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    Ledaren

Mina bröder
Det som just nu sker i världen, i västvärlden, i den civiliserade världen, får åt-
minstone mina tankar att gå till en av hörnstenarna i vårt frimureri, det som vi i 
OAL 2 kap § 14 kan läsa:

En frimurare bör alltid ha dessa heliga ord i minnet: ”Allt vad ni vill att män-
niskorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt kap 7 vers 12). 
Denna § 14 ger oss en klar antydan, en fingervisning och ett uppslag på vad 
som förväntas av oss som frimurare.

Vår värdegrund bör då vara att vi vill värna om det som är kärnan i varje männis-
koliv, att se varje människas kapacitet, drömmar, och önskemål, hennes känsloliv 
och själ. Det gör vi genom att se till att våra ageranden i den allmänna världen 
präglas av nyckelord som medkänsla, ansvar och omsorg, respekt och öppenhet 
där varje människas integritet och välbefinnande står i centrum. Vi bör då tro på 
alla människors lika värde och att vi alla är inneslutna i en allomfattande kärlek. 
Inom varje människa finns en längtan efter att finna livets mening och en egen 
existentiell identitet.

Våra handlanden bör ge en antydan till våra medmänniskor 
– att envar är unik och har ett värde som människa, bara genom att finnas till
– att envar har rätt till ett värdigt liv och ett respektfullt bemötande 
– att envar har rätt till välbefinnande och meningsfullhet
– att envar har frihet, förmåga och ansvar att själv bestämma över sitt liv

Vi bör se människan som en helhet av kropp, själ och ande med olika fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella behov där alla delar är beroende av varandra. 

Vår kristna tro tolkar våra liv som människor i samspel med allt som finns till. 
Denna tolkning är rotad i en intuitiv erfarenhet, vilken vi fått genom moders-
mjölken, av att Gud är allt livs ursprung och mål och att hela den skapelse vi de-
lar med varandra är föremål för Guds kärlek och omsorg. 

Att tro är att ha tillit till livet och verkligheten. Det innebär att bejaka varje 
människas kallelse att skapa mening i tillvaron. 

Det är vår kallelse som människor att öva ömse sidighet, föra en dialog med 
våra medmänniskor och att ha besinning. 

Att tro, hoppas och älska är grundläggande för varje människa. Det präglar det 
humana, det mänskliga. Tro, hopp och kärlek är ett förhållningssätt som inte 
stannar vid kristen tro, utan omfattar alla människor som erfar som sin kallelse 
att bli mer människa. 

Det är just i detta att försöka bli mer människa som vårt frimureri kan ge oss 
de verktyg som vi behöver för att uppnå detta mål.

Leo Tolstoy har sagt: ”Alla letar efter sätt att ändra på världen, men nästan 
ingen letar efter sätt att ändra på sig själv”.

Mina bröder, med dessa tankar önskar jag er alla ett innehållsrikt och givande 
frimurarår 2017.

Guy Catani
FDKM
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Det är ingen lätt sak att offentligt berätta om sin 
sjukdom. För Lennart går det dock förvånansvärt 
smidigt när vi samtalar om hans problem i  Villa 

Leijon hufvud i Ekenäs. En orsak är förstås att det inte är 
 första gången han talar om sin sjukdom – inte för att fram-
häva sig själv, men för att öppna ögonen på oss som ännu 
inte drabbats av någon åkomma som kan göra livet besvär-
ligt – både i den allmänna världen och inom frimurarorden.

Jag är säkert inte den enda ämbetsman som har sett ett 
lite skrämt uttryck i någon broders ögon och kvitterat det 
med att det beror på nervositet inför kvällens förestående 
logearbete. Och säkert inte den enda som sedan förundrat 
mig över att någon detalj kanske blivit lite halvdant utfört.

Men – tänk om det är så att broderns minne sviker eller 
att händerna helt enkelt inte lyder? Då gäller det att ha för-
ståelse för att det finns bröder med funktionsnedsättningar 
– och som trots det ändå ska kunna delta i logerna utan att 
vi andra höjer på ögonbrynen.

Och det är precis så det kan vara, allas leder är inte läng-
re så välsmorda. Därför beslöt Lennart sig för att berätta 
hur det är. Men, innan vi går vidare förflyttar vi oss 40 år 
tillbaka. Allt hänger nämligen ihop med allt.

När minnet sviker
och händerna  
inte lyder…

    Medlemsvård

– Ett funktionshinder betyder inte att man 
måste sitta i en rullstol. Det finns bröder med 
funktions störningar som inte syns. Beakta deras 
svårigheter så att tröskeln att delta i loge
arbetet hålls så låg som möjlig!

Lennart Österberg vet vad han talar om: för 
några år sedan drabbades han av  Parkinsons 
sjukdom vilket bland annat betyder att han 
kan ha svårt att minnas varje detalj i ritualerna 
och hur han ska agera.

Normal barndom
– I 20-årsåldern var jag med om en svår bilolycka strax 
före Nylandsgatans tunnel i Helsingfors. Jag hade varit på 
permission och skulle tillbaka till Sveaborg där jag gjorde 
min värnplikt. Min bror körde mig till färjan, men vi blev 
påkörda och hamnade under en lastbil.

Lennarts lungor, lever och njure trycktes ihop och han 
låg över tio timmar på operationsbordet.

– Jag var ett krisfall de första veckorna efter krocken, 
men repade mig trots allt ganska fort.

Fram till dess hade barndomen och tonåren varit helt 

Lennart Österberg 
tog steget ut och 

beslöt att öppet  
berätta om sin  

sjukdom som gör  
logearbetet be-

svärligt – han kan  
till exempel ha svårt  

att hålla i saker.
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normala. Pappa jobbade som varvschef på Helsingfors-
varvet och unge Lennart blev tidigt intresserad av fartyg och 
båtar. Sjöscout var han också, naturligtvis. Också musiken 
var ett stort intresse. 

– Redan när jag blev utskriven från sjukhuset sade de att 
komplikationer kan uppstå senare i livet.

Och så gick det, men det tog 30 år.
Under tiden hann Lennart utbilda sig till marknads-

föringsekonom och och levde ett helt normalt liv. Halva 
yrkeslivet jobbade han för olika rederier med taxfree-
handel och reste en hel del. Den andra halvan vigde han 

åt internationella företag, men det handlade fortfarande 
om taxfreehandel med Norden som huvudsakligt ansvars-
område.

I sammanhanget kan sägas att han borde ha varit med 
på Estonias sista resa från Tallinn till Stockholm, men han 
hade bytt arbetspass eftersom hans far hade gått bort ...

– Tiden efter den olyckan var det svåraste jag upplevt 
under arbetskarriären. Vi stod i centrum av tragedin och 
hade förlorat flertalet arbetskamrater. Först långt senare har 
jag förstått hur djupt olyckan berörde mig, säger han nu.





Föreningsbandet nr 1/2017  • Mars 20176

Komplikationerna kom som på posten
Småningom närmade sig 50-årsstrecket och då dök komplika-
tionerna upp, precis som läkarna efter krocken 30 år tidigare 
hade varnat för.

– Axlarna! Jag är opererad flera gånger i axlarna och i hö-
ger axel har jag en axelled som det inte finns så många av i 
Finland.

– Som bonus och tack konstaterades i samma veva att jag 
har Parkinsons sjukdom, säger han och noterar att beslutet 
om sjukpension kom 2011.

Orsakerna till Parkinsons sjukdom är okända, men stress 
kan utlösa den och det är inte tu tal om att Lennarts yrkesliv 
var hektiskt.

– Jag hade redan före diagnosen börjat fundera eftersom det 
ibland kändes tufft med motoriken. Därför vill jag nu förklara 
vad det innebär och öppna ögonen på andra så att jag och 
andra med problem helt normalt kan delta i logearbetet och 
inte ha något att skämmas för.

– Varför skulle man dölja något som är helt naturligt?

Tungt besked
I början var det naturligtvis inte alls lätt. Sjukdomsbeskedet 
var tungt och medan allt sjönk in steg samtidigt ribban för 
att delta i logearbetet och i de egna receptionerna. Lennart 

Trappor kan vara besvärliga. I synnerhet AGL:s trappa till 
refektoriet är en mardröm för bröder med funktionsstörningar, 
det vet Lennart Österberg.

ställde rätt höga krav på sig själv och ekvationen gick inte 
alltid riktigt ihop.

– Funktionshinder förknippas ofta med enbart synliga han-
dikapp, som att någon sitter i rullstol. Sällan talar man om det 
som inte syns – men det gäller många sjukdomar.

– Det uppstår ibland ett ståhej kring den som kommer i 
rullstol, det är oftast bara välvilja, men jag skulle gärna se lite 
mera finkänslighet – tänk på de fyra frimureriska dygderna: 
de ger en utmärkt vägledning till hur man kan handskas med 
de här sakerna!

– Det ska finnas ett samförstånd mellan de som hjälper och 
de som blir hjälpta. Så där på ett kiva morjens-sätt!

Nu som Parkinsonsjuk vet Lennart Österberg att det tar 
två–fem år att hitta rätt medicineringen. Men när receptionen 
för sjunde graden för några år sedan närmade sig var det alltså 
mer eller mindre upplagt för katastrof.

– Det var helt omöjligt att fungera. Men jag blev befriad 
från vissa moment, säger han och lättnaden syns tydligt, fort-
farande, samtidigt som han erkänner att det under svåra dagar 
känts lättare att bara strunta i logen och stanna hemma.

– Tack och lov har mina faddrar Joakim Zitting och Håkan 
Dahlin hjälpt till att få i väg mig till logen. Utan dem hade jag 
knappast deltagit så mycket som jag har gjort.

Informera de övriga
Det är naturligtvis inte bara fysiska tillkortakommanden som 
stör många bröder. Också ett sämre minne kan vara ett gissel.

– När du på grund av minnesbrist inte riktigt vet vad du 
ska göra under själva ritualen är det alltid lättare om du har 
informerat ämbetsmännen innan logen börjar så att de kan 
hjälpa dig på traven.

Ett alternativ enligt Lennart är att alla bröder informeras 
innan logen inleds, om den funktionshindrade så önskar.

– Till och med brödrakedjan kan vara jobbig för oss med 
funktionshinder och det i kombination med minnesluckor 
kan göra läget riktigt jobbigt.

Ändå vill Lennart inte förstora upp situationen eftersom 
han tycker att utvecklingen med bland annat sämre motorik 
är naturlig. Inget att skämmas för, alltså. Även om det kan 
vara nog så svårt att få på sig högtidsdräkten när axlarna inte 
är samarbetsvilliga och fingrarna styva till förbannelse när det 
gäller små skjortknappar.

Och framtiden då? Ja, sjukdomen blir ju inte bättre, men 
att öppna munnen och peka på problemen kan hjälpa andra 
som kommer efter.

– Redan stigande ålder kan spela spratt med styva leder. 
Fundera på hur man kan hjälpa bröder med problem. Till och 
med låga trösklar kan vara jättestora hinder, påpekar Lennart 
som förbereder sig på att flytta in i ett nybygge där han varit 
med från början med att planera sin bostad så handikapp-
vänlig som möjlig.
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Och tänk på att rätt färgsättning kan underlätta för den 
som har svårt att greppa omgivningen.

Kunde pauser införas?
Eftersom vi befinner oss i Villa Leijonhufvud är det natur-
ligt att ta sig en titt på trappan upp till refektoriet. Den har 
 redan en gång utdömts under en visitation för fem år sedan: 
smal och brant, för att inte tala om att den svänger. – Hur 
får ni upp handikappade, undrade visitatorn då. Svaret var 
självklart och inte så lite beklämmande.

– Kanske vi kan få förändringar till stånd om det är flera 
hjärnor än min som funderar på det här, säger Lennart som 
tycker att ritualerna inte ska ändras, men att små eftergifter 
för dem som inte klarar av allt ska tillåtas utan sura miner.

I sammanhanget kan noteras att ett flertal bröder säkert 
har behov av en sväng ut till toaletterna under långa loge-
sammankomster. Finns det möjlighet att placera in en eller 
två korta pauser på lämpliga ställen? Många kanske stan-
nar hemma just av den orsaken att det inte hålls behövliga 
pauser. 

– Om man kunde anpassa sig en aning till de enskilda 
brödernas behov kunde många fler delta i logearbetet trots 
sina funktionsstörningar, säger Lennart och uppmanar alla 
med större eller mindre problem att prata med ämbets-
männen innan logen börjar och fundera på olika lösningar.

– Vi måste kunna tala öppet!

Effektivera medlemsvården
Bengt Hellström, som varit en central gestalt när det gällt att 
bygga upp en modell för medlemsvården inom SFMO, på-
pekar att det är bara att läsa ordens allmänna lagar –  kapitel 
15, paragraf 13 för att vara exakt.

– Medlemsvården nämns före barmhärtigheten, men hit-
tills har vi sysslat väldigt lite med att vårda medlemmarna. 
Vi ska verka för att alla ska kunna delta, säger han och efter-
lyser en effektiverad och systematiserad medlemsvård inom 
varje enskild loge.

– Varje Caritasgrupp borde ha en medlem som är ansvarig 
för medlemsvården vilket jag tänker föreslå för den kom-
mande nya kapitelmästaren.

Det betyder att logen har koll på de bröder som be-
höver hjälp ända hemifrån för att ta sig till logen och att 
logeassistenten redan i förväg vet att en hjälpande hand 
är av nöden.

Hellström talar också om behovet av en rullstol i varje 
loge för eventuella sjukdomsfall och vad gäller AGL:s trappa 
är domen klar: – Där behövs en räckhiss, liksom i Åbo, 
säger han och berättar att logen i Mariehamn fått en verklig 
lyckospark genom att en enskild broder donerat 150 000 
euro för en riktig hiss.

– Barmhärtighetsdirektoriet kommer troligen ännu i vår 
med ett dokument som berör medlemsvården inom orden, 
uppger han med tillfredsställelse.

Det betyder att ett långt arbete äntligen burit frukt.  

TExT och foTo: Kim isaKsson, iX

Faddrarna har stor betydelse
Hur skall en broder bete sig mot en handikappad broder? Här 
finns inte något entydigt svar eftersom vi alla är så olika. Jag 
tror att öppenhet och våra fyra dygder kan vara riktgivande – 
med andra ord inga överdrifter åt någondera hållet!

En diskret fråga – "broder, kan jag hjälpa dig med något" – 
utan något större väsen kan lösa många knutar. Motsatsen att 
med stora ord göra mycket väsen kring ett handikapp kan ha 
ödesdigra följder. Det viktigaste är att man når ett ömsesidigt 
förtroende mellan hjälpande och hjälptagande.

Som i många andra sammanhang inom orden har också i 
detta fall faddrarna en stor betydelse. Faddrarna kan fungera 
som en länk mellan den sjuka brodern och de övriga bröderna. 
Det kan nämligen ofta vara lättare att inte behöva belasta den 
handikappade med en massa frågor.

Faddrarnas roll att aktivera en broder som passiverats av 
olika orsaker kan heller inte påpekas för ofta. Utan två aktiva 
faddrars stora stöd hade ribban varit betydligt högre då det 
kändes som tyngst för mig. Även utanför logen är det oerhört 
viktigt att hålla kontakt genom helt enkla vardagliga aktiviteter. 
Det behöver inte vara mera än en kopp kaffe.

I mitt fall har jag som före detta inbiten seglare trots mitt 
handikapp till och med blivit erbjuden att kappsegla. Ombord 
gav brodern mig uppgifter som passade just mig och alla i be
sättningen tog på ett finkänsligt sätt hänsyn till mina bekymmer. 

Då jag fick mitt Parkinsonbesked kunde jag inte ens drömma 
om att segling skulle kunna lyckas för mig igen. God vilja och hjälp 
bevisade dock motsatsen. Att i mån av möjlighet kunna hänga  
med i det vardagliga livet är nämligen psykiskt mycket viktigt. 

Jag medger att jag själv haft svårigheter med den höga trös
keln på grund av de yttre faktorerna, men samtliga gånger har 
jag kommit till att det yttre inte får förstöra det inre. Ordens inre 
budskap är så starkt att det hjälper oss trots yttre svårigheter. 
Frimurarorden är ju livets skola där man försöker lära sig att 
leva rätt. Syftet är ju personlig utveckling, brödragemenskap 
samt människokärlek. Därför jobbar vi ju för samhörighets
känsla och möjlighet att stanna upp och hämta inspiration och 
nya krafter.

Av den anledningen hoppas jag att detta kan ge en tanke
ställare att allting alltid inte är självklart och man därför bör 
vara observant och ha förståelse för eventuellt avvikande 
mönster. ■

Lennart Österberg, VIII

Kolumn
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Det här är ett koncentrat för att beskriva 
arbetsuppgifterna för den som skall leda 
en frimurarloge.

– Ritualerna är livsnerven inom vår 
Orden, betonar Ronnie Krohn. Ritua-
lerna är givna och utformade redan på 
1700-talet. Vi har bara att följa dem  
med noggrannhet, klarhet, skärpa och 
exakthet.

– Lokalerna är lika viktiga med sitt rika 
innehåll av symboler, som har skapats 
för att stärka det pedagogiska arbetet.

– Bröderna är ändå de viktigaste. 
Dessa är de bärande pelarna inom vår 
Orden. Vårt mål är att recipiera minst 
fem nya lärlingebröder i året, säger 
 Ronnie Krohn. Detta rekryterings arbete 
är viktigt för en Johannesloge; det är den 
som skall recipiera nya bröder och göra 
verksamheten så intressant att de också 
blir aktiva medbröder och stannar kvar 
inom vår Orden, betonar han.

– Varje broder som besöker våra 
möten skall känna sig välkommen och 

    Ny OM i Jakobstad

Tre bärande pelare: 

RITUALERNA,
LoKALERNA,
BRÖDERNA

sedd! – Där har OM jämte Ceremoni-
mästaren en viktig roll.

– Vår verksamhet har visserligen en 
allvarlig ton, men vi måste också finna 
glädjen i logearbetet, säger Ronnie. I 
detta arbete har varje frimurarbroder 
ett ansvar.

Ronnie Krohn tar ett exempel från 
den allmänna världen för att beskriva 
vad det handlar om:

– För femton år sedan fick jag en kyl-
skåpsmagnet av en kvinna. På den står 
det: ”Konsten är inte att hitta en man 
utan att behålla honom!” Samma gäller 
vårt frimurararbete...

Vem är Ronnie Krohn? 
Ronnie är en tvättäkta Jakostadsbo i 
and ra led. Han är idag 62 år gammal. 
Gift med Sonja, som han hittade under 
sina första år som polis i Ingå. De har 
två pojkar, 38 och 37 år och tre barn-
barn. Också pojkar. Pensionär sedan tre 
och ett halvt år tillbaka.

På tjugondagen det här 
året installerades pensio
nerade polisen Ronnie 
Krohn som ny ord förande
mästare för SJL S:t Peder 
i Jakobstad. I sitt installa
tionstal lyfte han fram tre 
bärande pelare för sitt 
kommande tempel bygge. 
Dessa pelare är: Ritualerna, 
Lokalerna och Bröderna.

Hemma hos OM Ronnie Krohn invid Gamla hamnviken i Jakobstad. 
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Första gången som han erbjöds 
medlemskap i FM var, när han var 
litet under 40 år, men han tvekade i 
snart tio år innan han tackade ja! En 
bidragande orsak till detta var att hans 
hustru Sonja då hade blivit medlem i 
Rebeckorna!

Krohnas ”darrn”
Vi är alla en länk i kedjan av generatio-
nerna före oss. Så också Ronnie Krohn 
i Jakobstad. Han hade en farfar, som 
hette Albert, som levde mellan åren 
1895 och 1961. Denne Albert var en tid 
stadsfullmäktiges ordförande i staden. 
Men han  var också en tekniskt kunnig 
man. Han tillverkade en gång en liten 
encylindrig tvåtaktsmotor för småbå-
tar. Ronnie har en sådan därhemma i 
hörnet på golvet under fönstret där han 
sitter, när jag gör den här intervjun med 
honom! – En raritet av typiskt Jakob-
stads slag med alla sina båttraditioner 
vid Bottenviken. 

Det finns också en annan berömdhet 
av samma slag, en inombordsmotor för 
små fiskebåtar, som fått namn efter till-
verkaren som bodde i Fäboda. Den mo-
torn kallades ”Fäbo-Frans”! En tvåtaktare 
också den. Men den här lilla tvåtakta-
ren som Albert Krohn tillverkade fick i 
folkmun heta ”Krohnas darrn”. Detta för 
att den darrade litet för mycket när den 
puttrade och gick där nere i kölsvinet 
i båten!

– Den kallades också ”Marakatto” 
(Markatten) av samma orsak, skrattar 
sonsonen Ronnie.

Ett varmt avsked
Ronnies far Åke Krohn blev 95 år och 
dog i slutet av det gångna året. Också 
han var en mångkunnig man, som hela 
sitt liv arbetade på Strengbergs tobaks-
fabrik. Han byggde på äldre dar upp ett 
tobaksmuseum vid den anrika tobaks-
fabriken under den kännspaka klockan 
i Jakobstad. 

Det säger sig självt att Ronnies far 
Åke starkt har påverkat honom genom 
sin ovanliga och rättframma personlig-
het, som också jag hann stifta bekant-
skap med.

– Av min far Åke fick jag lära mig, att 
inget kommer gratis i livet, säger Ronnie 
eftertänksamt.

– Min morfar var detektiv i Jakob-
stad. Kanske det något bidrog till att 
jag själv efter militärtjänstgöringen och 
underofficersskolan i Säkylä, beslöt att 
själv bli polis. Har största delen av mitt 
yrkesliv fungerat som kriminalöverkon-
stapel.

S:t Johannes Logen S:t Peder ligger i 
trygga händer, konstaterar jag efter den 
här intervjun och önskar den nye OM 
lycka och framgång i arbetet.  

TExT: sten Westerholm, iX

foTo: thomas Kuni, Viii

Den 27.12.2016 kunde vi läsa 
hans avskedsord i ÖT till sina 
vänner och bekanta:

Jag nedlagt
vandringsstaven av år och

mödor tärd.

Snart bäddas jag i graven
och bärs min sista färd.

Döm milt om det jag felat
i livets vandrings gång.

Jag dock det bästa velat
men stapplat mången gång.

Döm milt om det jag felat
i livets vandrings gång.

Jag dock det bästa velat
men stapplat mången gång.

Åke Krohn

Den nyinstallerade OM i SJL logen S:t Peder tillsammans med sina ämbetsmän. I främre 
raden från vänster: Kim Viitala, Krister Backlund, OM Ronnie Krohn, Håkan Masar, Lars-
Johan Jakobsson. I bakre raden fr v: Jesper Vikström, Leif Karlström, Stefan Brännkärr, 
Jan-Erik Nyberg, Niklas Holm, Börje Eriksson.

OM Ronnie Krohn tillsammans med 
sina faddrar fr v Ben Svenfors och 

Hans Boström.



Att bli vald till OM för en loge 
som verkat sedan 1777, visser-
ligen med ett uppehåll mellan 

åren 1813 och 1934, är en stor ära som 
jag tar emot med ödmjukt sinne. Jag är 
emellertid fullt medveten om att detta 
förtroende förpliktigar och jag önskar 
att den TSB förläne mig vilja, kraft och 
välsignelse, att tillsammans med logens 
ämbetsmän och bröder utföra de oss an-
förtrodda uppgifterna på ett ansvarsfullt 
och framgångsrikt sätt.

Det för tillfället lämpliga ämnet kun-
de enligt min mening vara: hur och var-
för jag blivit frimurare samt några min-
nen från tiden som frimurare.

Frimureriet går ofta i släkten. Jag har 
hört många bröder berätta att de kom-
mer ihåg hur deras pappor hemma i 
smyg övade ritualen. För mig är frimu-
reriet icke en släkttradition. Mig veterli-
gen är ingen annan i min släkt frimurare 
utom min egen bror och han har blivit 
frimurare efter mig. Så jag har inte gått i 
mina förfäders fotspår.

Då jag blev lockad och tubbad till fri-
murare var det inte heller fråga om att 
jag behövde nytt innehåll i mitt liv. Jag 
var då inne i mitt livs kanske intensivas-
te skede. Barnen var ännu ganska små, 
jag höll på att avsluta mina studier vid 
Peda gogiska fakulteten vid Åbo Akademi 
i Vasa. Dessutom var jag aktiv idrottare 
och tävlade i löpning på längre distanser. 
Arbetslivets sug inom mig var stark och 
ett nytt jobb väntade mig i Esbo. 

Det finns dock ett avgörande moment 
i mitt liv som jag tror kan vara orsaken 
till att jag har blivit frimurare. Somma-
ren 1971 såg jag en märklig dröm. Jag 
hade under veckan deltagit i förhör och 
test för att bli antagen till Gymniska 

    Broder Pekka har ordet

veten skapernas fakultet vid Helsingfors 
universitet. Testerna pågick i flera dagar 
och en del av dem ordnades i ett hus vid 
Kaserngatans- och Röddäldsgatans hörn. 

Jag blev inte antagen, men några da-
gar efteråt såg jag i drömmen att jag vid 
Kaserngatan på en innergård gick in ge-
nom en stor trädörr, kanske av ek, och 
där inne deltog jag i en rituell process. 
Först väntade jag i en procession utanför 
en tempelsal liknande större rum. Sedan 
kom processionen in genom bakre delen 
av rummets långsida och vände vid långa 
mittlinjen av rummet mot vänster. Rum-
met var mörkt och där inne fanns tiotals 
män klädda i mörka kläder och de bar 
höga, svarta hattar. På motsatta kortsi-
dan av rummet fanns en altarlikanande 
konstruktion samt på den brinnande 
ljus. Processionen fortsatte mot altaret 
och jag var på något sätt i huvudrollen. 
När jag vaknade var jag fullt införstådd 

med att jag hade varit med om en fri-
murerisk ceremoni, vilket kändes myck-
et främmande och avlägset. Min första 
tanke var, att bara i drömmen kunde jag 
bli frimurare. 

Som kuriositet kan konstateras att det 
finska frimurarsystemets ordenshus lig-
ger i följande kvarter bara cirka 100 me-
ter från det stället, där antagningstesterna 
till Gymniska vetenskaperna ordnades. 
Så nära frimureriet hade jag säkert aldrig 
förut varit.

Tiden gick, jag hade fått familj och 
jobbade som lärare i Vasa. Vid Lillkyro-
gatan i samma hus med oss bodde på 
1980-talet familjen Frantz och vi hade 
blivit goda vänner med varandra. En van-
lig sommarkväll säger min vän, i kväll 
min andra fadder broder Carl-Johan 
Frantz, helt apropå att han känner till 
en verksamhet som kunde intressera 
mig. Jag frågade förstås att vad är det för 
verksamhet han menar, och han svarade 
att det gällde frimureri. Lampan tändes 
i mitt huvud och med det samma kom 
jag kom ihåg drömmen som jag hade 
sett sommaren 1971. Ni kan tänka er att 
jag inte tvekade en sekund. Drömmen 
som jag hade sett var en clairvoyance 
som skulle gå i uppfyllelse. När vi förra 
veckan här i logen övade för kvällens in-
stallation, förstod jag att min dröm var 
en föraning av denna kväll. I kväll var det 
bara hattarna som saknades.

Jag blev frimurare och recipierade i 
S:t Augustin i mars 1991. Mitt inträde 
dröjde lite eftersom jag hade flyttat från 
Vasa till Södra Finland. Därav en följd 
var även att min vän Calle inte kunde 
fungera som min fadder, eftersom han 
inte ännu hade tillräckligt hög grad. Jag 
fick söka åt mig faddrar från frimurar-

Fr v OM Pekka Aittoniemi mottar  
en St Andreas-ikon från Athos av  

FDKM Guy Catani.  Foto: Georg Liljestrand

SAL Phoenix nya OM  
Pekka Aittoniemi har ordet

10 januari 2017
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samhället i Helsingfors. Jag hade inte 
många bekanta här i söder men lyckades 
i matrikeln hitta ett bekant namn. Jag 
fick via Calle kontakt med broder Guy 
Catani som ställde upp som min första 
fadder och som andra fadder fick jag ny-
ligen bortgångna brodern Åke Ammont.

Min frimureriska vandring har varit 
ganska traditionell förutom att jag efteråt 
tänkt fick mina grader nästan för snabbt. 
Den tionde graden fick jag redan i febru-
ari år 2004. Några av mina bröder har 
skojat med mig att det berodde på mina 
faddrar. I ämbeten har jag dock haft för-
delen att avancera lite långsammare och 
därför hunnit ganska länge öva mig före 
mitt blivande ämbete som OM.

Frimureriet ger oss, om vi vill vara 
mottagliga, nyttigt innehåll i livet och 
skapar en brödragemenskap utan like. 
Vi har möjlighet att utvecklas som män-
niskor tack vare frimureriets geniala 
pedagogik. Att man är medlem i orden 
betyder ändå inte automatiskt att man 
blir en sann frimurare. Hur långt man 
kommer på sin väg beror på det, hur bra 
man lyckas ta till vara det som frimure-
riet bjuder på.

Och vi ska också komma ihåg att det 
finns frimureri även utanför de svenska 
frimurarsamhällena. Vårt finska fri murar-
system arbetar i nära kontakt med oss 
och man kan få nyttigt utbyte genom 

att besöka deras sammankomster. Hu-
vudinnehållet i deras ritualer är långt 
detsamma som i våra, men sättet att 
genomföra arbetet skiljer en del. Jag 
rekommenderar varmt att våra egna 
bröder även gör besök i Finska syste-
mets loger. Och, i fall möjligt, även i 
utländska av Svenska Frimurare Orden 
godkända  loger. Själv har jag haft tillfälle 
att besöka loger i Edinburgh, Dublin, 
Nice, Barcelona, Reykjavik och förstås i 
Stockholm. Ett speciellt minne har jag 
från Edinburgh där jag som till städes 
varande högsta utländska broder fördes 
till öster, där en karamellask några gång-
er under kvällen skickades runt och man 
fick plocka åt sig. Och på brödramål-

tiden fick ingen hålla tal, men det var 
tillåtet att sjunga eller framföra dikter. 
I Barcelona hamnade jag tillsammans 
med min vän från vårt finska broder-
system att i brist på närvarande bröder 
fungera som ämbetsman, och därför be-
lönades vi med logens medalj.

Avslutningsvis vill jag tacka för det 
förtroende som visats mig, för det ar-
bete som logens ämbetsmän gjort för 
min skull och den brödragemenskap 
som alla närvarande bröder med sitt 
deltagande har skapat, detta festliga 
tillfälle till ära. Tack mina bröder!   

TExT: om PeKKa aittoniemi, X

foTo: Zacharias Johansson, X

OM Pekka Aitto-
niemi med sin 
ämbets mannakår.

Den efterföljande brödramåltidens stämning var engagerande. I frontlinjen fr v 
bröderna Mikael Baarman, Mikko Wildtgrube och Lars Jakobsson. 
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    Stamhuset fick celebert besök
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Bröder från det finska brodersyste-
met i Valkeakoski visade intresse 
för att besöka vårt stamhus i 

Stockholm, som Nicodemus Tessin d.ä. 
(1615–1681) hade ritat för riksskattmäs-
taren Seved Bååth (1615–1669) och som 
blev färdigt 1668.  

I Valkeakoski arbetar ett aktivt frimu-
rarsamhälle inom det finska systemet 
med tre loger i johannesgraderna; Wal-
kia loosi 49, Koski loosi 58 och Sydän-
Häme loosi 108. Ytterligare finns där fem 
loger i de högre graderna; två märkes-
mästaremurarloger MMM Rapola 22 och 
Sääksmäki 70, logerna Royal Arch Mari-
ner Sääksmäki 70, Royal Arch Chapter 
Apia 23 och Rose Croix Walkiakoski 24.

Vår broder Peter Gorschelnik inspi-
rerades av detta och organiserade en 
gemensam brödraresa till Stockholm 
för de finska logerna i Valkeakoski och 
vår brödraförening Hans Henrik Boije. 
Då Peters bror Michael Gorschelnik är 
FSkM i SJL Adolf Fredrik kändes det 
naturligt att med våra finska bröder se 
Bååtska palatset på Blasieholmen och 
där tillsammans uppleva en reception i 
nämnda loge. 

Torsdagen den 2 december samla-
des 17 förväntansfulla bröder i Västra 
hamnen i Helsingfors, av dem sju från 
logerna i Valkeakoski. Vi embarkerade 

hans henrik Boje 
i Stockholm
med bröder från Valkeakoski

M/S Viking Gabriella vid Skatudden i 
god ordning, medan två bröder anslöt 
sig till sällskapet senare i Stockholm. 
Ombord väntade första dukningen med 
en läcker buffé som förtärdes glatt med 
tillhörande immande lätt kryddat. Bro-
der Michael Björklund, tvåfaldig Årets 
Kock-vinnare, hade komponerat årets 
festliga och extra goda nordiska julbord 
ombord med inslag från Sverige och 
Finland och med fokus på traditionella 
rätter som inlagd strömming och julfisk.

Ankomst till Stockholm i vackert vä-
der kl. tio nästa morgon. Bussen från 
Stadsgårdens terminal var stor som ett 
mindre tåg och man tyckte att även 
Tammerfors kunde ha funderat på ett 
dylikt, avsevärt billigare koncept i stäl-
let för spårvagnar… Vi möttes av Peters 
bror Michael, aftonens SkM som vänli-
gen ställde upp som vår lokala organi-
satör och ciceron under dagen.

Vår broder Harry Ollinen hade inbju-
dit alla till Militärsällskapet på Valhal-
lavägen dit vi tog oss småningom från 
hotellet i Vasastan, vandrande genom 
staden, bl.a. genom den 231 m långa 
Brunkebergstunneln. Den hade kung 
Oscar II, då Ordens Stormästare, invigt 
1886 för att förenkla gåendet till Hum-
legårdssidan. Nu är det gratis att passera 
men från början kostade det två öre att 

passera genom tunneln, vilket stockhol-
marna då tyckte var för mycket.

Harry välkomnade oss med välbe-
hövlig het glögg varpå Militärsällska-
pets VD Lars Ekstedt, AIB i logen Adolf 
Fredrik, förtjänstfullt presenterade Mi-
litärsällskapets historia, lokalen och tra-
ditionerna. Militärsällskapet, som grun-
dats redan 1852, är en sammanslutning 
för officerare där medlemmarna ”under 

Valkeakoski stads vapen  
(Wikipedia)

Brunkebergstunneln i bakgrunden och 
br Peter Gorschelnik i förgrunden.  
(Foto: Jouko Airola)
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skämt och allvar, liksom hemma hos sig 
sjelfva, kunna utbyta tankar och åsigter, 
vare sig i militära eller andra ämnen, der 
de kunna lära sig känna de många olika 
förhållanden som inom vårt land och vår 
här finnas, och där de kunna inhemta hvad 
som händt och händer i världen”. 

Den nuvarande lokalen har Militär-
sällskapet haft i tio år. Den är stiligt och 
traditionellt inredd med bl.a. randiga 
tapeter enligt olika vapenslag i rummen. 
Kaffet intogs i Svea Livgardets kabinett 
med gulvita ränder. I sällskapets ägo 
finns pokaler och intressanta föremål 
med koppling till Carl XII, regentspor-
trätt och dåtidens “Facebook”, så kalla-
de skuggporträtt från 1760 av officerare, 
av vilka flera var medhjälpare till Gustaf 
III vid 1772 års statsvälvning. 

Den goda och traditionella måltiden 
avnjöts under livligt samtalande med 
snaps, givetvis till Helan går samt till 
en mycket artilleristisk visa.

Snart blev det uppbrott för klädom-
byte på hotellet och avfärd till stamhu-
set som efter skiftande öden för snart 
140 år sedan invigdes för arbete i Den 
Konungsliga Konsten (DKK). Ordens 
alla grader arbetar i stilfulla utrymmen. 
Broder Claes Langenborg gav oss en fin 
och kunnig presentation av palatset och 
dess historia. Han presenterade den sti-
liga och stämningsfulla Johannessalen, 
den ståtliga Oscarssalen med pilasterin-
delade väggar och rika stuckaturer som 
går genom 1½ våningar samt den vack-
ra 23 m höga Riddarsalen med kate dral-
gotik där det arrangeras bl.a. konserter, 
men inte gradgivningar. Han presente-
rade även alla kungarna med anknyt-
ning till frimureriet vilkas porträtt  
prydde väggarna. I Oscarssalen invigde 
kung Oscar II stamhuset 1877 och tron-

des högtidligt för oss bröder från bägge 
länderna.

I talet till recipienten, officer Patrik 
Fundin, sade OM att den främmande 
sökande var en värdig motståndare.

Köksmästaren fick uppskattning för 
måltiden med limemarinerad laxros 
på rågbröd, nersköljd av lätt kryddade 
immiga, och baconlindad kycklingfilé 
med ratatouille. Efter den trevliga för-
brödringen tog vi oss hem till hotellet. 
Mycket blev odiskuterat och man hop-
pades att logen Adolf Fredrik i sin tur 
besöker Tammerfors för att igen tillsam-
mans få uppleva DKK. Det blev en rätt 
kort sömn innan embarkering för avgång 
kvart i åtta mot Åbo med Viking Lines 
nyaste M/S Viking Grace, ett flott välin-
rett festfartyg insatt i ruttrafik 2013. 

Lördagen med soligt, men kyligt vä-
der, gick i lugnare tecken. Många kokade 
sig i bastun på högre däck i fartygets spa. 
Kryssningen avslutades med julbord, lika 
läckert som på ditvägen. Under efter-
rätten avtackades broder Peter hjärtligt 
och broderligen med franskt destillerat 
för hans utmärkta arrangemang på den 
trevliga och mångsidiga brödraresan. 
Mätta och nöjda skildes vi sedan åt i Åbo 
hamn då vi tog oss hemåt mot Tammer-
fors, Valkeakoski och Helsingfors efter 
det minnesvärda besöket till stamhuset. 
Resan var en upplevelse att upprepas i 
olika väderstreck.  

TExT: Per Fröberg, iX

himlen är en gåva från Gustaf V, bägge 
Ordens stormästare. För alla kändes det 
bra att vara en del av den broderliga ge-
menskapen och att kunna besöka dessa 
tidlösa och historiska utrymmen med 
nära anknytning till flera kungar och vår 
egen historia.

I god tid innan halv sju samlades vi un-
der fria former i Johannessalen för att 
få njuta av en stilfull, levande och enga-
gerad reception i andan av logen Adolf 
Fredriks valspråk, ”Tradition, kunskap 
och förnyelse”. OM Jan Resby ledde den 
mycket väl genomförda logen, som fått 
sitt namn efter kung Adolf Fredrik som 
1753 “åtog sig öfvermästarskapet öfver alla 
frimuraresamhälden i riket” och “styrelsen 
öfver en S:t Johannesloge uti Stockholm”. 
Efter en stämningsfull avslutning slöt 
sig bröderna till den efterföljande brö-
dramåltiden i glad och fri anda.

OM inledde måltiden med att be-
rätta om dagens speciella jubileum; 
dvs att det var på dagen 250 år sedan 
tryckfrihetslagen undertecknades av 
kung Adolf Fredrik under vars porträtt 
OM satt under måltiden. Det var under 
ledning av den österbottniske prästen 
Anders Chydenius (1729–1803) som 
mösspartiet genomdrev, vid riksdagen 
i Gävle, tryckfrihetsförordningen den 
2 december 1766. Förordningen stop-
pade censuren och införde offentlig-
hetsprincipen för offentliga handlingar 
i Sverige inklusive Finland. Detta kän-

Br Claes Langenborg förevisar Ordens 
Stamhus. Fr v Jukka Sirén med fru Leena, 
Bengt Nordström, Ari Rantavaara, Pekka 
Lehtinen, Kim Rantala (delvis skymd), 
Tuomas Kuusi vaara, Asko Peltonen, Jussi 
Tarpila, Harry Ollinen (delvis skymd), 
Markku Rautjärvi, Axel Holmberg, Max 
Gylling, Markku Piippo (skymd), Seppo 
Heino, Monica Gorschelnik (Peters syster 
i Stockholm), Ronny Backman, Tomas 
Byström, Jouko Airola, Jon Gorschelnik 
(delsvis skymd) och Michael Gorschelnik. 
(Foto: Per Fröberg)



Litteraturen om verket är i det när-
maste oöverskådlig. Enbart på 
svenska finns det minst 17 upp-

satser och böcker, men det som hittills 
saknats är en monografi som bjuder på 
en helhetsbild av operan. Den ges nu av 

    Mozarts sista opera fascinerar

Trollflöjten 
genomlyst
Det finns nog inget operaverk i historien 
som är så outgrundligt som Mozarts Die 
Zauberflöte, skriver författaren, frimuraren 
och medicine doktorn Eddie Persson i sin 
senaste bok; Trollflöjtens mystik. En opera för 
alkemister, frimurare och kabbalister (2016).

Wolfgang Amadeus Mozarts porträtt av 
Barbara Kraft, 1764-1825. (Wikipedia)

Bokens pärmbild är från Operans scen-
design för Stjärnsalen i Nattens drottnings 
palats, målad av Karl Friedrich Schinkel, 
1781–1841, och finns på nationalmuseet  
i Berlin. (Internet)

lismen var på modet under senare delen 
av 1700-talet. I Wienlogen ”Zur wahren 
Eintracht” kunde Mozart höra föredrag 
om kabbala, Mithraskulten och Pytago-
reisk filosofi.

Inspirationskällorna till Trollflöjten är 
många, bl a romanen av abbé Terrasson 
om den egyptiske prinsen Sethos som 
genomgår tre prövningar, vidare Chr. 
Martin Wielands populära sagobok 
Dschinnistan. Titeln till operan fick li-
brettisten E. Schikaneder från A. J. Lie-
beskinds saga Lulu oder die Zauberflöte.

Frimureriskt i operan är bl a initia-
tionsriten och prövningarna genom 
jord, luft, vatten och eld som Tamino, 
Pamina och Papageno får genomgå. 
Operan kan utan vidare förstås som en 
frimurerisk vandring genom de lägre 
graderna.

dr Perssons knivskarpa ”röntgengenom-
lysning”, som beaktar alla tänkbara as-
pekter: musikaliska, idémässiga, religi-
ösa, filosofiska, frimureriska, esoteriska, 
historiska samt inte minst protagonis-
ternas karaktärsdrag m.m. Vi får också 
en inblick i tonsättarens boksamling 
(73 volymer) och beskrivning av den 
teater i Wien, där verket uruppfördes 
den 30 september 1791.

Som kapellmästare hos (den förhat-
lige) ärkebiskopen Colloredo i Salzburg 
var Mozart naturligtvis katolik, även om 
han var anti-klerikal, men som frimura-
re var han odogmatisk (!) teist1), vilket 
klart framgår av texten i solokantaten  
K 619 (1791):

Ni som vördar det gränslösa univer-
sum// kalla honom Jehova eller Gud// 
kalla honom Fu eller Brahma.// Lyssna! 
Lyssna till orden … 

Redan som 17-åring intresserade sig 
Mozart för Egypten. 1773 skrev han fem 
orkesterstycken och två körer till sago-
spelet Thamos, Kung av Egypten. Orienta-
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Den kontemplativa alkemiska pro-
cessen utgörs av en serie ”transmutatio-
ner”: De flesta rollerna i verket genom-
går en karaktärsförändring. Däremot har 
recensenten svårt att se sambandet mel-
lan kabbala – detta komplicerade och 
komplexa religionsfilosofiska system 
– och Trollflöjten. 

Hela operan är genomsyrad av tal-
symbolik som Mozart och Schikaneder 
excellerade i.

Alldeles speciell betydelse har talet 
3, det perfekta, det kompletta och det 
gudomliga talet som redan förkommer 
i ouvertyren. Talet 5 är i de flesta esote-
riska system ett kvinnligt tal, eftersom 
det är planeten Venus tal. Talet 7 repre-
senterar universum, det beror på att gu-
domens tal är 3, världens tal däremot 4 
(4 väderstreck, 4 element). Tillsammans 
bildar Gud och världen talet 7 som där-
med blir universums tal: Regnbågen har 

7 färger, visheten vilar på 7 pelare, Ta-
minos flöjt har 7 toner osv.

Talet 8 är kanske det viktigaste ta-
let. En liggande 8 är oändlighetens tal:  
Sarastro har en 8-uddig stjärna på brös-
tet osv. Praktiskt taget varje rollfigur, 
varje situation eller aria kan förknippas 
med ett tal.

Musiken i Trollflöjten rör sig mellan 
motsatta poler, från Papagenos enkla 
folkmelodier till Paminas tragiska aria 
Ach, ich fühl´s, från Nattens drottnings 
högdramatiska hämndaria till de be-
pansrade männens högtidliga protes-
tantiska koral.

Även tonarterna har frimurerisk 
funktion, från Ess-dur (3 b:n), den 
grundläggande tonarten för att uttrycka 
högtidlighet, till F-dur (1 b) som asso-
cierar till I:a graden och G-dur, där G 
bl a står för ”geometri”, väsentlig i bygg-

nadskonsten, relevant för frimureriet. 
Endast på en punkt har recensenten 

och Persson avvikande tolkning av ett 
”nyckelbegrepp” i frimureriet: Förfat-
taren skriver att ”frimurarna helt sak-
nar dogm”. Ja, men det gäller för det 
internationella frimureriet, inte för det 
Svenska (unika!) systemet som förutsät-
ter kristen bekännelse vid antagningen; 
det är alltså dogmatiskt. (I Wienlogen 
”Mozart” frågas inte efter religion, alla 
(män) är välkomna att söka inträde.)

Eddie Perssons opus är så rikt på 
djärva analyser, mestadels övertygande 
associationer och lärda fakta att ingen 
kortfattad presentation kan göra rättvisa 
åt hans viktiga monografi om Mozarts 
sista stora mästerverk. 

TExT: FolKe Freund, X (öPl)

1) Skillnaden mellan en deist och en teist är 
att deisten tror på Gud, medan en teist tror 
på en levande Gud (Kant).

Den 14 december öppnade Olaus Petri 
församling kyrkans dörrar vid Minervaga-
tan i Tölö för en välgörenhetskonsert med 
julmusik. 

Medverkande artister var initiativtagaren, 
broder Rabbe Österholm, baryton, kollegan, 
sopranen Tanja Kauppinen-Savijoki och ung-
domskörerna Cavata och Cavatina från Mu-
sikinstitutet Kungsvägen. Körerna leddes av 

    Julkonsert för de behövande

Välgörenhets
konsert med 

Julmusik
Christel Österholm och Kaj-Erik Gustafs-
son medverkade med orgel- och piano-
ackompanjemang. 

Föreningen Granatenhjelm hjälpte till 
att förverkliga konserten med stöd för 
annonsering, material och övriga kost-
nader. Olaus Petri församling ställde kyr-
kans utrymmen välvilligt till förfogande. 

Publiken, som uppgick till 120 – 140 
personer visade en genuin och otvety-
dig uppskattning. Konserten inbringade 
1 500 euro. Beloppet förmedlades ome-
delbart genom Caritas-gruppen till dia-
koniverksamheten för att vidareförmed-
las till behövande i området i syfte att 
ännu förmå sprida glädje och underlätta 
julfirandet bland utsatta. 
TExT: timo dahl, X     foTo: Jean gallen, X

Sopran Tanja Kauppinen-
Savijoki i samklang med 
baryton Rabbe Österholm.

Kaj-Erik Gustafsson 
vid pianot.
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    Caritas-gruppen hade mottagning

Bidragsmottagare och  
bröder med damer 
samlades i Helsingfors

På tillställningen, som var öp-
pen för alla bröder med an-
höriga, deltog ca 10 represen-

tanter för bidragsmottagarna och ca 
30 bröder inklusive damer. På mot-
tagningen bjöds på information om 
bidragsmottagar nas verksamhet, om 
föreningen Granatenhjelm och Caritas- 
gruppen samt på högklassigt musikin-
slag. Efter programmet i Johannessalen 
följde en stunds fri samvaro i biblio-

teket intill. Diskussionerna i minglet 
var livliga och stämningen god.

För musikinslagen stod barytonen 
Kristian Lindroos, vinnaren av 2016 
års sångtävling i Villmanstrand. Kris-
tian uppträdde med en repertoar be-
stående av sånger av Sibelius, Wagner 
och Mozart. Han ackompanjerades på 
piano av Sanna Iljin.

Caritas-gruppens ordförande Timo 
Dahl inledde tillställningen med att 

hälsa alla närvarande välkomna och 
redogjorde om Caritas-verksamheten 
i Helsingfors, varefter kapitelmästare 
Tom Waselius berättade i all korthet 
om Föreningen Granatenhjelms upp-
komst och dagens verksamhet. 

Lisbeth Hemgård och Jon Jakobs-
son från Förbundet De Utvecklings-
stördas Väl berättade utförligt om 
förbundet och dess verksamhet med 
särskild betoning på sommarlägrens 

Bidragsmottagare och deltagande bröderna med damer.

Den 1 november stod Caritas-gruppen 
i Helsingfors som värd för 2016 års 
mottagning för de organisationer som 
erhållit de största bidragen från Svenska 
Frimurare Ordens loger i Helsingfors 
och föreningen Granaten hjelm.

Hilkka Olkinuora från Helsingfors 
Mission.
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Lisbeth Hemgård och Jon Jakobsson från Förbundet 
De Utvecklingsstördas Väl.

betydelse. Dagens andra gästtalare var Hilkka Olki-
nuora. Hon berättade med in levelse om Helsing-
fors Mission och speciellt om den svensk språkiga 
volontärverksamheten för äldre och om krisjouren 
för unga. 

Det blev således två intressanta presentationer 
med goda exempel på hur våra bidrag går ut till de 
be hövande. Av de övriga inbjudna gästerna märktes 
särskilt många av regionens diakonissor och diako-
nimedarbetare. 

TExT: caritas-gruPPens ordFörande timo dahl, X

foTo: martin gardberg, iX

Baryton Kristian Lindroos uppträdde med sånger av 
Sibelius, Wagner och Mozart ackompanjerad av Sanna 
Iljin på piano.

Fr v: Hannu Heikkilä, Pasi Lappalainen, Juha Tallinen, 
Stellan Hartman. I bakre raden: Reino Koskinen och 
Alexander Skog

    Åbo kallar till lunch

Torsdagen den 3:e november samlades en hand-
full bröder från det finska broderssystemet samt 

bröder från SJL S:t Henrik på Klostergatan 15 i Åbo 
för att avnjuta en lunch bestående av ärtsoppa och 
pannkaka. Vår broder Stellan Hartman hade tillsam-
mans med några finska bröder tagit initiativ till att 
anordna torsdagsluncher som tillsvidare kommer att 
gå av stapeln den första torsdagen under varje må-
nad mellan kl. 11:30–13:00. Förutom ärtsoppa och 
pannkaka så bjuder broder Stellan även på alla tradi-
tionella tilltugg som man kan tänka sig.

Idén med dessa luncher är att skapa en ytterligare 
samhörighet mellan våra två inhemska frimurar-
system genom ett avslappnat umgänge som kompli-
menterar logebesök. Följande lunch kommer att hål-
las torsdagen den 2 mars  och är öppet för bröder 
av alla grader. Då man anländer till Klostergatan så 
kommer man in i huset genom att trycka på sum-
mern var det står ”Sininen Kilta”, därefter tar man 
sig upp till 4:e våningen var broder Stellan öppnar 
dörren åt en. 

TExT: aleXander sKog, iii

foTo: reino KosKinen

Ärtsoppa,  
pannkaka och 

gränsöverskridande  
frimureri



Det blå frimureriet
Storlogen för Fria och Antagna Murare 
(F.&A.M.) i Finland har från första bör-
jan 1924 arbetat på två språk: finska och 
svenska. Det står i många logers stad-
gar att logen vid behov kan arbeta på 
svenska och/eller engelska i stället för 
finska, men i de flesta fall har detta varit 
teoretiskt eller i praktiken lämnats bort 
redan på 1920–30-talet. I vissa fall har 
det förekommit tillfälliga ritualförevis-
ningar på svenska.

Bland de hittills 175 blå logerna har 
svenskspråkig verksamhet ägt rum i:
– Logen Phoenix Nr 3 i Åbo 1923–

1948 enbart på svenska, 1948– har 
logen varit tvåspråkig och blivit så 
småningom finskspråkig i praktiken

– Logen S:t Nr 5 i Helsingfors 1929–
2008 enbart på svenska

– Logen Patria S:t Henrik i Helsingfors 
2009– enbart på svenska

– Logen Brahea 15 i Jakobstad 1958– 
på finska och svenska beroende på 
kandidatens modersmål. Vid öpp-
ning/avslutning kan språket variera. 

– Logen Observatorie 63 i Helsingfors 
1977–2008 enbart på svenska

– Logen Patria 80 i Helsingfors 1977–
2008 enbart på svenska

    Det finska frimurarsystemet på svenska

– Logen Hangethe 82 i Hangö 1977– 
enbart på svenska

– Logen Telge 169 i Södertälje 2012– 
enbart på svenska

– Logen Donatus 174 i Södertälje 
2014, fr.om. 2015– i Lund enbart 
på svenska

– Logen Igelsta 175 i Södertälje 2014– 
enbart på svenska.

Ritualböckerna, de frimureriska titlarna, 
hela den frimureriska terminologin, 
grundstadgan, medlemsansöknings-
blanketterna o.s.v. finns tillgängliga på 
svenska. Det finns dessutom även ma-
terial som ingen hunnit översätta till 
svenska, men som kanske heller inte 
behöver översättas. Om logens mäs-
tare eller skrivare inte behärskar finska, 
vilket i Finland är mycket osannolikt, 
försvåras det administrativa arbetet. I de 
nya logerna i Sverige ökar kraven på att 
få allt översatt till svenska. I den finska 
frimureriska tidskriften Koilliskulma 
finns ofta 1–2 artiklar på svenska och 
alltid informationspalten ”Från storskri-
varens arbetsbord”.

Den finska ritualen grundar sig på 
ritualen i New Yorks storloge. Vid bör-
jan av 1920-talet har ritualen översatts 
till finska, i någon mån förkortats och 

Storlogen i Finlands emblem. Stor-
logen består i dag av mer än 170 
loger med ca 7 000 medl emmar.

försetts med ritualmusik av Jean Sibe-
lius. 

Vid ritualgranskningen 2006 gjordes 
små förändringar i ritualen och nog-
grannare anvisningar gavs beträffande 
koreografin. Den första förändringen 
skedde i den svenska översättningen. 
Det tidigare äldre språket, vars stil mot-
svarade den svenska Bibeln 1917, ersat-
tes med modernare svenska. Motsvaran-
de förändring hade under 1980–90-talet 
skett i tilläggsgradernas ritualtexter.

Ritualförändringen godkändes i maj 
2015 och togs i bruk i början av 2016. 
Förändringens väsentligaste syfte var att 
i mindre eller större mån återställa de 
delar av ritualen som ”sjönk ner i At-
lanten mellan New York och Finland”, 
alltså det som bortlämnades när ritua-
len översattes till finska.

Tilläggsgraderna
Det finska tilläggsgradssystemet består 
av en kombination av grader från den 
Urgamla och Antagna (”Skotska”) Riten 
och York Riten. Egentligen föredrar man 
i dag benämningen ”associerade grader” 
i stället för ”tilläggsgrader”, men efter-
som benämningen på svenska inte är 
ett sammansatt ord, blir den klumpigare 
att använda.

Det finska
frimurarsystemets
svenskspråkiga gren
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I Helsingfors arbetar sedan 1972 
Märkesmätarmurarlogen Lithos 28, som 
är världens enda märkesmästarmurar-
loge som arbetar enbart på svenska. 
 Logen Hercules 46 i Jakobstad arbetar 
delvis på svenska. Det finska märkes-
mästarmureriet härstammar från Eng-
land.

I Helsingfors arbetar sedan 1972 
Royal Arch Chpatret Tholos 25, som är 
världens enda Royal Arch chapter som 
arbetar enbart på svenska. I Jakobstad 
arbetar chaptret Nicolai 24 delvis på 
svenska. Det finska Royal Arch-mureriet 
härstammar från England.

I Helsingfors arbetar sedan 1972 
Rose Croix Chaptret Nordstjernan 17, 
som är världens enda Rose Croix chap-
ter som arbetar enbart på svenska (gra-
derna 4–18, egentligen endast 18). RC 
Andreas 49 i Jakobstad arbetar delvis på 
svenska. De högre graderna (19–33) i 
Den Urgamla och Antagna Riten arbetar 
endast på finska. Det finska Rose Croix-
mureriet härstammar från England.

I Helsingfors arbetar sedan 1999 
Ark Mariner Logen Lithos 28, som är 
världens enda Ark Mariner loge som 
arbetar enbart på svenska. Ark Mariner 
är ett tillägg till märkesmästarmureriet 
och hör administrativt till Storlogen för 
Märkesmästamurare i Finland. Graden 
har vid slutet av 1990-talet importerats 
från Holland och påbörjats med stor 
iver, som så småningom avtagit.

Tempelriddarna, Malteserriddarna 
och Konstantinus Röda Korset arbetar 
enbart på finska.

De svenskspråkiga logernas historia
De första logerna i Finska Storlogen 
var: Suomi 1 i Helsingfors, Tammer 2 
i Tammerfors, Phoenix 3 i Åbo, Pyhä 
Johannes 4 i Helsingfors och S:t Henrik 
5 i Helsingfors.

År 1923 grundades i Åbo logen 
 Phoenix 3. Logen var 1923–1948 svensk-
språkig, vilket är föga känt. Därefter blev 
logen tvåspråkig och tvåspråkigheten 
blev med tiden mer och mer teoretisk. 
Även Suomi 1, Tammer 2 och Pyhä Jo-
hannes 4 var ursprungligen tvåspråkiga. 
Beträffande de två sistnämnda kan man 
inte helt entydigt verifiera tvåspråkighe-
ten eftersom detta inte framgår t.ex. av 
logernas historik.

I början av 1930-talet började höger-
extremistiska kretsar en kampanj mot 
frimureiet. Denna kampanj var ett svagt 
eko av det som skedde t.ex. i Tyskland 
och som leddes i Finland av skickliga 
debattörer. År 1932 lyckades man näs-
tan ändra kyrkolagen så att präster inte 
skulle få höra till ”en hemlig orden”. År 
1934 gav armébefälhavaren ett förbud 
för officerare att tillhöra en frimurar-
organisation. Under fortsättningskriget 
1941 ansåg president Risto Ryti, också 
själv frimurare, att det var klokast att 
avbryta frimurarverksamheten. Efter 
vapenstilleståndet hösten 1944 bör-
jade de andra logerna i Helsingfors så 
småningom återuppta sin verksamhet, 
men S:t Henrik 5 lyckades hålla sitt för-
sta sammanträde först den 28 december 
1945, uppmuntrad av Storlogen.

Det internationella frimurarmärket med 
de känn spaka symbolerna G, passare 

och vinkelhake.

Källor:
Antti Junnila: Det Finska frimurarsystemets svensk-

språkiga gren, 2015
Henrik Nylander: Protokoll F&AM, Logen Söder-

tälje, Informationstillfälle 11.6.2012 i Åbo

ler som normalt begränsar parallellmed-
lemskap. När de två följande logerna 
grundades, fick alla Telges parallellmed-
lemmar samma typs medlemskap i de 
nya logerna utan särskild anhållan. Av 
inalles 48 parallellmedlemmar hade 37 
aldrig tidigare varit medlem i en svensk-
språkig blå loge och en del av medlem-
marna kom från rent svenskspråkiga 
loger. Entusiasmen var speciellt stor i 
Åbo. Att kunna ritualen på svenska var 
plötsligt värdefullare än man tidigare 
kunde ana.

Det var nödvändigt att ge grader åt 
de nya medlemmarna i snabb takt, för 
att kunna fylla största delen av offici-
antposterna med egna bröder. De tre 
nya logerna har hittills verkat som en 
sammansvetsad helhet. Därtill har de 
svenskspråkiga logerna i Finland haft 
goda möjligheter att bistå med gradgiv-
ningar åt svenska bröder och därmed 
kunnat eliminera risken för brist på 
kandidater. De nya svenska bröderna 
verkar vara mycket aktiva och motive-
rade. Hela Sverige-projektet har varit en 
stimulans för den svenskspråkiga gre-
nen inom finska frimureriet.

I Informationstillfälle 11.6.2012, för 
F&AM, Logen Södertälje, i Åbo berät-
tade Storskrivaren Ahti Siltanen och HV 
Jean Franzen: ”Förslaget har kommit från 
Stora landslogen i Sverige och Stormästa-
ren i Sverige har gett sitt officiella tillstånd 
för detta. Det enda begränsningen är att 
ingen/inga av deras medlemmar kommer 
med. Projektet är brådskande, eftersom 
danskarna har visat intresse för att göra 
initiativ i Sverige, men Sveriges önskan är 
att börja ordentligt med oss. Juhani Vuori 
ser projektet som mycket viktig och kommer 
till logen som medlem. Stiftande möte är 
20.6.2012 i Helsingfors. Arbetet/logemö-
ten börjar i Åbo och i Helsingfors, och så 
fort som tillräkligt många lokala officianter 
finns i logen flyttar den till Södertälje.” 

TExT: hm Vh Pentti hongisto, 28°  

/ f.&A.M. LogEN DoNATUS NR 174, LUND

År 2012 började ett helt nytt projekt 
inom det finska frimureriet, då ”blå-
mureriet” startades på svenska i Sverige 
under ledning av Storlogen för F&A.M. 
i Finland. Projektets speciella målgrup-
per är å ena sidan sverigefinnar och 
å andra sidan sådana som inte fyller 
Svenska Frimurare Ordens krav på krist-
lig bekännelse. Logen Telge 169 grunda-
des 2012 med Södertälje som hemort. 
Logerna Donatus 174 och Igelsta 175 
grundades 2013 med samma hemort. 
Donatus (hette ursprunligen Det Gyl-
lene Snittet) har från början av 2015 
haft Lund som hemort.

Logen Telges verksamhet påbörjades 
av parallellmedlemmar från finska loger 
med Storlogens dispens från diverse reg-
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Dessförinnan hade den döde le-
gat på lit de parade, sommartid 
i en syrenberså, vintertid i ett 

kallt rum, men vid bägge tillfällena 
omgiven av en gångmarkering av små 
grankvistar. Den som ville fick gå fram 
och ta ett sista farväl av den avlidne. En 
del av de närmaste lämnade i kistan 
oftast en liten kär sak med anknytning 
till den avlidne, t.ex. en vigselring, bön-
bok, ett brev, ett fotografi eller en liten 
blombukett innan kistlocket spikades 
fast. Begravningsföljets frammarsch 
mot kyrkogården tycktes vara allvarsamt 
bestämd av den skrittande hästen, som 
lugnt och fridfullt drog den svarta vag-
nen med värdiga steg.

Vi barn sprang lätt mellan de vuxna i 
sorgetåget och ägnade oss åt att försöka 
komma på andra tankar än döden ge-
nom att leka kurragömma i sorgeföljets 
kölvatten. Jag minns inte att vi någon-
sin skulle ha fått någon skarpare tillsä-
gelse. Kanske dämpades vår leklust av 
omgivningens sorgsna anletsdrag. Livet 
och döden följdes åt på ett naturligt sätt 
med glädje och sorg.

    Formler/instruktioner för livet efter detta

DE DÖDAS BOK 
nu på svenska
Döden var för oss barn av 40-talet en ”lucka i ledet” bland 
släkt och bekanta. Om en släkting eller nära bekant var 
sjuk under en längre tid blev döden allt mera aktuell ju 
längre den sjuke inte visade sig. I en liten stad kände 
nästan alla varandra och i begravningsföljet, som tog 
sig fram till fots bakom likvagnen, deltog en stor del av 
församlingen. 

Magnus Ottosson (1929–2016), 
R&K, hade skrivit i boken Hertig Carl 
och det svenska frimureriet, CFE, Upp-
sala 2010, en intressant artikel om Kris-
tusmystik under 1700-talet. Den väckte 
mitt intresse för det sefirotiska trädet 
och Kabbalan, vilken senare skulle föra 

in mig på Den Egyptiska Dödsboken. 
För vart blad jag vände kände jag att 
dessa skulle få mitt intresse för frågor 
om frimureriets ursprung att öka. 

Nils Billing, son till Magnus Ottos-
son, är född 1965 och medlem av vår 
Orden sedan 1990. Han är filosofie och 
teologie doktor i egyptologi respektive 
religionshistoria. Han är docent vid Teo-
logiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet och har bl.a. givit ut en bok om 
Egyptens pyramider. Hans senaste bok 
är De DöDAS BOK; Den fornegyptis-
ka dödsboken i översättning och kom-
mentarer (Carlssons bokförlag, 2016), 
vilken jag här recenserar med en ama-
törs förmåga och brinnande intresse.

Boken är på 486 sidor inklusive den 
inledande orienteringen med bakgrund, 
själva De dödas bok i ca 200 formler 
och skriftrullar samt tillhörande kom-
mentarer (nästan 100 sidor), noter (5 
sidor), källförteckning med förkort-
ningar, utgåvor och översättningar av 
Dödsboken och andra textsamlingar, 
referenslitteratur (16 sidor), bildförteck-
ning (2 sidor) och index (3 sidor). Det Bokförfattaren Nils Billing. (familjearkivet)
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stora arbetet inleder Nils Billing med att 
ta sig an förklaringen till det egyptiska 
skriftspråket. 

Informationen strömmar i Billings 
förord till De DöDAS BOK, först om 
Hermes Trismegistos och hans anknyt-
ning till Zarathustras mysterier1, och 
sedan hur Grégoire Kolpaktchy hävda-
de att här ”ägde endast en smärre skara 
samhälls- och kulturbärare själslig fal-
lenhet för att betrakta livet i ett större, 
bortomjordiskt perspektiv”2. Vem som 
helst kunde inte förstå de heliga skriv-
tecknen, hieroglyferna, det språk Her-
mes Trismegistos skapat i syfte att be-
vara hemligheterna bland de invigda.3

I Kolpaktchys tankar om hemliga 
ceremonier och riter om livets och dö-
dens stora gåtor, för vilka endast en li-
ten bestämd krets (!) kunde intressera 
sig, har vi här att göra med missuppfatt-
ningar som går tillbaka till antiken. De 
egyptiska templen var endast avskilda 
områden tillåtna ”solis sacerdotibus” 
– ”endast för de invigda eller prästerna” 
samt speciella ämbetsmän. Det var ett 
”hermetiskt” tillslutet område för värl-
den utanför. Här tänker man automa-
tiskt på urgamla och esoteriska initie-
ringsriter och -ceremonier, kanske rent 
av enligt samma mönster som finns i 
dagens exoteriska motsvarigheter. Så-
dana gudar som Osiris och Isis var 
mycket populära. Enligt Billing kopplar 
man ihop Isis med grekernas Demeter, 
fruktbarhets- och skördegudinna.

Wolfgang Amadeus Mozart lät lov-
sjunga dessa två populära gudar i Chor 
der Priester:

 
”O Isis och Osiris, vilken fröjd!  

Den dystra natten förjagas 
Av solens glans. Snart erfar Den ädle 

ynglingen ett nytt liv.”

Mozarts samtida var knappast medvetna 
om hans frimureriska anknytning och 
intresse för det esoteriska. Ordensverk-
samhetens koppling till egyptologin var 
då starkare, vilket framgår av äldre före-
drag i våra arkiv och bibliotek.

Egyptens betydelse för europeiska 
forskare och speciellt lingvister ökade 
under medeltiden. Verket Hierogly-
phica fick en version på latin och blev 

en viktig informationskälla för renäs-
sansens lärda. Av Horus och Apollon 
fick grammatikern Horapollon sitt 
namn. Han anses vara verkets förfat-
tare, och det bidrog till att öppna de 
egyptiska hemligheterna som låg dolda 
i hieroglyferna. Enligt Billing har även 
verket Corpus Hermeticum, didaktiska 
texter (eg. en samling av hemliga skrif-
ter, min övers.), stor betydelse för dem 
som ville komma i kontakt med ”den 
inre visdom som det egyptiska språ-
ket ansågs förmedla.”4 Här bedömdes 
man ha funnit upprinnelsen till vår 
urteologi, som i sin tur givit upphov 
till våra bibliska traditioner, och man 
menade, att ”Den Trefalt Store” – som 
Tris megistos betyder – hade skrivit 
samlingen om 17 filosofiska traktater 
eller dia loger.

Egypten är stadigt förankrat i hierogly-
ferna och deras hemligheter. Därför var 
det viktigt att få dem översatta till de 
stora europeiska språken. Härvidlag var 
renässansens bärkraft och nytänkande 
en enorm källa för alla de trevande för-
söken, som inte alltid blev så lyckade på 
grund av bristande metodologi, helt en-
ligt Billing. Det gällde att vara noggrann 
med tolkandet av alla dessa bilder, som 
hör och häpna, var rena ”symboler eller 
metaforer”. Låter det inte bekant?

Billing ger oss ett exempel på vilka 
problem våra vetenskapsmän hade att 
tampas med. ”En bilds innebörd kunde 
endast förstås utifrån givna mönster i na-
turen (en bild av Uroboros, dvs. ormen 
som äter på sin stjärt och representerar 
evigheten eller universum, min anm.). 
Följaktligen ansåg sig Horapollon kunna 
visa att hieroglyfen [hare] betydde ’öpp-
na’, eftersom djuret aldrig stängde sina 
ögon. Samma associationer gav tecknet 
[gam] betydelsen ’moder’, då denna en-
dast föreföll ha kvinnligt kön, eller [gås] 
’son’; gåsungen håller sig ju så tätt intill 
sina föräldrar.”5 Andra förklaringar fanns 
inte i fornegyptiskan, så Billing konsta-
terar att Horapollon hade rätt i sina 
funderingar, men hans metaforbaserade 
tolkning förde forskarna vilse. Athana-
sius Kircher, jesuit och vetenskapsman, 
översatte hieroglyfer till latin på 1600- 
talet och höll Hermes Trismegistos som 
hieroglyfernas upphovsman.

Ett annat intressant namn som  Billing 
tar upp är mormonpastorn Joseph 
Smith, som under 1800-talet kommit 
över ett antal papyrusrullar som han 
besvärat sig att tolka, och resultatet är 
häpnadsväckande, säger Billing. Det 
handlar om Abrahams bok med delar 
ur dödsboken samt Andningens bok 
med anknytning till Osiris.

Den franska egyptologen Jean-
François Champollion medförde å sin 
sida en förändring i tolkandet av hie-
roglyferna som metaforer. Språket var 
en kombination av fonetiska som själv-
refererande bildtecken, men han ville 
utesluta deras eventuella symbolvärde. 

En försummad rad skulle, enligt 
 Billing, komma att ändra på den all-
mänt negativa bilden av Egypten som 
strömmade emot oss i Gamla testamen-
tet. Jag citerar: 

”Mose blev grundligt insatt i den 
egyptiska visdomen och uppträdde med 

kraft i både ord och handling.  
(Apg 7:22)”

Vad var det för visdom i vilken Mose 
hade blivit invigd, blev den stora frågan. 
Kunde man dra likhetstecken mellan 
antikens källor och Egyptens mysterier 
och initiationsriter och att de dessutom 
var sanna, ställer Billing sig frågan. Var 
Apostlagärningarnas vittnesbörd en 
sorts ”dubbel religion” – en för folket 
och den andra för de lärda och invig-
da? Denna tanke fick ny drivkraft efter 
renässansen i upplysningstidens fram-
fart. Den heliga skriften, hieroglyferna, 
var för de invigda, och den demotiska 
handskriften för folket.6 

Tanken på dubbla religioner fanns 
 redan på 1100-talet hos den judiske filo-
sofen Maimonides. Även John Spencer, 
präst och lärd man vid Corpus Christi 
College i Cambridge, stödde denna tan-
ke. Mose folk, ansåg han, var ”urmono-
teister” och ”egyptiserade”, eftersom de 
anpassat sig under sina 40 år i Egypten. 
Detta bevisades med egyptiska förebil-
der som offerriter, förbundsarken, syn-
dabocken, lagarna osv.7 

Champollions genombrott angå-
ende fornegyptisk skrift, hieroglyferna, 
var inte längre endast fantasieggande 
sinnebilder, för nu hade man möjlig-
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het att förvandla bilderna till språk för 
en växande krets i den akademiska top-
pen. Plötsligt hade de egyptiska monu-
menten i form av stora gravkamrar och 
tempel i allt större utsträckning börjat 
kittla människornas fantasier. Inom or-
denssällskap återskapades tempelmil-
jöer utifrån fornegyptiska modeller för 
att förankra ritualerna i en traditions-
kedja med rötter i forntiden. Det var ju i 
dessa heliga salar som initiationsriterna 
ursprungligen hade ägt rum.8 

Man fortsatte dock att leta efter mys-
terietraditionerna, som man sedan fann 
i kombinerade texter med bilder av den 
typ som finns i Dödsboken. De var näs-
tan alltid begravningsritualer, vilket var 
en helt felaktig benämning enligt egyp-
tologen Carl Richard  Lepsius. Han hade 
koncentrerat sig på en över 20 meter 
lång papyrusrulle i Turin från senptole-
meisk tid (150–50 f.Kr.). Nu kallade han 
texterna kapitel, men enligt de egyptiska 
originalen kalla des de formler. Benäm-
ningarna har varierat mellan olika fors-
kare. Lepsius ville kalla dem för register 
över de döda, även om han visste att 
det inte handlade om sådana. Inhem-
ska egyptiska gravplundrare kände även 
till denna benämning, men de kallade 
papyrusrullarna för kutub al-amwat, vil-
ket betyder De Dödas Böcker. Fornegyp-
tierna kallade dem för ”Formler för att 
gå ut med dagen”. Böckerna skulle ändå 
komma att spela en huvudroll i forsk-
ningen och tolkningen av fornegyptisk 
mytologi/teologi. De har även kallats 
”Formler för att gå ut med ljuset”.

Manuskript med Dödsbokens tema 
växte, och naturligtvis fanns det även 
stora variationer. En stor kongress med 
orientaliskt tema hölls i London år 
1874, och man kom fram till att schwei-
zaren Édouard Naville skulle ges i upp-
drag att sammanställa och låta publi-
cera allt material i ämnet och så många 
versioner som det fanns. Många forskare 
talade om dödsboken som en ”egyptisk 
bibel”, enligt Billing, men egyptologer-
na ansåg inte, att det rörde sig om en 
urkälla till esoterisk kunskap, trots att 
renässansens och upplysningens bild 
av Egypten lyste igenom. Billing räknar 
upp olika översättningar av Dödsboken. 
Bland dem Walter Y. evans-Wentz som 
t.ex. ansåg att dödsboken handlade om 
”dödens konst” (Ars moriendi på latin, 
eg. konsten att dö, min anm.).

Det är helt naturligt att ett så fasci-
nerande, i stor mystik inhöljt tema och 
dessutom med magnifika attribut har 
tilltalat författare, musiker och konstnä-
rer både stora och små. Agatha Christie 
förlade sin handling till Egypten i Döden 
på Nilen och James Joyce tog upp Osiris 
i Finneman’s Wake och Indiana Jones 
förde in oss på temat via vita duken, för 
att nämna några.

Nils Billing säger, att den utan tvivel 
största insatsen under 1900-talet var 
inrättandet av ett arkiv med dödsböcker 
vid universitetet i Bonn under ledning 
av Irmtraut Munro. 1994 blev starten 
för dokumentation av fotografier av 
texter och textfragment från samlingar 

i hela världen. Det är numera möjligt 
att via Internet komma med frågor och 
jämförelser om olika versioner, men 
även sammanföra bitar av texter för att 
lokalisera och generera delar som even-
tuellt kommer från samma handskrift 
eller källa.9

Innan Nils Billing skrider till själva 
verket och presenterar gravtexternas 
värld ger han oss en kort förteckning 
över befintliga översättningar av Döds-
boken till några nulevande språk. Hans 
nu aktuella bok om Dödsboken är den 
första svenska översättningen.

Gravkamrarna i Unis pyramid (5.e 
dynastin, 2350 f.Kr.) innehåller än idag 
världens äldsta kända religiösa textsam-
ling av tydligt kultiska texter, noggrant 
inhuggna och målade i blågrön färg på 
väggarna. Det är alltså fråga om egyptis-
ka formler som går under benämningen 
pyramidtexter. I mellankammarens tak 
finns natthimlens stjärnor. Efter 2150 
f.Kr föll riket samman och därmed upp-
hörde traditionen med pyramidtexter. 
Nu tog kisttexterna vid och detta sys-
tem fördelades på olika skrivarskolor 
ute i landet. Nu skönjde man en tyd-
lig markering av inställningen och ett 
förändrat förhållningssätt till livet efter 
döden. Kungens exklusiva himmelsresa 
hade nu ersatts med en lång, vanskligare 
vandring genom underjorden. Det var 
en värld som ingen vare sig undkom el-
ler återvände ifrån, slutstationen.

Det fornegyptiska skriftsystemet är 
uppbyggt med bildtecken, nämligen 
fonogram, som motsvarar ett eller flera 

Scen från De Dödas Bok där den avlidnes hjärta vägs mot sanningens fjäder.  (Wikipedia)
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fonem, dvs. språkljud; ideogram, som 
är en kombination av fonetiska tecken 
och en ikonografisk representation av 
ordets innebörd samt klassificerings-
tecknet, som utan fonetiskt värde an-
vändes för att genom bilden precisera 
någon aspekt i det fonetiskt skrivna 
ordet, och detta placerades vanligtvis 
sist.10 Nils Billing ger en klar och kon-
kret inblick i denna lingvistiska instruk-
tion med många beskrivande exempel.

I bokens avsnitt IV (s.55) ”Formler 
för att gå ut med dagen – Texter för 
levande och döda” behandlar Nils Bil-
ling myter och riter. Enligt honom liknas 
myten i stora och erkänt oprecisa drag 
ibland vid en berättelse – muntlig, skrift-
lig eller ikonografisk – om en gudomlig 
verklighet. Den kan alternativt betrak-
tas som ideologi i narrativ (berättande) 
form. Vad skiljer en berättelse från en 
saga och vad skiljer en myt från en saga? 
Relationen mellan myt och rit, mellan 
ord och handling jämför Billing med 
diskussionen om vad som kom först, 
hönan eller ägget. Riten placerar ord 
och handling inom en sakral ram, som 
ger en alienering från det vardagliga. Ri-
ten kan förverkliga existentiella passager 
t.ex. födelse, dop, vigsel och begravning.

Efter Gamla rikets fall ca 2200 f.Kr. 
hade den tidigare produktionen av py-
ramidtexter i den kungliga nekropolen 
i Memfis fått en lokal utformning och 
lagts ut på olika skrivarskolor längs Nil-
dalen. Ursprungligen hade pyramidtex-
terna förbehållits kungligheterna, men 
i och med kisttexternas tillkomst hade 
även ämbetsmän kommit i åtnjutande 
därav.

Dödsboken hade sin plats så nära sin 
ägare som möjligt, antingen bredvid el-
ler i en staty. Useramon, Tuthmosis III:s 
visir, hade i sin grav väggarna dekorera-

de med motiv från underjordsböckerna, 
och dessa redogjorde i text och bild för 
solgudens resa genom nattens tolv tim-
mar, vilken var den enda privatgrav med 
dessa motiv.11 Nya rikets sammanbrott 
ca 1100 f.Kr. medförde att kungarna på 
samma sätt som tusen år tidigare var 
tvungna att dela med sig av sina exklu-
siva gravtexter. Boken skrevs nu ned på 
papyrus, så nu förväntades de högre 
ståndspersonerna ha både en dödsbok 
och en underjordsbok med sig i kistan. 
Och kistorna målades i många färger, 
vilket tydde på en viss konstnärlig frihet. 

Bokens del 2, med början på sid 77 
utgör kärnan i dödsboken, De Dödas 
Bok av Nils Billing. Där finner vi inled-
ningsvis en bild med tillhörande for-
mel som återger begravningståget (se 
bild ovan), mycket i likhet med min 
inledning till denna recension. Av före-
kommen anledning och brist på mo-
derna vägar färdas sorgeföljet till båts 
på Nilen. Vi bekantar oss närmare med 
överfarten till dåtidens nekropol eller 
begravningsplats.

Nils Billings verk, De Dödas Bok, väck-
er en till liv inom egyptologin och de 
egyptiska hieroglyferna och skapar nya 
tankar om döden och livet. Den öppnar 
den hemlighetsfulla ingången till grav-
kamrarna och låter våra ögon avläsa de 
vackra och färggranna bilderna och be-
undra texterna, som endast kan trans-
formeras för oss, speciellt tack vare Nils 
Billing, genom studier i hieroglyfernas 
morfologi, etymologi och fonematik 
(grundkurs i hieroglyfskrift). Detta serve-
rar Nils Billing för oss på ett gyllene fat.

Det är kanske inte så stor skillnad 
mellan att färdas från öster till väster i 
takt med Ra än att färdas i underjorden 
från väster till öster som Osiris. Det är 
kanske enbart en fråga om att ta vara 

på livet på ett riktigt och osjälviskt sätt 
och förstå instruktionerna i de formler 
man får med sig på vandringen genom 
underjorden. I kistan vill den anhörige 
lämna ett fotografi av den avlidne och 
sig själv för att färden i underjorden 
skall påminna om deras goda tid till-
sammans på jorden. Lev så här, så blir 
din tid en lika lyckosam vistelse i under-
jorden. En vigselring kan ha innebörden 
av att inte ens döden kan skilja oss åt. 
Kanske var vår barnsliga kurragömma-
lek i begravningståget en relikt av våra 
urfäders livsbejakande dans runt den av-
lidne liksom för att mildra sorgen med 
hjälp av glädjeyttringar av olika slag. 

Att låta speciella och betydelsefulla 
föremål få följa med den avlidne på fär-
den genom de dödas rike innebär att de 
skall göra det lättare för densamme att 
klara av denna passage. På samma sätt 
innebär den åtföljande instruktionen en 
konkret anvisning i hur det lämpligaste 
modus operandi bäst appliceras för att 
uppnå den angenämaste stunden i li-
vet och dess spegel döden. Ofta avslutas 
instruktionen med ett så kallat garanti-
bevis: ”Detta är ett stort skydd, ett sant 
recept, (beprövat) miljoner gånger.”

Mina bröder! Läs boken! Ni kommer att 
få en uppsjö av fina aha-upplevelser. 

TExT: rolF söderbacK, X, Fil.mag.

Begravningståget. (De Dödas Bok)

Noter
 1 Op.cit.; s.9, st. 2, 
 2 Ibidem; s. 10, st.1
 3 Ibidem
 4 Idem, s. 19, st.2
 5 Idem, s. 21, st. 1
 6 Demotisk= avsedd för folket, vidare-

utvecklad ur hieroglyferna
 7 Idem, s. 29, r. 2 
 8 Idem, s. 30, st. 3
 9 Idem, s. 36, st.3
 10 Idem, ss. 49–50, st. 4
 11 Idem, s. 65
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    Trons argument i vågskålen

Tro och vetenskap
– en möjlig kombination

Mänskan har en vetenskaplig 
förklaring på allt och tron för-
skjuts till historien. Så här me-

nar många kända vetenskapsmän, bl.a. 
Richard Dawkins (f 1941) och Stephen 
Hawking (f 1942).

Vad skall en vanlig mänska tro? Hur 
skall hon förhålla sig till denna strid 
som tillsynes finns mellan tro och ve-
tenskap? Finns det en äkta oresonlig 
konflikt mellan dessa? Mitt eget per-
sonliga svar är nej, det finns ingen kon-
flikt och man kan vara troende utan att 
dömas som flummig och naiv och man 
kan vara en vetenskapens förkämpe 
utan att håna eller förringa tron. Man 
kan vara både troende och anamma 
forskningens landvingar och leva helt 
i harmoni med båda.

Per definition så är ateism en tro. 
Den är en tro på att det inte finns högre 
gudomliga makter i någon form. Den 
grundar sig på uppfattningen att det är 
en absurd tanke att det skulle finnas en 
högre gudomlig makt. Därtill har vi nå-
got som kallas vetenskapstro där upp-
fattningen är att det bara är en tidsfråga 
tills vi har teorin om allt (Hawking).

Det är intressant att man argumente-
rar både för ateism och för vetenskaps-
tro med samma argument som man 
använder mot troende då de förklarar 
det gudomliga. Alla veteskapsmän är 
dock inte vetenskapstroende, de flesta 
är  säkert forskare som nyfiket prövar, 
analyserar och iakttar vad det blir för 
resultat utan att lägga några andra 
 dimensioner i det hela. 

I dagens värld gör vetenskapen bevisligen allt mera upptäckter 
på de landområden som religionerna behärskat sedan hedenhös. 

Betyder det här att tron, som en viktig del av det mänskliga 
varandet, är snart förbi? 

Tro och vetenskap i balans (Internet)

Kan vi förklara det gudomliga med 
vetenskapliga eller filosofiska argument?  
Gottfried Leibniz (1646–1716) fram-
förde följande argument för en högre 
makt: Kosmos kan inte existera som ett 
självändamål utan orsak för alla delar 
som kosmos består av har en orsak allt-
så måste också kosmos ha en orsak. Har 
ett objekt en orsak så måste det vara en 
yttre faktor som skapar orsaken för inget 
kan finnas bara av sig själv. En lampa 
tänds inte av sig själv, det måste finnas 
en yttre orsak som får lampan att lysa, 
någon har tryckt på avbrytaren.

Thomas av Aquinos (ca 1225–1274), 
framförde i Summa Theologica, vägen 
till gudsförståelsen bland annat tesen, 
att allt som rör sig är orsakad av nå-
gon annan. Den som rör sig kan inte 
själv vara upphovet till sin egen rörelse. 
Alltså måste det finnas en faktor som 
fått ursprungligen tingen i rörelse. Den 
moderna fysiken stöder dessa argument. 
Isaac Newtons (1642–1727) första lag 
säger så här: ”Varje kropp i ett inertial-
system förblir i sitt tillstånd av vila eller 
likformig och rätlinjig rörelse, om den 
inte påverkas av någon kraft.”
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Vetenskapstrons hypotes är att Big 
Bang är det som satt allt i rörelse och 
det har basunerats ut som sanningen. 
Försiktiga vetenskapsmän säger att 
visst är det också en möjlighet, men 
då måste vi begripa vad mörk materia 
och antikroppar verkligen är och hur 
de korresponderar med synligt mate-
ria. I annat fall går inte Big Bang teorin 
vetenskapligt ihop. Det vad vi idag vet 
om antikroppar är att de omöjligt kan 
existera tillsammans med dess motsats. 
Möts kroppar och antikroppar tar de ut 
varandra. Hela kosmos bör bestå av lika 
mycket kroppar som antikroppar för att 
Big Bang teorin skall få relevans. Ingen 
vet var det finns antikroppar.

För gudstroende mänskor som ock-
så söker förnuftsargument för sin tro 
är Thomas av Aquino och Gottfried 
Leibniz rimligt förnuftiga. Allt kan inte 
bara finnas till sådär bara utan någon 
orsak eller mening. Ett tredje veten-
skapsinriktat argument för att kosmos 
styrs av en högre makt är att naturlagar 
och de tillhörande naturkonstanterna 
är så osannolikt finjusterade att liv är 
möjligt. Vad är det som gjort att kosmos 
har den sammansättning som den har? 
Det skulle räcka med att bara en liten 
variabel är bara litet annorlunda än vad 
den är för att det hela inte funnits till 
i dess livgivande sammansättning. Ve-
tenskapstroende talar för förklaringen 
att det finns många universum och en 
av dem råkar vara livgivande. Det finns 
inga vetenskapliga belägg för att så skul-
le vara, men givetvis inte heller att det 
inte kunde vara på så sätt. Det viktiga 
här tycker jag är att man bör inse att 
det finns respektabel vetenskap som gör 
konkreta bevisliga framsteg och så finns 
det vetenskapstroende som går många 
steg ut i det okända och hävdar det som 

dell som är i förbund med Gud, kosmos 
skapare. Samhällets moraltradition ut-
går och genomsyras av den rättskänsla 
som finns i Kristendomen. Inom Kris-
tendomen finns det tänkare som säger 
att Gud skapade mänskan med en fri 
vilja, att mänskan själv kan välja och 
forma sitt liv och det sker med bättre 
framgång om man eftersträvar att göra 
det i förbund med Gud.

I den till synes allt mer sekulariserade 
värld känns det angeläget att påvisa att 
det gudomliga perspektivet i tillvaron 
inte är vetenskapligt eliminerat, tvärtom 
så finns det veteskapliga belägg för att 
kosmos har storheter i sig som förutsät-
ter en högre makt som mycket väl kan 
vara det som Kristendomen hävdar. 

Den som är intresserad av reso-
nemang kring vetenskap och tro kan 
söka vidare kunskap på adressen www. 
areiopagi.fi. Det är också den huvud-
sakliga källan jag använt för den här 
artikeln. Intressanta böcker kring det 
här ämnet är också Mikael Stenmark, 
Tiedeusko ja todellisuuden rajat och 
Alister McGrath, Tieteen ja uskonnon 
dialogi. Böckerna finns också på engel-
ska men inte på svenska. 

TExT: georg ”JoJJe” lilJestrand, X

sanning. Visst är det ju så att alla må 
vara saliga i sin tro, så även vetenskaps-
troende.  

Om det vore så illa att det gudomliga 
inte finns får vi ett nytt dilemma. På 
vilken grund skall då etiken och mo-
ralen stå? De vetenskapstroende anser 
att moral och etik i grund och botten 
utgår från vårt genom. Genomet styr vår 
känsla för vad som är rätt och fel blott i 
akt och mening för att säkerställa geno-
mets fortbestånd. Är det så som veten-
skapstroende anser betyder det här att 
vi går i rask utveckling mot den ultimata 
individualismen, där enbart den starke 
har en framtid. Moral och etik skulle bli 
en handelsvara likt andra varor, tjänster 
och gentjänster. 

En viktig fråga som vetenskapstro-
ende har svårt att svara på: Vilken nytta 
för genernas fortbestånd har det rätt så 
vanliga beteendet hos mänskor, dvs. att 
utföra anonymt en altruistisk handling? 
En anonym handling som inte förbätt-
rar genomets fortbestånd är t.ex. att 
mänskor stöder Frälsningsarméns jul-
insamling. Handlingarna måste väl åter-
spegla något större djup i mänskan än 
en egoistisk strävan styrd av våra gener.

Kristendomen har en förklaringsmo-

Kosmos eller Universum – Trägravyr från 
1888 av Nicolas Camille Flammarion 

(1842–1925). (Wikipedia)
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    Färgernas symbolvärld fascinerar

Några tankar  
om färgernas 

symfoni

färgerna utgör en viktig del 
av vår vardag. Kanske viktiga
re än vad vi själva tror. Allt vad 
vi förnimmer med våra ögon 
är färgsatt. Vissa färger upp
lever vi som neutrala medan 
andra färger kan ge upphov 
till starka känslomässiga och/
eller förnuftsmässiga reaktio
ner inom oss.  

Jag kan tänka mig att våra färgasso-
ciationer är inlärda och kan ofta här-
ledas till något som vi upplevt i det 

förgångna. Solens ljus och värme samt 
våra egna upplevelser under dygnets 
skiftande timmar och årets varierande 
årstider har säkerligen påverkat vårt sätt 
att reagera på de olika färgerna. 

Färgerna inbegriper också mycket 
symbolik som vi dagligen möter i olika 
sammanhang och som präglar våra färg-
associationer. Inom t ex trafiken har vi 
lärt oss att röd färg förbjuder, blå färg 
informerar och grön färg tillåter. Inom 
politiken förknippas ofta ”vänster” med 
rött, ”center” med grönt och ”höger” 
med blått. Det röda associeras då till 

reformivrighet, det gröna till landsbyg-
den och det blåa till samhällsbevarande. 
Inom kristendomen associeras ofta den 
röda färgen till det gudomliga, den blåa 
till det mänskliga och den gröna till det 
hoppfulla. 

Det verkar som att varje samfund och 
organisation med självaktning skall ha 
ett eget specifikt emblem eller logo som 
den använder för att profilera sig och 
för att stärka den inre samhörighets-
känslan. En viktig ingrediens i dessa 
emblem är färgsättningen. De valda 
färgerna i emblemet är ofta mycket nog-
grant bestämda och formar för sin del 
också organisationens identitet. Till ex-
empel ”Fazer Blå” är enligt vissa källor 
Finlands mest uppskattade varumärke 
och Helsingfors IFKs röda spelkläder är 
vida kända. Inom Stor Capitlet i Finland 
har t ex alla våra organisationer (loger, 
brödraföreningar mm) en egen vapen-
sköld eller särskild logo med speciellt 
utvalda symboler och färger. 

Färgernas mångfald omfamnar, lik en 
färgernas symfoni, vår vardag och vi gör 
många färgval varje dag. Jag kan tänka 
mig att de olika färgvalen görs ofta av 
estetiska och/eller praktiska skäl och 
många av färgvalen är också rent kultu-
rellt betingade. De flesta färgval görs tro-
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ligen helt rutinmässigt och utan några 
djupare tankar.  

En del av våra färgval påverkas (med-
vetet eller omedvetet) av färgernas all-
mängiltiga symboliska innebörd, som 
vuxit fram och formats ur historiens 
folktro, filosofi och religion. Färgerna 
har sedan urminnes tider haft ett djupt 
symboliskt innehåll vid sidan om det 
estetiska och praktiska. Inom målarkon-
sten framhävs färgarnas betydelse sär-
skilt och i synnerhet under medeltiden 
och renässansen hade färgerna mycket 
stor symbolisk betydelse. Färgvalen i 
den dåtida målarkonsten gjordes med 
största omsorg.  

Inom kristendomen har det utveck-
lats en särskild färgsymbolik med anor 
från vår tideräknings början, från tiden 
då kristendomen tog sina första stapp-
lande steg. Bl a inom den urgamla 
kristna ikonkonsten framhävs färger-
nas symboliska betydelse och inom 
vårt svenska frimureri är den kristna 
färgsymboliken uppenbar.

Den kristna färgsymboliken har en 
given bakgrund i Bibelns historiska 
platser och händelseförlopp, men även 
långt tidigare hade färgerna helt säkert 
också en symbolisk betydelse. Man kan 
bra tänka sig att färgerna fått sin första 
symboliska mening genom upplevelser 
av naturens mångfald och inträffade 
natur fenomen. Blixtens färg kunde så-
ledes lätt associeras till styrka och vrede, 
medan solens värmande färg kunde ses 
som det goda och gudomliga. Vidare 
kunde nattens mörka färg ses som sor-
gens och dödens färg, men även som 
färgen för det onda och okända. Växt-
rikets särskilda färg kunde ses som fär-
gen för födelse, uppväxt och själva livet.  

Vår nordiska (och europeiska) kultur 
bygger som känt på den kristna tradi-
tionen i likhet med vårt frimureri. Den 
kristna färgsymboliken utgör här en 
integrerad del av vårt normala liv och 
leverne. Vi möter den kristna färgsym-
boliken i livets många viktiga skeden. 
T ex vid dopet bär vi en vit dräkt, vars 
färg symboliserar Kristi renhet och syn-
dernas förlåtelse. Det sägs att den vita 
dopskruden har anor ända från de allra 
första kristna församlingarna. På den 
evangelisk lutherska kyrkans hemsidor 
kan man läsa att den vita färgen är en 

symbol för glädje, tacksamhet, renhet 
och salighet, men även en symbol för 
Gud, Kristus, änglarna och de heliga. 

Enligt ”Symbollexikonet” av Hans 
Biedermann från år 1989 är den vita 
färgen bl a en symbol ”för den ännu 
ostörda och ogrundade oskulden i ur-
tidens paradis.” Där sägs vidare bl a att 
i Kina är den vita färgen en symbol för 
ålderdom, höst och olycka, men att det 
vita står också för jungfrulighet och ren-
het. 

Inom ikonmåleriet avbildas Jungfru 
Maria eller Gudsmodern oftast med 
samma färger som i Kristusikonerna, 
men i omvänd ordning, dvs med röd 
mantel och blå dräkt undertill. Den 
blåa färgen symboliserar då hennes ur-
sprungligt mänskliga väsen (född som 
människa) och den röda symboliserar 
hennes senare tillförda gudomlighet 
(Gudsmoder genom den Heliga An-
den). Inom katolska kyrkan avbildas 
hon ofta i blått.

På Wikipedia kan man läsa att den 
blåa färgen symboliserar allmänt bl a 
tillförlitlighet, pålitlighet och hängiven-
het, men även vishet, tro, sanning och 
himmel. Av detta kan utläsas att den 
blåa färgen har starka associationer som 
både ger stadga och inger förtroende. 
Inom frimureriet symboliserar den blåa 
färgen bl a de inledande tre frimurargra-
derna, dvs St Johannesfrimureriet eller 
frimureriets sk ”blå grader”.

Den röda färgen är framför allt pas-
sionens och kärlekens färg, men symbo-
liserar också t ex eld, blod, viljestyrka, 
mod, ilska och fara. Rött är också livets 
färg. I Kina symboliserar den röda fär-
gen bl a lycka, fest och välstånd. I In-
dien symboliserar det röda bl a renhet, 
glädje, liv, energi och kreativitet. Den 
indiska röda pricken i pannan är en 
vacker symbol för fromhet och lycka. 
Inom kristendomen symboliserar den 
röda färgen bl a den heliga Ande, Kristi 
utgjutna blod och hans uppståndelse. 
Den röda färgen är central också i vårt 
svenska frimureri som valt det röda fri-
murarkorset som sin centrala symbol. 
Därom mera i logesalen.

Detta endast som några plock ur fär-
gernas fascinerande palett. Pga utrym-
mesbrist måste jag dock dra streck här, 
trots att mycket blev osagt och många 
viktiga färger blev t o m helt neglige-
rade. För den intresserade rekommende-
rar jag ovannämnda ”Symbollexikonet” 
som vid behov kan utlånas, t ex i vårt 
eget frimurarbibliotek på Nylandsga-
tan i Helsingfors. Där finns de centrala 
färgerna separat kommenterade och 
där finns även ett intressant stycke om 
”Färgsymbolik” och mycket annat in-
tressant därtill.  

TExT: martin gardberg, iX

Kristus avbildas ibland också i vit 
dräkt och symboliserar då främst gläd-
je, men också renhet och oskuld. Inom 
ikonkonsten avbildas han oftast i en 
röd tunika närmast kroppen med en 
blå mantel ovanpå, som symboliserar 
hans inre gudomlighet (rött) och yttre 
mänsklighet (blått). I bland påträffar 
man honom även i andra färger, t ex 
i grönt. Inom vår lutherska kyrka sym-
boliserar den gröna färgen främst liv, 
hopp, uppståndelse och evigt liv. 

Den gröna färgen förknippas också 
ofta med vår och sommar och är då 
främst en symbol för tillväxt, harmoni 
och fertilitet. Den irländska national-
dagen 17 mars firas av tradition i gröna 
kläder till minnet av St Patrik, som in-
förde kristendomen på Irland och för-
klarade treenigheten med hjälp av ett 
klöverblad. Profeten Muhammed bar en 
grön mantel. Den gröna färgen är där-
för också Islams färg och symboliserar 
Muhammeds auktoritet.

Det gäller att välja rätt färg vid rätt 
tillfälle. (M Gardberg)
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FRIMURARUPPVAKTNING 
PÅ SANDUDD
I HeLSINGFORS
Den redan traditionella uppvakt-
ningen av frimurargravar på Sand udd 
gick denna gång av stapeln den 12 
decem ber i närvaro av bröderna (fr v) 
Christer Lindberg PBF, Stormästarens 
Ståthållare Göran  Andersson, Kapitel-
mästare Tom Waselius, Deputerad 
Kapitelmästare Guy Catani, Kansli-
chef John Nieminen,  Översekreterare 
Henrik Wikström, Kansler Peik 
 Kuuluvainen och Deputerad OM 
 Håkan Dahlin. 

TExT och foTo: martin gardberg, iX
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    Det allra heligaste

När språket förändras får ofta or-
den en ny betydelse. Detta har 
betytt, att inte minst religiösa 

begrepp, har fått ge uttryck för moderna 
tolkningar. Idag ser man därför orden 
helig, dyrbar, tabu, unik, speciell, som 
synonymer. Ändå är t.ex. det religiösa 
ordet helig ett speciellt uttryck endast 
för något som tillhör Gud. 

I vardagen möter vi många begrepp 
som, till sitt ursprung, kan betecknas 
som religiösa. Vi använder orden i ett 
profant sammanhang och glömmer 
samtidigt deras ursprungliga innebörd!?

Ordet sakrament, som egentligen 
betyder en helig handling (sacra men-
tum=edgång), kan bli kontroversiellt för 
att den kristna kyrkan själv tolkar det 
olika. I den katolska och ortodoxa värl-
den vill man se sju sakrament, medan 
den evangelisk-lutherska kyrkan räknar 
med två. Den övriga kristenhet ser ofta 
bara symboliken som viktig (att minnas 
vad som hände).

De kyrkor som räknar med sju sakra-
ment, utgår oftast ifrån vad den kristna 
församlingen gjorde under tid, som 
bibeln beskriver. Man vill se kontinui-
teten och traditionen som viktig. Där-
för räcker det att man finner de heliga 
handlingarna omnämnda i bibeln. På 
detta sätt blir sakramenten sju till an-
talet: dopet, konfirmationen, äkten-

skapet, boten (bikten), prästvigningen, 
nattvarden och sista smörjelsen. Dessa 
sakrament, av Gud förordnade, skapar 
samtidigt vissa praktiska problem efter-
som de inte kan upphävas av männis-
kan. Problem som under senaste tiden 
har uppstått har gällt äktenskapet och 
prästvigningen (som är förenad med 
celibat). Undantag har getts av kyrkans 
ledning!? I den ortodoxa kyrkan är inte 
celibatet nödvändigt, men biskoparna 
bör inte ha en hustru.

Martin Luther, som ville reformera 
mycket i den katolska kyrkan, begrän-
sade sakramenten till endast två stycken! 
Han ville se som heliga handlingar, sa-
krament, endast dopet och nattvarden. 
Motiveringen var att endast dessa två sa-
krament är instiftade av Jesus, med en 
tydlig uppmaning! Visserligen konstate-
rade han att en tredje handling också var 
viktig, nämligen boten (bikten)! Utmär-
kande för ett sakrament blev därför: Jesu 
instiftelseord, ett jordiskt medel (vatten, 
bröd, vin) och en andlig gåva.  

Som helig handling är dopet en Guds 
gåva. Alltid en engångshandling (enligt 
Luther). En möjlighet att få bli en del 
av den världsvida kristna kyrkan och 
att som försonad och förlåten vara äls-
kad för sin egen skull! Ansvaret för vad 
dopet blir ligger hos föräldrarna och 
faddrarna. Konfirmationen är barnets 

bekräftelse av detta, ett ”ja” till dopet.
Nattvarden, kan betecknas som kyr-

kans centrala, heliga handling. I många 
kyrkor bildar altarringen en halvcirkel, 
för att betona att den nattvardsfirande 
församlingen böjer knä tillsammans 
med Kristus och den osynliga delen 
av den nattvardsfirande församlingen 
under alla tider, ”de heligas samfund”. 
Nattvarden firas här och nu men också 
med blickarna riktade mot det himmel-
ska! Tyvärr kan inte hela kristenheten 
fira detta med varandra! Den kristna kyr-
kan förenas, vid nattvardsbordet, kring 
upplevelsen av gemenskap, åminnelse, 
bekännelse, förlåtelse och tacksägelse 
men Kristi verkliga närvaro tolkas olika. 
De stora kristna kyrkorna ser förvand-
lingen till Kristi kropp och blod som 
verklig medan Luther ser den som en 
trosfråga hos mottagaren. I tro på att 
Kristus dog på korset för vår skull är han 
verkligen närvarande, säger Luther.

Inför den heliga handlingen vaknar 
ofta frågan om mottagarens värdighet. 
Jag tror att Guds närvaro är verklig varje 
gång som vi ber om den. Det kommer 
inte an på mottagaren utan givaren! Den 
som är värdig att gå till nattvarden är 
den som allvarligt upplever att han är 
ovärdig!  

TExT: henric schmidt, X, t/scF
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    Fritid

Dags att gnugga kryssknölarna igen...
Om du vill delta i tävlingen om ett pris ska du sända in lösningen senast den 20 april 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 2/2017 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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Sjömurarträffen arrangeras lördag–söndag den 8-9 juli i Rödhamn 
på Åland.

Välkomna är alla båt- och bilburna bröder med familjer och intres-
serade vänner. Det finns tillgång till några hyresstugor invid hamnen. 
För bilburna arrangeras båttransport från och till Mariehamn.

Det traditionsenliga programmet inleds kl 13.00 med välkomstdrink 
varefter sedvanligt program och sjömurar samvaro. På söndagen har 
vi en friluftsgudstjänst.

Pris för arrangemangen samt måltiden, som består av förrättsbord 
samt fisksoppa är 40 euro/vuxen och 15 euro för barn under 14 år. 
Till måltiden medtages egna drycker. Hamnavgiften betalas på plats. 
Eventuell logikostnad sköter de övernattande själva med hamn-
kontoret.

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

Sjömurarträffen sommaren 2017



Lösningen till krysset i nr 4 • 2016
Som inlämnare av rätt lösning och därmed 
även vinnare i kryss nr 4/2016 blev br Torgny 
Söderberg, Västerås. Priset kommer på posten. 
Vi gratulerar!
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    Tysk broder på besök i Ekenäs

Med på S:t Johanneslogen Axel Gabriel 
Leijonhufvuds högtidsdag den 3 februari 
fanns också nyssantagne broder Harald 
Krempchen, tysk militärattaché i Finland 
som anlände i sällskap av sin kollega 
Niclas von Bonsdorff, Finlands militär-
attaché i Tyskland.

Broder Harald kom med en häls-
ning från sin loge – Johanneslogen 
Zum Widder i Potsdam – i form av en 

tavla. Logen är grundad 1776 och tavlan 
just så ståtlig som man kan tänka sig 
av en uråldrig loge. Texten består delvis 
av en hälsning från den tyska logen till 
bröderna i AGL och är undertecknad av 
Ernst- Friedrich Fuchs som är ”Vorsit-
zender Meister” i logen.

I sin hälsning tillönskar broder Ernst-
Friedrich AGL-bröderna ett gott år när 
det gäller logearbetet och hoppas också 

att Ekenäsbröderna har tillfälle att göra 
ett svarsbesök i logen i Fredriks den sto-
res stad.

I den långsmala tavlan ingår även so-
netten Natur und Kunst av ”vår broder” 
Johann Wolfgang von Goethe, som bro-
der Harald uttryckte sig. Goethe skrev 
sonetten 1800.  

teXt  & Foto: Kim isaKsson iX

Av vår broder Goethe ...

Harald Krempchen (t.h.) överräckte sin loges nobla hälsning till AGL:s OM Anders Lindström. 
Niclas von Bonsdorff var den som lockade broder Harald med på ett besök till Ekenäs, det 
krävde dock ett visst pappersarbete med stamhuset i Stockholm innan besöket fick grönt ljus.
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Observera också att våra frimuraredamer med sin numera organiserade samvaro, alltså

HAVSDROTTNINGARNA 
fortsätter med sitt program, med samling senast kl 18:00 i Grilltaket till Restaurang 

L´Escale på Kyrkbacken i Nagu, där projektkoordinatorn Nina Söderlund, ordförande för 
ledningsgruppen för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, under rubriken:

         ”Dit stigen bär”         
berättar om projektet: ”Pilgrim på havet” med målsättning att skapa en S:t Olavs vandringsled. En helt ny pilgrimsled i detta 
skede från Åbo, över land och vatten via skärgården till Åland och vidare längs svenska kusten upp till Hudiksvall där redan be-
fintliga pilgrimsleder finns och utnyttjas fram till Nidarosdomen i Trondheim. 

Observera att tidsmässigt, kan intresserade bröder också i år börja sitt möte med att först ta del av damernas föredrag, 
men gör då också en förhandsanmälan om detta!

Samtidigt som brödernas möte börjar, (se ovan!) prick kl 19:00 serveras i Grilltaket, damernas egen buffémåltid, som både till 
innehåll och pris är identisk med brödernas!

Mera infOrMatiOn om dessa båda möten fås av undertecknad per telefon +358 400 652 115

Samtliga förhandsanmälningar med skriftliga svar på nedanstående tre frågor helst per e-post:  Havskrona.SFM@gmail.com 
eller också per sms: +358 400 652 115  och absolut senast måndagen den 3 juli! Frågorna lyder:

  1. Ditt namn, grad, SJL/blå loge och sommarviste;
  2. namnet på damen, som önskar delta i damernas program;
  3. önskar Du själv ta del av damernas föredrag, innan det egna programmet börjar?

Varmt välkomna – och ha en bra fortsättning på vintern, för riktigt snart är sommaren här . . . 

Carl-Gösta ”Jösse” Eklund, (X) Havskrona CM

    Kyrkbacken i Nagu lockar

Snart är sommaren här igen och

den första onsdagen i juli samlas . . .

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

Till detta, genom tiderna tionde (X) Havskrona-mötet, alltså den 5 juli 2017 med början prick 
kl 19:00, har vi som föredragshållare lyckats engagera r&K fSMS SfMO br Göran andersson! 
Ämnet och rubriken han har valt är:

         ”funderingar kring DKK”          
Reservera tiden redan nu, klädseln är fri och mötet är öppet för SFMO-bröder av alla grader, samt bröder med lägst 3° hörande 
till Storlogen för F. & A. M. i Finland! Märk väl att med säkerhet ryms endast de 90 först anmälda bröderna med och med tanke 
på trängseln är det bra om platserna intas i god tid! Brödramåltiden à 27 € + måltidsdrycker enligt eget gottfinnande; består 
traditionsenligt av en ”snapsvänlig” del med äkta ”färsk” Nagu nypotatis, åtföljt av ”Krögarens överraskning” som varmrätt, 
samt kaffe och . . . . .
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antagna till s:t Johannes logen s:t augustin

Äldre konstapel
lars PAERSch
född: 14.06.1986 i helsingfors
faddrar: Kaj Pettersson
 Rolf Therman
Recipierat 02.11.2016

Student
Joakim JUSÈLIUS
född: 17.08.1991 i grankulla
faddrar: Daniel Svenson Rothes
 Ulf holmström
Telefon: 050 336 3080
Recipierat: 11.11.2016

operasångare
Petri LINDRooS
född: 10.03.1966 i Pojo
faddrar: Rabbe Österholm 
 Peter Achrén
Telefon: 040 559 3631
Recipierat: 01.12.2016

försäljare
magnus NoRDgREN
född: 05.12.1986 i helsingfors
faddrar: Kaj Pettersson
 Rolf Therman
Telefon: 0400 621 152
Recipierat: 09.12.2016

Systemutvecklingschef
niklas LILJESTRAND
född: 27.12.1983 i Esbo
faddrar: georg Liljestrand
 Jan Liljestrand
Telefon: 044 275 0472
Recipierat: 13.01.2017

controller, ekonomie kandidat
hans Ittonen
född: 27.11.1986 i helsingfors
faddrar: Kaj Pettersson
 Rolf Therman
Telefon: 050 572 85 44
Recipierat: 24.01.2017

antagna till s:t Johannes logen s:t henrik

Diplomingenjör
markus BLoMQUIST
född: 18.11.1971 i Tammerfors
faddrar: Björn Blomquist
 Bengt Stenlund
Telefon: 040 821 0419
Recipierat: 03.11.2016

Ekonomie magister
Philip SIRÈN
född: 14.03.1989 i helsingfors
faddrar: Daniel Svensson Rothés
 Alexander Skog
Telefon: 040 592 0504
Recipierat: 10.11.2016

Diplomingenjör
Johan NYMAN
född: 14.07.1966 i helsingfors
faddrar: Tryggve forsell
 Tony Jäntti
Telefon: 050 438 4120
Recipierat: 01.12.2016

antagna till s:t Johannes logen s:t henrik av deputations- 
logen hans henrik boije

Verkställande direktör
christoffer cEDERQVIST
född: 18.04.1979 i helsingfors
faddrar: Max gylling
 Per fröberg
Telefon: 040 531 0145
Recipierat: 05.09.2016

antagna till s:t Johannes logen ledstjärnan

ITutvecklare
bengt ENgLUND
född: 04.07.1963 i Vasa
faddrar: Jan Teir
 Edvard Johansson
Telefon: 0457 344 7189
Recipierat: 07.09.2016

Marknadschef
stefan SUNDMAN
född: 18.01.1954 i Kumlinge
faddrar: Sune Manselin
 Mikael Eriksson
Telefon: 040 537 9086
Recipierat: 19.10.2016

antagna till s:t Johannes logen axel gabriel leijonhufvud

Byggmästare
Kjell Mikael RENMAN
född: 12.04.1967 i Borgå landskommun
faddrar: Karl Råstedt
 Martin Kevin
Telefon: 040 732 4999
Recipierat: 07.12.2016

    Antagna bröder
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sVensKa Frimurare ordens stormästare och högste styresman  
har utnämnt FölJande bröder att Från 18 mars 2017 Vara

a. Riddare och kommendör med Röda korset:
 – Ekonomie och politices magister henrik Wikström, x Scf, fÖS Scf.
 – Teologie doktor bengt Klemets, x Scf, fT ÖStL.
b. Innehavare av ordens hederstecken:
 – Politices magister bengt hellström, x Scf, PBf, fÖS, ffStM.
 – Direktör guy catani, x Scf, fDKM.

KaPitelmästaren För stor caPitlet i Finland har Förordnat 

– håkan dahlin, x, som Andre översekreterare fr o m 1.11.2016
– thomas grangärd, x, som Amanuens till Översekreteraren
– sixten norrgrann, VIII, som Amanuens till Översekreteraren

utdelade hederstecKen inom stor caPitlet i Finland

Brödraskapets förtjänstmedalj (BfM)
– 9.12.2016  bo tötterman, VANDA
– 9.12.2016  henry backlund, VASA

recePtioner i stor caPitlet i Finland

grad Viii 29.10.2016

Bankdirektör Kenneth hägg BoRgÅ 
EM Janne salonen hELSINgfoRS 
EM tore bäckström hELSINgfoRS 
försäljare leif ginman PARgAS 
Bilförsäljare henrik hasselblatt ÅBo 
flygkapten Jorma liikamaa ESBo 

grad X 12.11.2016

Direktör Kimmo björkqvist KARLEBY 
Övermaskinm.  håkan dahlin gRANKULLA 
DI  stephan Kneck BoRgÅ 
EM  Peter broberg BoRgÅ 
DE  bo lillqvist ESBo 
VD Peter heinström EKENÄS 
Sjökapten, EM  christer gorschelnik RESo 
Konsult  Per-erik cederkvist h:foRS

grad iX 19.11.2016

Ekon lic Kim Wrange LEhMo 
fM tryggve gestrin hELSINgfoRS 
ITplanerare  anders Johansson MARIEhAMN 
golvläggare  nils martin SoLf 
EM  roger mattsson ÅBo 
Ekonom  berndt-Johan limnell gRANKULLA 
DI  hans söderström gRANKULLA 
Bankdirektör  asko rouhiainen SÖDERKULLA 
fabrikschef  Karl råstedt TENALA 
Med doktor  måns Jungner STocKhoLM

grad Vii 30 11.2016 

företagare   lars-eric numelin KAUVATSA 
DI  nils andersson hELSINgfoRS 
företagare  tom söderholm hELSINgfoRS 
EM  Kai Friskberg ESBo 
chaufför  henrik r lindholm EKENÄS 
Utvecklingschef melker olenius VANDA

recePtioner i österbottens steWardsloge

grad Viii 18.11.2016

hovmästare Peter råstu Vasa (Washington D.c.)
försäljare  Jan stenman Karleby

öVriga meddelanden

ifall någon önskar scFs matrikel 2015-2016, kan den beställas från sekretariatet per e-post 
os.scf@frimurarorden.fi eller per telefon (044-751 76 22) till ett pris av 7 euro avhämtad från 
nylandsgatan 9, helsingfors, eller 10 euro, hemsänd per post.

    Översekreteraren informerar

2017
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    Brödranekrolog

Just då vi alla var sysselsatta med 
de sista intensiva förberedelserna 
inför julfirandet nåddes vi av budet 

att Stor Capitlets mångårige arkivarie 
och bibliotekarie Folke Nyberg plöts-
ligt den 21 december trätt över gränsen 
till den Eviga Östern. Han hade bara 
några timmar dessförinnan på nätet 
önskat sina många Facebook-vänner 
en god jul.

Folke Nyberg personifierade tack 
vare sin yrkeskarriär Borgå och Borgå 
Gymnasium, men han var född i Terjärv 
i norra svenska Österbotten, och var 
på många sätt sina österbottniska röt-
ter trogen. Han växte också upp i sina 
födelsetrakter och gick till allra största 
delen i skola i Gamlakarleby. Han blev 
student från Gamlakarleby Svenska 
Samlyceum 1959. Sina studier bedrev 
han vid Åbo Akademi, där han stude-
rade nordisk och allmän historia, stats-
kunskap och nationalekonomi. Han 
blev filosofie magister 1966, och ryckte 
samma år in i militären vid Nylands 
Brigad i Dragsvik. Mycket passande för 
sin karaktär skriver han själv att han i 
Dragsvik främst verkade som redaktör 
för tidskriften Fanbäraren.

Efter militärtjänstgöringen inledde 
han sin lärarbana som historielärare 
vid Ekenäs Samlyceum, där han arbe-
tade 1966–68. Där fann han också sin 
hustru Tua, som han gifte sig med år 
1968. Efter Ekenäsperioden följde aus-
kultering vid Svenska Normallyceum 
i Helsingfors hösten 1968, och samti-
digt anställdes han som timlärare vid 
Nya Svenska Samskolan, Lönkan, där 

INMemoriam
Folke Nyberg 15.2.1940-21.12.2016

han verkade 1968–71, och efter detta 
ytter ligare två år till i Helsingfors vid 
Svenska Normallyceum 1971–73.

År 1973 anställdes broder Folke 
sedan som lektor vid anrika Borgå Ly-
ceum, och då flyttade han också till 
Borgå, och förblev sedan Borgå trogen 
under resten av sitt liv. År 1975 sam-
manslogs Borgå  Lyceum med Ström-
borgska Läroverket, och gymnasieklas-
serna bildade därmed Borgå Gymnasi-
um, och broder Folke blev gymnasiets 
prorektor, vilket han var i över 20 år 
ända till år 1996, då han blev utnämnd 
till rektor. Det var en uppgift som pas-
sade broder Folke synnerligen väl, och 

som han själv trivdes storligen med; 
han skriver själv i sin levnadsbeskriv-
ning att orsaken till trivseln var att han 
varje dag var omgiven av hyggliga, un-
derbara ungdomar.

Broder Folke var ju en bokälskare 
av sällsynta mått, och hans speciella 
sköte barn vid sidan av läraruppdra-
get var handhavandet av Borgå Gym-
nasiums bibliotek, ett arv från Viborg 
med anor ända från 1720-talet. Broder 
Folke fick ta över ansvaret för bibliote-
ket år 1976, och skötte detta uppdrag 
till t.o.m litet efter sin pensionering år 
2003. Han guidade under årens lopp 
många besökare av biblioteket med 
stor sakkunskap. Han anordnade också 
flera utställningar för att för den stora 
allmänheten uppvisa vilka skatter gym-
nasiebiblioteket innehåller. Vid sidan 
av läraruppgiften och biblioteksvården 
ägnade Folke Nyberg sig åt författande 
och skrivande, och skrev bl.a. under 
tio års tid en utrikespolitisk krönika i 
Borgåbladet. Han skrev också flera lä-
roböcker i historia, och utgav år 1991, 
då skolan fyllde 350 år, en historik över 
Borgå Gymnasium.

Broder Folke Nyberg recipierade 
Svenska Frimurare Orden i SJL S:t 
 Augus tin i november 1989, och fick 
grad X i SCF i januari 2005. Som äm-
betsman fungerade broder Folke först 
i SJL Tyrgils som Andre Talman mellan 
2001 och 2005. Från år 2004 tills han 
fyllde 75 år 2015 var han SCF:s historio-
graf, och från 2006 till 2015 också SCF:s 
arkivarie. Det är många yngre bröder 
som minns honom från biblioteksmån-

Foto: Familjearkivet



37Föreningsbandet nr 1/2017  • Mars 2017

dagarna vid Nylandsgatan, dit han varje 
vecka troget kom körande från Borgå 
för att förestå biblioteket i Helsingfors 
och än en gång finna sig omgiven av 
hyggliga unga män. Han kom alltid i 
mycket god tid, och brukade ofta kom-
binera biblioteksuppdraget med ett be-
sök på Akademiska Bokhandeln, för att 
botanisera bland nyutkomna och äldre 
böcker. Akademiska Bokhandelns de-
klination under de senaste åren var en 
källa till stort missnöje hos bokälskaren 
Folke Nyberg.

Broder Folkes författartalanger kom 
också frimureriet till godo då han år 
2006 vid S:t Johannes Logen S:t Au-
gustins 250-årsjubileum skrev logens 
250-årshistorik. Jag minns väl mitt 

samtal med broder Folke då jag ringde 
upp honom för att fråga om han kunde 
tänka sig att skriva historiken. Jag hade 
i förväg tänkt ut ett antal argument för 
att försöka övertala honom att ta sig an 
uppdraget, men då jag började med att 
försiktigt fråga honom om han kunde 
tänka sig att skriva en historik för logen, 
svarade han direkt: Det är ju mitt bord. 
Och därmed var saken avgjord.

Under många år företog Folke Ny-
berg och hans hustru om somrarna en 
längre bilresa i Europa, framför allt i 
Frankrike, då de besökte historiska 
platser, muséer och bibliotek, vilket yt-
terligare befäste broder Folkes gedigna 
historiska och humanistiska kunnande. 
Också för den kommande sommaren 

planerade broder Folke en liknande 
bilresa, men ödet ville dessvärre annor-
lunda.

Med Folke Nyberg har en sann hu-
manist gått ur tiden. Hans speciella hu-
mor kunde för den oinvigde vid första 
mötet kännas litet främmande, men vid 
en litet längre bekantskap insåg man 
snabbt att man mött en hjärtegod och 
vänlig själ, och en verklig människovän 
och boklärd. Hans bibliotekskunnande 
har varit ovärderligt inte bara för bib-
lioteket vid Nylandsgatan i Helsingfors, 
utan för alla fördelningens enheter.

Vi lyser med stor saknad frid över vår 
broder Folke Nybergs minne.  

 tom Waselius, Km

Vi nåddes av det ledsamma sorge-
budet att Folke Nyberg, förut-

varande Arkivarie och Biblioteks-
före ståndare för SCF och biblioteket 
på Nylandsgatan, gått till den Eviga 
Östern 21.12.2016. Folkes betydande 
värv biblioteket till fromma skall all-
tid bevaras i vårt minne.

Under detta års första dagar har 
biblioteket i kapitelgraderna flyttats 
upp från källaren till utlåningssalen, 
där litteraturen för graderna I – VI 
förvaras. Den gradbundna litteratu-
ren graderna I – X är alltså numera i 
samma bibliotek, vilket bjuder kapi-
telbröderna trevligare interiör än ti-
digare för studier och lån. Biblioteket 

utökas årligen med nya skrifter och 
innehåller intressanta texter som brö-
derna enligt låneliggaren inte gett sig 
tid till att läsa, så kom och förkovra 
era kunskaper, vilket numera kan ske 
förutom under normal bibliotekstid 
på måndag kväll kl. 17–19 även en 
timme innan öppnad loge i kapitel-
graderna!

Litteraturen i graderna I – VI ut-
ökas årligen med skrifter, forsknings-
rön och tal, så en broder kan knap-
past säga sig ha läst allt – och skulle 
han det är det tid för repetition, ty 
ju mer man lär sig om frimureriet, 
desto fler frågor ställer man sig och 
man märker därför ofta vid läsning 
andra gången, att man inte förstått 
allt den första gången, så kom bara 
och låna om igen!

I fjol lanserade de utbildnings-
ansvariga inom SCF ett utbildnings-
program på dator i IV – V graden 
för studier i läsesalen. Programmet 
är ett utmärkt komplement till den 

gradbundna litteraturen och väcker 
även hos en äldre broder nya tankar 
i den rätt mystiska graden. Kom och 
bekanta er med läromedlet, biblio-
tekarien hjälper er med att komma 
igång med datorn!

Har ni märkt vilka pärlor som står 
på hyllorna i det icke gradbundna 
biblioteket? – Nej, vi tror inte det! 
Kom och se i skåpen och välj böcker 
för intressanta, medryckande och läs-
värda stunder!

Slutligen ber vi bröderna rannsaka 
sina samveten och granska sina egna 
bokhyllor och se om där står böcker 
som tillhör biblioteket och som kan-
ske lånats för flera månader eller år 
sedan och glömts bort både av er och 
biblioteket eftersom ingen indrivning 
skett?! Sånt kan hända fast vi räknar 
böckerna varje kväll, eller hur?

Hjärtligt välkomna till biblioteket!  

TExT: KaJ Pettersson, X
arKiVarie och biblioteKsFöreståndare 

    Läs och begrunda



OBS! OBS! Till bröder av minst gr X ! OBS! OBS!

Stor Capitlet i Finland genomför en sammankomst i gr X i Stamhuset  
i Stockholm lördagen den 21 november 2017 med början kl. 13.00. 
Stor Capitlets ämbetsmän agerar och vi recipierar bröder tillhörande Stor 
Capitlet.
Gemensamma resor ordnas från Helsingfors, Vasa, Åbo och Mariehamn.  
Närmare information följer i Föreningsbandet nr 2/2017.

Eventuella frågor angående denna sammankomst och de gemensamma  
resorna riktas till FDKM Guy Catani, e-post guy.catani@frimurarorden.fi  
eller 0400-447890.

Välkommen med att delta i denna unika sammankomst i gr X i Stamhuset  
i Stockholm! Notera datumet redan nu!
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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. 

endast € 48,- per person. Hjärtligt välkomna!

Ladie‘s Night i Åbo
Submarina, 18 mars, 2017 kl 18

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

Br Nalle Öhman med orkester sköter musiken

Anmälan senast 3 mars till kenneth.jonsson@gmail.com eller 040-802 1420
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Vapaamuurari Symposium  
torstaina 4.4.2017 klo 15

X KOHTAAMINEN:

”Viimeinen tappiomme on kääntyvä  
ikuiseksi voitoksi” Epäonnistumisen taito.

Ortodoksinen kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, Helsinki
kulkuohjeet: http://www.sofia.fi/kokoushotelli/sofiaan-on-helppo-tulla 

Tilaisuus joka on avoin kaikille vapaamuurareille järjestetään yhteistyössä suomalaisten 
vapaamuurarien, ortodoksisen kirkon ja Stor Capitlet i Finlandin kanssa.

Keskustelusarjan aiemmat teemat: 2008 Pyhä, 2009 Paha, 2010 Raha, 2011 Ikuinen Itä, 2012 
Armeliaisuus, 2013 Ulkopuolisuus – Vieraus – Erilaisuus, 2014 Oma erilaisuus, 2015 Mystisen imu, 
2016 Muukalaisuus

OHJELMA 4.4.2017 
Klo 15 Sofian kappeli

Hetkipalvelus, metropoliitta Ambrosius
Ruokasali Kahvi 
Klo 16 kokoussali

”Epäonnistuminen on toivottavaa?”
John Nieminen SCF

”Marttyyriutta ei pidä etsiä, mutta jos  
se tulee kohdalle, sitä ei pidä paeta”

metropoliitta Ambrosius
Kommenttipuheenvuorot

Juhana Häme
Heikki Kukkonen

Keskustelua
puheenjohtajana Sakari Lehmuskallio

Klo 18.30 alkaen Päivällinen 

Puheenvuorot voivat olla niin 
suomen- kuin ruotsinkielisiä.

Symposiummaksu 28 € sisältää 
kahvin ja kotiruokapäivällisen sekä 
halukkaille saunan. Kulttuurikeskus 
Sofia tarjoaa myös edullisen 
mahdollisuuden majoittua  
(1hh 60€, 2hh 40€/henkilö,  
sisältää aamiaisen).  
Maksut maksetaan vastaanottoon.

Ilmoittautuminen: puh 010 277 900 
tai reception@sofia.fi
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Etikettskrivare - Tarraskrivare - Kvittoskrivare
Kassalådor - Streckkodsläsare

Verktyg för handeln

www.priimadata.fi

Begravningsbyråer
NYMAN & Co Ab

www.hautausnyman.fi


