanske 

Villa Leijonhufvud, ordenshuset i Ekenäs. Notera grindens kännspaka leijonhufvud. 
(Foto: SCF-frimurarmuseets arkiv)
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då utopisk, men målet var att bilda en 
brödraförening genom en gemensamt 
uppbyggd strategisk plan.

Då SCF:s dåvarande KM, Patrick 
Stelwagen, vid klubbens möte i febru-
ari år 2000 aktualiserade tanken på en 
brödraförening fick verksamheten en 
stimulans. Frimureriet i Västra Nyland 
hade fått nya vindar i seglen. Redan vid 
de första diskussionerna om en brö-
draförening framkom att Föreningen 
Granatenhjelm r.f. kunde tänkas stå för 
verksamsamhetsutrymmena, och detta 
var säkert utslagsgivande för vår verk-
samhet. På hösten år 2000 förvärvade 
Föreningen Granatenhjelm en fastighet 
(Villa Leijonhufvud) för uthyrning till 
frimurarklubben och förberedelserna 
för inrättande av en brödraförening på-
börjades omedelbart. Beslutet att inför-
skaffa egna lokalitet gjorde att bröderna 
aktiverade sig, intresset för frimureriet 
fick plötsligt en annan dimension, lå-
gan för det frimureriska ljuset fick en 
ny betydelse.

På hösten 2001 var villan färdigreno-
verad och ombyggd för vår verksamhet. 
Samtliga bröder deltog flitigt i talkoar-
betet, bl.a. är stjärnhimlen ett synligt 
resultat av detta. Den sammansvetsade 
brödragemenskapen och den entusiasm 
som rådde, sedan ombyggnaden och 
inredningen av Villa Leijonhufvud på-
börjats, fick envar frimurarbroder över-
tygad om att ingenting längre kunde 
hota den frimureriska verksamheten 
i Västra Nyland. Tillsammans hade vi 
byggt upp ett tempel för oss och kom-
mande generationer. Och då vår vita 
fana med det röda korset hissades på 
invigningsdagen var det ett tecken på 
att även Västra Nyland blivit ett fäste 
för Svenska Fri murare Orden.

Den 9 februari 2002 är en märkesdag 
för frimureriet i Västra Nyland. Då för-
verkligades en dröm genom att brödra-
föreningen AGL invigdes av dåvarande 
Stormästare Anders Fahlman. Faddrar 
för brödraföreningen var dåvarande KM 
för SCF Patrick Stelwagen och dåvaran-
de Ordens stormarskalk, Tom Bergroth, 
vars insats under planeringsskedet var 
ovärderligt.

Varför antogs då namnet Axel Gabriel 
Leijonhufvud till brödraföreningen? Ef-
tersom frimureriet är ett arv från gångna 
tider och som måste väl förvaltas och 
föras vidare till kommande generatio-
ner söker man gärna något frimureriskt 
med anknytning till den egna regio-
nen. Ätten Leijonhufvud innehade på 
1500-talet Raseborg som grevskap. Från 
denna ätt härstammar friherre, överste 
Axel Gabriel Leijonhufvud d.y. (1755–
1826), omnämnd under nummer 184 i 
S:t Augustins matrikel. Han var depute-
rad mästare liksom ordförande mästare 
(1803–1813) i såväl S:t Augustin som 
i Phoenix och blev år 1819 riddare av 
Carl XIII:s orden. AGL:s vapenbild utgår 
även från ätten Leijonhufvud.

Frimureriet är en konungslig konst, 
vilken även är brödraföreningens val-
språk. Med ett så litet antal bröder vid 
starten förekom ju självfallet svårighe-
ter med att besätta ämbetena. För att 
få ihop en enkel ämbetsmannakedja 
erhöll nära på varje broder (med lägst 
tredje graden) ett ämbete (br. Joakim 
Lönnroth med dispens som BB). Lyck-
ligtvis hade några bröder haft eller hade 
fortfarande ämbeten i S:t Johannes Lo-
gen Augustin eller S:t Andreaslogen 

Phoenix, vilket förstås underlättade den 
nya brödraföreningens frimureriska ar-
bete vid starten.

För att säkra vår frimurarverksamhet 
behövde vi förstås många fler bröder till 
arbetet med den ohuggna stenen och 
därför uppställdes två prioriterade mål, 
framför allt rekrytering men även med-
lemsvård. Och vi tycks ha lyckats med 
vår övergripande målsättning.

Lördagen den 20 april 2002 var en 
ny märkesdag i brödraföreningens korta 
historia, då AGL för första gången ar-
betade som deputationsloge och reci-
pierade sex främmande sökande. Under 
det första året antogs elva nya bröder till 
lärlingebröder, vilket bör uppfattas som 
en framgångsrik start. Under det första 
året deltog i medeltal 30 bröder vid våra 
sammankomster. Men det mest glädjan-
de var att våra nya frimurarebröder från 
första början varit mycket aktiva.

I enlighet med Ordens nya öppen-
het visade brödraföreningen AGL från 
första början en öppen attityd mot om-
världen. Tyvärr tiger många frimurare 
om sitt medlemskap, när de i stället 
borde vara öppet stolta över det. Fri-
mureriet är ju ett sätt att leva och att 
arbeta med sig själv på kristen grund. 
Frimureriets syften kan ju sammanfat-
tas i tre ord: personlighetsutveckling, 
människokärlek och brödragemenskap. 
Det finns väl ingen anledning att hålla 
detta hemligt. I stället väcker slutenhet 
bara omvärldens ofta misstänksamma 
nyfikenhet.

I samband med invigningen av brö-
draföreningen AGL fanns en hel sida 
i den lokala tidningen Västra Nyland 
med information om frimureriet och 
den nya brödraföreningen AGL. Efteråt 
fick man den uppfattningen att denna 
öppenhet mot omvärlden var positiv 
för frimureriet, som i alla fall är en 
del av samhället. Likaså uppmärksam-
mades frimureriet i den lokala press-
sen, då föreningen Granatenhjelm r.f. 
17.12.2002 i Villa Leijonhufvud utde-
lade sammanlagt 17.000 euro i verk-
samhetsunderstöd till fem västnyländ-
ska föreningar verksamma inom barn-, 
ungdom- och äldreomsorgen. Eftersom 

Carl-Johan Lindström, X.  
(Foto: Kim Isaksson)
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EU hade utlyst år 2003 till handikappår 
valdes detta som huvudtema för dona-
tionerna.

Rekryteringen av nya bröder över-
skred förväntningarna och därför på-
börjades redan efter en kort tid som 
brödraförening planering av en johan-
nesloge och efter tre år som brödraför-
ening hade en ny milstolpe nåtts då 
brödraföreningen på Runebergsdagen 
5.2.2005 omvandlades till S:t Johan-
neslogen AGL. Det torde vara rekord-
snabbt i Finland, kanske rentav i hela 
det svenska frimureriet att endast efter 
tre år som brödraförening ombildas till 
en johannesloge. Ett brinnande intresse 
hos bröderna inom AGL samt stödet 
från föreningen Granatenhjelm och 
69 grundande bröder hade gjort detta 
möjligt.

Invigningen förrättades även denna 
gång av OSM Anders Fahlman. Faddrar 

för johanneslogen är dåvarande KM för 
SCF Patrick Stelwagen, R&K, och dåva-
rande OM för S;t Johanneslogen S:t 
Augustin, nuvarande KM för SCF, Tom 
Waselius, R&K.

De högtidliga invigningsfestligheter-
na började med en högmässa i Ekenäs’ 
medeltida kyrka, vars tillkomst i hög 
grad möjliggjorts genom initiativ och 
medel donerade av släkten Leijonhuf-
vud. Prosten Magnus Bergroth höll pre-
dikan och liturg var kyrkoherde Anders 
Lindström, nuvarande OM i AGL.

Efter den stämningsfulla gudstjäns-
ten följde sedan själva invigningen i 
Villa Leijonhufvud. Logesalen och re-
fektoriet vid efterföljande brödramåltid 
var fyllda till sista plats, såsom vid invig-
ningen av brödraföreningen.

S:t Johanneslogen AGL har nu ver-
kat elva år som självständig loge. Mål-
sättningen att årligen anta fem till sex 

nya bröder har kunnat fullföljas. Jag får 
kanske vid ett senare tillfälle gå in på 
närmare detaljer angående verksamhe-
ten under denna tid som johannesloge. 
Den utveckling som frimureriet i Västra 
Nyland genomgått sedan Brf. AGL in-
vigdes är stimulerande och manar till 
fortsatt sökande efter ljus och sanning.

Till slut uttalar jag förhoppningen, 
att den entusiasm och det intresse som 
i dag visas vårt logearbete må även i 
fortsättningen genomsyra vårt arbete. 
Låt frid, enighet och glädje uppfylla vårt 
frimureriska arbete. 

TexT: Carl-JoHan lInDSTrÖm, X, fom agl

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 respektive 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.
Broderligen välkomna med på denna frimurar-pilgrimsvandring!

OBS! Ännu några platser kvar! Tag snarast möjligt kontakt med  
Guy Catani, 0400-447890 eller guy.catani@frimurarorden.fi
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Har människan i och med sin 
vilja en förmåga att själv be-
stämma sig för den ena eller 

andra av olika möjligheter, har hon i 
denna bemärkelse en fri vilja, eller är 
vår vilja alltid bunden av kausalitetens 
nödvändighet, så att hon i varje ögon-
blick endast kan vilja ett, nämligen det 
vartill hon tvingas av sin förtids och 
den nuvarande situationens förenade 
orsaker? 

Somliga tänkare antaga och försvara 
den mänskliga viljans frihet och se i den 
människans egentliga adelsmärke, det 
som höjer henne såsom person över na-
turen, över den opersonliga verkligheten 
med dess bundenhet av naturlagarna. 
Denna åsikt är den filosofiska frihets-
läran eller indeterminismen. 

Andra däremot förfäkta den rakt 
motsatta åsikten, frihetsförnekelsen el-
ler determinismen. Enligt denna åsikt 
finnes aldrig för viljan några olika möj-
ligheter att välja emellan, utan världs-
förloppet är en oändlig kedja av orsaker 
och verkningar, i vilken varje länk är ge-
nom en oblidkelig nödvändighet bun-

ett föredrag av Frans v. Schéele (1853–1931)
Östersund A.-B. jämtlands tidnings tryckeri 1922 (förkortad version). 

Föredraget kan läsas i sin helhet på www.foreningsbandet.info

Om viljans frihet

    Fria viljans vara eller icke vara

den vid de andra länkarna. Och i den 
kedjan har ock den mänskliga viljan sin 
bestämda, ödesbundna plats, och varje 
hennes beslut är sådant det måste vara 
i följd av sitt inordnande i orsaksked-
jan. Människan tror sig äga en fri vilja 
och med en viss grad av självständighet 
fatta sina beslut. Men detta är blott ett 
självbedrägeri, grundat på hennes okun-
nighet om de orsaker, som i varje ögon-
blick framkallar viljeyttringen såsom sin 
ovillkorliga verkan. 

Detta är de två åsikterna, som stå så 
oförsonliga mot varandra, indetermi-
nismen, som jakar viljans frihet, deter-
minismen, som nekar den. Må vi något 
lyssna till de skäl, som anföras från var-
dera hållet, och till sist söka väga skäl 
mot skäl. Låt oss först höra de skäl, som 
indeterministerna åberopa.

Deras huvudargument är helt enkelt 
detta: viljans frihet är ett faktum, som 
vi i vår inre erfarenhet kunna konstatera 
med minst lika stor visshet som något 
som helst i den yttre erfarenheten givet 
faktum. Vi äga en fri vilja, ty vi känna 

oss fria. Vi märka, huru vi själva fritt be-
stämma oss, när vi välja mellan olika 
handlingsmöjligheter. Att tvivla på detta 
vårt eget omedelbara medvetandes inre 
vittnesbörd, är minst sagt lika orimligt, 
som att betvivla tillvaron av den yttre 
värld, som vi fatta med våra sinnen.

Vi kunna visserligen taga miste om 
de motiv, som påverka oss i beslutets 
ögonblick. Vi kunna t.ex vid ett visst 
tillfälle tro oss handla rent oegennyt-
tigt, under det att i själva verket en i 
vårt själslivs omedvetna djup fördold 
egoism väsentligt påverkat oss. Men 
att därav draga den slutsatsen, att hela 
frihetsmedvetandet är en illusion är att 
”kasta ut barnet med badvattnet”. Vi äro 
visserligen mången gång mera ofria än 
vi tro, men det finnes ock tillfällen, då 
vi med sådan klarhet ställa de olika 
handlingsmöjligheterna mot varandra 
och under överläggningen så tydligt 
mäta deras värden i jämförelse med 
varandra, att frihetsförnekelsen blir en 
ren orimlighet.

Då emellertid detta argument ej ver-
kar på deterministerna, utan dessa hålla 
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för en tom illusion, vad indeterminister-
na anse vara ett oförnekligt inre faktum, 
så gå de sistnämnda ett steg längre och 
hänvisa till de följder, som frihetsförne-
kelsen skulle ha för vår livsåskådning i 
det hela och för livet självt.

Hava vi icke en fri vilja, så finnes för 
oss intet som förtjänar kallas plikt 
och därmed över huvud ingen moral. 
Om det icke finnes för oss några olika 
handlingsmöjligheter, så finnes heller 
intet moraliskt ”böra”, utan endast ett 
naturnödvändigt ”måste”. Men då äro 
ock alla handlingar av samma mora-
liska värde eller, rättare sagt, moraliska 
värdelöshet. Ingen skillnad finnes då 
mellan gott och ont, mellan dygd och 
last, mellan rätt och orätt. Allt mora-
liskt ansvar försvinner, ingen rår själv 
för huru han handlar. Man handlar all-
tid så, som man måste handla. Därmed 
punkt och slut.

Men hur skall ett mänskligt sam-
hälle på en sådan grund kunna byggas 
upp? Staten kan visserligen även med 
deterministiska förutsättningar anse 
sig berättigad att mot vissa handlingar 
använda straff såsom ett statens medel 
till självförsvar. Men hur skall det kun-
na vara rättvist att i sådant syfte tillfoga 
brottslingen lidande, då denne lika litet 
rår för att han handlar samhällsvidrigt, 
som de andra ha någon personlig för-
tjänst i och med sitt rättrådiga hand-
lingssätt. Och huru skall man från deter-
ministiska förutsättningar kunna bygga 
upp något kulturliv eller över huvud 
bygga upp något alls? Skall icke före-
ställningen om alltings nödvändighet, 
beröva vår vilja dess energi. Allt sker ju 
enligt den deterministiska åsikten, även 
om vi lägga armarna i kors, varför då 
röra dem?

Den form av determinism, som först 
möter oss i filosofiens historia, är den 
psykologiska determinism, som for-
mulerades av Sokrates i hans ryktbara 
sats: ”Den, som vet det rätta, gör det 
rätta; ingen handlar frivilligt orätt, utan 
endast därför att han ej vet det rätta”. 
– Denna uppfattning var naturlig för 

Sokrates i följd av den entusiasm, som 
hos honom väckts genom upptäckten 
av den begreppsmässiga kunskapens 
allmängiltiga värde. Det citerade påstå-
endet innebar nog också för Sokrates en 
rent personlig sanning: hans karaktär 
var Om viljans frihet, sådan, att han ej 
ett ögonblick kunde frestas att handla 
mot bättre vetande. Men hur är det i det 
stycket med oss andra? Ack, huru ofta 
måste vi icke instämma i den romerske 
skaldens ord: ”Video meliora proboque, 
deteriora sequor” (jag inser och skänker 
mitt gillande åt det bättre, men jag föl-
jer det sämre)! Det är så många gånger 
ej huvudet, utan hjärtat, som styr våra 
handlingar. Vi kunna därför alltför väl 
veta det rätta, men göra det orätta. In-
sikten binder icke vår viljas frihet. Sna-
rare bestämmas våra åsikter särskilt på 
det moraliska området mera av våra 
känslor och vår vilja än dessa ledas av 
åsikterna.

Samma psykologiska misstag, som 
Sok rates i detta hänseende begick, 
präglade också den allmänna tanke-
riktningen under det tidevarv, som just 
därför kallas upplysningstiden, den tid, 
då man trodde att i stort sett inte an-
nat behövde göras för att föra kulturen 

framåt än höja förståndets upplysning. 
Med fördomarna och vidskepelsen 
skulle ock brotten och lasterna för-
svinna. Nogsamt har historien nu visat 
oss ”sena tiders barn” grundlösheten 
av denna intellektualistiska optimism, 
som för övrigt vederlagts redan genom 
kristendomens djupa syndmedvetande 
och inom vetenskapen fick sin döds-
stöt genom Kants lära om ”det radikalt 
onda” hos människan.

Den för medeltiden specifika formen 
av determinism var den som vi kunna 
kalla den teologiska determinismen. 
Enligt denna såg man i Guds allmakt 
och allvetande hinder för människans 
viljefrihet. Om människan kunde själv 
något fritt besluta och utföra, så skulle 
hon ju kunna rubba Guds allmänna 
världsplan och gäcka det allvetande, 
med vilket Gud av evighet, förutsett allt 
vad som skall hända och ske, däribland 
även varje enskild mänsklig handling, 
den därför ej kan bliva någon annan, 
än den av Gud förutsedda och därför 
allt från tidernas morgon förutsedda. 
Till detta åskådningssätt bekände sig 
Augustinus i sin predestinationslära 
och även Luther, som fällt det drastiska 
yttrandet: ”människan är en häst; rides 
den av Gud, så kommer man till him-

Frans von Scheele, målning av C 
E Bergren. Foto SPA (URN nr 6371, 
Svenskt biografiskt lexikon)
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len; men rides den av djävulen, så bär 
det till helvetet”.

Ingen av de nu antydda formerna 
av determinismen, varken den psyko-
logiska eller den teologiska, är emel-
lertid den specifikt nutida formen av 
determinismen. Denna är en helt an-
nan; vi leva ej längre i någon naivt 
optimistisk upplysningstid, ej 
heller i en tid, då det religiösa 
betraktelsesättet utövar tan-
keledningen. Utan nu är det 
naturvetenskapen, som sit-
ter i kulturens högsäte och 
vill trycka sin prägel på hela 
världsåskådningen. Vår tids 
form för förnekandet av viljans 
frihet är därför vad man kan kalla 
den naturalistiska determinismen.

Den naturalistiska världsåskådning-
en är vanligen en radikal materialism, 
som vill förklara allt ur kraft och mate-
ria. Båda fattas såsom eviga i betydelsen 
av ej i tiden uppkomna och ej heller 
i tiden förgängliga. Materien med dess 
oändliga massa av atomer och mole-
kyler har alltid funnits och skall alltid 
förbliva, till sitt väsen sig ständigt lik, 
ehuru under kraftens eller energiens 
inverkan den är försatt i ständig rörelse 
och därunder smådelarna stå i växlande 
relationer till varandra och ingå i olika 
sådana mer eller mindre kortvariga 
kombinationer, som vi kalla de yttre 
tingen. 

Även energien är ouppkommen och 
oförgänglig. Dess kvantum är oförän-
derligt; ehuru den kan växla former, 
än framträda såsom kemisk energi, än 
såsom ljus eller värme, magnetism eller 
elektricitet, än såsom mekaniskt arbete 
o.s.v., behåller den ständigt samma en-
ergimängd, enär den ena energiformen 
enligt bestämda ekvavalensmått utan 
kvantitetsförändring förbytes i den an-
dra. I detta materiella universum ingår 
enligt den materialistiska naturalismen 
också själslivet, som intet annat är än 
vissa molekylära rörelser i hjärnans 
ganglieceller. Över huvud är allt vad 
som sker i universum intet annat än 
rörelser, och dessa bestämmas i allo av 
de eviga naturlagarna.

Om naturalismen ej utvecklar en 
sådan radikalt materialistisk psykologi 

en fri vilja ingripa på någon punkt i 
världsförloppet, så skulle därigenom 
energiens kvantum än kunna ökas, än 
minskas, och lagen om kraftens be-
stånd – den andra oundgängliga förut-
sättningen för allt vad naturvetenskap 

heter – vara störtad.
Väl må indeterministerna 
klaga över att naturalismen 

berövar dem en mängd av 
deras käraste älsklingsföre-
ställningar, rycker undan 
stöden för den konven-
tionella moralen, fyller i 
klyftan mellan moralisk 

skuld och förtjänst, kräver 
en annan grund än den gamla 

för straffbarheten o.s.v. De klaga, 
men – de klaga dumt; ty man skall 

ej klaga över det, som är nödvändigt, 
utan endast lära sig att klokt och öd-
mjukt finna sig däri och ”göra en dygd 
av nödvändigheten”.

Pascal har en gång sagt: ”hjärtat har 
sina skäl, som förståndet ej förstår sig 
på.” Naturalismen går till ytterlighet i 
underkännandet av dessa hjärtats skäl, 
vilka i själva verket äro ännu betydel-
sefullare för oss människor än alla för-
ståndets skarpsinniga argument. Upp-
giften är att utbilda en världsåskådning, 
som tillfredsställer på en gång huvudets 
fordringar och hjärtats krav. Det gör icke 
naturalismen, och därmed är denna 
världsåsikt enligt min åsikt dömd.

Mot det deterministiska argumentet 
om att viljan i varje fall bestämmes av 
det starkaste motivet, framhåller jag 
först och främst att enligt regeln mo-
tiven äro kvalitativt skilda, så att va-
let mellan dem icke kan avgöras efter 
ett rent kvalitativt förhållande mellan 
starkare och svagare. För övrigt är att 
märka, att vi genom vår makt över 
uppmärksamheten kunna inverka på 
motivens styrka. Det motiv, som vi 
uppmärksamma, förstärkes, det som 
vi ej uppmärksamma försvagas. I viss 
mån kan därför vår vilja själv bestämma 
motivens styrka.

Men hur går det då med kausalitets-
lagen och lagen om kraftens bestånd, 
dessa naturforskningens grundprinci-
per, och hur går det därföre med natur-

Livets vägskäl (M Gardberg)

utan i viss mån erkänner en specifikt 
psykisk verklighet, så antager den dock 
att viljan alltigenom är bunden genom 
inflytandet av i tiden föregående orsa-
ker. Man fäster då uppmärksamheten 
vid att viljan aldrig bestämmer sig utan 
vissa känslor såsom motiv och gör gäl-
lande att hon därvid med nödvändig-
het bestämmes genom det vid tillfället 
starkaste motivet.

Att i en sådan världsåskådning ingen 
plats finnes för en fri vilja, är ju givet. 
Allt är i den så fattade världen natur-
nödvändigt bestämt. Ingenstädes finnes 
några olika reala möjligheter; endast 
ett är i varje fall verkligt och detta på 
samma gång nödvändigt. Att antaga en 
fri vilja, är att förneka kausalitetslagens 
universalitet och detta detsamma som 
att beröva naturforskningen en av dess 
oundgängliga postulat och öppna dör-
ren på vid gavel för allsköns vidskeplig 
tro på underverk och trolldom. Kunde 
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vetenskapen själv, som bygger på deras 
tillämpande? Därför behöver man icke 
hysa någon farhåga. Intet hindrar natur-
vetenskapen att på sitt område framgent 
använda dessa principer, ehuru den ej 
har rätt att utsträcka dem över naturens 
område till andens, om vilken natur-
vetenskapen alls ej handlar, om den är 
nog kritisk att iakttaga sina naturliga 
gränser.

Ja, men om människan med sin 
fria vilja kan ingripa i naturförloppen, 
hindras ej därigenom säkerheten i alla 
naturvetenskapliga beräkningar och för-
utsägelser? Härvid bör man besinna, att 
även deterministerna sakna alla resurser 
för att säkert förutsäga mänskliga hand-
lingar. Även om de taga för givet, att alla 
sådana ledas av en mekanisk kausalitet, 
äro de genom det mänskliga själslivets 
invecklade beskaffenhet hindrade att så 
genomskåda detsamma, att de kunna 
förutsäga de mänskliga handlingarna. 
Klokt nog avhålla sig därför även de-
terministerna från varje försök till 
säkra förutsägelser på de områden, där 
de kunna vänta sig ingrepp av mänsk-
liga viljor. Resultatet med avseende på 
de naturvetenskapliga beräkningarnas 
räckvidd är sålunda faktiskt precis det-
samma, vare sig man utgår från deter-
ministiska eller indeterministiska förut-
sättningar.

Kausalitetslagen är för övrigt alls icke 
ett axiom, vars allmängiltighet på något 
sätt är självklar. Den är endast ett teo-
retiskt postulat, en arbetshypotes, som 
man har allt skäl att använda, så långt 
som den visar sig stämma med erfaren-
heten och verkligt underlätta den veten-
skapliga förklaringen, men heller icke 
ett enda steg längre. Att pocka på dess 
giltighet på ett område, där den tvärtom 
försvårar förklaringen, är endast en kort-
synt envishet, som alls intet har att göra 
med sunda vetenskapliga metoder.

Och vad är det erfarenhetsmässiga 
upphovet till orsaksbegreppet? Inom 
naturen erfara vi aldrig det inre band, 
som binder orsak vid verkan. Utan 
uppslaget till begreppet i fråga har man 
hämtat från erfarenheten om viljan så-
som orsak till sina handlingar. Föreställ-
ningen om naturorsaker utgör sålunda 

alltid ytterst en frukt av en viss antro-
pomorfistisk naturuppfattning. Man har 
utgått från erfarenheten av viljans fria 
kausalitet; när man sökt tillämpa denna 
på naturen, har man måst modifiera be-
greppet, sätta en mekanisk kausalitet i 
stället för den fria, personliga kausali-
teten. Sedan den modifikationen i na-
turförklaringens intresse skett, vill man 
vända om analogien och utsträcka den 
mekaniska kausaliteten även till viljan! 
Är icke det oberättigade i ett sådant ana-
logislut påtagligt?

Och lagen om kraftens bestånd, rub-
bas den av indeterminismen? Det är 
icke otänkbart att viljan kunde ingripa 

ett tvåvärldssystem, d.v.s. en världsåsikt, 
som antager att bakom och över den 
sinnliga världen finnes en annan och 
högre värld, en evighetsvärld, höjd över 
tid och rum. Såsom exempel på sådana 
världsåskådningar hänvisar jag till Pla-
tons idélära, Kants transcendentalfilo-
sofi eller Boströms personlighetsfilosofi.

Den osinnliga världen lära vi aldrig 
känna, om vi blott utgå från en rent 
teoretisk bearbetning av erfarenheten. 
Utan till kunskapen därom komma vi 
endast, om vi därjämte utgå från våra 
känslors krav och vårt viljelivs fordring-
ar och bygga världsåskådningen mera 
på moral och religion än på naturveten-
skap, låta lika väl intuitionen tala, som 
använda reflexionens abstrakta slutled-
ningar. Men en filosofi, som går sådana 
vägar – invänder man – den blir icke ve-
tande utan tro, och den förtjänar därför 
icke namnet vetenskap. Nå, på namnet 
kommer intet an. Kalla en sådan världs-
åskådning, vad ni vill; det är i alla fall 
en sådan vi behöva för vårt liv och – för 
att med lugn kunna se döden an.

Ja, jag vill i min frihetslära gå ännu 
ett steg längre. Viljan är icke av naturen 
fri, utan har att själv göra sig fri, nämli-
gen genom att med egen kraft tygla och 
besegra begären och därigenom steg för 
steg utveckla sig till den frihetsvarelse, 
som är den sedliga karaktären. Men för 
att kunna utföra det frigörelseverket, 
fordras först och främst, att man tror 
på dess möjlighet, att man icke miss-
tröstar om sin viljas förmåga att göra 
sig fri. På så sätt är en indeterministisk 
övertygelse moralens första grund-
förutsättning; men den övertygelsen 
får man icke till skänks genom någon 
blott teoretisk undersökning. Utan den 
måste själv framgå såsom resultatet av 
en viljeakt. Så har den fria viljan att själv 
proklamera sin frihet. 

Fri är människan, endast om hon vill 
vara fri, men då kan hon ock i handling 
bevisa sin viljas frihet, – och detta är det 
ovedersägligaste av alla frihetsbevis.  

TexT: loyal bookS, free pUblIC DomaIn 

aUDIobookS & ebook DoWnloaDS

En talande amulett (M Gardberg)

i naturförloppet utan att varken öka el-
ler minska energiens kvantum, nämli-
gen genom att redan befintliga latenta 
krafter av viljan tvingas att utlösa sig i 
levande kraft. För övrigt gäller denna 
lag endast om ett inom sig slutet och 
begränsat naturområde. Tillämpad på 
universum i det hela är den meningslös, 
ty universum är oändligt. Att där tala 
om ökning eller minskning är påtagli-
gen orimligt.

Här nu ytterligare blott några antyd-
ningar om vad art den världsåskådning 
måste vara, inom vilken friheten kan 
finna en plats.

Att den icke rymmes inom natura-
lismens råmärken, har jag redan sökt 
klargöra. Frihetens filosofi måste vara 
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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 oktober 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 4/2016 av Föreningsbandet. Priset kommer på posten.  
Glöm inte att ange ditt namn och adress när du skickar in din lösning på krysset.

ELDA
TAS AV

SPETT
TRO

DE ÄR
VASSA I
TUNGAN

BESTYR

SLIDE-
VÄXT

ALIAS
I USA

TÖS

SÖTA
ALI YAH

PINGIS

IRIT
PÅ SJÖN

& I
FLYG

TA BORT
TRO-
TYL

JA I
ROM SL

A
G

BA
N
K 

FÖ
RR

FORD

FL
O
D

ÄR
KEOPS

D
A
N
SK

A

YT
A

EN
VISS

SOPHIA

EDGAR
ALLAN

TID

SIDA

SVAVEL

KOM 24/8
1939

SPRUNG-
IT

ESTER
BONN

SYRE

RA
D

GE
R 

FE
BE

R

REST

KÄND
GEORG

KYSS I UK

TO
N

RESGODSET

TE

SEGEL-
FARTYG

ORT I LUKAS
TERMIN

LUKTLÖS

BUSKAR

LAGRUM

GES UT
I ÅBO TÖ

S

LI
TE

N

BERG
PER KANT

TYNGD

KORS

IDROTTS-
KLUBB

VA
PE

N

SÖLA

KA
N
 P

A
R AMPER-

SAND

DET FÅS

KAN
VARA
HÖGT

DIFTONG

HÅRD,
DAG, NATT

RÅ
D
D KÄNNS I

MAGEN

CENTRUM

BÖRJAN

TYP AV
FOLK

KELVIN

SPEL

JO
YS

TI
CK

SE
S 

31
/1

2

1000
I ATEN

NEJ I
KITEE

BOK I GT

FLUOR

SILVER KO
RT

 M
O
T 3 LIKA

TON Ä
LD

RE

BÖR MAN
HÅLLA

FÖTTERNA

TI
D F.D.

EXTRA OLD RHS
2016
©

RHS
2016
©

ETTA BANTYP
ROYAL

ORDER OF
SCOTLAND



Föreningsbandet nr 3/2016  • September 2016 33

    Utbildningsportalen lanseras i SCF

Som vi berättade i senaste nummer av denna tidning 
har SCF-utbildningen under vårkanten lanserat en ny 
utbildningsprodukt (Utbildningsportalen) inom sjätte 

fördelningen (Finland). Produkten finns för närvarande till 
förfogande vid biblioteket vid frimurarsamhällena i Borgå, 
Ekenäs, Helsingfors och Åbo. Produkten kommer att vara i 
bruk inom hela fördelningen under hösten. 

Lanseringsdatum för Mariehamn, Tammerfors och sam-
hällena i Österbotten är i skrivande stund (medlet av juli) 
tyvärr ännu inte fastslagna. Koordineringen av projektet har 
i praktiken varit mer komplicerat än väntat, men syftet är att 
ha tidtabellen fastslagen då du sitter med denna tidning i din 
hand. För de bröder som ännu inte omfattas av produkten – 
vänligen kolla logens anslagstavla och din murare-epost! Vi 
försöker med hjälp av den lokala enhetens sekreterare skicka 
ut en inbjudan i god tid innan lanseringsevenemanget.

Utbildningsportalen finns  
nu till förfogande inom ScF 
– ”Missa inte din chans!”

Men var kan jag ta del av allt detta? 

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). Utbildningsportalen 
är en datorbaserad utbildningsprodukt i multimedia format 
och studierna utförs vid logebiblioteket. Envar broder kan ta 
del av detta utbildningsmaterial genom att låna ut av bib-
liotekarien vid logebiblioteket därtill avsedd datorutrustning 
inklusive hörlurar. Utrustningen ges inte ut som hemlån. Detta 
pilotprojekt omfattar inledningsvis enbart utbildningsmaterial 
i grad IV-V. Målet är att Utbildningsportalen i framtiden skall 
omfatta samtliga arbetsgrader. 

Det är en god idé att fråga bibliotekarien/arkivarien på för-
hand om det för Utbildningsportalen finns en reservationslista 
i bruk vid din enhet. Det är upp till den lokala enheten att 
organisera ut lånings verksamheten på effektivaste vis. 

Utbildningsmaterialet är omfattande och i praktiken be-
hövs det flera sessioner för att bekanta sig ordentligt med 
hela materialet. Pricka in några besök vid logebiblioteket i 
din kalender redan nu.

Samtliga bröder önskas insiktsgivande stunder i Den Ko-
nungsliga Konstens tecken!  

TexT: Dan knIf, X 

(UTBILDnIngSPoRTALenS PRojeKTLeDARe)

STORT VARTM TACK till alla bröder som på olika sätt 
kom ihåg mig på min 90-års dag. Det är härligt att 
ännu i den högre medelåldern vara omgiven av så 
många vänner. 

Sven-Erik Weber

S
RHS
2016
©

J O H A N N

U V A R * E

T A R V A S

A L E * G G

D L E T * E R 

T R E E N I G H E T E N A

R Ä N T M Ä S T A R E D D

E M M A * * * * N I * O E

Ä N N E * I N I * K L I R R

N A L E N * S A O L * N N

E D L I G E N * D A L A A

P E E W E E H U N T * * S

E * R A N G T A B E L L A

L Ö S S * M * * * A M E N

A R T A D E S I G * * V T

R O A * U T E S L U T N A

E N P E K O R A L * O A L

* B E N A D * D * R A D *

B L A R E N * D U N S
RHS
2016
©

LÄGSTA OCH
KÄNT KORT I
KILLEPACKEN

Lösningen till krysset i nr 2 • 2016
Som inlämnare av rätt lösning och därmed även vinnare  
i kryss nr 2/2016 blev br Sven-Olof Åminne, Jakobstad.  
Priset kommer på posten. Vi gratulerar!
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DAG 1: 21 AUGUSTI: HELSINGFORS – DESSAU
Vi flyger på morgonen från Helsingfors Vanda till Berlin. Vi möts av en buss, 
som på cirka två timmar tar oss till Dessau. Vi stannar till på vägen för en 
snabb lunch på egen hand. Vid ankomst till Dessau, check-in och på 
kvällen en trerätters middag på hotellet.

DAG 2: 22 AUGUSTI: WITTENBERG
Augustinermunken Martin Luther beordrades till Wittenberg för första gång-
en år 1508, och från 1511 var han stadigt boende i Augustinerklostret i sta-
dens östra del. Vi besöker under förmiddagen slottskyrkan ”Allerheiligen” 
med den kända dörren där Luther spikade upp sina teser, vi promenerar till 
rådhuset och ser minnesmärkena för Luther och Melanchton samt stadens 
huvudkyrka St. Marien som antas vara stadens äldsta byggnad. Vi ser även 
Philipp Melanchtons hus. Förmiddagens stadsvandring avslutas med en 
gemensam 3-rätters lunch.

Den tidigare klosterbyggnaden där Luther levde och arbetade är i dag värl-
dens största reformationshistoriska museum, och här har vi en guidad vis-
ning, varefter man på egen hand besöker specialutställningen ”95 skatter 
– 95 personer” i Augusteum, en del av Wittenbergs Universitet. Vi avslutar 
dagens program med besök till ”Panometer” för att se installationen som 
visar en 360° panoramabild av Wittenberg ”Luther1517” som konstnären 
Yadegar Asisivon skapat. Återfärd och övernattning i Dessau.

DAG 3: 23 AUGUSTI
Eisleben nämns redan år 994 i en urkund av Kund Otto III som garan-
terade staden torg-, mynt- och tullrättigheter. Under förmiddagen gör 
vi en guidad stadsvandring. Martin Luthers födelsehus finner vi här, som 
genom århundradena har bevarats och underhållits av stadens borgare. Vi 
promenerar via torget med sin Lutherstaty och passerar det sen-gotiska 
rådhuset i två våningar, med höga gavlar och utbyggnader på långsidorna. 
Rådhuset fick först på 1800-talet trappor inom byggnaden. Promenaden 
fortsätter till ”Waage”, huset där gruvdriftens råkoppar vägdes och det av-
gjordes hur stor tiondet till grevarna av Mansfeld skulle bli samt hur mycket 
som skulle avräknas till handelshusen för hyttornas smältarbete. 

Petri, eller Paulikyrkan var Luthers dopkyrka, här gör vi ett kort besök. 
Torgkyrkan St Andreas är än i dag rikt dekorerad och uppvisar ett sengotisk 
sidoaltare och kulturhistoriska gravar tillhörande grevefamiljen av Mansfeld. 
Martin Luther höll sin sista predikan den 16.2.1546 från predikstolen i denna 
kyrka. Huset där Luther dog kallas i dag allmänt för ”Sterbehaus Luthers”, 
här bodde han sin sista tid då han återvänt till Eisleben för att förmedla i 
en släktstrid inom Mansfeldska familjen. Innan vi lämnar Eisleben intar 
vi en gedigen lunch. Färden fortsätter mot staden Erfurt.

Erfurt nämns för första gången år 742 i skrivna källor, och räknades under 
medeltiden till en av de större städerna i Mellaneuropa. Martin Luther var 
dess kändaste student, han studerade här mellan åren 1501 till 1505, och 
avlade här sin examen vid Filosofiska fakulteten. Vi besöker Augustiner-
klostret där Martin Luther verkade som munk under åren 1505–1512.

På kvällen gör vi en guidad promenad genom staden, som tar oss 
genom den medeltida stadskärnan till arkitektur-ensemblen Domkyrkan 
och Severikyrkan, som anses vara en av medeltidens mest avancerade 
byggnadsskapelser. Gågatan i stadscentrum visar upp en rad pietetsfullt 
renoverade byggnader såsom Hohe Lilie, Waidspeicher, Hochzeitshaus, 
Barfüsserkirche och Fischmarkt med rådhuset, Gildehaus (gillehuset). Bron 
Krämerbrücke anses vara speciellt intressant, då dess husbebyggelse på 
båda sidor av bron är mycket ovanlig i Mellaneuropa. Vi passerar Kauf-
mannskyrkan i vilken Johann Sebastian Bachs föräldrar gifte sig, samt 
Augustiner klostret där Luther vistades en period fram till år 1511. 

DAG 4: 24 AUGUSTI: EISENACH 
På morgonen styr vi med bussen kosan mot Eisenach, Luthers barndoms 
stad, där han fram till 1501 besökte församlingsskolan St Georg och senare 
var predikant. Vi gör en stadsvandring under förmiddagen, som avslutas 
med lite tid på egen hand för lunch. Efter lunch en lite annorlunda upp-
levelse: Vi besöker först Lutherhuset i Eisenach, och får här i anslut-
ning prova på olika hantverkstekniker från 1500-talet såsom boktryck-
arkonst och kalligrafi.

Vi kör upp mot det imponerande Wartburg, där den Heliga Elisabeth 
uppe höll sig på 1200-talet, där de thüringiska lantgrevarna hade sitt säte 
och där Martin Luther hölls i skyddsförvar. Under sin tid på Wartburg över-
satte han det Nya Testamentet från grekiska till tyska. Besöker sker på egen 
hand med hjälp av audioguider. Vägen upp till slottet medför en 15–20 minu-
ters promenad om man inte väljer att ta slottets shuttle buss som kostar 2 
euro per person och väg. Efter återkomst till Erfurt äter vi en gemensam 
avskedsmiddag på hotellet.

DAG 5: 25 AUGUSTI: EISENACH
På morgonen checkar vi ut från vårt hotell och påbörjar hemresan. Vi stan-
nar eventuellt till på vägen för lunch på egen hand innan vi anländer till 
flygfältet i Berlin för hemflyg till Helsingfors.

INFO OM PRISER OCH ANNAT 
Preliminärt pris: 1150 € / person i dubbelrum, enkelrums tillägg 105 €
● 2 nätter på Radisson Blu Fürst Leopold i Dessau **** med frukost
● 2 nätter på Radisson Blu Hotel Erfurt **** med frukost
● 2 middagar och 2 luncher 
● Bussresor, transfers, inträden och besök enl. program (engelsk guidning)

Tillkommer: Ej i programmet nämnda måltider, måltidsdrycker, personliga 
utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd (skall tecknas i samband 
med bokningen, Axtours förmedlar Alandiabolagens reseförsäkringar). Bok-
nings villkor: Specificeras på begäran, meddelas på anmälningsavgifts-
fakturan. Minst 30 deltagare till detta pris. Begränsat antal platser. Med 
reservation för eventuella programändringar.

Som reseledare fungerar Guy Catani. Förfrågningar och preliminära anmäl-
ningar till Guy Catani, guy.catani@frimurarorden.fi , senast den 30.11.2016.

KOM MED PÅ DENNA TILLSAMMANS MED AxTOURS ORDNADE

RESA I LUTHERS OCH REFORMATIONENS SPÅR
21 – 25 AUGUST 2017, FÖR FRIMURARE MED DAMER

Vi reser i Luthers och hans lärjungars fotspår, vi följer reformationens början i landsdelen 
Sachsen. Under trevliga dagsetapper uppsöker vi de centrala orterna för reformations-
historien och för Luthers livshistoria. Vi får tillfälle att studera vilka sammanhang som 
ledde till reformationen, samt de efterverkningar som än i dag påverkar oss inom politik, 
kultur, rättsväsende och samhälle. Vi stannar till vid platser där reformatorn Luther har 
efterlämnat sina spår och där hans minne uppmärksammas. Speciellt under Lutheråret 
2017, som firas med anledning av att det är 500 år sedan de lutherska  teserna den 
31.10.1517 spikades upp på slottskyrkans port i Wittenberg.

Målad av Lucas Cranach d.ä., 
1528 (wikipedia).



35Föreningsbandet nr 3/2016  • September 2016

”JUbelprefekTer” 
kallar vi de bröder, vilka erhållit sin grad x för mer än 25 år sedan. Här är listan över våra jubelprefekter 2016.  
Vi gratulerar de nytillkomna!

Titel förnamn efternamn postort recipierade i grad I erhöll grad X

Tekniker gösta geisor VASA 1957 1977
Konstnär Stig Kahlke HeLSIngFoRS 1960 1982
Bankdirektör Bo-erik nordström ÅBo 1961 1982
Fotograf Per-olof Welin ÅBo 1963 1983
ekon mag  Börje Malmsten HeLSIngFoRS 1060 1984
Inköpare Fjalar West VASA 1961 1984
Direktör Sven-erik Weber HeLSIngFoRS 1965 1985
Vaktmästare Bengt Sandström SÖDeRKULLA 1971 1985
Bankdirektör Andreas Wärnhjelm gRAnKULLA 1959 1985
Tekniker Börje Hartman ÅBo 1960 1985
Ingenjör olle Haldin VASA 1964 1985
Dipl ekon nils B Holm ÅBo 1966 1985
Teol mag  Sture R Mattsson SUnD 1966 1986
Pol mag  Bengt Hellström VAnDA 1967 1987
Dipl ekon  Klas Björkvall gRAnKULLA 1967 1990
Bankdirektör Rolf gallen HeLSIngFoRS 1967 1990
Ingenjör Magnus Wiklund BenALMÁDenA 1968 1990
Bokf.chef Bror Andersson HeLSIngFoRS 1969 1990
VH Stig Sandström HeLSIngFoRS 1970 1990
Fil lic Peter elg VAnDA 1970 1990
Dipl ekon Karl-gustav Boijer SALTVIK 1964 1990
Pol mag Ragnar Sandell gRAnKULLA 1966 1991
Pol mag Kurt-erik Långbacka PARgAS 1958 1991
Arkitekt Sigvard eklund ÅBo 1962 1991
Direktör Tryggve Forssell ÅBo 1966 1991
Dipl ekon Tor W nordström ÅBo 1971 1991
Tekniker john Blomqvist KARLeBY 1963 1991
Byggn.ing. gunnar Svahnström MARIeHAMn 1971 1991
Företagare Randolph Bergendahl MARIeHAMn 1971 1991

Begravningsbyråer
NYMAN & Co Ab

www.hautausnyman.fi

    Översekreteraren informerar
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Etikettskrivare - Tarraskrivare - Kvittoskrivare
Kassalådor - Streckkodsläsare

Verktyg för handeln

www.priimadata.fi

Nu grillar för höstens grillfest.  
Fråga efter brödernas grillrabatt. Frakt 25 euro i hela Finland.


