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Mina bröder!

    Ledaren

Igen närmar sig slutet av en väl fylld 
arbetstermin i våra loger, brödra-
föreningar och frimurarklubbar. 
Samtidigt som arbetsterminen lider 
mot sitt slut så går vi in i en tid som 
till stor del borde fyllas av minnen 
från gångna år. Minnen från barn-
domen, minnen från våra föräldra-
hem, minnen från våra nära och 
kära, minnen från gångna genera-
tioner. 

Vi inleder nu adventstiden som 
borde ge oss tid till lugn och harmo-
ni, ge oss tid att begrunda betydelsen 
av advent. Dessvärre är adventstiden 
ofta fylld av stress och brådska, vi 
skall hinna med så mycket, hinna 
med alla julförberedelser, hinna 
med alla juluppköp och med alla 
julgåvor. Vi har så skyndsamt att vi 
inte hinner stanna upp och betänka 
innebörden i advent. 

Advent kommer av latinets adven-
tus som betyder (Herrens) ankomst 
och är den inledande perioden i det 
väster ländska kyrkoåret. Så varför ger 
vi oss inte då detta år lite tid att stan-
na upp och tänka på det? Samtidigt 
med julens ankomst så borde vi ock-
så ge oss själva tid att ge av vår tid till 
vår omgivning, till våra vänner och 
till våra kära. Kanske vi genom att ge 

av vår tid till andra kan hjälpa andra 
att i sin tur ge något av dem själva 
till sin omgivning, till sina nära. 

Den nedan citerade Benjamin 
Franklins tanke om att hjälpa andra 
beskriver väl de följder som en god 
gärning för med sig. När Benjamin 
Franklin en gång fick ett tacksam-
hetsbrev från en person som han 
tidigare hjälpt skrev han tillbaka: 

“Vad gäller tjänsten som jag 
hjälpt er med önskar jag bara att jag 
kunde ha gjort ännu mer. När ni nu 
ändå nämner denna tjänst kan jag 
bara önska att även ni kan vara till 
tjänst åt andra som behöver er hjälp. 
Låt oss utföra goda gärningar, och 
låt dom gå runt i en cirkel för alla 
människor är medlemmar i en stor 
familj. Jag ser inte mig själv som en 
människa som utför tjänster utan 
som en människa som återbetalar  
de tjänster som andra vid andra till-
fällen hjälpt mig med.” 

Jag hoppas att dikten Adventsljus 
av den norska författarinnan Inger 
Hagerup ger er tid att stanna upp 
och betänka den verkliga innebör-
den i advent. Samtidigt önskar jag er 
mina bröder och era nära och kära 
en Fridfull God Jul och ett Välsignat 

Så tänder vi ett ljus i kväll,
Vi tänder det för glädje.
Det lyser för sig självt vårt ljus,
Och så för alla i vårt hus. 
Så tänder vi ett ljus i kväll,
Vi tänder det för glädje.

Så tänder vi två ljus i kväll,
Två ljus för hopp och glädje.
De står och lyser våra ljus
För alla hemma i vårt hus.
Så tänder vi två ljus i kväll,
Två ljus för hopp och glädje.

Så tänder vi tre ljus i kväll,
För längtan, hopp och glädje.
De står och lyser våra ljus
För alla hemma i vårt hus.
Så tänder vi tre ljus i kväll,
Tre ljus för längtan, hopp och glädje.

Så tänder vi fyra ljus i kväll
Och de får brinna ned.
För längtan, hopp, glädje och fred,
Men allra mest likväl
För fred på denna lilla jord 
Där människorna bor.

Guy Catani
FDKM
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    OSM fullbordar sin vandring

Stormästaren
     besökte 
Österbotten

Ordens Stormästaren (OSM) Anders Ström-
berg berättade att han fullbordat sin första 
vandring. Han har besökt alla loger i Finland 
och nu på börjar han sin andra vandring med 
att besöka sådana orter som har mer än en 
loge. Tisdagen 13.9.2016 besökte han SAL 
Henrik Tavast i Jakobstad och följande kväll 
Österbottens Stewardsloge i Vasa.

OSM upp-
vaktas.

OSM framhöll hur viktigt det är att idka 
välgörenhet, bli en bättre människa, tänka 
efter, få förlåtelse och ge förlåtelse. Detta 
skall inte vara någonting som sker enbart 
inom våra väggar, utan skall tillämpas i den 
allmänna världen, i det verkliga livet.

OSM nämnde fyra ord som är centrala för 
vår verksamhet:

 Entusiasm – Att med glädje och tillfreds-
ställelse vara en aktiv broder.

 Engagemang – Att flitigt delta i de prak-
tiska göromålen.

 Energi – Det krävs energi för att orka med 
alla uppgifter och ämbeten. Brödernas 
entusiastiska och aktiva engagemang är 
i sig en källa till energi. Vi både ger och 
får energi.

 Empati – är något som ligger OSM nära 
hjärtat. Han lyfte fram ordet och knacka-
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OSM med bröderna i Jakobstad.

de lätt, men målmedvetet, på våra samveten. Att möta 
och ta emot. Det är vårt ansvar att öppet och vänligt ta 
emot nya bröder och besökare, att visa att de är varmt 
välkomna. Hur vi tar emot och möter en broder, som 
besöker logen för första gången, eller en besökare från 
annan ort kan vara avgörande med tanke på hur deras 
fortsatta vandring utformas. Om de upplever att de blivit 
lämnade ensamma tappar de intresset och vi kanske tap-
par dem. 

Under besöket i Jakobstad fick broder Sten Westerholm till-
fälle att utbyta tankar med OSM. Som vi av nedanstående 
märker betonade han då också betydelsen av empati, att ta 
hand om varandra.

 Män behöver andra män, som bryr sig om dem. I synner-
het när de drabbas av ensamhet. Han talar om nödvän-
digheten av en fungerande inre Caritas-verksamhet i en 
organisation som frimurarorden.

 Varje broder bör få känna att de bröder som fortfarande 
är aktivt med i FM-verksamheten minns honom, när han 

själv inte längre orkar gå på logemöten. Ett telefonsamtal 
då och då eller ett hembesök betyder mycket i ensam-
heten.

 Men vi skall inte enbart komma ihåg den åldrande och 
sjuke brodern så länge han lever utan också hans änka. 
Vi har också ansvar för henne.

 Inom logerna bör vi på olika sätt komma ihåg avlidna 
bröders änkor. Genom blommor och besök och genom 
att fortsätta ta dem med på våra tillställningar, som de 
tidigare besökte tillsammans med sina män. Men också 
komma ihåg dem med praktisk och kanske ekonomisk 
hjälp, som de kan behöva. En sådan verksamhet finan-
sierar vi genom de kollekter, som vi tar upp i våra loger. 
Det här är fråga om en viktig inre Caritas-verksamhet, 
betonar han.

Det går inte att ta miste på engagemanget hos vår Stormäs-
tare, när han talar om detta inre Caritas-arbete, kärleksarbete, 
bland bröderna och senare deras kvarlevande änkor. 

TEXT: ROGER SOHLBERG, VII / STEN WESTERHOLM, X  
FOTO: KIM FRIIS, VIII
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I modern tid har man myntat be-
grepp som skapelsetro och/eller 
utvecklingstro. När mina barn 

ännu gick i skolan var det mera 
regel än undantag, att deras lärare 
försökte övertyga dem om, att deras 
pappa trodde enligt skapelsetrons 
teorier men samhället och skolan 
enligt utvecklingstrons teorier, dvs. 
på Gud som alltings skapare på 6+1 
dag! 

Idag föreligger teorier kring ”Big 
Bang” som alltings ursprung! San-
nolikheternas stora mysterium?

Förflyttar vi oss tillbaka till Jesu 
tid, är det lätt att konstatera, att han 
skapar stor oro med tanken på en 
förstående och försonande Gud. 
Den absoluta sanningen, som de 
religiösa ledarna stod för, var en 
tro på en Gud, som stod för lag 
och ordning såsom det var formu-

lerat i bibeln, rättesnöret för män-
niskans tro och liv. Skaparen som 
krävde underkastelse, t.o.m. ”öga 
för öga och tand för tand.” Det var 
en ständig kamp mellan att tro el-
ler inte såsom ledaren formulerade 
det. Den enskilda människan var 
syndare eller inte. Gud straffade ge-
nom sjukdomar och farsoter ... Den 
enskilda människan gavs rätt till att 
stena och döma, utifrån bibelordet 

”I begynnelsen 

skapade Gud 
himmel och jord ...”

Egentligen kan man inte låta bli att ställa frågan om inte 
den kristna kyrkan alltid haft problem med begreppet tro 
och vetande. Har Gud skapat allt, eller inte?

    Att tro och/eller att veta
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och de religiösa ledarnas tolkningar. Det 
enda som kunde försona något var ett 
offer! Detta var traditionsförmedlarens 
(religiösa ledarens) enda svar.

När den kristna kyrkan uppstår (ca. 
40 e.Kr.) som en motpol mot det då 
etablerade samhället (judendom och 
kejsarkult), gör man det i tro på Her-
rens snabba återkomst. Frågan bibelor-
dets auktoritet betvivlas inte. Tron på 
Gud den allsmäktige, himmelens och 
jordens Skapare, blir ett arv från sam-
tidens syn på verkligheten. Inte för att 
förklara hur allting har skett, utan varför 
allting har skett. Det finns en Gud som 
håller allt i sin hand!

Småningom uppstår det dock pro-
blem inom den kristna kyrkan. Fråga 
om brödets och vinets verkliga för-
vandling vid nattvarden blir aktuell, 
den stora schismen (år 1054) innebär 
att Den Heliga Andens plats i treenig-
heten diskuteras (filioquestriden) och 
småningom delas kyrkan i två delar 
(grekisk ortodoxa och romersk katol-
ska). Ordet ortodox, står för renlärig 
och katolsk för allmän.

Den stora ”smällen” kommer dock 
i slutet på 1400-talet, då världsbilden 
förändras. Jorden är inte mera centrum 
för universum. Den är inte platt!? Man 
kan segla över dess kant i alla fall! Ve-
tenskapsmän som Nikolaus Koperni-
kus (1473–1543) och Galileo Galilei 
(1564–1642) vill se solen som alltings 
centrum! Till råga på allt, träder en präst 
i Wittenberg fram (Martin Luther m.fl.) 
och yrkar på att folkspråket skall använ-
das i mässan och bibeln översättas! 

Den ortodoxa kyrkan berörs inte av 
förändringarna men nog den katolska! 
Kyrkan som splittrades på 1000-talet i 
valet mellan trons eller vetandets väg, 

Efter detta är inte kyrkornas självklara 
auktoritet på trosplanet mera så själv-
klar som den varit förut. Det uppstår rö-
relser både inom kyrkan (laestadianer, 
evangeliska m.fl.) och utanför kyrkan 
(pingstvänner, baptister, Frälsningsar-
mén, Jehovas vittnen, mormoner m.fl.), 
som anser sig tolka bibelordet rätt. Det 
gemensamma för dessa rörelser är att de 
sätter något av ”skygglappar” på sig, för 
att inte påverkas av vetenskapens försök 
att påverka deras tro. 

Går bibeln och evolutionen att 
förena?
Jag tror på ”utvecklingsläran”! Jag vill 
se varför allting skedde, inte hur det 
skedde. Den allsmäktige Guden har 
haft en plan med denna jord och vår 
mänsklighet. Han skapade och han har 
lagt evigheten i våra hjärtan! Han har 
gett oss kunskap och möjligheter till att 
söka för att finna, för att bulta så att 
dörren öppnas!

Bibelns skapelseberättelse, som till 
sitt ursprung är mycket gammal, bär 
inom sig en otrolig kunskap om hur 
allting har kommit till (skapelseord-
ningen) men framför allt en övertygelse 
om att Gud kan! Detta gäller vår jord, 
hela universum. Fast han kanske inte 
syns där så ser vi spår av hans händers 

en dag som tusen år och tusen år som 
en dag.”

Alltså tror jag ändå på skapelseberät-
telsen, på att Gud har skapat allt och 
människan till sin avbild. Det är ingen 
katastrof fast apan skulle vara min för-
fader!? 

TEXT: HENRIC SCHMIDT, X, T/SCF

ILLUSTRATION: MARTIN GARDBERG, IX

visar att det kan vara svårt att välja rätt. 
Tänk, när den enskilda församlings-
medlemmen kan få göra sina egna 
tolkningar av bibelordet, på sitt eget 
språk. Den katolska kyrkan protesterar! 
Endast prästen har rätten att tolka och 
förmedla Guds ord. Traditionen ställs 
mot förnuftet, när den protestantiska 
kyrkan uppstår.

”I begynnelsen skapade Gud 
himmel och jord.”
Den stora ”stöten” i fråga om begrep-
pet tro och vetande kommer i mitten 

naturforskaren Charles Darwin med sin 
bok ”Arternas ursprung”. Människan har 
sitt ursprung i apan! Detta innebär att 
allting är följden av en stor utveckling, 
inte av en Skapargud!? En annan aukto-
ritet blir Karl Marx, som späder på och 
hävdar att allt vad tro är, bara är ”opium 
för folket”. Människan är sig själv nog! 

Enligt ”Big Bang”-teorin startade universums utveckling för 
ca 13,8 miljarder år sedan, då rymden började expandera 
efter en astronomisk explosion. 



8

    Barmhärtighet – en förpliktande dygd

I nummer 3/2016 av Förenings bandet 
beskriver Martin Gardberg förtjänstfullt och 
ingående barmhärtighetens väsen. Som en 
pendang till  denna artikel tänkte jag här belysa 
en specifik form av barm härtig heten, en form 
som lyfts fram redan under receptionen till första 
graden, nämligen givandets gåva. Givandet kan 
anta många  former, men nedan tänkte jag, så 
ekonom jag är i den allmänna världen, fokusera 
på den monetära formen och därtill ur ett lite 
regionalt, Vasa baserat perspektiv.

V i frimurare uppmanas i slu-
tandet av en loge att minnas 
barmhärtigheten genom att 

öppna vår plånbok för de nödlidande. 
Om man utvidgar givandets gåva till 
lite större summor kommer man in på 
regelrätta donationer eller understöd. I 
våra kretsar lyfts i sådana sammanhang 
ofta fram sådana som Granatenhjelm, 
Gyllenberg m.fl. personer som antingen 
arbetat för de nödställda eller genom 
ekonomiska insatser verkat till fromma 
för frimureriets fasta fysiska ramar. Ut-
över dessa nämnda personer finns det 
ett flertal andra, som på olika håll och 
med olika stora ekonomiska insatser 
gjort en insats, till synes utan att få 
 något i gengäld. Jag har på känn att om 
vi från alla våra frimurarsamfund skulle 
samla dessa personers insatser, skulle vi 
förvånas både över antalet bröder och 
den sammanlagda storleken på insat-
serna.

Jag vill här nämna tre bröder, vars 
röster i den allmänna världen har tyst-
nat, men vars barmhärtighet kan sägas 
sitta i väggarna då man besöker loge-
lokalerna på Rådhusgatan i Vasa.

I historiken över Brödraföreningen 
Österbotten, föregångaren till våra nu-
varande österbottniska loger, presente-
rar Fjalar Rosenlöf bröderna Carl-Gustaf 

vilka alla tre har det gemensamt att de, i 
samråd med sina äkta hälfter, i slutet av 
sin livsvandring beslöt donera en del av 
sin kvarlåtenskap till nuvarande Under-
stöds föreningen Vasa Frimurare rf för att 
möjliggöra för frimureriet att få egna 
väggar att verka inom. Dessa bröder rik-
tade alltså sin insats till något som de 
önskade skulle uppfyllas – delvis utan 
att få vara med och se huruvida deras 
insatser ledde till något konkret.

Den som tar del av Understödsföre-
ningens ekonomiska redogörelser på ett 
eller annat sätt påminns om Carl-Gustaf 
och Gunnel Klåvus genom den gravfond 
för skötsel av deras grav som instiftades 
i samband med deras testamente till för-
mån för S:t Johanneslogen Korsholm/
Understödsföreningen. Paret Klåvus 
förblev under sin tid i den allmänna 
världen barnlösa och detta, tillika med 
att frimureriet enligt Rosenlöf var en 

Carl-Gustaf Klåvus, 1920–1985 
(familjearkivet).

Att ge 
utan  

att få

integrerad del av Klåvus vardag, bidrog 
säkerligen till att paret Klåvus såg det 
som naturligt att frimureriet också fick 
ta del av deras arv. Så skedde i och med 
att deras lägenhet i Vasa tillföll Under-
stödsföreningen. Klåvus frimurarvand-
ring bestod i 32 år varav han under de 
sista 14 åren verkade som ämbetsman 
i S:t Johanneslogen Korsholm (FABB 



9

Ordenshuset 
i Vasa som 

Understöds-
föreningen 

Vasa Fri murare 
rf inlöste 

30.12.2013 
(frimurar-

museets arkiv).

Ragnar Åberg framlevde den senare 
delen av sitt liv som änkling, och detta 
ledde enligt Rosenlöf till att hans stora 
intresse blev frimureriet. Han lär ha 
suttit så gott som varje måndagskväll i 
det lokala frimurarbiblioteket och stu-

under sin 29 år långa aktiva tid (varav 

i arbetet med den första egna logeloka-
len, på Biblioteksgatan 5 i Vasa, men 
han ville dessutom bidra till att säkra 
grunden för frimurerisk verksamhet 
i Vasa, vilket han gjorde genom att 
testamentera en lägenhet i Vasa samt 
viss annan egendom till Understöds-
föreningen.

Felix Wester är den äldste i raden av 
dessa tre donatorer. Han var frimurare 

och grundade tillsammans med sin 
hustru en fond till frimurarnas under-
stöd. Denna fond sammanfördes sena-
re med andra liknande fonder till det 
som idag är Understödsföreningen.

Idag sker frimurarverksamheten i 

Vasa i egna lokaler. För detta känner vi 
i Vasa stor tacksamhet till dessa nämn-
da bröder men även till övriga, som 
under årens lopp ställt ekonomiska, 
personella och andliga resurser till för-
fogande. Men, liksom vårt frimureriska 
arbete ständigt bör fortgå, så består 
även behovet av nya donatorer, både 
i Vasa men också på annat håll. Varje 
logelokals kostnader ska bäras, och för 
många är den ekonomiska bördan inte 
alldeles lätt att hantera. Varje insats är 
därför viktig, oberoende av form och 
storlek, men speciellt vill jag med den 
här artikeln lyfta fram möjligheten för 
varje broder att komma ihåg frimure-
riet då man funderar på sitt eftermäle. 
Eller varför inte tidigare – i samband 
med uppnående av en ålderstrappa 
eller något annat som man vill hög-
tidlighålla.

Tänk ett ögonblick på att barm-
härtigheten är en sådan dygd som 
kan utövas även efter att ens jordiska 
vandring är till ända! 

TEXT: ANDERS DAHLBÄCK, VIII

SJL Korsholm

Österbottens 
Stewardsloge
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    Mervärde är framgång och framgång är mervärde!

Jag satt för en tid sedan med 
ett sällskap och diskuterade 
begreppet framgång, dvs vad 
betyder det att ha framgång 
och vara fram gångs rik. Man 
hör ofta bedömningar om hur 
fram gångs rik någon är eller 
har varit. Det kan gälla en 
rallyförare, ishockey spelare, 
affärsman, upp finnare, lärare, 
läkare, präst,  politiker eller 
någon annan person som 
utfört ett arbete eller uppdrag 
fram gångs rikt. Med framgång 
avses då ofta att den  aktuella 
personen gjort något speciellt 
bra, dvs något utöver det 
normala. 

Ofta förknippas framgång med en persons lyckade 
affärsmässiga, idrottsliga, kulturella, samhälleli-
ga eller familjära händelser och/eller åtaganden. 

Tjockleken på ditt lönekuvert och även storleken på din 
förmögenhet ses ibland som måttet på din framgång. 
Inom affärsvärlden är det vanligt att framgång mäts som 
ett resultat av gjorda affärer inom en viss tidsperiod, 
i musikvärlden mäter man ofta framgången i antalet 
sålda skivor och inom idrotten räknar man ofta antalet 
segrar som måttet på framgång. Skolväsendet mäter i 
sin tur ofta framgången i antalet goda studenter och 
inom högskolorna räknar man dessutom med antalet 
utexaminerade doktorander. 

Mätinstrumenten är således många och varierande 
och det finns såklart oändligt många fler exempel utöver 
dessa nu nämnda. Men, hur är det egentligen? Vad är 
framgång och hur mäter man framgång?

Att klart och entydigt definiera begreppet framgång 
är ibland svårt och förknippas med varierande doser 
av subjektiva omdömen. Samma gäller framgångens 
värdering. Något rättvisande mått på bra, bättre, bästa 
”framgång” har jag inte kunnat identifiera. Det finns 

Några tankar om
framgång

ingen ”bästa mätare” av framgång. Framgången har olika 
betydelse beroende på sammanhanget och utgångsläget. 
T ex en nybörjares framgång varierar från den mer erfarna 
och elevens framgång är olik lärarens. Det finns således 
endast olika bedömare med olika bakgrund och olika 
värderingsgrunder. Vem hade större framgång; den na-
turbegåvade atleten som lätt vann loppet eller hans med-
tävlare som efter sin svåra olycka förmådde efter många 
års rehabilitering återfå sin mobilitet och kvalificera sig 
för loppet?

Ett viktigt element i all framgång är tidsperspektivet. För 
att hålla framgången vid liv måste den förnyas kontinu-
erligt eftersom dess betydelse ohjälpligt avtar med tiden. 
Ungdomens framgångar minns vi med stolthet, men de 
garanterar inte framgång för morgondagen. Man hop-
pas ju alltid att framgången får en fortsättning. Denna 
önskan om större kontinuitet och varaktighet gäller alla 
typers framgångar. 

Framgångens kontinuitet och varaktighet är som redan 
sagts av stor betydelse och inget varar för evigt. Även 
framgången får med tiden ge vika och därmed sälla sig 
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till historiens ”ett minne blott”.  Däremot kommer det alltid 
att uppstå nya framgångar som ofta bygger på de tidigare fram-
gångarna. Den allmänna utvecklingen och den föränderliga 
omvärlden skapar ständigt nya framgångsrecept.

Själv definierar jag begreppet framgång som ”att skapa mer-
värde”. Sålunda tänkt är den framgångsrike den som skapar 
eller medverkar till att skapa mervärde i ett sammanhang. 
Tidsperspektivet har här en förstärkande betydelse, dvs upp-
repade framgångar skapar ett mera bestående mervärde. Sam-
manhanget där man skapar mervärde kan egentligen vara vil-
ket som helst, både litet som stort.

Att identifiera framgång kan ibland vara svårt. En bekant 
sade lättsamt till mig: ”Se på honom där, han är framgångs-
rik!” Han pekade då på en person som var propert klädd 
och såg välmående ut. Vi kom dock snabbt överens om att 
framgång inte kan identifieras på basen av en persons yttre 
skepnad. Så lätt är det inte. Jag kom då ihåg den framgångsrike 
professorn som både stammade och hade skrynkliga kläder. 

Framgång identifieras kanske bäst genom det mervärde som 
våra tankar och handlingar medverkat till i olika samman-
hang. Jag ser det som problematiskt att identifiera framgång 
i endast termer av pengar eller ekonomiskt resultat, eftersom 
all framgång ingalunda kan relateras till pengar. T ex den 
framgångsrika läraren eller sjukskötaren kan sällan räkna sig 
med stora ekonomiska fördelar, trots att resultatet av deras 
verksamhet kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för 
samhället och/eller de berörda eleverna/patienterna.  

Däremot ser jag inga problem med att ett affärsföretags 
framgång mäts i termer av ekonomiskt resultat, väl medveten 
om att företagen också har framgångsfaktorer som inte direkt 
kan mätas i pengar, såsom t ex personalens hälsa/trivsel, miljö-
medvetenhet, hållbar utveckling, korruptionsbekämpning mm. 

Olika framgångar är dessutom svåra (eller rentav omöjliga) 
att sinsemellan rangordnas. De är därtill alltför olikartade och 
deras utgångslägen varierar även starkt. En rangordning skulle 
dessutom också kräva att man kunde entydigt urskilja mellan 
framgångar av engångsnatur och framgångar av mera bestå-
ende art. Att han/hon lyckades få det åtråvärda jobbet kan så-
klart i sig ses som en framgång, men för att vara framgångsrik 
på riktigt måste du även kunna sköta jobbet framgångsrikt. 
Samma gäller även t ex studieplatsen som du framgångsrikt 
lyckades bemanna. 

Det verkar rimligt att i begreppet framgångsrik inbegripa 
upprepade framgångar under en viss tidsperiod. Den stora 
förmögenhet som du lyckades skrapa ihop med en enda stor 
lyckad affär kan såklart betecknas som framgångsrikt, men 
denna (om ock stora) affär gör dig ännu inte till en framgångs-
rik placerare. Att vara framgångsrik kräver nog definitionsmäs-
sigt att man borde kunna upprepa bragden ett flertal gånger 
under en viss tid. Då borde åtminstone slumpens betydelse i 
sammanhanget minska. Framgång är ju inte samma som tur 
eller lycka, trots att man väl kan tänka sig att den framgångs-
rike har ofta också turen på sin sida.

Vad krävs det för att vara framgångsrik?
Vem som helst kan skapa mervärde och den vägen uppnå 
framgång, men utan att alls satsa (anstränga sig) är det dock 
svårt att skapa mervärde. I normalfallet räcker det således 
inte att man t ex endast infinner sig på avtalad plats i tid. 
Därmed skapas ännu inget mervärde. Nej, man måste också 
uträtta något, inte nödvändigtvis något spektakulärt, men nog 
något utöver det ordinära. Mervärde skapas normalt genom 
extra insatser och fortsatt framgång kräver kontinuerligt nya 
mervärden.  

Att fortlöpande skapa framgång/mervärde uppnås inte 
gratis och vi kan heller inte bli vilande på gamla lager. Vi 
behöver ständigt nya intryck och nya impulser för att kunna 
upprätthålla och utveckla våra tidigare framgångar och även 
för att kunna skapa nya framgångar. Detta kräver i sin tur 
ett fortgående aktivt engagemang i sökandet efter allt större 
kunskap och djupare insikter. 

Ett vanligt och effektivt sätt att skapa förutsättningar för kon-
tinuitet och varaktighet i vårt skapande av mervärde är att läsa 
mycket och mångsidigt. Det finns också andra sätt. Att t ex 
resa i olika länder och där bekanta sig med olika seder och 
kulturer ger också nya intryck och impulser som kan hjälpa 
oss att skapa mervärde. Att t ex fördjupa sig i Den Konungsliga 
Konsten, eller att delta på olika seminarier och diskussions-
tillfällen är också ett bra sätt att bli väckt till djupare insikt och 
den vägen få nya intryck och impulser att bearbeta.

Det viktiga i sammanhanget är att ständigt kunna följa med 
sin tid, att ta tillvara historiens erfarenheter samt att identifiera 
relevanta nya regelverk, trender, uppfinningar och innovatio-
ner. Att endast fördjupa och uppdatera sig i det egna trygga 
specialområdet räcker inte. Vi måste också bli uppdaterade 
om andra närliggande områden och även söka kunskap och 
erfarenhet från helt främmande områden. Att komma till nya 
värdefulla insikter, intryck och impulser hjälper oss att fortgå-
ende skapa mervärde och framgång i det sammanhang som 
vi verkar i. Detta är nyckeln till framgång och mervärde. 

TEXT OCH BILD: MARTIN GARDBERG, IX
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Nordiska Andreasmötet (NAM) 2016 hölls denna 
gång i Göteborg. Traditionen med Nordiska 
Andreasmöten är lång och man började ordna 

lite senare även Reykjavik. Nu ses man varannat år och 
redan 2020 skall Brf Erasmus stå värd för denna stora 
skara bröder med damer i tre dagar.

St. Andreaslogen ”De Tre Förenade Kronor”, som 
grundades redan år 1777 med tillstånd av Hertig Carl, 
var nu värd för nästan 200 personer från fredagen den 
19 t.o.m. söndagen den 21 augusti. Ordförandemästa-

-
land. I Göteborg deltog även 57 egna bröder. Vi hade 

74 damer med oss, av dem 17 st från Finland. Intressant 
i sammanhanget var att en av deltagarna från Finland, 
Kari Kuttila, tillhör det finska frimureriet. Han recipie-
rade år 2010 då Erasmus förra gången var värd, med 

den gången var den ”finska” ritualen, på svenska, na-
turligtvis.

-
get, endel kom med egen bil men de flesta åkte fär-
jan till Stockholm och tog sedan tretimmarståget till 
Göte borg. Lite trist i sammanhanget var att trots tidig 
ankomst vid lunchtid fick vi inte våra hotellrum på 
Scandic Europa innan kl 15 på eftermiddagen. Trots 
brister i servicen så var hotellet otroligt väl valt med 
tanke på aktiviteterna. Allting på gångavstånd!

Nya Älvsborgs fästning i bakgrunden.

Artikelförfattaren, br Kenneth J 
Jönsson, på väg till Nya Älvsborgs 

fästning. (Foto: Johanna Jönsson)

    Göteborg besöktes av Andreasloger

NAM 2016 i Göteborg
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Några Åbo-bröder med damer 
i väntan på galamåltid i Göte-
borgs operan.

Men vilken fest våra bröder hade ordnat. Bröderna gick 
traditionellt på fredagskvällen på loge i gr IV–V i det vackra 
logehuset, som befinner sig vid det som en gång var Göte-
borgs hamn, intill dagens kanal. Vilka rikedomar det fanns 
den gången då detta hus byggdes. Ostindiska kompaniet 
var på höjden av sin makt och glädjande nog kom en hel 
del medel logen till fromma. Våra damer fick under tiden 
besöka världens tredje äldsta herrklubb ”The Royal Bache-
lors Club” (grundad 1769), med god mat och ett kåseri av 
traktören Ulf Wagner.

På lördagen gick vi till hamnen ”Lilla Bommen”, varifrån 
vi åkte båt till Nya Älvsborg Fästning vid Göta Älvs myn-
ning. Vi fick en ypperlig guidning på fästningen där vi även 
avnjöt lunch. Fästningen har ett antal gånger varit föremål 
för hårda strider, den senaste stora var 1719 då danskarna 
anföll. Man kan fortfarande se kanonkulor i murarna. 

På lördag kväll var det dags för bal. Igen kunde vi en-
kelt promenera från vårt hotell i köpcentret ”Nordstan” 
till Göte borgsoperan, där vi alla fick plats vid fönsterbord. 
Utmärkt servering och vi fick verkligen njuta då en av de 
lokala bröderna, Nils Edin med sin familj, uppträdde un-
der kvällen. Ett sant nöje att få se alla i familjen spela och 
sjunga tillsammans. 

Efter måltiden var det dags för ett intressant spektakel. 
Under dessa dagar i Göteborg var det samtidigt något som 
kallas Göteborgs Kulturkalas. Ett evenemang med festplat-
ser runt om i staden. Det fanns gigantiska tält för teater 
och presentationer, musik, mat och jippon. Med medeltida 
marknader i hamnen, fokus på det medeltida Norden, sär-
skilt Norge och Danmark. Under kvällen återupplivades 
en del av sjöslaget då danskarna anföll år 1719. Ett antal 
fartyg försökte inta Göteborg, men svenskarna kunde driva 

bort dem. Vi fick se hela sjöslaget precis där vi satt, som 
på första parkett. 

Sedan följde dansmusik av ett verkligt stor swingband 
på nästan 40 musikanter. Man sjöng sånger av Frank 
Sinat ra och vi kunde dansa och njuta av samvaron och 
lärde oss känna nya bröder med damer från de övriga 
nordiska länderna.

När festen började vara över fick vi ytterligare en över-
raskning. Ett fyrverkeri man sällan får skåda! Eftersom 
kulturkalaset avslutades samma kväll, och fyrverkeriet 
skedde utanför Göteborgsoperan, kändes det som om 
de lokala bröderna hade gjort allt detta för oss ! Ett 
skådespel i natthimlen.

På söndagen avslutades mötet med traditionell guds-
tjänst i Johannessalen på logehuset, rundvandring i huset 
och en enorm räkmacka till lunch. Passande då man är 
i Göteborg!

Vi får tacka för några mycket trevliga dagar. Vädret gyn-
nade oss, inget regn denna gång på ”Sveriges framsida”, 
den härliga västkusten. 

TEXT OCH FOTO: KENNETH J JÖNSSON, IX

Erik Bergenhem, OM för SAL De 
tre Förenade Kronor i Göteborg, 
talar. (Foto: Mats Gärdfors)
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    Ett äventyr med historisk bakgrund

Nordvästpassagen öppnad,  
genvägen till paradiset funnen?

Tidigt upptäckte jag att det 
fanns två människor som jag 
måste skriva om. Det var två 
människor som satsade sig 
helt för en idé och för den 
uppgift som de åtagit sig, som 
i praktiken var omöjlig att 
utföra då ännu, vilket de själva 
inte visste. Först tvåhundra år 
senare var det möjligt. Men 
de gav sig inte. Det handlar 
om att ta sig genom Norra 
Ishavet mellan Grönland och 
Kanada och genom Berings-
sund till de para disiska Krydd-
öarna i  Sydostasien. Längs den 
farled som vi kallar Nord väst-
passagen. Sökandet efter den.

Att jag råkar stå i ett slags släktskapsförhållande 
till dessa två är en tillfällighet, men ökade 
naturligtvis ytterligare mitt intresse för dem. 

Jag talar om den skotsk-engelska sjöamiralen John 
Ross och dennes brorson James Clark Ross, som senare 
också blev sjöamiral, och deras kamp med isarna i de 
arktiska vattnen i sökandet efter den kortaste vägen 
till öarna i Stilla havet. Att jag sedan upptäckte att 
mina egna anfäder på nära håll, både farfar och far-
farsfar gjorde seglingar till samma hav på andra sidan 
jorden, men runt Afrikas horn, ökade ytterligare mitt 
behov av att få berätta om sådana sjömän. 

Pärmbild till boken ”Genvägen till para diset” 
(ISBN 978-952-93-7373-4). Den judisk-ryske 
professorn och läka ren Wladimir Goichman 
har målat pärmbilden med Beringssund liksom 
bokens andra ishavsbilder. Goichman deltog 
under sin tid i Sovjetunionen som läkare på 
många naturvetenskapliga expeditioner till 
Norra Ishavet. På fri tiden målade han vad han 
såg och upplevde av havet och det drama-
tiska landskapet. När han på äldre dar fick 
möjlighet att flytta till Finland, där han redan 
hade sin dotter i Åbo, blev han bekant med 
Pentti Kronqvist och Christer Boucht och deras 
färder till Grönland och till Spetsbergen och 
följde med på en del av deras resor. Professor 
Wladimir Goichmans många målningar från 
Arktis finns i dag på det Arktiska muséet Nanoq 
i Fäboda i Jakobstad, som hans mångåriga 
vän Pentti Kronqvist har skapat.
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Det var när jag någon vecka senare 
 efter ankomsten till Godthåb övernat-
tade hos kyrkoherden Jens-Christian 
Chemnitz i hans prästgård, som jag, 
 under tiden som jag väntade på frukos-
ten, började bläddra i böckerna i hans 
bokhylla i biblioteket, där jag hade 
övernattat, och fick då syn på en bok 
som handlade om de två sjö amiralerna 
John och  James Clark Ross och deras 
 sökande efter Nordvästpassagen i bör-

den. Då slog det mig för första gången: 
 Hörde den  William Ross som min far 
brukade tala om, som kom till Peders-
öre på 1600-talet, till samma släkt som 

– Jag hade svårt att slita mig loss från 
boken trots frukosten som väntade!

Två dagar senare mötte jag dem 
båda ute på Hoppets ö, samma ö där 
Grönlands apostel Hans Egede också 
tog iland och byggde sitt första hus när 
han 1721 kom till Grönland för att, som 
han räknade med, återkristna de gamla 
nordborna. De hade ju blivit katoliker 
när Erik den Rödes hustru Tjodhilde om-
vände sig till kristendomen på samma 
sätt som hennes och Eriks son Leif hade 
gjort under en resa till gamla Norge för 
att träffa kung Olaf Trygvasson. – Leif 
hade konverterat till kristendomen i 
Norge och dessutom tagit med sig en 
prästmunk därifrån, det var år 999.

När Leif kom hem till sin fars och 
mors hus på Brattalid inne i Eriks fjord, 
började han omedelbart predika kris-
tendomen bland nordborna på Grön-
land, samtidigt som han visade alla de 
gåvor som han hade fått från Olaf Tryg-
vasson och förklarade hur ”enastående 
och ärorik den nya religionen var”. Hans 
far Erik var inte särskilt imponerad av 
de nya idéerna, men däremot hans mor 
Tjodhilde, som accepterade den nya 
tron och lät bygga en liten kyrka nära 
gården på Brattalid. Denna kyrka kall-
lades senare Tjodhildes kyrka. – ”Här 
förrättade hon gudstjänst och det gjorde 
även de övriga, som accepterade kristen- 
domen”. 

På grund av att Tjodhilde efter sin 
omvändelse från asatron till kristen-
domen vägrade att ligga med Erik så 
länge han stannade kvar i hedendo-
men, blev också han småningom en 
kristen... Tjodhildes kyrka blev den 
första kyrkan på västra halvklotet. Den 
har återuppbyggts på 1990-talet! Men 
det var den katolska versionen av kris-
tendomen som de gamla nordborna 
antog. Därför beslöt den dansk-norske 
prästmannen Hans Egede på 1700-talet 
söka upp de gamla nordborna och om-
vända dem till den lutherska versionen. 
Men han fann inga nordbor där mera! 
De var försvunna trots att de på 1500- 
talet ännu hade varit ett par tretusental! 
Men vi kan säga att Hans Egede förde 
västvärlden tillbaka till Grönland. Idag 
står han staty utanför den gamla kyrkan 
i Godthåb.

Erik den Röde, av konstnär Håkan Ahlnäs, 
Nykarleby.

Två hundra år före de två sjöamiralerna 

William Ross flyttat upp till det förenade 
kungariket Sverige-Finland och slagit sig 
ned i Österbotten, först i Vasatrakten, 
sedan i Nykarleby och Pedersöre. Ge-
nom ingifte i dessa orters prästfamiljer 
fick William och hans senare ättlingar 
snabbt en aktad ställning i den här trak-
ten. Som författare väljer man gärna 
färgstarka personligheter som föremål 
för sin berättelse, och råkar man dessut-
om ha någotslags släktskapsförhållande 
till dem, blir intresset för att berätta om 
dem, så mycket större. 

För drygt trettio år sedan stötte jag på 
sjöamiralen John Ross, som hade fått 
sin militära grad under napoleonkrigen 
och hans brorsson James Clark Ross. 

-
grönland. Jag hade rest till Grönland för 
att göra en serie radioprogram därifrån. 
Men skulle också sända en samnordisk 
radiogudstjänst från denna längst bort 
belägna ö med nordisk anknytning. Jag 
hade sökt mig i de gamla nordbornas 
kölvatten. Jag hade läst historien om 
Erik den Röde och hans nordbor, som 
följde med honom till Grönland, men 
också om deras gåtfulla försvinnande 
efter femhundra år på den avlägsna 
ön i norra Atlanten. När jag gavs möj-
lighet för en sådan här reportageresa 
ville jag tillsammans med mina nord-
iska radiokolleger se var någonstans på 
Grönland, som dessa nordbor hade le-
vat under denna femhundraårsperiod, 
från slutet av 900-talet till 1500-talet. 
– Det var från sydspetsen och Kap Far-
väl upp längs sydvästra sidan, längs en 
300 km lång kustremsa, sönderskuren 
av ett fjordlandskap, upp till nuvarande 
huvudorten Nuuk eller Godthåb, som 
nordborna tillsammans med Erik den 
Röde hade slagit sig ned.

Vi flög först till Söndre Strömfjord, 
flygfältet som ligger i de gamla nordbor-
nas område på Grönland. Vår kollega 
Mogens Hansen vid Danmarks Radio 
hade via sina grönländska kontakter 
planerat vår gemensamma reportage-
resa på södra delen av denna världens 
största ö.
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I min halvdokumentära roman ”Gen-
vägen till paradiset” har jag koncentrerat 
mig på den aktivitet, som européerna 
visade med sin närvaro i den isbelagda 
övärlden mellan Grönland och Kanada 
i sitt sökande efter Nordvästpassagen 

Det är denna, mer än femhundraåriga 
euro peiska dröm, som denna höst har 
gått i uppfyllelse! 

Det första kryssningsfartyget i his-
torien har – fast baklänges (!) – med 
1070 passagerare och 555 besättnings-
män ombord, seglat genom Berings-
sund och vidare till Atlanten. Det är 
den amerikanska lyxkryssaren Crystal 

Serenety, som seglar under Bahama-
flagg och norsk kapten, som under 
en sammanhängande kryssning från 
Norra Stilla havet och Anchorage/ Se-
ward i Alaska genom Beringssund och 
arkipelagen mellan Kanada och Grön-
land, tagit sig på 32 dagar ner till New 
York City i USA. Från 15 augusti till 16 
september 2016. – Du kommer att den 
här hösten få ta del av denna historiska 
kryssning på olika sätt genom medi-
erna, men läs också min bok om hur 
det spännande letandet efter Nordväst-
passagen fick sin början! 

TEXT: STEN WESTERHOLM, IX   

På grund av en varmare period 
-

-
-

-

-

Den här lagunliknande viken utanför hoppets ö i höjd med Godthåb på Väst-
grönland är den första ankarplats som äldre tiders sjöfarare upptäckte när 
de rundat Kap Farväl och klarat sig genom den farliga Storisen som  hotat att 
pressa ner deras fartyg. (Foto: Sten Westerholm)

Om denna isbarriär, 50–60 meter hög, sägs: ”De seglade fyra hundra 
kilometer längs denna isvägg, men den tycktes fortsätta i det oändliga”.  
(Foto: Håkan Enlund)

Läs om
ett femhundraårigt sökande efter 
en genväg till kryddöarna i Stilla 
havet, som ledde till framgång i år! 
Samtidigt om den femhundraåriga 
nordiska bosättningen som gåtfullt 
försvann från Grönland redan på 
1500-talet. 

Den halvdokumentära romanen 

”Genvägen till paradiset” 
kan beställas av författaren

Sten  Westerholm +358 (0)40 5020441 
stenwesterholm@gmail.com eller via  

Scriptum +358 (0)45 175754,  
e-post: scriptum@scriptum.fi
Pris 30 euro plus postning.
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    Egyptisk mytologi fascinerar 

De Dödas Bok
I anknytning till broder Nils Billings synnerligen 
intressanta och vackra minnestal över sin fader, 
Magnus Ottoson R&K, kom jag osökt att tänka på 
mitt lilla studium av Dödsboken, som jag påbörjat 
för några år sedan. Broder Nils nämner ett citat ur 
Leonard Cohens ”Anthem” i sitt tal, ”There is a crack 
in everything, that’s how the light gets in.”, vilket den 
svenske trubaduren Håkan Hellström anammat 
med översättningen ”I sprickorna kommer ljuset in”, 
vilken låt han framförde i TV-programmet Skavlan 
härförleden. 

Solskivan som hålls uppe av ett par armar, som ut-
går från ankh, livets tecken, som i sin tur stöds av 
sym bolen för öster och guden Osiris. (Google-bild från 
British Museum)

Han, broder Nils alltså, säger sig 
gärna ha velat diskutera och 
”pladdra” med sin fader om 

teman i Dödsboken, vilket han aldrig 
hann, eftersom döden kom före. Han 
hade erfarit, att fadern hade vissa syn-
punkter om boken, och Nils citerar 
dock en gravtext från 1300 f.Kr., näm-
ligen ”Du som älskade att pladdra med 
mig; du tiger nu, du talar inte längre... 
Kan du inte vakna och höra min röst!” 
Jag tänkte, att ett utdrag ur min enkla 
artikel kanske kunde passa som en 
tema uppföljning till nämnda min-
nestal och varför inte som ett incita-
ment till att bekanta sig med hans bok. 
Nils Billing är fil.dr i egyptologi och  
teol.dr i religionshistoria, och han har 
översatt De Dödas Bok till svenska.  
Denna bok kommer jag att recensera i 
nästa nummer av FB.

De Dödas Bok skrevs allra först för 
Egyptens faraoner i Det Gamla Kunga-
dömet (2650–2152 fvt.). Den bestod av 
inskriptioner på väggarna till praktfulla 
gravkamrar, och denna mäktiga samling 
av formler och böner var enbart avsedd 
för kungligt bruk och garanterade fa-
raonerna en trygg överfart till ett liv i 
dödsriket. Bokens uppgift var inte att 
återuppväcka de döda, utan snarare att 
vägleda de avlidna till Fridens fält, vil-

ket var för de flesta egyptier det slutliga 
målet. Boken består av 37 tavlor, på 
vilka finns beskrivningar över vad som 
sker på bilderna. Några bilder är ganska 
hårt åtgångna av tidens tand, och därför 
har det varit svårt att tolka dem, men 
hieroglyferna ger en väsentligt viktig 
hänvisning.

En intressant iakttagelse är att en del 
av De Dödas Bok även brukar kallas 
De 42 Förnekelserna, vilka har utgjort 
bevisgrunderna för en del historikers 
påståenden att de har likheter med 
Bibeln, särskilt likheterna med De Tio 
Budorden, dvs. ”jag har inte rånat”, ”jag 
har inte ljugit”, ”jag har inte smädat 
Gud”, ”jag har inte syndat mot någon” 
och ”jag har inte dödat” bl.a.. De forna 
egyptierna ansåg, att en människa måste 
genomgå vissa prövningar för att kom-
ma till undervärlden. De var övertygade 
om att människans hjärta växte med ål-
dern på grund av att hon syndat, och 
därför hade ett moment med att väga 

ett hjärta mot en fjäder använts. Det 
fanns ingen som klarade av detta prov, 
för en fjäder vägde endast en bråkdel 
av ett gram.

Då Det Mellersta Kungadömet upp-

använda begravningstexter mera ut-
bredd, och de skrevs ned på insidan av 
likkistor som tillhörde tjänstemän och 
folk av högre rang. Vid tidpunkten för 
Det Nya Kungadömet (1539–1069) ville 
alla ha ett pass till riket för livet efter 
detta, eller efterlivet. Följden blev den 
att tusentals illustrerade papyrusrullar 
rullades ihop, och ett exemplar lades i 
kistan för den person som kunde betala 
för denna lyx.

Dödsboken är en gammal begrav-
ningstext, som vuxit fram ur en lång tra-
dition av begravningstexter, av vilka de 
första exemplaren är kända som Pyra-
midtexterna, eftersom de skrivits ned 
på pyramidväggarna i faraonernas grav-
kamrar från Det Gamla Kungadömet. 
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har inte åsamkat någon skada genom 
sina gärningar; och han har inte avgi-
vit några onda utlåtanden medan han 
befann sig på jorden.”

”Att komma fram med dagen”
De forna egyptierna trodde, att den 
enskilda människan var sammansatt 
av flera element – kheperu, som be-
tyder ”sätt att manifestera mänsklig 
existens” – vilka upplöstes i döds-
ögonblicket. Dessa beståndsdelar 
omfattade den fysiska kroppen 
(khat), hjärtat (ih), som man trodde 
var säte för hjärnan eller förståndet; 
namnet (ren), som utgjorde den av-

lidnes personlighet och var sålunda 
väsentligt för hans eller hennes fort-
satta existens i livet efter döden; 
skuggan (shut), som även hänförde 
sig till den avlidnes personlighet 
men kunde skilja sig från kroppen 
och åtnjuta självständig rörelsefrihet; 
livskraften eller själen (ka), som stan-
nade kvar i kistan med den avlidnes 
kropp och fick näring i form av offer-
gåvor, som ständigt tillfördes; själen 
eller anden (ba), avbildad i vinjetter 
som en liten fågel med en männis-
kas huvud och som hade tillstånd 
att besöka de levandes värld under 
dagen, och återvände till graven vid 

Vägning av hjärtat. (Google bild från British Museum)

Det tidigaste kända exemplaret upptäcktes i 
Kung Unas pyramid i Saqqara, ett vidsträckt 
begravningsområde i Egypten strax väster 
om Nilen cirka 20 kilometer söder om Kairo 
centrum och daterar sig till tiden omkring 
2345 fvt. Syftet med Pyramidtexterna var att 
hjälpa den avlidna faraon att inta sin plats 
bland gudarna, och för detta ändamål bifo-
gade de hymner, böner och magiska formler 
för att avvärja de faror de mötte i livet efter 
detta (efterlivet). 

I början var de endast avsedda att använ-
das av kungliga personer, men under de år 
som följde med förfall i Det Gamla Kunga-
dömet övertogs rätten att använda dem av 
lokala guvernörer och andra högtstående 
tjänstemän. Även de ville identifieras till-
sammans med Osiris, som regerade i under-
jorden. En ny samling av begravningstexter 
uppstod under Det Mellersta Kungadömet, 
Kisttexterna, vilka såsom namnet antyder 
skrevs på insidan av träkistorna. Dessa tex-
ter hade även illustrationer och de innehöll 
dessutom formler från Pyramidtexterna 
samt även många nya kompositioner inklu-
sive illustrationer. Då kistorna bytte format 
från rektangulära till ett format som passade 
mumifierade kroppar, började man skriva 
texterna på papyrusrullar (Billing  kallar dem 
papyrer) som rullades ihop och sattes in i 
kistan med den avlidne. Många sådana pa-
pyrusrullar skrevs under Det Nya Kungadö-
met, vid en tidpunkt då Dödsboken hade 
kommit i en mera utbredd användning.

Titeln Dödsboken skapades redan år 

Man har dock föreslagit en lämpligare ti-
tel, nämligen ”Formler för att komma 
fram med Ljuset/med Dagen”. Deras syfte 
var att göra det möjligt för de avlidna att 
säkert komma fram i ljuset ur graven i en 
fulländad, förandligad skepnad. Idag är 
det ”Dödsboken” som gäller och det finns 
omkring 200 kapitel eller formler, av vilka 
man kan göra sitt eget urval för individuella 
rullar.

Boken består av många magiska formler 
som skall och kan hjälpa en avliden person 
att resa genom DUAT eller underjorden för 
att ta sig till riket för livet efter detta (efter-
livet). ”Hören i denna dom. Osiris hjärta har 
vägts i sanning, och hans själ har stått som 
hans vittne. Det har befunnits sant genom 
prövning i Den Stora Jämvikten. Det har inte 
påträffats någon elakhet i honom; han har 
inte slösat med offergåvorna i Templet; han 

Öppnandet av munnen. (Google-bild, British Museum)
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solnedgången. Upplösningen av dess 
olika beståndsdelar förhindrades ge-
nom mumifieringen av kroppen, en 
procedur genom vilken den avlidne 
förvandlades till ett gudomligt eller 
själsligt väsen känt som (sah).

När mumien lades i graven trodde 
man att den kom in i DUAT eller un-
derjorden, där den genomgick två cere-
moniella ritualer: ”vägningen av hjärtat” 
och ”öppnandet av munnen”. Den för-
sta av dessa var en form av bedömning 
av den avlidnes liv varvid hans eller 
hennes hjärta lades i en vågskål och väg-
des mot en fjäder, som symboliserade 
ma’at. Ceremonin övervakades av den 
schakalhövdade Anubis och den Ibis-
hövdade Thoth, som skrev ned resul-
tatet. Om hjärtat bestod provet, fick de 
avlidna fortsätta sin färd genom DUAT; 
om det felade, blev det uppätet av Am-
mit, ”Slukaren”. 

Den andra ritualen, som utfördes 
av en präst, innebar att med ett eller 
flera verktyg vidröra den täckelse som 
låg över mumiens ansikte och därige-
nom öppna munnen, ögonen, öronen 
och näsborrarna på de avlidna så att de 
återfick sin förmåga att använda dessa 
sinnen. Öppnandet av munnen hade en 
stor betydelse, eftersom det gjorde det 
möjligt för de avlidna att recitera hym-
ner och böner skrivna på papyrusrullen. 
Det gjorde det även möjligt för dem att 
med namn tilltala de gudar de skulle 
möta i DUAT och korrekt besvara deras 
frågor.

Andra föremål som lagts i graven 
med mumien var de speciella krukor 
(som innehöll de avlidnas bevarade 
inre organ), ett förråd av offergåvor till 
gudarna och (ka), och flera små figurer 
(shahtis) vilka hade till uppgift att bistå 
de avlidna att utföra arbetsdryga upp-
gifter i tiden efter livet, såsom att plöja 
marken på Fridsåkrarna/i Vassen.

Om de avlidna följde anvisningarna 
på papyrusrullen och reciterade dess 
hymner och formler, skulle de bli en 
(akh) välsignad själ, och i och med att 
de lämnade mumien i graven skulle de 
ansluta sig till gudarna Osiris och Ra. 

Anis papyrusrulle daterar sig från ca. 
1275 fvt. och hittades vid Thebe samt 

Ämbetet för denne Ani var uppsynings-

man för länsherren Tawers dubbla sä-
desmagasin, och hans hustru, Thuthu 
eller Tutu, hade tjänst som sångerska i 
Amons tempel. Den längsta papyrusrul-
len tillhör Ani och den är tjugotre och 
en halv meter lång och innehåller över 
60 kapitel eller formler.

Föreståndaren för Institutionen för 
Egyptiska och Assyriska antiken åren 

Budge, har framfört översättningen av 
Anis rulle, och den fick titeln Den Egyp-
tiska Dödsboken. Vinjetterna är rikt il-
lustrerade i alla möjliga färger, men 
största delen av texterna var skrivna i 
svart, och rött bläck användes för ka-
pitelrubriker och instruktioner som de 
döda skulle följa. Rullen inleds med en 
procession där Ani åtföljd av sin gemål 
frambär sina offergåvor till solguden Ra 
och Osiris, herre och härskare i under-
jorden, DUAT.

En lovsång till Ra när han stiger upp 
på den östra delen av himlen: 

”Se Osiris, skrivaren Ani som antecknar 
alla gudars heliga offergåvor och som säger: 
Vi hyllar dig, O, du som har kommit som 
Khepera, Khepera gudarnas skapare.1 Du 
reser dig, du skiner och upplyser din moder 
(Nut)2, du gudarnas krönta konung. Din 
moder Nut ger dig sin hyllning med sina 
bägge händer. Manus3 land emottager dig 
med belåtenhet, och gudinnan Maat om-
famnar dig vid de två årstiderna. Må han 
giva storslagenhet och makt, och triumf, 
och komma fram som en levande själ för 
att få se Horus vid de två horisonterna till 
Osiris ka (= själ, bild)”.4 Skrivaren Ani står 
triumferande inför Osiris och säger: ”Häl-
sad vare alla ni gudar i Själens Tempel, och 
som håller himmel och jord i balans, och 
som ger mat och mängder av kött. Hälsad 
vare Tatunen, Den Oförliknelige, männis-
kans skapare och skapare för gudarna i Sö-
der och Norr, i Väster och Öster. Tillskriven 
I lovsång till Ra, himmelens herre, Fursten, 
Livet, Hälsan och Styrkan, gudarnas Ska-
pare, och tillbedjen I honom i hans sköna 
Närvaro, när han reser sig i kvällssolens 
båt. De som bor i höjden och de som bor i 
djupen dyrkar dig. Både Thoth5  och Maat 
är dina skrivare. Dina fiender6 har givits 
åt elden, den onde har fallit, hans armar 
är bundna och hans ben har Ra tagit ifrån 
honom.”

Det är många visdomsord som ström-
mar emot oss i Dödens Bok. Vad sägs 
om ”Må inga lögner uttalas emot mig 
i Guds närvaro...” Denna bön ingår i 
ritualen för vägningen av den dödes 
hjärta. Guds närvaro är överallt och i 
alla tider. Alltså skall vi aldrig uttala 
något negativt överhuvudtaget om en 
fiende eller en medmänniska, vilket 
borde passa oss frimurare som handen 
i handsken. Jag har endast behandlat 
två av de teman som finns i denna bok, 
nämligen vägningen av den dödes hjär-
ta och öppnandet av munnen.

Det finns många intressanta anknyt-
ningar till vårt frimureri i denna bok, 
anknytningar som är för känsliga att 
behandla öppet mellan lägre och hö-
gre grader. Men de bröder som fattar 
intresse för att fördjupa sig i detta tema 
kommer säkert att framkalla en hel del 
”aha”-upplevelser. Ta upp temat med 
dina gelikar inom denna intressesfär! 
Döden skall man kunna diskutera öp-
pet, för det finns inte några tabun i den. 
Det här temat i den här boken är onek-
ligen en stor springa eller spricka, som 
Cohen och Hellström benämner den, 
för den kan absolut ”släppa in sollju-
set”, som det heter i musikalen ”Hair” 
och sålunda vidga våra vyer och befästa 
bastantare baser i våra strävanden att 
lära oss att uppskatta våra kära, nära 
och ”nästor”. 

TEXT: ROLF SÖDERBACK, X

Noter

-

-

-

-
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Vår grekiska bror Kosta Panagos och 
hans fru Ann-Sofie Sydholm, hemma från 
Närpes, hade genom sin resebyrå Njord 
of Greece planerat ett så fullständigt och 
intressant reseprogram att jag genast var 
beredd att delta. Vi blev nio som deltog 
på resan. Guy  Catani och Päivi Aitkoski-
Catani, Gunnar och  Heidi Nyström, Lasse 
Jakobsson och Raija Sylvin, Per-Erik och 
Marjatta Törnqvist samt Dimitrios Konte-
sis från Aten.

Då vi anlände till flygfältet mötte Ann-
Sofie oss på flygfältet. Under bussresan in 
till hotellet berättade hon på sitt förtjusan-
de sätt om livet i Grekland och om våra da-
gar på Rhodos. Vår gemensamma middag 
gav redan det ett smakprov av gourmet-ma-
ten de närmaste dagarna. Nästa morgon tog 
Kosta Panagos hand om oss och vi började 

    Rhodos, gemenskap och mat i blickpunkten

”Gourmet-riddarna” på Rhodos

Ett väl restaurerat ”Stor-mästarens palats”.

Vid årskiftet fick jag av min murar broder 
Guy Catani ett intressant mail. Han 
planerade en resa till Rhodos i Tempel-
riddarnas fotspår. Jag hade redan 
länge funderat på en resa till Malta 
med samma tema. Jag tänkte inte på 
att Rhodos var ett lika viktigt resmål som 
Malta om man ville resa i johanniter- 
och tempelriddarnas fotspår.

En motsvarande resa i tempel riddarnas fotspår 
för frimurar bröder med damer kommer att ordnas 
24.9–1.10.2017. Första 20 personer ryms med!

Preliminära anmälningar med det snaraste,  
dock senast 31.12.2016 till FDKM Guy Catani  
guy.catani@frimurarorden.fi
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vår resa i riddarnas fotspår. Dagarnas 
program var väl planerade och inte för 
ansträngande. Kosta, som talar flytande 
finska, var som guide alldeles fantastisk, 
entusiastisk och kunnig.

Resan hade Ann-Sofie och Kosta pla-
nerat så att vi följde i riddarnas fotspår. 
Efter den första dagens besök i stormäs-
tarens palats och stadspromenad, fort-
satte vi med att följa riddarna, som sig 
bör, med segelbåt till Lindos. På vägen 
dit ankrade vi i Anthony Quinns vik där 
vi fick ”svalka” oss i det trettio gradiga 
medelhavet. Innan vi kom till Lindos 
stannade vi och åt en ypperlig lunch på 
segelbåten. Det visade sig att kaptenen 
också var frimurare!

Vårt resmål Lindos är en stad med 
anor från antikens Grekland. Det är en 
stad ungefär femtio kilometer från sta-
den Rhodos. Området hör till de popu-
läraste resmålen bl.a. på grund av sitt 
historiska Akropolis högt uppe på kul-
len. Dit anlände vi ridande på åsnor.

Johanniterriddarna började härifrån 
sin erövring av Rhodos år 1306. Det tog 
tre år innan hela ön var erövrad. Rid-
darna stannade på Rhodos i över 200 
år. De var skickliga befästnings arki-
tekter och de byggde en fästning som 
var nästan ointagbar. De drog nytta av 
de gamla murarna som redan fanns på 
ön. Riddarna blev aldrig besegrade på 
Rhodos, men de överlämnade ön till en 
överlägsen fiende, Suleiman den Store 
och fick fri lejd till Malta med all sin 
egendom.

Befästningarna är i ett utmärkt skick. 
På grund av öns strategiska läge har alla 
erövrare i tur och ordning reno verat 
dem. De smala gränderna kantade av 
höga murar ökade den historiska stäm-
ningen. 

En båtresa till ön Symi ingick också 
i resan. Först stannade vi vid öns be-
römdaste sevärdhet, Ärkeängel Mikaels 
kloster. Därifrån fortsatte vi till staden 
Symi på andra sidan ön. Staden med 
sina färggranna hus, hamnen och det 
azur blå havet bildade en underbart 
vacker vy. Efter en ypperlig måltid var 
det dags för ett dopp i havet.

Det historiska Rhodos är som sådan 
värt en resa men då den förenades på 
det vis Ann-Sofi och Kosta hade plane-
rat inklusive de lokala restaurangernas 
måltider blev det till ett fyrverkeri av 
gourmet-måltider med otaliga förrätter, 
varmrätter och efterrätter. Detta var verk-
ligen en gourmet-resa i riddarnas fotspår!

Resans höjdpunkt blev den grekiska 
kvällen som Ann-Sofi och Kosta ordnade 
på vår begäran hemma i deras residens. 
En vacker plats med trädgård och ute al-
tan som Kosta planerat och byggt. Ann-
Sofi framställde en ljuvligt god middag. 

En tvåmanna orkester spelade lämplig 
musik. Familjens förtjusande barn del-
tog också och hjälpte till. Som minne 
av vår resa fick vi en personlig gåva, en 
vacker och uppskattad keramisk tavla 
med riddarkorset.

Innan hemresan fick vi ännu besöka 
Kostas frimurare loge. En fin avslutning 
på resan! Tack Ann-Sofi och Kosta, ni 
gjorde vår resa oförglömlig! 

TEXT OCH FOTO: PER-ERIK TÖRNQVIST  

(F. & A. M. LOGEN: ESPOON KOLMAS LOOSI 138)

Gruppen njuter tillsammans.

Grekisk-ortodox 
kyrka i gamla 
stan.



22

Utställningen belyser tre ämnesområden: 
Det första är Luthers antijudaism, som 
är djupt rotad i hans teologi. Det andra 

temat är antijudaismen hos Bach, kallad ”den 
femte evangelisten”, vilken som ortodox lutheran 
väl kände till Luthers ”eviga fördömelse” av de 
”förstockade” judarna. Det tredje temat är ägnat 
åt dem som bidragit till det första framförandet 
av Matteuspassionen efter Bachs död (påfallande 
många judar!).

ruari 2017, består av fotografier, teologiska texter, 
brev, musikexempel, korta personbiografier och en 
liten bibliografi. Utställningen är en påminnelse 
om vår dystra historia och lyckligtvis tar dagens 
evangelisk-lutherska kyrka avstånd från denna typs 
folkhets.

    Luther, Bach och judarna

Antijudaism 
hos Luther och Bach

Just nu pågår det en utställning på 
Bachhaus i Eisenach som är rena 
dynamiten inte bara för lutheraner 
och Bachälskare: ”Luther, Bach 
und die Juden”. Den lilla staden 
i delstaten Thüringen är mest 
känd för att Luther och Bach gick 
i skola där, att Luther översatte 
Nya testamentet till tyska och 
att nazisterna 1939 grundade sitt 
”Avjudaiserande Institut”.

Utställningsaffisch. (Museum der Neuen Bachgesell schaft e.V.)
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Luther och judarna
Luther hoppades 1523 att Reformatio-
nen skulle medföra en omvändelse av 
judarna. När den uteblev publicerade 
han 1543 den perfida skriften ”Om ju-
darna och deras lögner”. Där beskyllde 
han dem för deras giftiga hat mot de 
kristna. Det nya i Luthers antijudaism 
var den teologiska motiveringen. Ju-
dendomen motsade hans grundsats 
”Sola Scriptura” (Endast Skriften). En-
ligt denna skulle alla människor som 
läste den seriöst av sig själva komma till 
tro. Han fördömde judarna eftersom de 
hade haft Skriften så länge utan att leda 
dem till Jesus.

Även judarnas exil var för Luther ett 
direkt ”bevis” på att de som Guds folk 
var förkastade och ersatts av de kristna. 
Han medger: Judarna var blott instru-
mentellt skyldiga till Jesu död, skulden 
drabbar alla syndare. Men genom att 
hålla fast vid sin tolkning av Skriften 
(GT), vållade de förvirring inte bara 
hos de kristna, den var ”tortyr av Guds 
ord och hädelse”. För att inte bli med-
skyldiga till denna återstod bara att för-
driva dem. Med tanke på Luthers posi-
tion som ”Profet” måste han ha vetat 
vad hans skrifter kunde ställa till med. 
I Luthers samtid bidrog de till att för-
driva dem från Kursachsen 1543, från 
Braunschweig 1553 och Goslar 1557 
med flera städer.

Sin ominösa renässans upplevde Re-
formatorns skrifter i Tredje riket, då de 
trycktes i hundratusentals exemplar och 
inspirerade till ”Kristallnatten”, då mer 
än 1400 synagogor förstördes.

Judarna på Bachs tid
Det finns inga belägg för att Bach kände 
några judar. I Eisenach, där han föd-

-
dengasse” (i dag Karlstraße). Men redan 
1349 hade judarna dödats eller fördri-
vits i samband med pogromer.

I Leipzig, där Bach blev Thomaskan-
tor 1723, bodde sedan 1446 inga judar. 
Först 1710 tilläts en jude att slå sig ned 
i staden. Dock fanns här tre gånger 
om året en av de största handelsmäs-
sorna, då många judiska köpmän kom 
resande från Prag, Breslau, Danzig, 
Amsterdam, Berlin, Hamburg, Frank-

furt am Main och Bamberg. Eftersom 
Bach bodde nära mässområdet, torde 
han ha kunnat bevittna kontroverserna 
mellan mässjudarna och de bofasta 
hantverkarna.

Bachs bibliotek

finns noterade i bouppteckningen. En 
fjärdedel var verk av Luther.  Reforma-
torns historieteologi, som i judarnas 
1500 år gamla ”exil och elände” såg ett 
bevis på den egna tron – Guds eviga 

straff för judarna –, delades uppenbar-
ligen av Bach: i dennes (Luthers) bibel-
kommentar har årtalet ”1500” ändrats 
till ”1600”, Bach korrigerade årtalet till 
”1700”…

Fyra böcker i Bachs teologiska bib-
liotek var författade av den judefientliga 
Hamburgpastorn Johannes Müller. I en 
av dessa, ”Atheismus devictus” (Ateis-

sig mot radikala filosofer som Spinoza, 
vilka läste bibeln i ”ljuset av förnuftet”. 
Müller förkastade all tolerans mot så-
dan ”vantro”.

En annan bok av Müller, ”Judais-
mus oder Jüdenthum” stammar från 
1644, då Hamburg – mån om förbätt-
rad världshandel – verkade för återin-
vandring av judiska köpmän. Müller 
rekommenderade hamburgarna den 
kursachsiska ortodoxins position: bi-
behållande av etableringsförbudet för 
judarna, förbud av synagogor och böne-
hus, förbud av innehav och tryckning 
av judiska skrifter. Varför Bach skaffade 

överensstämde med hans överordna-
des i kontroverserna med mässjudarna 
i Leipzig.

Bachs passioner 
I flera decennier har man diskuterat om 
Bachs passioner är antijudiska. Tonsät-
taren har bibehållit evangeliernas text, 
enligt traditionen i Leipzig. Inströdda 
koraler förklarar – ortodoxt – betydel-
sen av händelserna i Guds frälsnings-
plan, ariorna uttrycker ”pietistiskt” med-
lidande och kärlek.

Det är framför allt evangelietexten 
som vållar problem: Evangelistens auk-
toritativa figur förleder åhöraren till en 
naiv uppfattning som stöds av körens 
kromatiska, dissonanta och hätska rop 
”Korsfäst honom!” (Johannes 19:6) 
och ”Inte honom, utan Barabbas!” 

skuld till Jesu död. Genom Bachs över-
väldigande musik inpräntas den äldsta 
kristna antijudiska polemiken hos nu-
tida åhörare.

Mest chockerande i Bachs Matteus-
passion är det ställe (27:25), där doma-
ren Pilatus i processen mot Jesus kon-
staterar, att han inte kan finna någon 

Martin Luther som augustinermunk, av 
Lucas Cranach d.ä., ca 1546. (Wikipedia)

Johan Sebastian Bach i sextioårsåldern, 
porträtt av E.G. Haussmann, 1746. 
(Wikipedia)
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skuld hos denne, och folket svarar (70 
gånger!): ”Hans blod må komma över 
oss och våra barn”, ett rop som tack-
samt utnyttjades av nazisterna. Det är 
en självanklagelse, som fram till i dag 
drar olycka över judarna.

I dag tar kyrkorna avstånd från anti-
judaism! Skall man kanske framföra 
passionerna i en konsertsal och inte i 
kyrkan? Skall man dela ut en förklaran-
de stencil som varnar för feltolkningar, 

Berlinmuren föll.

Protagonister i Bach-renässansen

ledning av Felix Mendelssohn Bartholdy 
anses vara begynnelsen av Bach-renäs-
sansen. Till denna bidrog – paradoxalt! 
– flera judar. Hit hör bland andra Moses 
Mendelssohn, hans son Abraham och 
Sara Levy. De samlade Bachhandskrifter, 
som de donerade till Sing-Akademie, 
vars direktör var Carl Friedrich Zelter, 
de komponerande syskonen Fannys och 

Artikel-
författaren 
Folke 
 Freund. 
(Familje-
arkivet)

Felix musiklärare. Han iordningställde 

instudera valda partier av passionen, 
men repetitionerna rann ut i sanden: 
Zelter ansåg att de ”motsträviga styck-
ena” var olämpliga för samtida öron 
och alltför krävande för kören.

På enträgen begäran av Felix lyckades 
hans mormor Bella Salomon att via Zel-
ter få en avskrift av partituret som hon 
skänkte sitt fjorton år gamla barnbarn. 

och övertalade till slut Zelter att gå 
med på ett offentligt framförande. En 
god vän till familjen, Adolph B. Marx, 
svarade för att sprida budskapet om 
konserten.

blott 20-årige Mendelssohn Matteus-
passionen i Sing-Akademie, för första 
gången sedan Bachs död (1750). Salen 
var överfull av prominenta åhörare, 
bland andra preussiske kungen, teolo-
gen Schleiermacher, filosofen Hegel och 
den senare landsflyktige, judiske skal-
den Heine. En Berlintidning skrev den 

13 mars, att konserten var det ”högsta 
som tysk kultur åstadkommit”.

”Det är väl en vidunderlig händelse”, 
sade Felix till sin gode vän, skådespela-
ren Ludwig Devrient, ”att det ska vara 
en judepojke som återbördar den störs-
ta kristna musiken till människorna.” 

TEXT: FOLKE FREUND, X (ÖPL)

Den kanadensiske musikprofessorn Michael Marissen (född 1960) har en imponerande 
vetenskaplig produktion bakom sig: Bach, lutheranism, antijudaism och Händel. Inför 
det stundande Luther-jubileet (2017) har han sammanställt sju läsvärda essäer till en 
bok: Bach and God (Oxford University Press 2016).

Författaren betecknar sig själv som agnostiker, vilket är en fördel, när man skriver 
om det hyperkänsliga ämnet religion. Bokens titel ska tolkas så att ”Bach” står här 
för Bachs musik (inte hans levnadsöde!) och ”God” står för det religiösa innehållet i 
Bachs musik.

Det kan inte råda något tvivel om att Bach var väl förtrogen med grundsatserna i 
Luthers teologi. Innan han kunde tillträda sin tjänst som kantor i Leipzig, måste han 
nämligen genomgå en gedigen ”tentamen” i lutheranism såsom den var systematiserad 
i Konkordieboken
samling bibelkommentarer och predikningar, inbegripande flera av Luthers tyska verk 

Här innehållet i Marissens sju essäer, i koncentrat:
1. Bachs musik kan tolka orden, inte bara återge dem.
2. Visar med detaljerade exempel hur libretton i Bachs kantater ofta blir missförstådda.
3. Bachs kantat 46 om Jerusalems förstörelse. 
4. Bachs kantater och ”judarna” i Johannesevangeliet. 
5. Bachs Johannespassion och ”judarna”.
6. Blod och ”folk” i Bachs Matteuspassion. 
7. Den teologiska innebörden i Bachs Musikalisches Opfer (BWV 1079).

Pärmbild av Michael Marissen’s bok: Bach & God, 2016. (Internet)

Pärmbild av Mich

Exkurs om Marissen's ”Bach & God”

Kristna troende, särskilt i USA och Tyskland, som ofta framhåller att kristendomens centrala sanningar finns hos Bach, förnekar eller 
ignorerar eller sopar under mattan den mörka kontexten i tonsättarens liv och musik. Därför är Michael Marissens bok ett välkommet 
tillskott till den vetenskapliga behandlingen av detta ämne.

Fotnot: -
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    Den nyinstallerade ordföranden talar 

Installationstal den 
1 oktober 2016

Jag vill inleda med att framföra mitt ödmjuka 
tack till de många bröder som velat se mig som 
Brf Morgon stjärnans 6:e ordförande. Den stora 
upp slutningen kring mitt namn förpliktar. Med 
hjälp av det  Allseende ögat och det ämbets-
manna team jag om en stund kommer att ut-
nämna är jag övertygad om att vi tillsammans 
även i fortsättningen skall kunna ordna rituellt 
väl genomförda sammankomster med såväl 
 givande talmanstal som  intressanta föredrag 
och instruktioner, som skall väcka nya tankar, till 
underlag för  diskussion vid måltiden och där-
efter till fortsatta själv studier.

Klas Silfverberg, X,  
Ordförande för Brf MStj

I nom det åländska frimurarsam-
hället verkar två enheter för den 
Konungsliga konsten, SJL Ledstjär-

nan med receptioner i graderna I–III 
och vår brödraförening i graderna IV–V 
till och med X, men utan receptioner. 
De allra flesta receptionerna från och 
med grad IV–V sker i Helsingfors, i SAL 
Phoenix och i Stor Capitlet i Finland av 
Svenska Frimurare Orden. Endast nå-
gon enstaka broder recipierar i Sverige.

Vi samsas om detta fina hus. Vi är 
visserligen två enheter men ett frimurar-
samhälle där vi skall dra åt samma håll. 
En blomstrande brödraförening kräver 
nämligen en blomstrande johannesloge 
och vice versa. Vi skall leva i symbios 
med varandra, om jag får bestämma. 
I min frimurarvärld skall varje broder 
känna sig sedd och varje broder skall 
känna sig behövd. En del behövs som 
engagerade ämbetsmän, en del för att 
underhålla och bevara vårt frimurar-
tempel, en del som tar hand om vår 
ekonomi, en del behövs vid dukning 
och servering o.s.v. 

Ordens Stormästare (OSM) har 
uttalat sina visioner om vad en brö-
draförening inom Svenska Frimurare 
Orden (SFMO) gärna skall syssla med. 
Förutom att, som jag i början nämnde, 
hålla föredrag och instruktioner av hög 
kvalitet, betonar OSM vikten av intern 
Caritas, det vill säga att vi tar hand om 
de bröder som inte längre orkar närvara 
under en hel loge eller föreningssam-
mankomst. Bröder som kanske inte 
vill röra sig utomhus utan assistans av 
en nära anhörig. Vi kommer därför att 
som en ny verksamhet starta ett för-
sök med ett åländskt Convivium, ad 
modum Helsingfors, där vi riktar oss 
även till broderns hustru eller kvinnlig 
anförvant. Hittills har det varit svårt, 
för att inte säga omöjligt för en rörel-
sehindrad broder att ta sig uppför våra 
yttertrappor och våra många trappor 
upp till Refektoriet men tack vare en 
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Stödtrupperna för den nyinstallerade ordföranden.

storartad donation av en broder kom-
mer vi att kunna skaffa en hiss, som 
gör det möjligt att ta sig upp till båda 
våningsplanen.   

OSM anser vidare att det inte enbart 
är johanneslogens, utan i lika hög grad 
brödraföreningens uppgift att ansvara 
för nyrekryteringen av bröder till Orden. 
Att i dagens sekulariserade samhälle 
kunna välja ut främmande sökande 
som vi tror ska ha utbyte av ett med-
lemskap i vår Orden, som är instiftad 
till Guds, den Allra Högstes ära och 
vilar på kristen grund. Och att med-
lemskap förutsätter kristen bekännelse 
enligt OAL. Min förhoppning är dock 
att även en broder och medmänniska, 
som kanske inte från början är så fast i 
sin personliga tro och i sin övertygelse 
om ett högre väsen, ändå kan beredas 
inträde och därmed ges möjlighet att i 
dessa boningar söka sanning och ljus, 
vårt livs djupaste innehåll och mening.

Vi lever i vetenskapens och erkanner-
ligen naturvetenskapernas stora tidsål-
der. Mängden av mänskligt vetande väx-
er oerhört snabbt. Knappt har man hit-
tat Higgs boson förrän man redan söker 
nästa ännu oupptäckta partikel som lär 
ska ha sex gånger bosonens massa. Av 
detta vetande kan den enskilda männis-
kan behärska endast en hopplöst liten 
del. Förmedlandet av detta slags vetande 
ingår inte i vår Ordens program. Men 
det finns alltså ett annat vetande, an-

dra sanningar, som man dock inte kan 
komma fram till enbart genom förnufts-
resonemang, utan som fordrar stillhet, 
meditation och inre upplevelse för att 
förnimmas och förstås. 

Ja, vad är förresten tro och vad är ve-
tande? När jag sam talar med bröder 
av både högre och lägre grad om vad 
de tror kommer att hända när de dött 
utkristalliserar sig tre grupper av svar. 
På den ena sidan har vi den vetenskap-
liga falangen, de som bekänner sig till 
vetenskapens tro. ”När jag har dött är 
lampan släckt. Det finns ingenting. Re-
ligiös tro är intellektuell slapphet”. Ändå 
kan jag konstatera att vetenskapen idag 
inte har en aning om hur människans 
hjärna kan skapa tankar, till exempel.

Den andra flanken är fast övertygad 
i sin tro på uppståndelse och ett evigt 
liv. Att ha en kristen tro är ett aktivt val. 
Tron är en dimension av livet som inte 
enbart är intellektuell. Och det är väl det 
som är häftigt! Vi kan inte veta säkert 
och det är ju det som är så fascineran-
de.” Saliga äro de som icke se men dock 
tro”. I en undersökning inom Borgå stift 
i början av 1970-talet framgick det att 
osäkerheten och rådlösheten i livsfrå-
gorna och i religiösa trosfrågor var stor, 
t.o.m. hos bekännande kristna. Situatio-
nen är knappast annorlunda idag. 

Mellan dessa flanker finns då vi 
”main-streamare” som ingalunda är så 

säkra på vår sak men vi när en förhopp-
ning om en andlig realitet efter vår död. 
Kanske har vår missförstådde och be-
spottade åländske konstnär och förfat-
tare Joel Pettersson greppat detta med 
vårt pendlande mellan tvivel och hopp 
då han i sin bok ”Jag har ju sett” skriver, 
jag citerar: ”Och många, många gånger 
har du frågat dig: – vad är det då värt att 
jag lever, när jag ändå förr eller senare 
skall dö. Vad är det värt att jag strävar 
till sedlig fullkomning, att jag vill det 
goda – jag skall ju dö, dö, dö – och då 
dör allt mitt med mig”. Lite längre ner 
på sidan har han dock återfått hoppet 
och fortsätter: ”Men nu ser du riktigt 
klart hur det är. Du är bara ett litet, litet 
löv på det stora trädet mänskligheten. 
Och det goda du gör och strävar mot, 
det sedliga och sanna du vill, det går 
till trädet, till stammen, till världssjälen. 
Det är bara dina kroppsceller som går 
till jord när de är förbrukade. Liksom 
träden om hösten fäller sina löv när lö-
ven gjort sin plikt mot stammen och är 
förbrukade”. 

Jag tror inte alls att vi är märkvärdiga 

ett tvärsnitt av alla åsikter inom SFMO. 
Vi är sist och slutligen alla sökare. Or-
den kommer inte med några pekpinnar 
eftersom Orden inte kan göra oss till 
frimurare, det kan vi endast själva göra 
men jag menar, det är denna bakgrund 
vi har att förhålla oss till då vi skall re-
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krytera den moderna, sekulariserade, 
dataspelande, 24/7 uppkopplade unge 
mannen, ständigt suktande efter nya 
virtuella upplevelser verkar det nästan 
som. Med knappt någon religions- eller 
konfirmationsundervisning i sin CV. En 
inte alltför lätt uppgift för oss faddrar 
att få en sådan ung man attraherad av 
vår urgamla Orden. Eller kanske den 
upplevelsehungrande unge mannen har 
kommit rätt då han kommer till oss? 
Jag menar, ritualen i våra olika grader 
är ju direkt suggestiv och en reception 
med allegorier och symboler, OM och 
ämbetsmän, högtidsdräktklädda brö-
der som kuliss i ett skådespel på gol-
vet med recipienten i centrum är väl i 
högsta grad en suggestiv föreställning! I 
bästa fall lyckas vi härigenom lära ut till 
recipienten den kristna etik som finns 
inbakad i våra fyra dygder och de krist-
na värderingar som i en enda mening 
kan sägas: ”Allt vad I viljen att männis-
korna skola göra för eder, det skolen I 
ock göra för dem”, översatt till modern 
svenska: behandla din omgivning som 
du själv skulle vilja bli behandlad.  

Det är en ynnest att få födas, växa 

fredens öar. Det säger jag som inflyt-
tad och med egna barn som vuxit upp 
här. Bland oss 29000 ålänningar ta-
las det 55 olika språk. Och vi tar väl 
hand om våra flyktingar och försöker 

så fort som möjligt inlemma dem i det 
åländska samhället. Humanismens och 
det inkluderande frisinnets fana vajar 
stolt här, vill jag påstå. Vi har alla på 
TV sett dessa människomassor som flyr 
krigets fasor i Mellanöstern. Tusentals 
har drunknat i Medelhavet. Då famil-
jefadern har att välja mellan att se sin 
familj slitas i stycken av djävulskt kon-
struerade bomber eller fly i en bräcklig 
gummibåt är valet lätt. Han flyr med 
sin familj vart som helst, till och med 
till Finland. Vi sitter här på vår utpost i 

Östersjön och med förvåningens finger 
i häpnadens mun, ja med förskräckelse 
ser hur ett xenofobiskt mörker lagt sig 
över landet Finland. Flyktingar skickas 
på löpande band tillbaka med de mest 
krystade motiveringar. Från ett land 

den evangelisk-lutherska kyrkan. Ja, av 
rädsla för alla som inte talar majorite-
tens språk och i takt med populismens 
framfart har det helt plötsligt också 
blivit comme-il-faut att sätta åt den 
svenskspråkiga ursprungsbefolkningen. 
Svenskspråkig service monteras ner i 
snabb takt. Det råder ett avoghetens 
och intoleransens mörker. Humanis-
mens och medmänsklighetens ljus har 
satts under skäppan. För drygt tvåtusen 
år sedan fanns det inte rum i härbärget 
för ett par som väntade tillökning. Har 
vi lärt oss någonting? Nej, tydligen inte 
ett dugg!

Kan då vi som frimurare göra skill-
nad, för att använda ett modernt ut-
tryck? Ja, om vi i vardagen tillämpar  
§ 14 i andra kapitlet i OAL om plikten 
mot nästan och ständigt har dessa he-
liga ord i minnet: ”Allt vad ni vill att 
människorna skall göra för er, det skall 
ni också göra för dem” och om vi följer 
15:e versen i 5:e kapitlet i Bergspredikan 
att inte sätta vårt ljus under skäppan 
utan låter vårt frimureriska ljus i alla 
lägen stå för humanism, tolerans och 
människokärlek, ja då gör vi skillnad. 

Eller som vår frimurarpoet Bo Setterlind diktar:

Låt inte mörker hindra dig att söka Ljuset.  
Och när du funnit det, låt andra se,  
pröva, övertyga sig.  
Vill du att ljus skall leva,  
tänd då hos andra samma längtan.

Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker.
Tänd rättens ljus i korruptionens mörker.
Tänd frihetens ljus i ofrihetens mörker.
Tänd Trons ljus i förnekelsens mörker.
Tänd Hoppets ljus i förtvivlans mörker.
Tänd Kärlekens ljus i dödens mörker.
Tänd ljus!
Ske allt så!

TEXT: KLAS SILFVERBERG, X, O BRF MORGONSTJÄRNAN

FOTO: LEIF JANSSON, X

Klas Silfverberg talar flankerad av KM Tom Waselius, R&K, till vänster och br Kaj 
Gustafsson, R&K, fSH, till höger.

Elller

LLåt i
OOch
ppröv
VVill 
täänd

TTänd
TTänd
TTänd
TTänd
TTänd
TTänd
TTänd
SkS e 
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Kommendantshuset är full av historia och 
sägner från mitten av 1700-talet. Sverige-
Finlands riksdag i Stockholm 1746–1747 

beslöt att en centralfästning anläggs i Helsing-
fors och för att försena fiendens framryckning 
mot väster skulle en gränsfästning anläggas i 
Degerby (Lovisa). Ansvaret för de två dubbel-
fästningarna Helsingfors-Sveaborg och Svart-
holm-Degerby gavs åt överstelöjtnant Augustin  
Ehrensvärd.

    Kommendanthuset och Kapellet besöktes

Tyrgils bröder
på historisk färd till Lovisa

Lyser inte solen får Tyrgils skapa ett 
eget solsken! Lördagen 13.8.2016 
samlades S:t Johanneslogen 
Tyrgils bröder och Ladies inne 
på Kommendantshuset i Lovisa. 
Den årliga sommarutfärden 
ordnades 2016 av Lovisa bröderna. 
Tyrgils bröderna var nyfikna att 
utforska Fotografens Ateljé – 
Lovisafotograferna genom tiderna.

Fr h bröderna OM Ingmar Karlsson, X, Göran Strengell, X och 
fOM Erkki Tuormaa, X.

FDM Jan Vikström, X, till vänster och Br Kurt Krogell, X, till höger 
lyssnande på en givande introduktion om Lovisa Kapell.
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Kommendantshuset byggdes av na-
tursten och tegel som rappades. Teglen 
slogs i Lovisa eller på gårdarna i trakten 
och trävirket skaffades från lokala sågar. 
Järnet köptes från järnbruken i Forsby 
och Strömfors.

Under 1700-talet var det vanligt att 
höga militärer, adelsmän och förmög-
na stadsbor tillhörde olika ordnar eller 
hem liga sällskap. Detta gällde även Lo-
visa, där Gillet Amore Proximi eller Kär-
leken till Nästan sammankom i Kom-
mendantshusets sal i andra våningen.

Kung Gustav III besökte Lovisa för 
första gången i juni 1775. Mottagandet 
var festligt och ackompanjerades av 
 kanonsaluter, i enlighet med etiketten 

Under vistelsen i Lovisa besökte kon-
ungen Svartholms fästning och presen-
terades för stadens nobless. Tyvärr med-
delade kungen under besöket att lands-
hövdingsresidenset skulle flyttas från 
Lovisa till Heinola. Gustav III:s längsta 

då han i flera månader var inkvarterad 
i Kommendantshuset för att leda kriget 

De kungliga besöken i Lovisa be-
tydde alltid stora festligheter för offi-
cerarna och traktens adelsmän jämte 
fruar. Många begivenheter och fester 
arrangerades i Kommendantshuset, där 
kungen bodde.

Från Kommendantshuset vandrade 
nöjda Tyrgils bröderna genom Kapell-
parken till det närbelägna Kapellet för 
en god smaklig lunch. Vår värdinna 
restaurator Airi Kallio med personal 
tog emot oss och berättade hur Kapel-
let kom till fägring.

Renoveringsprojektet på den legen-
dariska Restaurang Lovisa Kapellet bör-

2013. Nästan fem års arbete har sugit 
krafterna ur Airi Kallio, men hon har 

Br Henry Mansner X, med välkomstskålen.

inte ångrat sig en gång. Närmare 60 last-
bilslass krävdes för att tömma Kapellet 
på bråte och avfall. Det enda som inte 
fanns i huset var mögel. Glasverandan 
öppnades i enlighet med gamla fotogra-
fier och är nu en öppen scen med plats 
för 120 gäster och en orkester. Gamla 
färger och material som hittats under 
ytorna har stått som inspiration inne i 
huset. Men nästan allt måste förnyas. 
Alla utom tre fönster i stora salen var 
helt murkna och kunde inte restaureras. 
Golven är nya i de flesta rummen. En av 
tre gamla kristallkronor har återfunnits 
och hänger nu i stora gula salen.

Airi Kallio var glad att S:t Johannes-
logen Tyrgils ville komma till Lovisa på 
sin årliga sommarutfärd. Lunchen var 
mycket utsökt med gott vitt- eller rött 
vin. Under lunchen tackade OM Ingmar 
Karlsson de arrangerande bröderna med 
Ladies. Sammankomsten var trevlig och 
välordnad såväl i Kommendantshuset 
och Lovisa Kapellet.

Nu i höst får Tyrgils logearbete köra 
igång med glada soliga tankar från som-
maren och sommarutfärden 2016. Ing-
mar önskade alla närvarande en trevlig 
fortsättning på dagen. ”Kör försiktigt, 
tryggt tillbaka hem och njut av sensom-
marvädret”. 

TEXT OCH FOTO: ALF GÜNSBERG, VI

F
kunde tänka sig att ansluta sig till vår fri murarorden. Han 
avböjde artigt min invit med motiveringen att han redan 
är medlem av en orden – nämligen Tallorden. Då min all-
mänbildning inte räckte till bad jag honom be rätta lite om 
denna för mig okända orden. Han förklarade att Tallorden 
vill till varje pris ta avstånd från vardagens stress och jäkt 
genom att som alternativ erbjuda omedelbar njutning av 
själens ro och naturens harmoni. Jag lyssnade uppmärksamt 
och törstade om ytterligare information om denna intres-
santa orden. Min vän förklarade vidare att när han känner 
oro i kropp och själ går han till sin veranda, tar en kall dryck 
med sig och börjar kommunicera i det tysta med sina tallar 
som  vackert pryder familjens udde på Prästö.  

TEXT: MARTIN GARDBERG, IX

Tallorden

Tallarna på Prästö (CB). 

    En anekdot från det verkliga livet
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Den 11 augusti deltog vi 29 bröder samt 11 följeslagare i 
Tyrgils frimurargolf på Virvik Golfs fina bana i Borgå, med 
broder Lars Lindqvist som värd. Emottagandet av oss bröder 
var varmt och broderligt. Speciellt såg broder Lars till att vi 
som för första gången deltog kände oss välkomna och det 
gjorde vi verkligen. Jag kände mig genast som en i gänget och 
kunde bekanta mig med bröder jag inte träffat förut.

Banan var i ypperligt skick trots det rikliga regnandet i 
sommar. Både greenerna och farewayna var i gott skick och 
banan bjöd på varierande svårigheter av olika grad. Vissa hål 
var mycket utmanande för en som för första gången gick runt 
banan. Banan var verkligen naturskön och på många ställen 
en verklig fröjd för ögat.

Broder Lars och hans medhjälpare hade bemödat sig om 
att vi skulle trivas. Arrangemangen löpte smärtfritt och vädret 
stod oss bi ända till slutet. Vi kunde spela i vackert solsken 
medan det sedan vid prisutdelningen regnade, men då var vi 
ju redan under tak. Alla hade tagit ett pris med sig, så prisen 
räckte till alla bröder och följeslagare. Första priset gick i år 
till broder Joakim Lönnroth från Ekenäs, andra blev broder 

Tyrgils 
frimurargolf 

    Tyrgils på Virvik

Förväntansfulla bröder och följeslagare väntar på att spelet skall börja.

Årets medaljörer; fr v Kenneth Jönsson (II-pris), 
I-P Joakim Lönn roth (I-p), Aki Hopea (III-p).

Aki Hopea från Borgå. Som sagt fick alla pris så vi kunde 
nöjda åka hem. Det var roligt att se även så många följe-
slagare delta!

Än en gång ett stort tack till broder Lars och hans med-
hjälpare, samt till Virvik Golf för de fina förhållandena 
på banan.  

TEXT: JOHAN KARJALUOTO, X, OM HT

FOTO: LARS LINDQVIST, X, OM
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Den uppskattade Ladies Night ordnas igen. Gemytlig middag 
med dans, allsång, fotografering av par eller porträtt, lotteri mm. 
Den erkänt goda middagen ordnas av Stellan. Välkomstbubbel, 
skärgårdstallrik, buffé med vikt på grönt, efterrätt. I priset ingår 
måltidsvin, snaps och café avec efter maten. Musik och allsång 
med hjälp av Jesper Jakobsson. 

Endast € 48,- per person. Hjärtligt välkomna!

Submarina, 18 mars, 2017 kl 18

Dags igen för en trevlig kväll tillsammans! God mat, dans och skoj!

Anmälan senast 3 mars till kenneth.jonsson@gmail.com eller 040-802 1420

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

(se detaljerat program: www.foreningsbandet.info)

Vi reser i Luthers och hans lärjungars fotspår, vi följer reformationens början i 

lands delen  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 

att det är 500 år sedan de lutherska teserna den 31.10.1517 spikades upp på 

slottskyrkans port i Wittenberg.

Preliminärt pris: 1150 euro per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 105 euro
 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 enligt program (guidning på engelska)

Tillkommer: Ej i programmet nämnda måltider, måltidsdrycker, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd 
(skall tecknas i samband med bokningen, Axtours förmedlar Alandiabolagens reseförsäkringar). 
Bokningsvillkor: 
Minst 30 deltagare till detta pris. Med reservation för eventuella programändringar. 

Som reseledare fungerar Guy Catani. 
Förfrågningar och preliminära anmälningar till Guy Catani,  , senast den 15.12.2016

GLÖM INTE ATT ANMÄLA DIG. ANMÄLNINGSTIDEN HAR FÖRLÄNGTS TILL DEN 15 DECEMBER 2016.

Målad av Lucas Cranach d.ä., 
1528 (wikipedia).
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    Vandrarhemmet på Nylandsgatan 9

HOSTEL Diana Park!Welcome to

Höstens vackra färger har tagit ett stadigt 
grepp om Helsingfors. Det är oktober 
i skrivande stund och redaktionen har 

besökt vårt vandrarhem – hostellet på Nylands-
gatan 9. Det lilla mysiga HOSTEL Diana Park, 
som hette tidigare Hostel Erottajanpuisto, ligger 
mitt i centrum av Helsingfors i omedelbar närhet 
av ett rikligt utbud av små specialbutiker, barer 
och restauranger. Vi bröder på Nylandsgatan blir 
påminda om hostellets existens varje logekväll 
då vi med tysta raska steg, på väg upp till refek-
toriet i tredje våningen, tassar förbi hostellet i 
andra våningen. 

Hostellet ligger på 10 minuters promenad-
avstånd från Helsingfors järnvägsstation och 
omfattar 15 rökfria rum av olika storlek, allt 

är trivsamt utrustat med bl a ett väl utrustat ge-
mensamt kök och gratis trådlös internetkontakt 
(WiFi) till gästernas förfogande. Det finns också 
möjlighet till frukost som inte ingår i rumspri-

främst unga som reser med ryggsäck och som vill 
övernatta i Helsingfors centrum till ett fördelak-
tigt pris. Alternativet för gästerna är inte hotell. 
Ett hostell avviker från ett hotell bl a med att 
sanitetsutrymmen finns i korridorerna och ett 
gemensamt kök/vardagsrum där man kan till-
reda mat vid behov. 

Hostellverksamheten administreras av Refecta 
Ab som har två avdelningar, den traditionella 
restaurangverksamheten, som vår husfru Tellervo 
”Telle” Nevala svarar för, och Hostel Diana Park, 
som Elisa Mäntylä är chef för. Som bolagets verk-
ställande direktör fungerar br John Nieminen 
som även är kanslichef för SCFs ordenskansli. 
Personalen består av totalt 10 personer och om-
sättningen år 2016 blir ca 600 000€. Verksamhe-
ten är idag lönsam, men det gäller att följa med i 
utvecklingen eftersom hostellets kunder är som 
känt mycket kostnads- och kvalitetsmedvetna. Gatuingången till hostellet.
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Br John Nieminen berättar att hostellet är grundat 
1963 och att den tidigare ägaren, Sisko Halme Oy, ägde 
hostellet i ca 20 år. Föreningen Granatenhjelms hel-
ägda dotterbolag, Refecta Ab, övertog hostellets verk-
samhet inklusive personal 1.1.2012. Som bakgrund till 
övertagandet berättar br John följande; ”Hostellet var 

huset ville vi köpa hostellets verksamhetsutrymmen. 
Säljaren var mycket mån om att personalen inte skul-
le förlora sina jobb, vilket ledde till att affären kom 
att omfatta även själva hostellverksamheten. Arran-
gemanget passade oss bra då vi inte behövde lokali-
terna för vår egen verksamhet. Att renovera lokalerna 
till bostäder eller affärslokaler skulle dessutom ha varit 
mycket dyrt. Verksamheten integrerades i Refecta Ab 
som hade startat ett år tidigare då vi tog över refek-
toriets verksamhet. Med detta beslut blev Föreningen 
Granatenhjelm rf nu även ägare av ett hostell. Nu äger 
föreningen hela fastigheten Nylandsgatan 9 med un-
dantag av två butikslokaler och en liten bostadslokal.” 

Br John berättar vidare att hostellet besöks årligen av 
gäster från ett drygt 50-tal olika länder, med Tyskland, 
Frankrike, Syd Korea, Japan och USA i topp. Tack vare 
hostellets bästa läge i Helsingfors har vi för tillfället en 
mycket hög beläggningsgrad som nu på årsnivå är över 

 
T ex en bädd i ett åtta personers rum kostar ca 30 €. 
Våra gäster bokar sina besök med olika bokningspro-
gram via internet och våra hemsidor stöder verksamhe-
ten så att ingen separat marknadsföring behövs. 

På frågan om hostellets styrka och utmaningar sva-
rar br John följande: ”Vår styrka är en väldigt bra per-
sonal och Hostel Diana Park toppar hela tiden olika 
mätningar. Konkurrensen har blivit hårdare hela tiden. 
Som exempel kan nämnas att några nya hostell har 
startat i Helsingfors detta år, ett alldeles i grannen.”

Som avslutning träffade vi Elisa Mäntylä och Terhi 
Harmaala som berättade att hostellets verksamhet har 
utvecklats positivt de senaste åren och att beläggning-
en är numera hög även vintertid. Terhi berättade att då 
Refecta Ab övertog verksamheten 2012 såg man nya 
möjligheter att vidareutveckla hostellets verksamhet 
samtidigt som man kände en viss oro inför den nya 
okända ägaren. Hon berättar vidare att verksamheten 
fått ett aktivt stöd och uppbackning av den nya äga-
ren, att verksamhetsutrymmena fått en ansiktslyftning 
och att hon ser med tillförsikt på hostellets framtid. 
Som visad erkänsla till hostellet har Tripadvisor år 
2013 beviljat diplomet ”Certificate of Exellence” och  
Booking.com har år 2015 bedömt hostellets verksam-

 
Vi önskar hostellet på Nylandsgatan 9 fortsatt lycka 

och framgång. 

TEXT OCH FOTO: MARTIN GARDBERG, IX

Hostellets rum med två bäddar.

Fr v Tellervo ”Telle” Nevala, Terhi Harmaala, Elisa Mäntylä och John 
Nieminen.



    Fritid

Dags att gnugga kryssknölarna igen...
Om du vill delta i tävlingen om ett pris ska du sända in lösningen senast den 20 januari 2017 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 vinnare publiceras i nummer 1/2017 av Föreningsbandet. Priset kommer på posten.  
Glöm inte att ange ditt namn och adress när du skickar in din lösning på krysset.
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    Antagna bröder

Antagna till S:t Johannes logen S:t Augustin

Ekonomie magister
Trygve EKBOM
Född: 08.06.1965 i Helsingfors
Faddrar: Tom Wilenius
 Johan Jägerroos
Telefon: 040 828 4070 
Recipierat 09.09.2016

Account Manager
Lennart LINDROOS 
Född: 07.08.1986 i Hangö
Faddrar: Robert Gripenberg
 Robert Vilen
Telefon: 040 765 1386 
Recipierat: 21.09.2016

Ekonomie magister
Tobias ELGH
Född: 13.12.1973 i Helsingfors
Faddrar: Fredrik Elgh 
 Robert Lindqvist
Telefon: 040 729 4858 
Recipierat: 29.09.2016

Ekonomie magister
Marcus SIPPEL
Född: 30.10.1965 i Helsingfors
Faddrar: Anssi Lindberg
 Mikael Busck-Nielsen
Telefon: 044 293 3656 
Recipierat: 30.09.2016

Country Manager
Kim EK
Född: 30.01.1971 i Helsingfors
Faddrar: Gustav Lindgren
 Lars Husberg
Telefon: 040 700 9031 
Recipierat: 13.10.2016

Antagna till S:t Johannes logen S:t Henrik

Studerande
Simon ENGBLOM
Född: 24.03.1992 i Åbo
Faddrar: Rickard Skog
 Sven Mattsson
Telefon: 040 509 9199
Recipierat: 22.09.2016

Antagna till S:t Johannes logen Korsholm

Ekonomie magister studerande
Dan Samuel KÄLD
Född: 13.04.1980 i Vasa
Faddrar: David Käld
 Johan Westergård
Telefon: 044 547 7636
Recipierat: 19.02.2016

Byggmästare
Kaj-Eric Gustaf KARLSSON
Född: 25.06.1964 i Vasa
Faddrar: Gösta Geisor
 Jarl Söderholm
Telefon: 050 558 7357
Recipierat: 14.10.2016

Antagna till S:t Johannes logen S:t Peder

Skogkundansvarig
Rodney STRANDVALL
Född: 02.01.1971 i Kronoby
Faddrar: Nicklas Gustafsson
 Jesper Wikström
Telefon: 0400 367 862
Recipierat: 13.05.2016

Apotekare
Ulf SÖDERGÅRD
Född: 15.11.1970 i Närpes
Faddrar: Eril Linden
 Sven-Olof Åminne 
Telefon: 050 313 8690
Recipierat: 09.09.2016

IT-Administratör
Stig NYMAN
Född: 25.03.1948 i Munsala
Faddrar: Hans Boström
 Christer Eriksson 
Telefon: 040 841 6508
Recipierat: 30.09.2016

Antagna till S:t Johannes logen Axel Gabriel Leijonhufvud

Arbetsledare
Svante Gabriel WESTERLUND
Född: 20.03.1946 i Ekenäs   
 landskommun
Faddrar: Peter Heinström
 Anders Lindström
Telefon: 0400 563 299
Recipierat: 28.09.2016
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    Brödranekrolog

Fredagen den 21 oktober nåddes vi 
av sorgebudet att vår mångårige ak-
tive och engagerade broder, inne-

havaren av Ordens Hederstecken, broder 

-
den varit drabbad av svår sjukdom, var-
för hans bortgång inte kom som en total 
överraskning, men ändå känns tomrum-

mycket påtagligt.

den 23 augusti 1936, och hade således 

Svenska Normallyceum i Helsingfors år 
1956, och studerade sedan vid Svenska 
Handelshögskolan, från vilken han utexaminerades som 
diplomekonom år 1961. Han kom under hela sitt arbets-
liv att arbeta med revision, och blev CGR-revisor år 1969. 
Han anställdes år 1960 vid revisionsbyrån Wideri, i dag 
KPMG, och han verkade där hela sitt yrkesaktiva liv, och 
var delägare från 1974 fram till sin pensionering år 1999. 
Inom revisionsbyrån kom han att specialisera sig på ut-
ländska dotterbolag, av vilka han hade ett flertal som sina 
uppdragsgivare.

-

sitt engagemang och sina många ämbetsmannauppgifter 
så, att han redan den 3 oktober 1997 fick tionde graden. 
Då hade han hunnit bekläda posten som extra, andre och 
förste ceremonimästare i S:t Augustin i 10 år, samt där-
efter i fyra år verkat som bevakande broder. Parallellt med 
detta fungerade han dessutom som kastellan i SCF i tre års 
tid under åren 1993–1995. Den 1 januari 1996 tillträdde 

blev snabbt därefter förste ceremonimästare, vilket ämbete 
han innehade till den 31 december 1997. Från början av 

Capitlet i Finland, ända till slutet av år 2005, varefter han 
övertog ämbetet som kansler, vilket han innehade till slu-

översekreterarperiod utvecklades sekreterarämbetets in-

INMemoriam
ÅKE AMMONDT 23.8.1936 – 21.10.2016

var också som översekreterare i många 
år ledamot av Ordens Planeringsdirek-
torium och kunde därigenom påverka 
utvecklingen av Ordens administrativa 

som Föreningen Granatenhjelms revi-

styrelsemedlem till år 2011. Genom sin 
yrkeskunskap hade han en väsentlig roll 
i utformningen av Föreningen Granaten-
hjelm rf:s stadgar så att de motsvarade 
de nya bestämmelserna i föreningslagen. 
För sina insatser inom Orden tilldelades 

-
medalj år 1997 och han blev utsedd till 

-
länades han ytterligare Stor Capitlets Förtjänstmedalj.

föreningsliv. Fiskeintresset avspeglas också på hans ridda-
resköld i form av en krok, och hans yrkesbakgrund syns 
i hans riddarenamn ”Riddare av Goda Seder”, och i hans 
valspråk, som var ”Rätt och Riktigt”. Föreningslivet odlade 
han förutom i Svenska Frimurare Orden också i Odd Fel-

månader var pokerspel, vilket han utövade i kretsen av två 
spelsällskap sedan 1960-talet.

verksamheten, och han var en broder som mycket flitigt 
besökte sammankomsterna i olika grader och deltog i 
olika evenemang, och han var välkänd bland bröder av 

familjetragedier och av sjukdom, men så länge krafterna det 
medgav besökte han ändå flitigt sammankomsterna, och 
trivdes i bröderna sällskap. Ännu detta år orkade han med 
ett logebesök under vårterminen trots nedsatta krafter. Vi 

att leva kvar bland bröderna och vars gärnings spår finns 
ingjutna i Ordens sjätte fördelnings fundament.  

 TOM WASELIUS, KM

Foto: Valdemar von Buxhoeveden, 2001
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    Översekreteraren informerar

 SCF-
meddelar

 ………
………

ORDENS STORMÄSTARE HAR FÖRORDNAT 

– ekonomie magistern Björn West, X, som Ordförande mästare för Österbottens Stewardsloge, installation 29.10.2016
– odontologie licentiaten Klas Silfverberg, X, som Ordförande för Brödraföreningen Morgonstjärnan, installation 1.10.2016
– rektorn Pekka Aittoniemi, X, som Ordförande mästare för S:t Andeaslogen Phoenix, installation 10.1.2017
– pensionerade polisen Ronnie Krohn, IX, som Ordförande mästare för S:t Johanneslogen S:t Peder, installation 13.1.2017
– ingenjör Carl-Johan Frantz, X, som Ordförande för Brödraföreningen Hans Henrik Boije, installation 23.1.2017
– tandläkaren Christer Lewis, IX, som Ordförande mästare för S:t Johanneslogen Korsholm, installation 3.2.2017

UTDELADE HEDERSTECKEN INOM STOR CAPITLET I FINLAND

Prins Bertils Frimuraremedalj
– 16.9.2016 Karl-Erik Williams, MARIEHAMN

Stor Capitlets Förtjänstmedalj (SCFF)
– 16.9.2016 Juhani Vuori, Stormästare för Storlogen för F. & A.M. i Finland

Brödraskapets Förtjänstmedalj (BFM)
– 1.10.2016 Ulf Wickström, MARIEHAMN

ÖVEROFFICIANT 

Andre Kastellanen i Stor Capitlet i Finland Ulf Ahonen, X, har förordnats överofficiants värdighet.

AMANUENS

Som Amanuens till Museiföreståndaren har Patrik Flinck, IX, förordnats fr.o.m. den 1 januari 2017.

RECEPTIONER I STOR CAPITLET I FINLAND

Grad VIII 7.9.2016
Tom Lönnqvist EKENÄS
Tom Simola KIMITO
Kai Laakso S:T KARINS
Kenneth Sandberg BORGÅ
Mats Lobbas SKINNARBY
Lars Jakobsson HELSINGFORS

Grad VIII 5.10.2016
Markku Piippo TAMMERFORS
Mikael Granholm ÅBO
Rickard Skog ÅBO
Ralf Lindström NIVELAX
Timo Forss TAMMERFORS
Kaj-Erik Lindberg ESBO

Grad VII 8.10.2016
Edvard Johansson MARIEHAMN
Carl-Johan Hindsberg HELSINGFORS
Björn Kalm GOTTBY
Hans Jansson TAMMERFORS
Jöran Lundqvist ÅBO
Fredrick von Schoultz BORGÅ
Fredrik Wirbergh SIBBO
Jan Arppe HELSINGFORS

Grad IX 15.10.2016
Dick Boman JOMALA
Guy-Håkan Sjöberg HAMMARLAND
Esa Wuorenpää ÅBO
Bo Gyllenberg PÄRNÄS
Mikael Österholm VASA
Tom Söderholm SOLF
Thor-Leif Lytts SUNDOM
Christer Lewis MALAX
Tom Björkman MARIEHAMN
Lars-Owe Mellberg VÄSTERÅS

Grad X 22.10.2016
Kurt Ekstén ÅBO
Bjarne Ölander NAGU
Henrik Hildén HELSINGFORS
Dan Berglund GRANKULLA
Bertel Eriksson MARIEHAMN
Lars Porko MARIEHAMN
Gunnar Salingre ESBO
Tom Öhman ÅBO
Stig-Göran Huldén ÅBO
Bengt Andersson LEMLAND

RECEPTIONER I ÖSTERBOTTENS STEWARDSLOGE

Grad VII 14.9.2016 
Sixten Fredriksson JAKOBSTAD
Stig Holm KARLEBY
Kenth Nedergård SOLF

Grad VII 30.9.2016
Kenneth Kåla KARLEBY
Tom Smedlund SUNDOM
Stefan Brännkärr KARLEBY
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ANMÄLAN TILL LOGE- OCH BRÖDRAFÖRENINGS SAMMANKOMST

Anmälan om avsikt att delta i loge- och föreningssammankomst och brödramåltid är obligatorisk och  
sker genom inloggning med SFMO-id och personligt lösenord till vår hemsida, www.frimurarorden.fi,  
där man väljer Kalender och Visa info. Vid behov kontakta logens sekreterare. Förhandsanmälan ersätter 
inte närvaroregistrering!

SCFS MATRIKEL 2016–2017

Ifall någon önskar SCFs Matrikel 2016–2017, kan den beställas från sekretariatet per e-post  
os.scf@frimurarorden.fi eller per telefon (044-751 76 22) till ett pris av 7 euro avhämtad från  
Nylandsgatan 9, Helsingfors, eller 10 euro, hemsänd per post.

60 år
Tekniker Gösta Geisor VASA 15.02.1957 X

50 år
Politices magister Göran Strengell BORGÅ 10.02.1967 X
Ingenjör Lennart Strandberg HELSINGFORS 31.03.1967 IX
Domprost emeritus Lars Schmidt BORGÅ 20.04.1967 X
Diplomekonom Klas Björkvall GRANKULLA 19.10.1967 X
Bankdirektör Rolf Gallen HELSINGFORS 20.10.1967 X
Politices magister Bengt Hellström VANDA 20.10.1967 X
Diplomekonom Kurt Österberg ESBO 30.11.1967 X

40 år
Sjökapten Ralph Salo MARIEHAMN 19.01.1977 X
Försäljningschef Markku Niemi ESBO 28.01.1977 X
Prost Torbjörn Ohls KORPO 11.02.1977 X
Övermaskinmästare Ingmar Mattsson MARIEHAMN 16.02.1977 X
Ingenjör Bo Erik Tötterman VANDA 25.02.1977 X
Merkonom Birger Backström HELSINGFORS 25.02.1977 X
Diplomekonom Rolf Johansson MARIEHAMN 21.09.1977 X
Sjökapten, ekonomie 
 magister Christer Gorschelnik RAISIO 22.09.1977 IX
Pensionär Göran Grahn KARLEBY 19.10.1977 X
Tekniker Dan Broström KARLEBY 11.11.1977 X

30 år
Direktör Boris Ekman MARIEHAMN 16.01.1987 VII
Sjökapten Staffan Sjöman ÅBO 21.01.1987 X
Byggnadsingenjör Herbert Lindén ÖDKARBY 21.01.1987 X
Bankdirektör Karl-Christer Skrifvars NÄRPES 13.02.1987 X
Ekonomie magister Tore Bäckström HELSINGFORS 20.02.1987 VII
Bergsråd Henry Fagerström ÅBO 28.02.1987 X
Ingenjör Peter Jakobsson VASA 06.03.1987 X
Instruktör Rune Strömberg HOLLOLA 24.04.1987 X
Tekniker Roger Asplund JAKOBSTAD 05.05.1987 X
Partiförsäljare Göran Vidjeskog JAKOBSTAD 11.09.1987 X
Sjökapten Alf S Berglund GETA 16.09.1987 X
Viceverkställande direktör Peter Essen ST KARINS 15.10.1987 VII
Företagare Kenneth Jönsson HALIKKO 24.10.1987 IX
Ekonomie magister Arn-Johan Grotenfelt HELSINGFORS 20.11.1987 IX
Ekonomie magister Casten Idström HELSINGFORS 04.12.1987 X
Disponent ISA Kaj Hellund JAKOBSTAD 18.12.1987 X

Vi gratulerar följande bröder som under 2017 firar  
30, 40, 50 respektive 60 år som frimurare:

17 firar 

    Översekreteraren informerar

Antagnings-
tidpunkt



Som inlämnare av rätt lösning och därmed även vinnare  
i kryss nr 3/2016 blev br Berndt-Johan Limnell, Helsingfors.  
Priset kommer på posten. Vi gratulerar!
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SERVTEC Oy Ab
0500-564 227 0400-196 426

 
SCANDIARENT 

Porvoo / Borgå 
www.scandiarent.fi 
Mestarintie 1, 06150  Porvoo 

tel. 0400-245038 24H Service 

 

Laudi Spirituale – Andlig Lovsång 
(fritt översatt)

Denna andliga lovsång eller bönetext var gammal 

redan då katedralen Barth i Somerset byggdes år 1545.

”Mästare, ge oss murare ett rent sinne

för att kunna se dig med ödmjukt sinne

för att hörsamt kunna lyssna till dig

och för att kunna bygga vårt jordiska tempel

till Din ära och till Ditt gagn.

Herre Gud, Världsalltets Stora Arkitekt

Du som förband oss i vår faders brödrakedja

vi ber Dig välsigna vårt arbete

för att kunna tjäna Ditt syfte på jorden

för att kunna komma ihåg de olyckliga

och för att kunna visa varandra och Dig trohet.

Håll Din välsignande hand över vårt tempelbygge

och ge oss julefrid.”

En julhälsning från Högvördige mästare 

Pentti Hongisto, 28o 

(F. & A. M. Logen Donatus Nr 174, Lund)
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Begravningsbyråer
NYMAN & Co Ab

www.hautausnyman.fi

Versowood

Bröderna önskas  
En God Jul och Ett Gott Nytt År!


