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    Ledaren

Kärlek – Vishet – Seger

Inför grundandet av Stewardslogen i Finland 1953 – föregånga-
ren till dagens Stor Capitel – valdes av flera förslag till logens 
val språk broder Bertel Nybergs ”Kärlek – Vishet – Seger”. Någon 

finger visning om specifika motiv för formuleringen och valet hittas 
inte bland bevarade dokument. Vi får alltså ganska fritt tolka dem 
och anpassa de mångbottnade orden och kombinationen av dem i 
vårt eget tankelandskap.

I våra lagar får vi veta att ”Visheten har som grundval för Orden 
upprest sju hörnstenar som skall bevara den mot förgänglighet och 
göra den bestående i tidens skiften”. En av dess hörnstenar är ”kärle-
ken till nästan, varav barmhärtigheten är en följd”. (OAL 1:3).

Kärleken är alltså en av de grundstenar vår Orden vilar på. På vår 
vandring genom Ordens grader skall vi sträva till ökad Vishet, något 
man bara vinner genom idogt arbete med sig själv och utövandet av 
kärlek. Visheten har en djupare innebörd än all intelligens, kunskap 
och allt förstånd. Tillsammans med erfarenheten kan vi nå målet, 
Segern, där seger inte betyder att vara bäst, först eller störst utan att 
övervinna sig själv, sina laster och svagheter, och finna det vi säger 
oss söka. Vårt vackra symbolspråk ger oss mursleven som redskap 
och den ohuggna stenen som arbetsobjekt.

Så leder Kärleken till Vishet och visheten ger oss Segern, våra 
medel och vårt mål på vår frimureriska vandring. Det är ett väl valt 
valspråk för Stor Capitlet i Finland.

En ny kapitelmästarera begynner. Förväntningarna är kanske 
stora. Här, liksom i andra organisationer, kan man lätt förledas att 
tänka i banor som före och efter. Det förra och det nya.

Så är det ändå inte! Vår verksamhet fortsätter oberoende av vem 
som står vid rodret och tar det vardagliga administrativa ansvaret 
och besluten. Det frimureriska arbetet sker inom varje broder. Var 
och en går sin egen vandring och är oberoende av organisationens 
personbyten.

För oss som utsetts att leda den dagliga organisatoriska verksam-
heten handlar det om att stödja och vid behov hjälpa till att skapa 
förutsättningar för våra enheter, loger, brödraföreningar och klubbar. 
Och på så sätt ge dem de bästa möjliga verksamhetsbetingelserna så 
att man i broderlig anda kan genomföra våra ritualer i ändamålsen-
liga utrymmen och med de rätta verktygen.

Tillsammans med dem som gått före oss och är med oss som 
osynliga länkar i vår oupplösliga brödrakedja och med dem som 
kommer efter oss som nya länkar skall vi arbeta för att ge alla bröder 
möjlighet till en lyckosam och givande frimurarvandring i Kärlek, 
med Vishet och med siktet inställt på Seger!

Ske allt så!

Henrik Wikström, R&K
Kapitelmästare
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– Jag känner mig lätt om axlarna eftersom 
kapitelmästartyngden har lyfts från mig, sade 
å sin sida Tom Waselius som några dagar tidi-
gare hade lämnat uppgiften som KM.

Men, vi går händelserna i förväg. Vi rull-
lar därför tillbaka på tidslinjen för hela den 
högtidliga sammankomsten. Kapitelmäs-
tarinstallationen var planerad långt i förväg 
och generalrepetitionen skedde kvällen före 
då samtliga agerande var på plats. Då fin-
slipades detaljerna under ledning av ÖCM 
Gunnar Salingre som bestämt och ibland 
med hög röst lotsade alla agerande igenom 
den speciella ritualen.

När lördagen väl randades tändes be-
lysningen tidigt i ordenshuset på Nylands-
gatan i Helsingfors. Redan på förmiddagen 

var en hel del bröder redan fullt sysselsatta 
med olika uppgifter. Och allt fler dök upp 
för att säkert komma i tid och för att kunna 
följa med installationen från paradplats.

Samtidigt underhöll den kommande 
Kapitel mästaren en mängd Riddare och 
kommendörer och när dessa sedan ställde 
upp sig i biblioteket kan det väl utan om-
svep sägas att så mycket grannlåt har sällan 
skådats under takstolarna på Nylandsgatan. 
En extra krydda var att bland annat Stor-
mästaren var iskrudad Carl XIII:s ordens-
dräkt.

En viss nervositet bland ämbetsmän-
nen kunde också förnimmas och DM Jean 
 Gallen erkände det öppet under väntan i 
biblioteket: – Nu börjar det bli nervöst!

– Framtiden nafsar i hälarna och när framtiden är här 
prövas ditt resultat. Det kommer stunder av ensamhet, 
men också av glädje. För att nå framgång krävs 
entusiasm och glädje.

De orden riktade Stormästare Anders Strömberg till 
Henrik Wikström som en kall januari lördag installerade 
sig som Stor Capitlet i Finlands nya Kapitelmästare 
under högtidliga former i närvaro av 150 bröder.

 Det finns
 mycket ljus
 i öster!

    Stor Capitlet i Finland får ny KM
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Kort ritual
Själva installationen, som inte kan refereras här, ge-
nomfördes under högtidliga former och var förvå-
nansvärt kort. Så mycket kan dock sägas att en hel del 
musik framfördes av barytonbrodern Rabbe Österholm 
med Gunnar Döragrip på både orgel och piano. Nervo-
siteten bland de som agerade var som bortblåst. Som 

kuriositet kan nämnas att den nye Kapitelmästarens 
tal under installationen klockades till 14 minuter och 
50 sekunder.

Det är nästan onödigt att påpeka att den efter-
följande brödramåltiden varade betydligt längre än 
själva installationen. Mellan installation och måltid 
bjöds på bubblande dryck och bland annat samtliga 

Nye Kapitelmästaren Henrik Wikström signalerar 
att han är redo för installation för faddrarna 

Göran Andersson och Tom Waselius.
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ämbetsmän samlades för fotografering i biblioteket  
där broder Mikael Kietz hade användning för sin röst-
styrka när bröderna ställdes upp i rätt ordning framför 
kameran.

Till brödramåltiden infördes gästerna till tonerna 
av Finska rytteriets marsch och så blev det småningom 
sik på tre olika sätt som förrätt. Huvudrätten bestod av 
utsökt lammfilé med timjanpotatis och måltiden avrun-
dades med havtornskaka.

I sitt andra tal för dagen tackade broder Henrik sina 
faddrar Trygve Forsell och Caj Gunnar Lindström, men 

också sina faddrar för dagen – Tom Waselius och Göran 
Andersson som stod vid hans sida under installationen.

– Jag känner en kollegial känsla i gruppen av Pro-
vinsialmästare, sade den nyinstallerade Kapitelmästaren 
och noterade att det finns mycket ljus i den östligaste 
fördelningen av SFMO.

Tjänande och eftertanke
Faddern Tom Waselius, som bara någon dag tidigare 
hade avslutat sitt KM-värv med att närvara vid Kenneth 
Jönssons OM-installation i SJL S:t Henrik i Åbo, kände 
sig lätt om axlarna när han vände sig till sin efterträdare.

– Min frimuraretik skulle dock inte godkänna att 
känna så om jag inte visste att du är kompetent att 
sköta uppgiften, sade han och konstaterade att den 
makt som tillkommer ämbetet skall användas för att 
tjäna andra.

– Tjänande och eftertanke är några av ledorden i 
frimureriet. Vem är jag, skall vara den första frågan på 
agendan för dig som Kapitelmästare.

Stormästaren Anders Strömberg tackade Tom Wase-
lius för att ha styrt SCF med lugn hand och utvecklat 
kapitlet till en bra del av SFMO.

– Tack för entusiasmen och ditt arbete för SCF!

Förutvarande Kapitelmästaren Tom Waselius gratulerar sin efterträdare Henrik Wikström. 

Mikael Kietz (t.v.) höll reda på att de som fotograferades 
placerades på rätt plats i ledet.
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Framgångsrik fördelning 
Till Henrik Wikström riktade han sedan orden om att 
framtiden nafsar i hälarna och att det finns stunder av 
ensamhet. Men han påpekade också att SCF är en fram-
gångsrik fördelning inom SFMO.

I sammanhanget kan noteras att en av de sånger, Me 
voglio fa 'na casa, av italienaren Gaetano Donizetti som 
musikbröderna Österholm-Döragrip uppförde under 

ÖCM Gunnar Salingre kollar de sista detaljerna med Göran Andersson.

Anders Nyström vinkade och tjoade för han ville så gärna bli 
fotograferad innan brödramåltiden började. Och det gick 
förstås att ordna.

Ja, det finns mycket ljus i öster, konstaterade Henrik Wikström 
i sitt tal.

måltiden passade synnerligen väl. I översättning lyder 
titeln: Jag vill bygga ett hus. 

Vad gäller Stor Capitlet och hela frimurarorden tar 
husbygget aldrig slut. En gigantisk uppgift för vilken ny-
tillträdd Kapitelmästare som helst.  

TexT OCh FOTO: Kim isaKsson, iX
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V år frimureriska verksamhet står på en grund som 
sammanfattades och formulerades för 300 år se-
dan. Upplysningstidens viktigaste och omvälvande 
idé var tron på människans förnuft och att samhäl-

let utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan. Ur 
detta följde moderna idéer om frihet, jämlikhet, broderskap, 
demokrati, åsiktsfrihet och tolerans och samtidigt en tillta-
gande kritik mot dogmatism och maktfullkomlighet både i 
kyrklig och statlig form. 

Värderingarna var revolutionerande på sin tid och de var 
inga självklarheter för alla, kampen för och emot var givetvis 
stark och ledde i sinom tid till stora oroligheter och omvälv-
ningar. 

De här idealen gäller ännu i dag – om än i den form de kan 
tillämpas i dagens samhälle. Vi värdesätter fortfarande högt 
dessa attityder till medmänniskan, omgivningen och livet. I 
vårt frimureri syns de rent konkret i centrala symboler i äm-
betsmannaprydnader och logeutsmyckning där vi lyfter fram 
vishet, förnuft och samvete.

I denna anda formades riktlinjerna för frimureriet inter-
nationellt och anammades tidigt i Sverige, som ju sedermera 
utvecklade sin egen form, det svenska systemet, på uttalat 
kristen grund och med ett logiskt uppbyggt gradsystem som i 
sig innefattar hela den frimureriska pedagogiken, idag avsedd 
att genomgås av alla medlemmar, oavsett ämbete eller börd.

Verksamhetens centrala syften har alltså varit, är och skall 
så förbli medlemmarnas personlighetsutveckling, gemenskap 
och broderskärlek inklusive barmärtigheten i alla dess former 
och är till fullo omfattade av våra medlemmar, vilket fram-
kommer klart då man efterfrågar deras upplevda förväntningar 
och erfarenheter av frimureriet i enkäter och undersökningar.

Värderingarna har alltså bestått genom tiderna. Men det har 
också kampen emot dem. Hotbilderna mot mänskligheten har 
inte minskat. Förnuftet tycks inte tillåtas att regera, toleransens 
motsats fördomsfullhet och ofördragsamhet skördar ständigt 
nya segrar – endast kverulans och kritik mot överhet och lagar 
tycks godtas också av de breda lagren i samhället.

Vår verksamhet och det sätt man tror att vi arbetar på har 
också fått utstå mycken kritik under gångna århundraden, 
allt från allmänhetens svaga missnöjesmummel till rena per-
sonförföljelser och totala förbud för hela verksamheten. Vad 
belackarna inte kunnat inse är att den djupaste meningen med 

frimureriet är att det mystiska och svårförståeliga uttrycket bl.a. 
i symboliska legender, allegorier och ritualer fungerar som 
inkörsport till personlighetsutveckling och andligt sökande 
och det pedagogiska frimurarsystemet hjälper den enskilde 
att vidareutvecklas till gagn för sig själv och samhället. Inte 
till skada för någon!

Utmaningarna i dag för vår verksamhet finns på det men-
tala området i vårt omkringliggande samhälle. Vi har redan 
i dag och kommer i allt större utsträckning i morgon att ha 
att kämpa mot bl.a. en tilltagande sekularisering, ett utarmat 
språkbruk och globaliseringens uttryckligen negativa sidor i 
ett allt kyligare samhällsklimat.

Här har vårt frimureri och det vår verksamhet syftar till sin 
viktiga uppgift. Att hjälpa oss som medmänniskor att förkovra 
oss i levnadskonsten, den vi kallar DKK, ”att rätt leva”, och 
att utvecklas för att själva på det sättet i vår vardag var än vi 
befinner oss kunna bidra till att positivt påverka vår omgiv-
ning och vår omvärld.

DKK kan ju uttryckas i det ”Dubbla kärleksbudet”: ”Älska 
Herren din Gud över allt och din nästa som dig själv”. Om 
detta säger ärkebiskop emeritus John Vikström att: ”Så för-
verkligas kristendomen bäst, genom att man tjänar Gud i sin 
nästa!” genom utmaningen och uppmaningen ”Allt vad ni 
viljen att människorna skola göra för er, det skall ni också 
göra för dem!” Så kan vi frimurare göra skillnad!

Stor Capitlet kan räkna sitt ursprung från det s.k. Finska 
Kapitlet i Finland, vilket existerade några år i Åbo mellan 1785 
och 1789. Våra moderna rötter skall i alla fall sökas i Ste-
wardslogen i Finland från 1953 med ökade befogenheter och 
verksamhetsrättigheter utvecklad till Provinsiallogen i Finland 
år 1973 och med namnbyte till Stor Capitlet i Finland 1983. 

Kapitelfrimureriet sedan nämnda år 1953 kan räkna sam-
manlagt tio Styrande prefekter före den elfte som idag instal-
lerat sig.

En kapitelmästare har i sin förbindelse bl.a. lovat att efter-
komma Ordens lagar och stadgar, att leda fördelningens loger 
och brödraföreningar, ansvara för all verksamhet inför Ordens 
Stormästare och befrämja frid, enighet och medborgerliga dyg-
der bland bröderna. 

En sådan försäkran inkluderande broderlig tillgivenhet och 
vänskap kan inte bestyrkas med starkare ord än de som leda-

Att förvalta är att utveckla
20 januari 2018

    KM Henrik Wikström har ordet
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Bilden och valspråket skall uttrycka något 
som dess ägare står för och vill uppnå eller 
med vilka medel målet skall nås. Riddarnam-
net förenar dessa till något typisk för sin bä-
rare. 

Mitt riddarnamn är ”Riddaren av livets kro-
na” och mitt valspråk ”Trogen intill  döden”. 
Bildbeskrivningen lyder: ”I ett rött fält en 
krona över en av vågskura bildad stam, allt 
av guld.”

Tankekonstruktionen kommer från det 
bibel ord min konfirmationspräst skrev in i det 
Nya Testamente jag fick vid min konfirmation 
1963. De centrala bildelementen är den röda 
färgen, vattnet och den gyllene kronan.

Det röda är kärlekens färg, vattnet påmin-
ner om dess renande egenskaper och kronan 
är målet, segerkronan, som uttrycks i det bi-
belcitat, därifrån både riddarnamn och val-
språk utgått: ”Var trogen intill döden och jag 
skall giva dig livets krona!” (Upp 2:10)

Jag vill avsluta med den bön som tillskrivits den helige 
Fransicus. Den kunde gå som en sammanfattning av de mål 
en rättskaffens frimurare vill uppnå. I bönen sammanfattas 
våra frimurarplikter och de dygder vi eftersträvar, där finns 
de levnadsregler som skall leda oss mot målet och till sist 
uppmålas där den slutliga belöningen. 

Herre, 
gör mig till ett redskap för din fred.
Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror,
tro där tvivlet råder,
hopp där förtvivlan härskar.

Hjälp mig att skänka förlåtelse
där oförrätt begåtts,
att skapa endräkt där oenighet söndrar,
att sprida ljus, där mörkret ruvar,
att bringa glädje, där sorgen bor.

Mästare, hjälp mig att söka
inte så mycket att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket att bli älskad som att älska.

Ty det är genom att ge som vi får ta emot,
genom att förlåta som vi får förlåtelse,
genom att mista vårt liv som vi vinner det.
Det är genom döden som vi uppstår
till det eviga livet.

ren av världens mäktigaste statsmakt avger vid 
sin högtidliga installation: att eftersträva att 
uppfylla avgivna löften och plikter ”to the best 
of my ability!” Är detta löfte tillräckligt för den 
amerikanske presidenten så må det också vara 
det för kapitelmästaren!

Ödmjukheten och anspråkslösheten – vars 
motsats är sturskheten och självgodheten – in-
för de förestående uppgifterna ger givetvis osä-
kerheten en grogrund. Räcker förmågan och 
krafterna till att utföra och bidra till det som 
förväntas och kommer att krävas? En stor tröst 
finner man i president Mauno Koivistos ord: 
”Om vi inte med säkerhet vet hur det kommer 
att gå, kan vi anta att allt går bra!”. 

Vi har fått vårt frimureri som arv av dem 
som gått före oss för att förvalta och utveckla 
och föra vidare. Ansvaret är stort, alltför många 
exempel finns på hur arv har skingrats och för-
störts. Vi skall förvalta det pund som blivit oss 
givet och som vi frimodigt har tagit emot.

Att förvalta är att utveckla. I Jesu liknelse om mannen som 
reste utomlands och gav sin förmögenhet – sina talenter – till 
sina tre tjänare satte genast en av dem sina i omlopp och tjä-
nade lika många talenter till. Så gjorde också den andre med 
sina något färre men också han fördubblade det kapital han 
fått sig anförtrott. Men den tredje grävde ner sin andel i mar-
ken. Då mannen kom tillbaka och krävde redovisning, kunde 
han berömma och belöna de två som förvaltat sina andelar 
med god avkastning medan han grälade och förebrådde den 
tredje som ”ond och lat” och tillrättavisade honom om hur 
han hade bort agera.

Så är det också idag. Av dem som fått i uppgift att leda 
kapitel, loger och föreningar förutsätts en aktiv förvaltning 
som måste beskrivas med ordet ”utveckling”. Det är inte att 
förändra det som är givet oss i fasta former och är gott i grun-
den men nog att hela tiden sträva till att utföra sina uppgifter 
bättre, att anpassa sig till rådande omständigheter och förbe-
reda sig för kommande tider. Resultatet av förvaltandet skall 
vara att lämna ifrån sig det man fått sig anförtrott som något 
mera och något ännu bättre än det man tog emot!

Under slutet av 1700-talet togs riddaridealen till heders och 
fick utgöra fond för formuleringen och utformningen av sym-
boler och ritualer med de höga mål och ideal man byggde in 
i vår Ordens pedagogiska system. Det är inte obekant att en 
broder av grad VIII förutsätts ha en vapensköld med riddar-
namn och valspråk. 

Av alla upplevelser och erfarenheter inom frimureriet kan 
just processen med att skapa och formulera den personliga 
vapenbilden, valspråket och riddarnamnet vara en av de mest 
givande och lärorika.

B

  RIDD. AV LIVETS KRONA

TROGEN INTILL DÖDEN
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Den avgående Kapitelmästaren för Stor 
Capitlet i Finland Tom Waselius R&K 
och hans efterträdare Henrik Wikström 

R&K deltog då Jan-Erik Björk installerade sig 
i ämbetet som ny Ordförandemästare för S:t 
Andreas logen Henrik Tavast i Jakobstad freda-
gen den 12 januari 2018.

Det var också många andra höga gäster inom 
Stor Capitlet i Finland av Svenska Frimurare 
Orden, som hedrade den nye OM med sin 
närvaro: Filip von Schantz, Bo-Erik Ekman, Bo 
Kronqvist m fl.

Därför gavs denna OM installering en extra 
fin glans. 

Men det gick inte heller att missta sig på 
den värme som strömmade mot Jan-Erik Björk 
från alla bröderna vid hans inträde som ny 
Ordförandemästare för den loge, där han själv 
i många år har tjänat som ämbetsman. Eller 
att ta miste på den stolthet, som Jan-Erik Björk 
kände över sin nya värdighet! Vid brödramålti-
den efteråt passade också många bröder på att 
gratulera sin nye OM. 

Samtidigt, som vi tackade avgående Ord-
förandemästaren Johan Karjaluoto för hans 
värdefulla sexåriga insats inom S:t Andreaslogen 
Henrik Tavast i Jakobstad!  

TexT: sten Westerholm, iX

FOTO: Kim Friis, Viii

    OM-installation i SAL Henrik Tavast

extra fin glans vid 
OM-installationen  
i SAL henrik Tavast

 fOM Johan Karjaluoto och nya OM Jan-Erik Björk.

 OM Jan-Erik Björk med sina faddrar Hans Boström 
och Fredrik Österholm.

KM Tom Waselius, tillträdande KM Henrik Wikström och OM Jan-Erik Björk.

Föreningsbandet nr 1/2018  • Mars 201810



Att i sex år ha ansvar för verksamheten vid ett ”frimuraruniversitet”, som 
Kapitelmästaren Tom Waselius här intill kallar vårt logearbete inom SFMO, 
det sätter säkert sin spår. Vi frågar avgående OM Johan Karjaluoto?

– Jo, svarar Johan. För mig som tidigare jobbat som industriell ledare 
var det förstås mycket som var likadant inom Henrik Tavast, vad gäller den 
formella ledningen med verksamhetsplaner, budgeter och ämbetsmanna-
möten och årliga rapporter uppåt.

– Det nya var, att lära sig förstå och utöva det rituella arbetet. Men sam-
tidigt se till att också ämbetsmännen och de andra som deltar i logearbetet 
får ut så mycket som möjligt av sin medverkan.

– Det tog mig en tid att lära mig tolka dygderna: Tystlåtenhet, försiktighet, 
måttlighet och barmhärtighet på ett frimureriskt sätt. Jag vill inte påstå att 
jag är bra på detta, men med tiden har jag lärt mig förstå dessa dygder på 
ett djupare sätt.

– Dygderna är mycket centrala i Andreasfrimureriet.
– Speciellt viktigt för mig har det varit att tolka försiktighet och måttlighet.
– Jag försökte också skapa ett gott förhållande till alla ämbetsmännen. 

Detta har utvecklat min människokännedom, säger broder Johan med sin 
typiskt varma glimt i ögat.

– Jag kommer säkert att sakna ledandet av så fina människor, som jag 
har mött här, tillägger han.  

      TexT: sten Westerholm, iX

Dygderna centrala i Andreasfrimureriet

Johan Karjaluoto.

Ett av de sista officiella uppdrag som den avgående Ka-
pitelmästaren för Stor Capitlet i Finland Tom Waselius R&K 
deltog i var när Jan-Erik Björk installerade sig i ämbetet 
som ny Ordförandemästare i S:t Andreaslogen Henrik Tavast 
i Jakob stad. Det var fredagen den 12 januari 2018. I sitt 
tal till den nye OM Jan-Erik jämförde han arbetet inom 
Henrik Tavast-logen med verksamheten vid ett universitet, 
där OM kan jämföras med rektor och därtill med upp-
höjd värdighet som Rector Magnificus! – En hederstitel som 
har använts för universitetsrektorer här hos oss allt sedan 
den svenska stormaktstidens dagar. Magnificus, av latinets 
”upphöjd”. Att delta i logearbetet i en Andreas frimurarloge 
är som att studera vid ett universitet och för att leda ett 
sådant arbete tillkommer Rector Magnificius!

– En reception i en frimurarloge är till för att levas, tas 
del i, att ha en uppgift i, att gå in i en egen roll som i ett 
skådespel. Det skådespel, som uppförs i logerummet vid en 
sammankomst är livet självt, och scenen är världen, och den 
som framförallt har den världen i sin hand är ordförandemäs-
taren, utvecklade kapitelmästaren själv sin tanke i sitt korta 
tal till den nye OM.

– Det är han som anger takten, och det är han som 
skapar stämningen i logen och det är därför ett stort an-
svar som vilar på dig, sade han till Jan-Erik, när han fäste 
Ordförandemästaren märke på Jan-Erik Björks bringa.

Ny Rector Magnificus för Henrik Tavastuniversitetet!

Som ett av sina första tjänsteuppdrag som Kapi-
telmästare hade Tom Waselius också installerat och 
fäst ett liknande Ordförandemästares märke på Johan 
Karjaluotos bröst, som nu avslutade sin tid som OM. 
Kapitelmästaren kallade också fram Johan Karjaluoto 
för att få fästa en förutvarande ordförandemästares vackra 
märke på Johans bröst!  
TexT: sten Westerholm, iX

Jan-Erik Björk får 
sitt OM märke av 

Tom Waselius.
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    OM Jan-Erik Björk

Jan-Erik Björks far hade sin första smedja 
på den forna Galgbacken nära Pedersöre 
kyrka.

Min morfar hade sin smedja litet utan-
för byn på Heikfolk i Jeppo.

Som små pojkar stod vi i var sin smedja 
och såg hur våra stora förebilder arbe-
tade. Vi fick dessutom hjälpa till genom 
att dra i bommen på bälgen och blåsa 
luft på de glödande kolen på ässjan, 
samtidigt som vi lärde oss att också jär-
net kan tämjas!

Därför räddes varken Jan-Erik Björk 
eller jag som vuxna att påbörja något så 
stort som ett inre tempelbygge! 

Vi hade dessutom som förebild från 
vår egen folkdiktning den store smeden 
Ilmarinen, som i sin ungdom hade smitt 
himlavalvet och ur en guldplåt skurit ut 
stjärnorna, som han nitade fast på insi-
dan, som skulle ge ljus åt människorna 
på jorden.

Fo
to

: t
ho

m
a

s 
Ku
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Så tänkte jag när jag hörde vår nye 
Ordförandemästare Jan-Erik Björk be-
rätta varför han hade valt ett smidesstäd 
som symbol i sin vapensköld.

Därför kände jag mig tvungen att 
söka upp honom i hans egen smedja 
här i Jakobstad och se hur en modern 
smed arbetar och hur hans datastyrda 
smidesverktyg ser ut i dag.

Smeden har att göra med urkrafterna, 
som alltjämt finns kvar i våra grundäm-
nen inne i berggrunden: Järnet, stålet, 
kopparn, nickeln och alla de andra 
metallerna, som fått ökad betydelse i 
vår tid, och som alltjämt bygger upp 
himlarna och stjärnorna, som ingår i 
Skapelsens urelement. 

– Idag är det lättheten och styrkan i 
materialet, som vi söker, förklarar Jan-
ne för mig, när vi går omkring bland 
redan färdiga- och halvfärdiga produk-
ter i hans verkstad. Därför är det ofta 
så att vi använder oss av aluminium-

legeringar, till och med titan, säger han.
Jag får lyfta en färdig hydraulcylinder, 

som Jannes företag Martekons har gjort 
för riggen till en Nautorbåt och förvånas 
över lättheten!

Då förstår jag plötsligt vad en mo-
dern smedja är, samtidigt som jag ser 
mig omkring bland den nya tidens tek-
niska hjälpmedel, som används i da-
gens verkstäder. Jag kan förstå att Janne 
trivs att arbeta just här!

Men jag ser också kopplingen 
till den tankens- och känslans eviga 
smedja, som är människans viktigaste 
arbetsplats på jorden!

Jag låter Jan-Erik Björk vår nye Ordförande-
mästare i S:T ANDREASLOGEN HENRIK 
TAVAST i Jakobstad närmare presentera sig 
själv genom det tal som han höll i samband 
med sin installation.

TexT: sten Westerholm, iX

I skapelsens gryning
gavs vi verktyg
att bygga vår värld

Det är nog ingen tillfällighet 
att två smeddrängar senare 
i livet skulle mötas med en 
vinkel hake, en murslev och 
ett verktyg i sin hand, som 
också biter på metall.

en smed är van att vistas 
vid elden, nära smältdegeln, 
där bergets grundämnen 
smälter samman och  skapar 
legeringar, som bygger 
 världen!

Den första smeden var 
självaste hefaiston, eldens 
gud, som hade sin smedja 
inne i berget Olympen. Där 
stod han vid sin ässja och 
makade kolen samman kring 
sitt arbetsstycke, som skulle 
hettas och sedan formas av 
hans hammare ovanpå det 
tunga städet.
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Jag vill som OM leva upp till de förväntningar 
och mål, som Den Visaste Stormästaren har 
utstakat, där de tre viktigaste grundstenarna, 
även för mig, kommer att vara medlemmen, 

ritualerna och lokalerna.
 På min frimurarsköld är smidesstädet den cen-

trala symbolen. Smidesstädet har följt mig genom 
livet och finns förutom på min sköld även i vårt 
företags logo. Jag minns så väl den tid när jag som 
liten grabb besökte min fars verkstad, där smeder 
formade glödande stål till olika verktyg och pro-
dukter. Stenkolsdoften, värmen och ljudet och de 
taktfasta slagen mot metallen glömmer jag aldrig.

 Jag har därför valt att förlikna våra liv med en 
smedja, där man formas som människa genom 
utövandet av de frimureriska dygderna, vilket 
alltid bör utgöra vår inriktning. Och om livet är 
var och ens smedja, så är frimureriet för oss alla 
ett ypperligt verktyg för att forma oss till bättre 
människor. Därför står det också på min sköld 
”Livet vår Smedja”.  

Vi får vara mäkta stolta över vårt vackra och än-
damålsenliga Frimurarhus här i Jakobstad. Här 
verkar förutom S:t Andreas Logen H T även Jo-
hannes logen S:t Peder samt en mycket viktig stöt-
tepelare för dessa två loger, nämligen föreningen 
S:t Peder som har ett stort ansvar för ekonomin 
och lokalerna, till gagn för bägge logerna.

Jag vill också i detta sammanhang nämna be-
tydelsen av frimurarklubben Gamla Karleby, som 
med sina många aktiva bröder bidrar stort till vår 
verksamhet i detta hus.

Jag ser också fram emot att fortsätta och ut-
veckla det goda och viktiga samarbetet med lo-
gerna i Vasa, nämligen SJL Korsholm och Öster-
bottens Stewards Loge. Ett gott och utvecklande 
samarbete ger smidiga förpassningar logerna 
emellan, samt ett värdefullt utbyte av ämbetsmän. 

Med en god samverkan alla oss emellan, är 
jag säker på att vi kan föra det Österbottniska 
Frimureriet vidare mot vårt gemensamma mål. 
Ske allt så!  

TexT: Jan-eriK BJörK,  

   om För s:t andreaslogen henriK taVast

  RIDD.  AV  STÅLET

T   LIV   VÅR  SME DJAVÅR
Våra liv är en 
smedja

12 januari 2018

Här står 
skepparen 
Jan-Erik 
Björk i sin 
båt under 
Sjömurar-
träffen på 
Åland  
senaste 
sommar.
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    OM-installation i SJL S:t Henrik

högtidligt och broderligt 
när SJL S:t henrik i Åbo fick 

ny Ordförande mästare

Det finns två adjektiv som kan samman fatta 
installationen av den nya Ordförande mästaren 
Kenneth Jönsson i S:t Johannes logen S:t henrik  
– högtidligt och broderligt, dessutom i samklang.

OM Kenneth Jönsson iklädd sina OM regalier.
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Torsdagen 18.1.2018 vajade flag-
gan med frimurarkorset utanför 
ingången vid Kaskisgatan. Över 

hundra bröder var församlade till denna 
loge. En loge man kanske inte upplever 
allt för ofta, kanske bara vart sjätte år. 
Man kunde verkligen uppleva den bro-
derliga värmen som fanns i logen. Inte 
bara den fysiska värmen på grund av att 
vi var rätt så många församlade, utan 
även den själsliga värmen fanns där, 
något som Kapitelmästaren Tom Wase-
lius också tog fasta på under sitt tal vid 
brödramåltiden.

Vi bröder, fick uppleva en stämnings-
full loge då Kenneth Jönsson, åtföljd av 
sina faddrar Guy Catani och Sven Matts-
son, installerade sig som logens Ord-
förande mästare. Medverkade gjorde 
också S:t Henriks sångare, som under 
ledning av Harry Dahlström, förgyllde 
såväl logen som måltiden efteråt med 
stämningsfull sång. 

Efter logens slutande samlades brö-
derna till brödramåltid i det finska bro-
dersystemets utrymmen på Klosterga-
tan. Trots att dessa utrymmen är betyd-
ligt större än S:t Henriks egna, så blev 
det även där, trångt om saligheten vid 
måltidsbordet. Men finns det hjärterum 

så finns det ju... ni vet... Som vanligt var 
det broder Stellan Hartman som visade 
sina kulinariska talanger och serverade 
en superb trerätters middag.

Kenneth Jönsson, som recipierade 
i lärlingegraden för drygt 30 år sedan, 
kunde konstatera att idag kändes det 
nästan som att recipiera på nytt. Lika 
omtumlande. Kenneth citerade Ord-
förande mästaren i S:t Andreaslogen 
Henrik Tavast i Jakobstad, broder Jan-
Erik Björk, som vid sin installation sade: 
”Den stora skillnaden mellan den första 
receptionen och kvällens installation är 
att efter den första gången kändes det 
som om allting var undan. Denna gång 
är allting framför”.

Kenneth har under årens lopp, trots 
ett uppehåll då han bodde utomlands, 
hunnit inneha flera olika ämbeten. Före 
utlandsvistelsen var han Talman och se-
nare fick han möjligheten att vara För-
ste Bevakande Broder och sedan ledde 
vägen upp på podiet som Deputerad 
mästare. Kenneths medverkan i motor-
cykelmurarna Rasslande Kedjan är nå-
got som gett honom en bred bild hur 
det fungerar i olika delar av vår Orden. 

Under sitt måltidstal riktade Kenneth 
ett stort tack för det förtroende han fått 

och lovade att han kommer att göra så 
gott han kan, så att så många som möj-
ligt, helst alla, skall känna sig välkomna 
i vår loge. ”Nu är det upp till bevis om 
jag kan infria era förväntningar”, skrat-
tade han. 

Samtidigt riktade Kenneth även ett 
stort tack till den tidigare Ordförande 
mästaren i SJL S:t Henrik, broder Sven 
Mattsson för andan i logen han skapat. 
Svens bakgrund från teatern, gjorde att 
han var duktig att regissera samman-
komsterna till alla bröders glädje. 
 Under sin tid som Ordförande mästare 
recipierade Sven 85 bröder. Något som 
 Kenneth säger vara svårt att uppnå, 
ännu mindre överstiga. Framförhållning 
inför morgondagen har varit en hjärte-
sak för Sven. ”Nu är det min tur att 
fortsätta förvalta och utveckla arbetet”, 
konstaterade Kenneth och fortsatte: Vi 
har cirka 250 själar som alla förväntar 
sig något unikt. 

Slutligen får alla vi bröder höja våra 
glas, och inför framtiden, önska broder 
Sven och broder Kenneth; välgång – och 
det gör vi broderligen!  

TexT: PatriK sundell, iV-V

FOTO: tony rosenBlad, Vii

Från höger andra faddern fOM Sven Mattson, OM Kenneth Jönsson, KM Tom Waselius,  
första faddern Guy Catani.
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Världen har aldrig materiellt 
varit i så gott skick som nu. 
Det gäller såväl ekonomi 
som livslängd, hälsa, energi 

och mat. Mänskligheten har aldrig varit 
så rik och produktiv som nu. 

Vi har mer än hundrafaldigat vår 
ekonomi under de senaste 200 åren. De 
fattigaste har det fortfarande tufft, men 
Världsbankens statistik visar att då man 
så sent som 1981 hade en fattigdom 
på 44 procent av världens befolkning 
så var den år 2015 under 10 procent. 
Absolut fattigdom definieras idag som 
en daglig inkomst på under 1,9 dollar. 
Samtidigt har jordens befolkning ökat 
från 3 miljarder 1960 till 7,5 miljarder.

Vår livslängd har ökat markant. För 
100 år sedan förväntades en person i 
Indien eller Sydkorea uppnå en ålder av 
23 år. Idag förväntas en indier leva till 
69 år och en sydkorean till över 90 år. 

Tack vare en mängd förnybar energi 
får vi elektricitet nästan var som helst 
på jorden. T.o.m. Afghanistan, som år 
2000 endast tillgodosåg under en pro-
cent av befolkningen med el, tillgodo-
ser nu över 80 procent av befolkningen. 

När det gäller mat så var andelen 
undernärda i världen år 1991 ca 20 
procent medan den idag är under 10 
procent. 

Således lever vi i varje fall statistiskt 
sett materiellt bättre än någonsin tidi-
gare. 

Men, finns här en baksida? Hur 
ser det ut med den andliga biten i vår 
värld? Blir vi allt mer passiva då det 
gäller det humana? Bryr vi oss mer om 
varandra än tidigare?

Skiss till vapensköld för  Kenneth Jönsson

Nummer  1337   2 sköldar  (Åbo)   Recepieras 5.2.2011          Her. TCB/GN
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Vårt frimureri behövs 
mera än någonsin

18 januari 2018

    OM Kenneth Jönsson

Min bild är klar. Vårt frimureri behövs 
mera än någonsin. Möjligheten att kun-
na gå på loge och lugna ner sig, uppleva 
vackra ritualer och fundera på sitt eget 
inre är något av det finaste jag kan tänka 
mig. Brödragemenskapen är fantastisk.  

Här vill jag gärna dela med mig de 
ord som skrevs av en tidigare OM i SJL 
S:t Henrik, senare även Kapitelmästare i 
SCF, broder Erkki Wänninen. Han skrev 
såhär i en artikel i Föreningsbandet år 
2000:

”Vi får hoppas att det traditions-
bundna frimureriet får leva sitt liv i 
dagens materialistiska värld för sin 
uppgift, för andlig tillväxt och själslig 
förkovran i det godas tjänst. Vi bör även 
kunna vidarebefodra det frimureriska 
budskapet till våra efterkommande. Ett 
stort ansvar vilar därför på våra axlar. Vi 
kan förändra, men ändå bevara och vi 
kan bygga vår tillvaro på tradition och 
erfarenhet, men också vara öppna för 
anpassning och förändring. Vi måste 
vara beredda att ge för att få”

Under det senaste Slush-mötet i 
Helsingfors i november fick vi ett nytt 
motto: ”No normal has ever changed a 
dam thing”. Det kan fritt översättas med 
”Det sedvanliga förändrar ingenting”. 

Vi i Åbo har haft förmånen att besökare 
säger att de känner sig starkt välkomna 

i vår loge. Man kommer gärna på nytt. 
För att kunna upprätthålla den känslan 
som har skapats av tidigare ämbetsmän 
ser jag att vi i fortsättningen ändå behö-
ver öva ritualerna ytterligare. Vi har som 
ämbetsmän en otroligt viktig roll i hur 
vi framför våra roller. 

Tänk om vi äntligen kunde ordna det 
så att rörelsehindrade får det lättare att 
ta sig till logen. Kanske en hiss eller lik-
nande. Det finns ett schakt och faktiskt 
redan en kostnadsplan för ändamålet.

Det är också glädjande att kunna 
berätta att föreningen S:t Henrik nu 
får köpa utrymmet i hörnet av Östra 
Långgatan och Kaskisgatan där vi så 
småningom får inreda ett refektorium 
och kanske andra utrymmen för vår 
verksamhet. 

Jag önskar att vi alla skall fortsätta 
trivas. Att vi trivs så bra att nya bröder 
söker oss eftersom vi också utåt visar att 
vi gör något gott. Med oss själva och i 
vår omgivning. Visar att vi har ett stort 
hjärta och att vi kan hjälpa andra att 
se och finna ljuset. Vi behöver varandra 
och världen behöver oss.

Jag vill avsluta med orden från Gab-
riellas sång från filmen ”Såsom i him-
melen”.  

TexT: Kenneth Jönsson,  

   om För s:t Johannes logen s:t henriK

Det är nu som livet är mitt
Jag har fått en stund här på jorden 
Och min längtan har fört mig hit
Det jag saknat och det jag fått

Ska jag leva som jag vill 
Jag vill känna att jag lever
Veta att jag räcker till 
Jag vill känna att jag räcker till
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När Jesus fick frågan ”vem är min 
nästa” svarade han genom att 
berätta en historia, nämligen 

liknelsen om den barmhärtige sama-
riern. Händelseförloppet torde vara 
bekant: en man blir överfallen av rö-
vare och lämnad svårt misshandlad 
vid vägkanten. Såväl en präst som en 
tempeltjänare som kommer gående 
längs vägen skyndar förbi. Istället är det 
en samarier, som stannar och hjälper.  
Samarierna och judarna hade egentligen 
gemensamma förfäder, men de hade 
blivit bittra fiender. Därför var det en 
provokation av Jesus att utse sama riern 
till hjälte: de gränser och värderingar 
som vi människor drar upp skall inte 
få begränsa vårt ansvar för varandra.

En detalj som vi lätt missar är att 
 Jesus efteråt frågar ”Vem var den slagne 
mannens nästa?” Att vara någons nästa 
är en ömsesidig relation: både den som 
hjälper och den som blir hjälpt är en 
medmänniska i behov av andra. Jag tror 
att det här är en utmaning för många av 
oss, som har fått växa upp i ett tämligen 
tryggt välfärdssamhälle. Vi har svårt att 
erkänna att vi behöver andra. Vi vill 
gärna tänka att vi har klarat oss själva 
och inte legat någon till last.

Men är meningen med livet verkli-
gen att inte behöva någon annan? Är 
inte den stolta ensamheten och ”self-
made-man”-attityden tvärtom hand-
lingsmönster som förkrymper livet?

Välgörenhet är ett vackert ord, men 
det kan ibland få en slagsida av över-
sitteri och högmod över sig. Den som 
idkar välgörenhet är den resursstarka 
individen, som inte behöver något av 
andra. Den som är föremål för välgö-
renhet skall däremot vara en passiv 
mottagare som visar sig ödmjukt tack-
sam.

När vi reflekterar över vårt förhållan-
de till flyktingar, asylsökande och andra 
hjälpbehövande tycker jag det är viktigt 
att inte bara se oss själva som givande 
part. I alla verkliga människomöten har 
vi också något att få. Det är också vik-
tigt att den som nu behöver hjälp kan 
få känna att han eller hon får ge något 
tillbaka: kanske genom att berätta om 
sin kultur, bjuda på mat från hemlan-
det eller hjälpa med något praktiskt.

Att vara en nästa innebär att möta sin 
medmänniska ansikte mot ansikte. Det 
kan inte ske om vi sätter oss själva på 
en piedestal och ser ner på de stackars 
hjälpbehövande. Att visa gästfrihet, vare 
sig som individ eller som nation, in-
nebär att ta en risk. Vi öppnar vår dörr 
eller våra gränser för någon som kom-
mer utifrån, och hälsar: Välkommen! 
Känn dig som hemma! När vi tar emot 
gäster visar vi att vi är intresserade av 
deras liv genom att samtala med dem 
och visa vår beredskap att lära oss något 
nytt och viktigt av dem.

Att vara en gäst för också med sig 
ansvar. Att få stiga över tröskeln till ett 
hem är ett stort förtroende, som vi be-
höver handskas varsamt med. Som gäst 
skall vi respektera värdparet och deras 
hem. Vi kan inte okänsligt följa våra 
egna sedvänjor, utan att försöka vara 
lyhörda för värdarnas förväntningar. 
Samtidigt skall vi inte behöva be om 
ursäkt för vem vi är och inte heller be-
höva förvandlas till någon annan för att 
accepteras. Som gäster är vi ”främman-
de” – annorlunda, men inte fiender. De 
som nu är våra främmande är våra po-
tentiella vänner i framtiden.

Lösningen på världens problem är inte 
att alla nödställda flyttar till Europa. Vi 
kan inte som enskilda individer eller 
som nation hjälpa alla som behöver 
hjälp. Den primära målsättningen bör 
vara att människor skulle beredas en 
trygg framtid och utkomstmöjligheter 
i sitt eget land. Men alla har inte möj-
lighet till det. De som kommer hit skall 
vi inte betrakta som en belastning, som 
tär på våra resurser. Tvärtom borde vi 
eftersträva att de så fort som möjligt 
kunde få känna att de bidrar till det 
gemensamma goda livet genom att ar-
beta och bygga upp samhället. Då möts 
vi på samma plan, och en gång kanske 
det är vi som behöver hjälp av andra.

Björn Vikström, Biskop i Borgå stift

Varje människa är 
en medmänniska

    Björn Vikström
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ANATOMISKA 

TEATERN 

GRAD I 
Lördagen den 21 april 2018 kl 13.00 hos  

St. Henrik i Åbo 

Alla bröder hälsas välkomna till Anatomiska Teatern för 
frimurare. Se några centrala moment ur I:a gradens ritual som 
varvas med förklaringar om symbolik, historik och filosofi. En 

omfattande specialinstruktion i I:a graden, späckad med kunskap 
om den konungsliga konsten. Diskussion under brödramåltiden. 

 
ANMÄLAN 1 - € 30.- 

Anatomiska Teatern & middag. 
Två akter med förfriskningar  
i pausen samt brödramåltid 

  

ANMÄLAN 2 - € 10.- 
Endast ”Anatomiska Teatern”.  

Förfriskningar i pausen 

KLÄDSEL: mörk kostym och gradband/murslev. 
ANMÄLAN: görs på nätet  eller till FCM Rickard Skog via e-post: 

Rickard.skog@frimurarorden.fi  
BETALNING: till konto FI05 1725 3000 016465 (märkt ”AT” + namn). 
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    Verksamheten innan år 1717

Det var på detta ställe ett antal loger samlade sig på 
Johannedagen 1717 och grundade storlogen i London. 
Denna berömda krog som inte mera existerar fungerade 
som logeutrymme på denna tid. Logerna tog sitt namn 
på basen av sitt samlingsställe. Logen som hade här sitt 
säte hette följaktligen ”Gåsen och Halstret”.

Frimureriets ideologiska rötter

Frimurarverksamhetens källor har man  
sökt länge, ungefär som letandet  efter 
 Nilens källor på 1800-talet. Nilen 
 lyckades man med, men beträffande 
frimureriet  saknas ett slutligt svar. På 
basen av till gängliga splittrade upp-
gifter kan man fastställa olika historiska 
 detaljer. Utgående från tillgängliga 
 dokument kan man bygga en modell, 
som är tillräckligt vederhäftig och 
sannings enlig.

Frimureriet i sin nuvarande form sägs ofta ha 
fått sin början år 1717, när ett antal loger 
i London började samordna verksam heten. 
Om det fanns något att koordinera på den 

tiden, har det uppenbarligen funnits aktiviteter 
 innan det s.k. begynnelseåret 1717. Vad vet vi då om 
verksamheten innan det berömda mötet på puben 
Gåsen och Halstret midsommardagen (24.6) 1717. 
Vad kan man räkna som frimurarverksamhet? Vilka 
kännetecken borde aktiviteterna ha? Här är några 
utmärkande drag.

Verksamhet bör omfatta initiationsriter, alltså 
att personen invigs religiöst eller socialt till ett nytt 
sammanhang. Initieringen hänför sig närmast till en 
övergångsrit. De mest spridda initieringsmönstren i 
världen är riter vid vuxenblivandet. Ett nutida ex-
empel på detta är skriftskolan och nattvardsgången.

En annan obligatorisk del av verksamheten är 
självutveckling. I forna tider var utvecklingen kopp-
lad till yrkesverksamheten, men senare i första hand 
till andlig förkovran. Inom frimureriet talar vi om 
operativ och spekulativ verksamhet.

Den tredje viktiga komponenten är välgörenhets-
aspekten. Den berörde tidigare i första hand egna 
medlemmar samt deras änkor och barn.

Det finns andra kännetecken, men dessa är de 
viktigaste.

Världshistoria känner till många olika initiationsriter. 
De för oss mest kända torde vara från det forna Egyp-
ten. Mika Waltari har i sin bok, “Sinuhe Egyptiern”, 
noggrant beskrivit hur invigningen till präst gick till. 
Den världsberömda frimuraren Manly P Hall påstår 
t.o.m. i olika skrifter att frimurarverksamheten har 
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Första uppslaget ur Anderson Constitution första upplaga från år 1723. Förutom celebriteterna på bilden finns det 
många intressanta frimureriska detaljer om man tittar noggrannare. Mest framträdande är byggnadskonstens fem 
ordningar och Pythagoras teorem. På den högra sidan kan man uppmärksamma frimurarnas egen tideräkning. 
1723 motsvarades av år 5713.

fått sin början i det forna Egypten. I många byggnader 
där loger verkar idag finns det rikligt med referenser 
till det forna Egyptens arkitektur och symbolik. Men 
jag påstår inte, att våra rötter är så långt i det förflutna, 
även om det skulle vara frestande att bygga på de här 
teorierna om verksamhetens urkälla. Beviset måste vara 
på en mera stabil grund.

Gamla dokument, som på olika sätt beskriver verk-
samhet som torde kunna betraktas som frimurerisk, har 
huvudsakligen hittats på de brittiska öarna. Det gemen-
samma namnet på dessa dokument är “Old Charges” 
eller ”De gamla skyldigheterna”. En hel hop av de här 
regelsamlingarna har hittats. Omkring 100 utförliga och 
en stor mängd mera begränsade. De första dokumen-
ten i denna kategori går tillbaka till år 1390. Det är 
det så kallade “Halliwell Manuscript (Regius Poem)” 
som förvaras på British Museum. I det här dokumentet 
förklaras exempelvis hur verksamheten hade kommit 
till de brittiska öarna på 900-talet. Sant eller saga? Av 
manuskriptets namn kan man utläsa att dokumentet är 

skrivet i versformat, för att på detta sätt lättare kunde 
memoreras. 

Efter året 1390 ökar antalet dokument kraftigt. Från 
kung Henry VI:s och Elisabeth I:s dagar (1425–1550) 
har man hittat flere dokument som beskriver verksam-
heten. De viktigaste av dessa är “Cooke Manuscript” 
från år 1490. I det här skedet motsvarar dokumenta-
tionen redan mycket långt de förhållanden som James 
Anderson publicerade år 1723. Bakgrundsberättelserna 
och förfarandena är uppenbarligen härledda ur de här 
dokumenten. De var redan 200 år gamla när Anderson 
publicerade dem som verksamhetsformer för en refor-
merad, nybildad storloge.

Efter detta finns det sedan mycket dokumentation 
om frimurarverksamhetens begynnelse. Just innan 
 James Anderson publicerade sitt verk, hade också andra 
publicerat nya uppdateringar av de här gamla reglerna. 
Så det finns mycket dokumentation tillgänglig från åren 
1390–1717.
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Vad kan vi dra för slutsatser av den dokumenterade 
verksamheten?
Olika slutsatser kunde vara:
• På de brittiska öarna fanns det frimureri redan  

år 1390.
• I begynnelsen har aktiviteten varit mera omfattande 

i Skottland och på Irland än i England.
• Den första tiden fanns det i Skottland loger förutom 

för män även loger för både kvinnor och män. 
•  Under midsommarmötet år 1717 ville man harmo-

nisera verksamheten, eftersom formerna uppenbar-
ligen varierade t.o.m. inom logerna i London.

Till detta måste det dock tilläggas iakttagelser som 
blandar om helhetsbilden. Här ovan har jag beskrivit 
verksamheten på de brittiska öarna. Men esoterisk akti-
vitet fanns också på det europeiska fastlandet. Redan år 
1459 publicerades i Strasbourg en samling regler, som 
redan då reglerade den lokala frimureriska aktiviteten. 
Det var cirka 250 år innan det berömda mötet hölls i 
London år 1717.

År 1616 publicerades i Tyskland en kuriös bok kall-
lad «Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz» d.v.s 
Christian Rosenkreutz alkemiska bröllop. Ur den här 
publikationens ideologi uppstod det s.k. rosenkreutze-
riet. Boken beskriver människans transmutation (för-
ändring) till en bättre människa. Mångsysslaren Francis 
Bacon, som var en upplysningstidens budbärare på Eli-
sabet I:s och Jakob I:s tid, är känd för att ideologiskt ha 
varit en rosenkreutzare. Idéerna på kontinenten hade 
alltså redan på 1620-talet blandats med örikets gamla 
tradition.

Uppgörelsen mellan Skottland och England ledde 
också till att ett stort antal jakobiter flydde till Frank-
rike. Med dessa flyktingar överfördes även det skotska 
frimurare arvet till Frankrike och till Centraleuropa. Den 
gemensamma nämnaren för de frimurarsystem som 
uppstod på kontinenten är att det byggde på en stark 
kristen grund. Europa blev frimurarsystemens smältugn. 
James Anderson-statuterna översattes i snabb takt till 
franska, varvid en deistisk livssyn (kunskap om Gud 
inte kan utvinnas ur religiösa läror utan endast ur män-
niskans naturliga moral) rotade sig också i Europa. Allt 
detta till den katolska kyrkans stora harm. 

På samma sätt spreds frimuraridéerna till USA. De 
baserade sig på James Andersons regler från år 1723. 
I Förenta Staterna gjordes en lokal version av boken 
redan år 1734. Genom den publikationen spred sig 
ideologin snabbt över hela kontinenten. Ur den här 
amerikanska versionen skapades senare den s.k. Webb-
ritualen, som är utgångspunkt också för de finska blå 
logernas ritual.

LiStA öveR ReFeReNSeR:

(1) Hall, Manly P; Freemasonry of the Ancient 
Egyptians, ISBN 0-89314-803-2

(2) The Halliwell Manuscript, 1390,   
ISBN 978-1503080553

(3) The Later Gothic Manuscripts,1490,  
ISBN 978-0905203041

(4) Anderson Constitution, 1723,  
ISBN  978-1162569222

(5) Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis 
and The Chymical Wedding of Christian 
Rosenkreutz, 1616, 

 ISBN 978-1848460041

Till Sverige kom frimureriet från fastlandet, inte från de 
brittiska öarna. År 1735 hölls en session i Stockholm 
enligt fransk modell. Den första officiella logen grunda-
des i Stockholm år 1737 med fullmakt av den franska 
stormästaren. På 1770-talet skapade kanslirådet Carl 
Friedrich Eckleff den första versionen av det så kallade 
svenska systemet. Hans källor var främst ritualer från 
Frankrike, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Den största förändringen i det svenska frimurarsys-
temet började när Hertig Carl blev stormästare år 1774. 
Han skapade det nuvarande 10-gradiga systemet som 
används i alla nordiska länder samt i norra Tyskland. 
Det bör noteras att många finländare framförallt från 
Åbo-trakten spelade en central roll i det här arbetet med 
ritualen. Dessa esoteriskt orienterade finländare funge-
rade också i olika skeden som hertigens andliga tränare.

Vandringen på frimurarstigen bröts under den ryska 
tiden. Efter parentesen startade verksamheten i snabb 
takt på många håll. Snabbast var samfrimurarna som 
kom igång 4 oktober1920. De finska brödernas Suomi 
logen grundades 18 augusti 1922. Den arbetar enligt 
den amerikanska modellen och hade från början kän-
da medlemmar så som Jean Sibelius. Våra egna brö-
der var också tidigt aktiva inom föreningen Granaten-
hjelm, som ett resultat av detta återupptogs arbetet i S:t 
Johannes logen S:t Augustin 3.4.1923.  

TexT: gunnar nyström, X, Fstm
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Jag träffar Lasse i hans hem i Gäddviken. 
Det är nu en bruten broder. En rygg-

åkomma ger ständig värk i rygg och ben. 
Broder Lasse är i stort sätt bunden till hem-
met.

Han föddes år 1935 i Forssa. Men re-
dan tre år senare flyttade han med mor och 
mormor till Helsingfors. I Tölö folkskola 
trivdes han inte. Kriget kändes som en be-
frielse. Lasse fördes som krigsbarn till Sve-
rige. Hans Sverige-pappa var riksbankschef 
i Karlstad.

– Jag har bara goda minnen från den 
tiden. Jag fick också se på då ”pappa” 
klädde om sig i frack och ordnar. Senare 
som vuxen fann jag hans frimurarsköld. 
Han hade grad X och var räntmästare i 
Värmländska Provinsiallogen.

Under mellanfreden bar det hem igen. Men 
snart tillbaka till Sverige med tåg via Hapa-
randa. Lasse sov på hatthyllan. I krigets 
slutskede kom han hem till Helsingfors, 
lagom för att uppleva decemberbombar-
demangen. Hans mamma var frivillig luft-
värnslotta. Nu och då fick Lasse vara med 
uppe på taket och spana efter fientligt flyg.

Skolgången gillade Lasse fortfarande 
inte. Vid fyllda 15 år ville ha ge sig i väg 
till sjöss, men mamma förbjöd. Då tog han 
ändå båten till Stockholm och sökte jobb. 
Så växlade det mellan olika ströjobb i Fin-
land och på Svenska Siemens reklamavdel-
ning i Stockholm. Bolaget skickade honom 
till Berlin där han lärde sig grunderna i gra-
fisk formgivning. Lärlingeprovet.

Småningom blev det Finland igen. Lasse 
jobbade i 24 år på Nokia. Gesällprovet. 
Och så blev det dags för den egna firman 
Design trio. Mästareprovet. I fjol lades fir-
man ner.

Frimurare
Lasse blev frimurare år 1983. På den första 
inviten var svaret ett hastigt nej. Men efter 
flera påstötar under en längre tid blev det 
ja. Sedan var han talman, bevakande bro-
der och deputerad mästare i St Augustin.

– Men jag ville mera. Tillsammans med 
Tor Ahlstedt grundades Frimurarklub-
ben Symbolen. År 1993 duplicerade vi 
ett info-blad till klubbens medlemmar. 
Och rätt snabbt till alla Hfors-bröder. 
Och småningom till hela Orden. 

Tidskriften Föreningsbandet hade fötts. 
Och Lasse blev dess roderman i många år.

Heraldiken
Tidigt intresserade sig Lasse för heraldiken. 
När Stor Capitlets heraldiker Tom Bergroth 
ville ha en amanuens var svaret jepp. Rätt 
snart blev Lasse utnämnd till heraldiker 
med ansvar för planeringen av brödernas 
riddarsköldar.

– Av pojkarna är somliga på alerten 
när åttonde graden närmar sig. Det var 
många givande dialoger. Men ibland 
fick jag vara lite härsken. Och vissa fan-
tasifulla idéer kunde inte heraldiseras. 
Två bröder hörde aldrig av sig. Då gjor-
de jag sköldarna efter mitt eget huvud.

Under en pilgrimsvandring i Skara i Sverige 
träffade Lasse en präst som var frimurare. 
I diskussionen berördes Lasses behov av 
en sköldmålare. Han fick tipset om Simo 
Heinonen. Det ledde till ett tätt samarbete.

Byggnaderna
En dag stod kanslichef John Nieminen och 
Lasse utanför Ordenshuset. Det var ingen 
prydlig innergård. Kapitelmästare Patrick 
Stelwagen kom vandrande. Lasse sköt från 
höften.

– Jag vill göra någonting åt ingången 
och balkongen
– Ok, gör en skiss.

Sedan skedde det snabbt; ytterdörren, 
gårdsfönstren, biblioteket, refektoriet och 
trappuppgången. Simo Heinonen lärde sig 
allt om blyglas. Och av bara farten smycka-
des också Villa Lejonhufvud i Ekenäs.

Hobby
Ända sedan barndomen har Lasse byggt 
modeller. Och som pensionär finns det 
mera tid för den hobbyn. Också om det är 
svårare att måla med darrande händer. Nu 
är det flygplan som gäller. Han har en be-
tydande samling av alla plan som använts 
i Finland. Och varje modell har en historia; 
pilot, uppdrag och bakgrund.

Lite vemodig lämnar jag Lasse. Han kan 
inte mera besöka logen. Men han hälsar 
till alla bröder.

– Jag är med i andanom. 

TexT OCh FOTO: Peter heinström, X

hans bomärken är be-
ståen de glädjeämnen i 
vår sjätte fördelning av 
SFMO. lars hedman har 
först som layoutare och 
sedan både som redak-
tör och grafisk formgivare 
skapat vår tidning Före-
ningsbandet. Som Stor 
Capitlets heraldiker har 
planerat över 300 riddar-
sköldar. Och han har 
planerat och genomfört 
fönster- och takutsmyck-
ningarna i Ordens huset 
vid Nylands gatan och i 
Villa Leijon hufvud.

Vem är där?

    Porträttet
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I vår logelokal har vi symboliskt 
återskapat Salomos tempel. Det 

är självklart sinnebilden för det 
fullkomliga byggnadsverket och 
ägnat Den Trefalt Store Byggmästa-
ren, det mest fullkomliga. Redan i 
Bibeln nämns ju att Salomos bygg-
mästare förberedde tempelbygget 
så gediget att man, efter att sten-
blocken fraktats från stenbrottet, 
inte behövde metallverktyg för att 
sammanfoga stenkuberna. De satt 
som det skulle, de var de fullkom-
liga. 

Liksom Salomos tempel är före-
bilden för själva logelokalen är de 
enskilda byggstenarna förebilder 
för bröderna – målet står klart. 

Formen för bygget, rummet, är 
den samma som för Jerusalems 
tempel. I vissa loger kan man till 
och med se antydningar och rena 
visualiseringar av Bibelns beskriv-
ning.  

För många loger har skapandet av 
själva logelokalen varit den första 
stora utmaningen, som man sedan 
alltid löst på ett lyckat sätt. Den an-
dra utmaningen, det inre templet, 
det blir ju aldrig klart. Under sena-
re år har flere nya brödraföreningar 
och loger uppstått i Finland och de 
har stått inför samma utmaningar 
som brödragenerationer innan. 
Jag har haft ett särskilt intresse 
för S:t Johanneslogen Korsholms 
historiska ”lokalproblem”. Delvis 
eftersom jag tidigare forskat i en 
av grundarnas, professor Karl Hed-
mans liv och gärning, dels för att 
jag tjänstgjort i det som kom att 
bli brödraföreningens tillfälliga 
hemviste – Österbottens museum 
i Vasa – och min chef där skulle 
senare bli min fadder när jag blev 
frimurare. 

I museet finns, för våra förhål-
landen, något så unikt som Fri-
hetskrigets minneshall. Den är 
museigrundarens och donatorns 
Karl Hedmans viktigaste politiska 
testamente. Han nämner i brev att 

projektet var hans ”protest mot 
likgiltigheten Finlands folk hade 
visat oss för dem som räddade oss 
från undergång”. Hallen, som är en 
skapelse i pangermansk tradition, 
har sina förebilder i Walhalla ut-
anför Regensburg (invigd 1842), 
ett tyskt Panteon för tyska (kultu-
rens) stormän. I Vasa återskapade 
Hedman detta, i mindre finländsk 
skala och knutet till frihetskriget. 
Han planerade, och beställde tio 
bronsbyster, i en klassisk tradition 
med romerskt bara skuldror, av 
några av landets främsta skulp-
törer. De avbildade var särskilt 
utvalda, Mannerheim och Svin-
hufvud givetvis, men också andra 
viktiga män, den vita armens ge-
neraler och andra män som gjort 
en särskilt stor insats i kriget. De 
uppställdes på höga mahognypie-
destaler, som en av skulptörerna, 
Emil Wikström, formgav. Fonden 
i det sakrala rummet upptas av ett 
stort fönster med en fosterländsk 
glasmålning signerad Henry Erics-
son. I salen hänger för övrigt Öst-
erbottniska kompanifanor och en 
av de mässingskronor som ryssarna 
förde bort från Gamla Vasa kyrka 
under Stora Ofreden 1714 och som 
Hedman lyckades återköpa, med 
hjälp av Finlands Moskvaambas-
sad, av bolschevikerna 1930. Mat-
tan har Mannerheim hämtat med 
sig från sin kaukasiska resa.

I detta rum arbetade under ett 
antal år de österbottniska frimu-
rarna, i en värdeladdad och sakral 
miljö. Verksamhetens första lokal 
hade varit Handelskammarens 
lokal, men den visade sig vara 
rätt olämplig eftersom den sam-
tidigt var öppen för andra gäster. 
Hedman bjöd då in bröderna till 
museet (som jämte Minneshal-
len, hade invigts av Republikens 
President Relander 30.6.1930) att 
hålla mötena i museet. Det första 
mötet hölls där den 5 januari 1931. 
Verksamheten pågick i de här lo-
kalerna till november 1932 och 
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Bästa Broder
Skärvik Design har olika inrednings produkter av 
högsta kvalitet med maritimt tema som passar 
till t.ex hemmet, stugan, båten eller som gåva.

– dekorationskuddar
– lakan
– örngott
– badrockar
– handdukar kökskollektion
– tyger etc…

Nu erbjuder jag er mina bröder -20% rabatt  
på alla dessa produkter. Vi har en nätbutik  
www.skarvik.fi  var man kan beställa tryggt  
och säkert via maksuturva.

När ni gjort er beställning så skriv i rutan,  
ange kupongkoden: Sfmo då får ni -20  % 
rabatt på de produkter ni beställt.

Skärvik Design donerar 5 % av nätbutikens 
inköp till för att rädda Östersjön.

Robert Vilén 
0400 221565 
robert@skarvik.fi

avslutes kanske främst för att broder Karl Hedman gått till 
den Eviga Östern redan våren 1931. O Henry Steenstrup höll 
parentationen i just den här lokalen. 

Nu skulle man emellertid finna en ny lokal – och det lycka-
des i (nästan) grannkvarteret. Av Harry Schaumans sterbhus 
hyrde man i juni 1932 en lämplig lokal vid Strandgatan 4 och 
därmed kändes verksamheten så pass stabil att man i septem-
ber i en skrivelse till Ordens Visaste Stormästare, anhöll om att 
få grunda en Brödraförening med namnet Korsholm. Följande 
år, den 16 januari utfärdades tillståndet och den 28 april 1933 
invigdes lokalen högtidligt. Under krigsåren låg verksamheten 
nere, som all frimurarverksamhet i landet och när de skulle 
återupptas igen, var föreningen hemlös. Det första samman-
trädet efter kriget hölls den 12 november 1945 i Österbot-
tens museums Minneshall. De följande sju åren använde sig 
brödraföreningen av museet som sammanträdeslokal. Även 
om det var en högtidlig miljö var det ett krävande arbete att 
”städa” både innan och efter mötena. Medlemsantalet steg och 
med det utökades lokalbehoven och snart – 1952 – stod man 
inför en flytt igen, denna gång till Vasa teaters hus. 

Ett bestående minne, och synligt för den som är skarpögd, 
finns kvar av den tid de österbottniska frimurarna höll sina 
sammanträden i Frihetskrigets minneshall i Österbottens 
museum. En av förgrundsgestalterna och en av de drivande 



bakom att verksamheten etablerades i Vasa, professor Karl 
Hedman, ligger nämligen begravd i byggnadens stenfot. Han 
och hans hustrus, Elin Hedmans (född Hasselblatt), urnor 
har funnit sin sista viloplats mitt under det stora fönstret med 
glasmålning. På den yttre sidan, mot Mariepark och havet, kan 
man än idag se den diskreta och anspråkslösa granitplattan 
som upptar frimurarsymbolerna för Karl Hedman (mursleven 
och vinkelhaken) och initialerna E M E H för hans hustru 
Elin Hedman. 

TexT: Berndt arell, X
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Sjömurarträffen sommaren 2018
Sjömurarträffen arrangeras lördag – söndag den 14–15 juli på Nagu 
Själö. Själö har dystra anor från 1600-talet, då bl.a. spetälska isolerades 
på holmen.

Alla båt- och bilburna bröder med familjer och intresserade vänner är 
välkomna. Det finns tillgång till ett antal rum för övernattning på Själö. 
För deltagare med egen båt finns två alternativa bryggor: förnyad 
brygga vid östra sidan i Lembergsviken nära kapellet alternativt västra 
Postbryggan, där också förbindelsebåten angör. För bilburna går 
förbindelsebåt från Nagu kyrkby och från Åbo till Själö. Kartor med 
infartsrutter samt förbindelsebåtens tidtabeller finns tillgängliga senare 
under våren. 

Det traditionsenliga programmet inleds kl 13.00 med välkomstdrink 
varefter sedvanligt program med guidning till kapellet och sjukhus-
området, körsång, föredrag om Skärgårdshavets forsknings institutets 
verksamhet på Själö och fri sjömurarsamvaro. På söndags förmiddagen 
har vi gudstjänst i det gamla speciella kapellet inrett med tanke på 
spetälska.

Pris för arrangemangen samt måltiden, som består av förrätt samt 
varmrätt och kaffe 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 hamnkontoret.

Anmälningar till Krister.Santanen@gmail.com, tel. 040 500 4787, som 
bekräftas genom inbetalning av måltid på sjömurarnas eget 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	  2018	  
	  
Sjömurarträffen arrangeras lördag - söndag den 14 - 15 juli på Nagu Själö. Själö har dystra anor 
från 1600-talet, då bl.a. spetälska isolerades på holmen. 
 
Alla båt- och bilburna bröder med familjer och intresserade vänner är välkomna. Det finns tillgång 
till ett antal rum för övernattning på Själö. För deltagare med egen båt finns två alternativa bryggor: 
förnyad brygga vid östra sidan i Lembergsviken nära kapellet alternativt västra Postbryggan, där 
också förbindelsebåten angör. För bilburna går förbindelsebåt från Nagu kyrkby och från Åbo till 
Själö. Kartor med infartsrutter samt förbindelsebåt tidtabeller finns tillgängliga senare under våren..  
 
Det traditionsenliga programmet inleds kl 13.00 med välkomstdrink varefter sedvanligt program 
med guidning till kapellet och sjukhusområdet, körsång, föredrag om Skärgårdshavets  
forskningsititutets verksamhet på Själö och fri sjömurarsamvaro. På söndagsförmiddagen har vi 
gudstjänst i det gamla speciella kapellet inrett med tanke på spetälska. 
 
Pris för arrangemangen samt måltiden, som består av förrätt samt varmrätt och kaffe 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 hamnkontoret. 
 
Anmälningar till Krister.Santanen@gmail.com, tel. 040 500 4787, som bekräftas genom inbetalning 
av måltid på sjömurarnas eget 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. 
 
 
 
 
 

    Vi ses på Själö 14–15 juli
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Det var en sömnig men ivrig liten 
skara samling augustinerkoris-
ter som i morgondiset möttes 

under Mannerheims staty i Helsingfors 
för att åka vidare mot Åbo hamn. Där 
förenades gruppen med St. Henriks 
Sångare från Åbo och sångare från Öst-
erbotten för att i arla morgonstund åka 
över till Mariehamn.

Två frimureriska välgörenhetskon-
serter var aviserade i St. Görans kyrka 
i Mariehamn, den första med Kaj-Erik 
Gustafsson på orgel och solosång av 
barytonen Harry Dahlström, den andra 
därpå följande dag med uppträdanden 
av ovan nämnda tillresta korister ytter-
ligare förstärkta av den på Åland ver-
kande frimurarekören C.A.R.L.

Nordiska konserter
Välgörenhetskonserten i Mariehamn var 
den senaste i en lång räcka av konser-
ter som kören inom den Svenska Fri-
murareordens sjätte fördelning – Stor 
Capitlet i Finland – givit i både natio-
nella och skandinaviska sammanhang. 
Målsättningen har varit att synliggöra 
frimurerisk verksamhet genom att på 
konserterna presentera en repertoar av 
verk komponerade av frimurare såsom 

W.A. Mozart, Jean Sibelius, Jack Matts-
son och Kaj-Erik Gustafsson (som rand-
anmärkning bör konstateras att Duke 
Elling tons musik ännu inte kommit med 
i repertoaren…).

Kören inom Stor Capitlet i Finland 
körde igång med den nordiska konsert-
verksamheten genom att öppna ”turnén” 
i Stockholm år 2007. Sedan följde Kö-
penhamn 2009, Oslo 2011 och Reykjavik 
2014. Nu stod Mariehamn på det själv-
styrande Åland i tur.

Mariehamn
Sjöfartsstaden par exellence mötte kören 
med en sol som brutit genom diset vid 
tidpunkten då vårt flytetyg passerade 
Långnäs. Vid anloppet i hamnen kunde 
vi notera att det stolta segelfartyget Pom-
mern flyttats för att senare komma att 
förvaras i docka och att det trivsamma 
Ålands Segelsällskap – ÅSS – stod tomt 
och övergivet i väntan på nästa säsong. 
Uppe i backen passerade vi det sevärda 
Ålands Sjöfartsmuseum, och noterade 
med tillfredsställelse att den legenda-
riska restaurangen Club Nautical kunde 
ta emot om det skulle behövas.

Solen drog sig diskret tillbaka i tid för 
övningen inför konserten. 

De Förenade Frimurare
körerna inom Stor Capitlet 
i Finland Välgörenhets
konsert i St. Görans Kyrka, 
Mariehamn 14.10.2017.

    Körerna väl emottagna i Mariehamn

Ur hand i hand 
går facklan…

Välgörenhetskonsert
De våta, dystra löven i oktoberskymning-
en avskräckte inte raska mariehamnsbor 
från att söka sig till St. Görans kyrka 
för att lyssna på körernas individuella 
och gemensamma program. Konser-
tens inramning var stämningsfull med 
Kaj-erik Gustafssons mäktigt brusande 
orgelmusik. Jean Sibelius Intrada, Opus 
111a inledde konserten och organistens 
egen komposition efter ett tema – Ramus 
Virens Olivarum – avslutade konsertens 
helhet. 

Den ålandsbördige operasångaren 
broder Mikael Fagerholm (ten) och bro-
der Harry Dahlström från Åbo stod för 
professionellt utförda solistiska inslag. 

Kaj-Erik Gustafssons komposition 
Frimurarmusik till texter ur Psaltaren in-
ledde körernas avdelning. Den moderna 
kompositionen i fem satser framfördes 
av den helsingforsiska Augustinerkören 
tillsammans med St. Henriks Sångare 
från Åbo. Orgeln trakterades av kompo-
sitören själv och Harry Dahlström sjöng 
det krävande solistpartiet med bravur.

Utgående från Waldemar Nymans 
text skrev Jack Mattsson ”Tre Solosång-
er” – Canto Cantabile, Färdpsalm och I 
Folkton. Mikael Fagerholms tenor fyllde 

Morgon i Mariehamn 15.10.2017.
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kyrkan med sköna toner till Kaj-Erik 
Gustafssons eleganta orgelackompan-
jemang.

tom Björkman för taktpinnen i den 
åländska frimurarkören C.A.R.L. (Cho-
rus Alandicus Regalis Latomorum). De 
duktiga åländska sångarna bjöd på den 
danska kompositören Niels W. Gades 
romantiska ”Morgensang” och sjöng 
kärnfullt ”Dir, Seele des Weltals” av 
W.A. Mozart. Kören hade valt att sjunga 
från kyrkans läktare medan publiken 
nere i kyrkorummet på ett synbart sätt 
uppskattade vad de hörde ”från ovan.”

”Fackeldans” är en kantat för tenor, 
manskör och orgel till text av Nino 
Rune berg. De förenade körernas diri-
gent Gunnar Döragrip ser ”Fackeldans” 
som startskottet till dagens omfattande 
körverksamhet inom sen sjätte fördel-
ningen. Verket skrevs till (den återupp-
rättade) helsingforslogen St. Augustins 
75-årsjubileum 1998.

De förenade körerna samlades i ko-
ret och sjöng entusiastiskt om ”myster-
nas förbund.” Gunnar Döragrip ledde 
taktfast musiken, Mikael Fagerholm 
stod med stor säkerhet för det solistiska 
inslaget och Kaj-Erik Gustafsson ackom-
panjerade på orgel. 

Körerna avslutade konserten med 
Finlandia-hymnen av Jean Sibelius som 
för ovanlighetens skull sjöngs till text av 
Wäinö Sola i översättning till svenska 
av Ulla Hornborg. Solas frimurartext – 
som godkändes av Sibelius 1937, tre år 
innan W.A. Koskenniemis text kom till 
– sjungs mera sällan i publika samman-
hang. Detta var ett sådant.

Förbrödring
Körerna från Riket blev synnerligen 
väl emottagna och omhändertagna av 
bröderna i Mariehamn – bröder från St. 
Johanneslogen Ledstjärnan och med-
lemmar från brödraföreningen Morgon-
stjärnan. Inte nog med att de åländska 
bröderna var instrumentella vad gäller 
konsertarrangemangen, de såg till att 
körerna försågs med vederkvickande 
kaffe innan konserten och hade orga-
niserat en välsmakande fisksoppa till 
brödramåltiden efter konserten. Som 
primus motor fungerade br. Randolph 
Bergendal, som också sågs/hördes i le-
det då C.A.R.L. uppträdde. 

Efter en trevlig måltid sågs bröderna 
från Riket styra stegen från Ordenshuset 
till residenset Hotell Cikada. De åländs-
ka bröderna torde ha gått hem.

Bomarsunds fästning
blev det huvudsakliga målet för den 
korta rundtur de gästande körerna hade 
tid med innan återresan till Riket. På 
vägen från Bomarsund gjorde man en 
avstickare till Jan Karlsgården – ett in-
tressant hembygdsmuseum väl värt ett 
besök – men museet var stängt så det 
var möjligt att betrakta husen enbart 
från utsidan. Men vackert så.

Avslutningsvis kunde konstateras, att 
bröder i norr och söder, i öster och i 
väst trivs förträffligt tillsammans. Välgö-
renhetskonserterna ger det frimureriska 
musicerandet en tilläggsdimension väl 
värd att förvalta. Helsingfors är alltjämt 
en ort där de förenade frimurarkörerna 
ännu inte gett en välgörenhetskonsert i 
sagda format. Det är att hoppas att en 
sådan kommer till stånd – med delta-
gande från Helsingfors, Åbo, Vasa, Ja-
kobstad och Mariehamn.  

TexT OCh FOTO: raBBe slätis, Viii

Storkapitelkören repeterar tillsammans med den åländska frimurarkören C.A.R.L. 
(Chorus Alandicus Regalis Latomorum) i St. Görans kyrka i Mariehamn.

Gunnar Döragrip, dir. Förenade Frimurare-
körerna.

Mikael Fagerlund, tenor.
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    Hissen på plats

I begynnelsen, vi talar om 1941, fanns 
det endast relativt unga bröder i sam-
manslutningen ”Ålandsbröderna”, 

som hade börjat sammanträda och t.o.m. 
föra protokoll. Frimurarföreningen kom 
sex år senare, då först en from önskan att 
bilda en brödraförening på Åland, och 
senare som en logisk följd att börja söka 
en lämplig lokal, hade blivit realiteter, 
dröjde det inte länge så var lokalen klar. 
Emellertid flyttade eldsjälen till Vasa. 
Man hade ej heller tillräckligt med lämp-
liga ämbetsmän. En ny eldsjäl erbjöd 
bostadshus och tomt, men de styrande 
tackade nej på grund av rädslan för stora 

ombyggnadskostnader. I Åbo hade brist 
på lokal skapat en lucka på fyra år utan 
receptioner, vilket även sänkte modet hos 
de blivande bröderna på Åland. 

År 1950 hade en byggnadskassa om 
433.255 mk genererat ett inköp av tomt  
(mitt emot nuvarande Frimurarhus), och 
den köptes för 400.000 mk. Ekonomiskt 
mod saknades, varför man sålde tomten 
för att inreda en hyrd lägenhet, den bli-
vande brödraföreningens först lokal. 
Man hyrde år 1958 en lokal av HAB och 
följande år invigdes Brödraföreningen 
Ledstjärnan den 26 april. Lokalen var i 
gatuplanet. Den revs den 15 mars 1961. 
I nybygget på samma tomt fick bröderna 
löfte om att få hyra en lokal i den översta 
våningen, vindsvåningen. Redan nu hör-
des bröderna kippa efter andan vid an-
komsten in i den nyritade lokalen. 

Den 14 september 1968 invigdes SJL 
LedS, och bröderna från 1940-talets bör-
jan hade blivit en generation äldre – och 
de kala väggarna i spiraltrappan ekade 
allt mera av andhämtningar uppe på 
entréavsatsen till logen. Man hade se-
dan en längre tid tillbaka börjat spana 
efter en ny ”Loggia”, dvs. logelokal. Detta 
realiserades år 1993, då det Lundqvist-
ska huset inköptes och ombyggdes tack 
vare brödernas egna insatser. Huset rita-
des om för att inrymma en övre våning 
med refektorium och bibliotek m.m. 
Alltså behövdes trappor. Våra allra äldsta 
grundläggande bröder hade gått till den 

eviga Östern, och våra nuvarande senio-
rer hade helt naturligt börjat propagera 
för en hiss, trots att man låtit tillverka en 
bärstol för transport i vertikalen. 

Då, efter 22 år, hände det! En av våra 
bröder hade bestämt sig för att donera 
medel för att låta bygga en hiss för att un-
derlätta för alla dem som hade problem 
med att gå i trappor. Broder Stig Drei-
jer sträckte generöst och tacknämligt till 
medel för att vi skulle kunna realisera in-
förskaffandet av en nödvändig hiss, som 
gick från källaren via entréplanet upp till 
refektoriet, dvs. i tre våningar. Lösningen 
syntes oss slutligen lyckad, trots stadsar-
kitektens automatiska bromsning.

Nödvändiga ritningar införskaffa-
des av br. Gunnar Svahnström, och br. 
Randolph Bergendahl hade åtagit sig att 
verkställa det operativa arbetet tillsam-
mans med några av sina anställda. På br. 
Ulf Wickströms och några andra bröders 
(bl.a. donatorns) envetna insisterande 
preparerades även källaren för hissens 
nedfart i dessa regioner, främst med 
tanke på lättare tillträde till eventuella 
framtida förvaringsutrymmen. Knuten, 
i vilken gnagaren ”Norpan” hade tagit 
sig in genom på invigningsdagen den 4 
februari 1995, var nu för evigt blockerad!

Vid den planerade invigningen av his-
sen den 8 november i samband med en 
sammankomst i grad X hade man tänkt 
sig en provtur, men kontrollanten från 
firma Kone avstyrkte detta företag av 
säkerhetsskäl. Förseningen tillät dock 
”bandklippning” av donatorn och den 
byggansvarige. Provkörningen skulle ske 
så snart klartecken givits av tillverkaren. I 
skrivande stund har denna inte verkställts 
ännu.

Trots detta fina tillskott för alla rörel-
sehindrade bröder, som nu kan röra sig 
obehindrat på alla nivåer i vårt fina hus, 
ekar ännu de ord, som snickaren Arthur 
Öhberg yttrade, då hans fina trappa upp 
till refektoriet kort före invigningen av 
vårt fina Frimurarhus 4 februari 1995 
stod klar: ”Tja, det får duga åt dom!” 
Och jag tror, att vår generösa doktorand 
Stig Dreijer även kan falla in i samma 
konstaterande!  

TexT OCh FOTO: rolF söderBacK, X

Från vänster: 
Gunnar 
Svahnström, 
PBF fv OM 
LedS, Björn 
Geelnard 
OM LedS, 
Stig Dreijer 
Donator, Klas 
Silfverberg 
O Brf MStj, 
Randolph 
Bergendahl 
vO Brf MStj.  
Foto: Leif 
Jansson

hissinvigning på Åland
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    Notiser 

Julandakt i ekenäs
Inför julen samlades AGL-bröderna med partner till en julandakt i 
Villa Lejonhufvud. Det var traditionsenligt program med psalmer, 
bönen Laudi spiritualis och luciabesök. Talman Rolf Wessman läste 
julevangeliet. OM Anders Lindström hälsade välkommen till ett hus 
som vårdar traditioner:

– Traditionerna lever ännu starkt i vårt samhälle. När 250 lekis-barn 
samlades i kyrkan fick de frågan vad det viktigaste är med julen. 
Det spontana svaret var, att det var då Jesus föddes. Julen stäm-
mer till eftertanke. Evangeliet talar om dramatiska händelser i det 
förflutna. Händelser som tände ett ljus i mörkret. Frimureriets 
uppgift är att låta oss se ljuset och att få även andra att se ljuset. 

Efter andakten samlades alla i refektoriet för att umgås och mingla. 
Broder Leif Holmström hade igen dukat upp med glögg, pepparkakor 
och den utsökta färskosten.  

TexT OCh FOTO: Peter heinström, X

Drygt 70 bröder och damer hade bänkat sig i logerummet 
i Frimurarhuset i Mariehamn. OM Björn Geelnard hälsade 
välkomna. Julandakt har arrangerats varje år sedan logestar-
ten den 27 december.

Vi inledde med körsång av det åländska frimurarsamhäl-
lets kör med AMkf Krister Norrgrann som dirigent. Han 
har en mycket lång erfarenhet inom musik och kör bakom 
sig i den allmänna världen.

Programmet nådde en höjd-
punkt då Br. Anders Gabriel 
Sundströms blott 10-årige 
son Felix Sundström spe-
lade Alle mande ur Svit för 
solocello i G-dur av Johann 
Sebastian Bach. Vi bröder är 
inte vana att applådera i ett 
logerum men det var inga 
problem att stämma in i en 
rungande applåd för den 
unge Felix. 

Julandakt i Mariehamn
–  högklassigt program och  
    trevlig samvaro

FT Pontus Nikula höll kvällens betraktelse. 
Efter detta följde två pianostycken spelade av Br. Anders 

Gabriel Sundström och jag tror inte jag är ensam om att 
tycka att han nog kunde ha spelat två till, så fint ljöd pianot 
i logesalen i Mariehamn. Den sista programpunkten var 
besök av Ålands Lucia. Även om jag inte är musiker så var 
det helt uppenbart att luciaföljets sång var av yppersta klass.

Så vidtog det sociala umgänget 
med vin och snittar i loge-
rummet, varefter damerna och 
bröderna bord för bord tågade 
upp till  refektoriet för att inta en 
måltid. Själva måltiden var som 
vanligt en delikatess framställd 
av Br. Jyrki Hallakorpi. 

OM Björn Geelnard höll ett anförande om Martin Luther 
med anledning av reformationens 500-årsjubileum. Intres-
sant var att höra om Martin Luthers ståndaktighet gentemot 
den katolska kyrkan, och sittande där vid måltiden började 
åtminstone jag fundera på om Martin Luthers handlande 
då för drygt 500 år sedan var alldeles utomordentligt fri-
mureriskt.  

TexT OCh FOTO: edVard Johansson, Vii
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Frimurarluncher i Vasa
Varannan onsdag kl. 12 träffas bröder i Vasa för 
att äta lunch på Svenska Klubben Strandgatan 4. 
Lunchens pris är 11 € minus en liten rabatt och då 
får man 2 rätter samt kaffe. Vårens lunchdatum 
fr.o.m. mars är 7.3,  21.3,  4.4,  18.4,  2.5  och  
16.5.

Bröder som är i Vasa lämpligt datum och vill av-
njuta sin lunch i broderligt och gemytligt sällskap 
är varmt välkomna.  

TexT OCh FOTO: anders BrunBerg, X

Spegeltvillingarna gick olika vägar. Guy Ahonen gick den akademiska vägen och 
blev forskningsprofessor. Vår frimureriska broder Ulf Ahonen  valde yrkesutbildning 
och blev eltekniker. Han gick i sin pappas fotspår. Och blev småningom egen 
företagare. Företaget Sähkö-Nordia jobbade med el-installationer. Som mest hade 
Ulf 12 anställda. Efter 35 år i branschen sålde han företaget år 2013.

Sedan ville han ha hjärngymnastik. År 2016 skrev Ulf som 65-åring in sig vid 
Tapiolan Aikuis lukio. Och ett år senare skrev han studenten. 

– Det var ett fantastiskt år. Jag togs väl emot av både ungdomarna och lärarna. Vi 
hade många givande diskussioner i klassen. Jag valdes att hålla elev kårens tal vid 
skolavslutningen.

Och nu då? Ulf har skrivit in sig i Aalto-universitetets öppna universitet. Den första 
kursen är Filosofi och systemtänkande under ledning av professor Esa Saarinen. 

– Jag tar det lugnt och ser vart det bär. Men om hälsan håller finns nog en filosofie 
magisters examen i horisonten.  

TexT OCh FOTO: Peter heinström, X

Student i 
mogen ålder

    Notiser 

hans henrik Boije – 
högtidsdagen
Brödraföreningen Hans Henrik Boijes högtidsdag den 
7 november blev extra festlig med 50 bröder närvarande. 
Den var föreningens första högtidsdag med broder Carl-
Johan Frantz som ordförande. Fjorton av Stora Landslogens 
Seniorrådets medlemmar, vilket består av Ordens tidigare 
högsta ämbetsmän, förgyllde aftonen med sin närvaro. 
Stämningen var broderlig och fin och under den trevliga 
och goda måltiden hölls flera tal av gästande bröder, broder 
Ordförande och medlemmar.  

TexT OCh FOTO: Per FröBerg, iX
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Möte mellan öst och väst: MODERN STORSTAD,  
HISTORISKA VÄRLDSARV och ÖVERVÄLDIGANDE NATUR

Pris 1 695 € i dubbelrum. Läs mera på SPF:s hemsida eller www.axtours.ax

georgien är ett litet land med en stor variation. 
Här finns grönskande trädgårdar, stora vindistrikt,  
det kala landskapet mot Kaukasus samt skogsklädda 
kullar. Den vidunderliga naturen, de gästvänliga män-
niskorna, maten och vinet har gjort Georgien till ett 
allt mer populärt resmål. Följ med på en intressant 
resa som vi arrangerar i samarbete med SPF-Pension.

GeorGien 19–27.9.2018

Storagatan 14, 22100 Mariehamn
Tel. 018-51213 
www.axtours.ax • info@axtours.ax

För andra året i rad hade broder Rabbe österholm sam-
lat en grupp artister för en julkonsert i barmhärtighetens 
tecken. Konserten hölls i Olaus Petris kyrka i Tölö i Hel-
singfors onsdagen den 20 december. Vid välgörenhets-
konserten  uppträdde sopranen Tanja Kauppinen-Savijoki 
och bröderna, operasångaren, basen Petri Lindroos och 
barytonen Rabbe Österholm. På orgel och piano medver-
kade Ville Urponen. 

Trots det stora utbudet av liknande evenemang i hu-
vudstaden samlade konserten, som var öppen för allmän-
heten nästintill 100 åhörare. Särskilt inbjudna gäster var 
representanter för de organisationer som under året 2017 
erhållit stöd och bidrag av Svenska Frimurare Ordens lo-
ger i Helsingfors.

Helsingfors Caritas-grupp, som stod för de praktiska 
arrangemangen (närmast annonsering i pressen och för-
säljning av programblad) kunde efter konserten överföra 
2 500 euro bestående av de oavkortade intäkterna av pro-

Från vänster: Petri Lindroos, Tanja Kauppinen-Savijoki, Rabbe 
Österholm (på bilden fattas Ville Urponen). Foto: Robert Nilsson.

Julkonsert i helsingfors  
i barmhärtighetens tecken

grambladsförsäljningen utdrygade med Caritas-medel till 
stöd för behövande och utsatta i regionen. Artisterna hade 
i samråd med Caritas-gruppen denna gång valt att stöda 
Krisjouren för unga vid Helsingfors Mission där man sett 
behovet växa över alla prognoser för 2017.  

TexT: timo dahl, X,  o caritas-gruPPen i helsingFors
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Jag har besökt olika loger i Finland, 
Tyskland, Sverige, Hongkong och 
Sydafrika tidigare (jf. artiklarna i 

Föreningsbandet och sist i Fri muraren). 
Nu hade jag möjlighet att vidare utöka 
mina resor som frimuraregäst i sam-
band med en germanistikkonferens som 
hölls i den nordtyska staden Flensburg. 
Enligt konferensprogrammet uppfattade 
jag att öppnandet av själva konferensen 
skulle hållas i logehusets Mozartsal. 
Tyvärr gick mina planer i kors och jag 
kunde delta först i ett senare skede dvs 
jag missade kvällen. Men jag tog kon-
takt med Jan-Christian Christiansen, 
OM för Johannislogen Wilhelm zur 
nordischen Treue, som lovade arrangera 
för mig en individuell tur i det vackra 
logehuset som är byggt exklusivt för att 
härbärga frimurareloger.

Johannislogen Wilhelm zur nordischen 
Treue, som arbetar i logehuset i Flens-
burg på adressen Nordergraben 23, 

Logehuset i Flensburg

Blyglasfönstret i logehuset i Flensburg.

en frimurarkväll
i Flensburg

    Wilhelm zur nordischen Treue

grundades 1868. Den tyska kejsaren 
Wilhelm fungerade som förebild för 
namnet. Frimureriet har idkats i Flens-
burg sedan 1809. Själva huset byggdes 
1902–1903.

Grundstenen murades på johannis-
dagen 1902. OM Christiansen guidade 
mig runt i de olika utrymmen i ”sitt” 
logehus. Logen tillhör till den tyska fri-
murarorden som även arbetar enligt det 
svenska systemet och är organiserat ge-
nom uppdelning i Johannes-, Andreas- 
och kapitelloger. Organisatoriskt tillhör 
Wilhelm zur nordischen Treue till provin-
siallogen Schleswig-Holstein.

Jag fick se många fina utrymmen (ty-
värr kan jag inte – med respekt för yngre 
bröder och läsare från den allmänna 
världen – inte gå in på alla detaljer) och 
tycker att logehuset är mycket vackert. 
Mozartsalen hyrs ut till allmänheten för 
konserter, diskussioner osv. Uthyrning-
en är ett sätt att finansiera renoveringar 
i huset. År 2015 det var nödvändigt att 

investera över 150.000 €, berättade OM 
Christiansen. Man har satsat på t.ex. 
fönster som är mycket vackra. Vänligen 
se bilden nedan.

Efter rundvandringen blev jag bjuden 
på en öl och fick möjlighet att delta i 
en gästkväll som kan jämföras med 
vår info kväll för presumtiva sökande. 
Åtminstone i Flensburg måste de som 
vill ansöka om medlemskap i Frimurar-
orden i Tyskland delta i s.k. gästkvällar 
3–4 gångar under ca ett års tid. Man 
måste som gäst berätta om sig själv och 
kan också aktivt ställa frågor. Det var 
mycket givande att prata med poten-
tiella bröder och också se hur de tyska 
bröderna försöker aktivera kandidaterna 
att komma med. Jag fick också lite tid 
att berätta om mig själv och om Frimu-
rarorden i Finland. Efter nästan två tim-
mar tog det slut med kvällen och jag 
kunde lämna brödraskapet i Flensburg 
med en positiv bild av en aktiv loge i 
vackra murar. Jag jobbar numera i Ham-
burg som också har ett logehus; målet 
för mitt nästa besök.  

TexT OCh FOTO: michael szuraWitzKi, Viii
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Observera också att våra frimuraredamer med sin numera organiserade samvaro, alltså

HAVSDROTTNINGARNA 
samlas till sitt program redan kl 18:00 i Grilltaket till Restaurang L´Escale där  

samarbetschefen Annastina Sarlin, under rubriken:

”Nordiska skärgårdssamarbetet – verksamhet och resultat”
berättar om de olika teman, som ingår i denna verksamhet och att resultatet i slutändan för t.ex. temat ”Morgondagens 
 skärgårdsbo” skall ge skärgårdskommunerna i Åboland och Åland, samt i Stockholms skärgård, tillgång till uppdaterade verk-
tygslådor med frågor och svar på de faktorer, som borde utvecklas eller ändras på, för att också i framtiden kunna bibehålla 
skärgården året om bosatt och levande!

Observera att tidsmässigt, kan intresserade bröder också i år börja sin samvaro med att först ta del av damernas före-
drag, men gör då också en förhandsanmälan om detta! Samtidigt som brödernas eget möte börjar prick kl 19:00, serveras 
damernas buffémåltid i Grilltaket. En måltid som till både 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 2 juli! Frågorna lyder:

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

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

Jösse Eklund, (X) Havskrona CM

    Vi ses på Kyrkbacken i Nagu

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 elfte (Xi) Havskrona-mötet, alltså den 4 juli 2018 med början prick kl 
19:00, har vi som föredragshållare lyckats engagera r&K fSH SLL br Kaj Gustafsson! Ämnet och 
rubriken han har valt är:

         ”Varför vill ni bliva frimurare?”          
Reservera tiden redan nu, klädseln är fri och mötet är öppet för SFMO-bröder av alla grader, samt bröder med lägst 3° hörande 
till Storlogen 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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När korsordet är ifyllt, sätts bokstäverna i de numrerade rutorna här nedan och sänds senast den 20 april 2018 per e-mail 
eller posta remsan (1–9) eller ordet med namn och adress till Rolf Söderback, Skarpansvägen 23 A6, 22100 Mariehamn 
eller rolf.soderback(at)aland.net. Den dragna vinnaren med rätt lösning får en skraplott per post. Lycka till!
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Lösningen till krysset i nr 4 • 2017
Som inlämnare av rätt lösning och därmed även vinnare 
i kryss nr 4/2017 blev br Björn Federley, Helsingfors. En 
skraplott kommer på posten. Vi gratulerar!

RHS
2017
©

B R Ö D R A

O E L D A F

O R D A * D Ö

G D * S E R 

* Å * A C R E

S A M M A N K O M * F Ö N

T T * O M F O R M A * V I

J T * M E * K D E R * E N

S O A R E N * O E R T E R G

H C * N * O N N I H U * E

A K U T H A B S B U R G N

N E S A * N A B O R * A H
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E K A * P D K Ö G E M K B

S A K L A * E D Å N G * T

E L D O R A * N E * S E L F

B O E L * D O * R O A R * O

G R Y T O R * * S M S A R

E N T Y R G I L S * S M S

Symbolen är en frimurarklubb som samlar bröder 
av alla grader i Helsingforsregionen till en informell 
samvaro med intressanta föredrag, diskussioner 
och exkursioner. 

För yngre bröder ger klubben ett gott tillfälle att 
träffa bröder av högre grader och att diskutera och 
fördjupa sig i till frimureriet relaterade ämnen och 
innehållet i ritualerna.

Klubben sammankommer i regel den andra mån-
dagen i varje månad klockan 19:00. Mötes plats är 
Hotel Scandic Esbo, Knektbrovägen 1, 02630 Esbo. 
Vi har en snygg vardagsdräkt med enbart band 
 eller murslev. Mötet avslutas med att vi äter en lätt 
smörgås.   

Symbolens Program våren 2018 :

Måndagen den 12 mars: Förutvarande Kapitel-
mästaren Tom Waselius berättar om ”Ordenshusen 
i Helsingfors. Våra loger har under årens lopp sam-
lats på många ställen i staden, först på Petersgatan, 
nu på Nylandsgatan.

Måndagen den 9 april: Broder Krister Santanen, IX, 
berättar om Sjömurarnas verksamhet. Han har en 
mångårig erfarenhet av brödernas sommarmöten 
i skärgården.

Symbolen uppbär en frivillig deltagaravgift av 15 €  
per år. Avgiften kan betalas till klubbens konto 
Aktia FI75 4055 0011 7706 39.

Klubbens ämbetsmän under perioden 2018 – 2019 
är följande: Krister Santanen, ordf., Lars Jakobs-
son viceordf., Kaj-Erik Lindberg skattmästare och 
 Markus Lahti viceordf. och sekreterare. 

Du som ännu inte tidigare besökt våra möten, kom 
med. Du kan anmäla dig via webb-kalendern men 
en förhands anmälan är inte nödvändig. Om du har 
frågor så kontakta någon av ämbetsmännen.
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Vapaamuurari Symposium  
torstaina 19.4.2018 klo 15:00

XI KOHTAAMINEN: ”1918–2018”

Ortodoksinen kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, Helsinki

Keskustelusarja kulttuurikeskus Sofiassa, 2008 Pyhä, 2009 Paha, 2010 Raha, 2011 Ikuinen Itä,  
2012 Armeliaisuus, 2013 Ulkopuolisuus – Vieraus – Erilaisuus, 2014 Oma erilaisuus, 2015 Mystisen 
imu, 2016 Muukalaisuus, 2017 Epäonnistumisen taito

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 

Kulkuohjeet: http://www.sofia.fi/
kokoushotelli/sofiaan-on-helppo-tulla

Ett symposium för bröder av alla grader arrangeras i det ortodoxa Kulturcentret Sofia. 
Det är den elfte gången i serien ”Mötanden”. Tillställningen arrangeras tillsammans 

med de finska frimurarna och ortodoxa kyrkan.

OHJELMA 19.4.2018 
Klo 15:00 Sofian kappeli
 Hetkipalvelus, isä Ambrosius
 Kahvi 
Klo 16:00 alkaen alustukset ja keskustelua
 ”Veljesviha”
 ”Mielenmaisema 2018”
 ”Lohkokiven työstämistä”
 Keskustelua
  puheenjohtajana isä Ambrosius
 keskustelu jatkuu ryhmissä
 Viiniä ja muita alkoholijuomia on ostettavissa
Klo 18:30 alkaen päivällinen 
Klo 19:30 alkaen sauna ja uima-allas sekä illanviettotilat käytössä, pohjakerros

Föreningsbandet nr 1/2018  • Mars 201836



antagna till s:t Johannes logen s:t augustin

Företagare
mats BeRGSTRÖM
Född: 24.06.1977 i Vanda
Faddrar: Tom Laitinen
 Tapio Wathén
Telefon 050 525 2987
Recipierat 02.11.2017

Datanom
tobias SANDSTRÖM
Född: 28.01.1984 i Borgå
Faddrar: herbert Sandström
 Johan Nordenswan
Telefon 040 149 2875
Recipierat 09.11.2017

Företagare
richard hAGeRT
Född: 04.03.1983 i helsingfors
Faddrar: Jean Gallen
 Johan Nordenswan
Telefon: 040 573 0600  
Recipierat: 14.11.2017

Direktör
mikael WeGMÜLLeR
Född: 14.04.1966 i helsingfors
Faddrar: Jan Arppe 
 Anders Stenbock
Telefon: 040 776 2314  
Recipierat: 23.11.2017

IT-revisor
henrik AhNGeR
Född: 21.04.1966 i helsingfors
Faddrar: Alexander Skog 
 Anders Stenbock
Telefon: 040 776 2657  
Recipierat: 24.11.2017

Pianist, kapellmästare
Kristian NYMAN
Född: 17.10.1977 i Helsingfors
Faddrar: Rabbe Österholm 
 Kaj ekman
Telefon: 050 514 5036  
Recipierat: 08.12.2017

antagna till s:t Johannes logen s:t henrik

Koordinator
Johan BeRG
Född: 24.08.1986 i Närpes
Faddrar: Daniel Svensson Rothes
 Alexander Skog
Telefon: 050 324 4040
Recipierat: 28.10.2017

Studerande
richard BACKMAN
Född: 22.04.1992 i Bogota
Faddrar: Alexander Skog
 Richard Skog
Telefon: 040 869 9330
Recipierat: 08.11.2017

Automationstekniker
Jonny RITTINGhAUS
Född: 21.06.1972 i Pargas
Faddrar: eric Jansson
 henric Schmidt
Telefon: 040 963 4304
Recipierat: 16.11.2017

IT-expert
Pasi hOLMBeRG
Född: 04.03.1982 i Pargas
Faddrar: Göran Långstedt
 Jan-henrik Strandell
Telefon: 050 351 2944
Recipierat: 30.11.2017

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

Pensionär
Jan Gran
Född: 18.09.1955 i Kotka
Faddrar: Markku Piippo
 hans Jansson
Telefon: 040 356 5074
Recipierat: 09.10.2017

antagna till s:t Johannes logen ledstjärnan

Bolagsjurist
Jan-mikael hUhTALA
Född: 08.05.1982 i ekenäs
Faddrar: Niklas Karlman
 Leif-Anders Matsson
Telefon: 040 128 1445
Recipierat: 14.12.2016

Lagtingsledamot
harry JANSSON
Född: 04.10.1959 i Jomala
Faddrar: Roger Nordlund
 edgar Vickström
Telefon: 0457 313 5296
Recipierat: 04.01.2017

Pedagogik magister
Peter eKQVIST
Född: 11.04.1970 i Vasa
Faddrar: Peter holm
 Jens Polviander
Telefon: 050 535 5238
Recipierat: 01.02.2017

    Antagna bröder
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Golf pro
Jonas hAGLUND
Född: 29.05.1983 i Saltvik
Faddrar: edgar Vickström
 Lennart Isaksson
Telefon: 040 756 9592
Recipierat: 22.03.2017

Projektledare
Kristoffer OSOWSKI
Född: 01.05.1981 i Olsztyn, Polen
Faddrar: Jonny Boman
 Jan helin
Telefon: 050 363 6333
Recipierat: 14.06.2017

IT-ingenjör
edvard del PReTe
Född: 19.01.1990 i Cantu, Italien
Faddrar: Kyösti Kärkkäinen
 Birger Ch Sandell
Telefon: 040 647 2150
Recipierat: 06.09.2017

Kommundirektör
gustav BLOMBeRG
Född: 13.07.1986 i Jomala
Faddrar: Fredrik häggblom
 eduardo Aravena
Telefon: 0457 342 1709
Recipierat: 16.09.2017

Konsult
anders LARSSON
Född: 10.03.1979 i Trelleborg
Faddrar: Tommy Andersson
 Pontus Nikula
Telefon: 0400 601 741
Recipierat: 18.10.2017

antagna till s:t Johannes logen Korsholm

elingenjör
andreas Olle Johannes BÄCK
Född: 18.11.74 i Jakobstad
Faddrar: Anders Öster
 Kristoffer Jansson
Telefon: 050 304 1315
Recipierat: 08.12.2017

antagna till s:t Johannes logen s:t Peder

Ledande byggnadsinspektör
micael NYLUND
Född: 20.10.1965 i Jakobstad
Faddrar: hans Kronholm
 Rolf Nilsson
Telefon: 044 785 1268
Recipierat: 27.10.2017

antagna till s:t Johannes logen axel gabriel leijonhufvud

Filosofie magister
Joakim Martin Valdermar hÖGSTRÖM
Född: 03.04.1984 i ekenäs
Faddrar: Rolf Wessman
 Otto von Frenckell
Telefon: 040 763 7063
Recipierat: 01.11.2017

Diplomingenjör
lars-Johan Gustaf RehN
Född: 21.09.1964 i Grankulla
Faddrar: Thomas Dahlström
 Patrik Bengtfolks
Telefon: 050 550 3168
Recipierat: 14.12.2017

    Antagna bröder

Ny version av

ordens allmänna lagar, oal

Ordens Allmänna Lagar har utkommit i en  
ny version som gäller från och med den  
1 januari 2018.

Den tidigare versionen av OAL upphör 
därmed att vara giltig från och med  
samma datum.

Nya OAL finner du på  
Svenska Frimurare Ordens hemsida  
www.frimurarorden.se

  

Så  här  ser  pärmen  ut.  Den  lilla  texten  nere  på  pärmen  är:  Fastställda  den  30  november  2017  att  gälla  från  den  1  januari  2018  
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Ske allt så
En av de tidigaste hågkomsterna från mina stapplade steg 
in i frimureriet är ordet människokärlek. Förutvarande OM 
för Axel Gabriel Leijonhufvud broder Carl-Johan Lindström 
återkom ofta till detta i sina OM-tal. Människokärlek som 
en av vår Ordens centrala grundbultar. Det orubbliga 
 kristna kärleksbudskapet.

Också nuvarande OM Anders Lindström återkommer till 
tematiken. Formulerat på olika sätt. I en text i Husis på 
julafton skrev Anders bl.a. att det är viktigt att i fostran 
på alla nivåer lyfta fram grundläggande värderingar som 
medmänsklighet, vänskap, respekt och jämlikhet.

Många levde säkert i tron att den systemsatta ondskan 
under Andra världskriget var slutpunkten på rasism och för-
akt för andra människor. Vi fick nya organisationer; Förenta 
Nationerna, Europeiska unionen, Amnesty International, 
Läkare utan gränser... En mängd av nätverk och samfund 
för att slå vakt om det okränkbara människovärdet. Vi såg 
en jämlik och bättre värld gro sakta men säkert. Trodde vi.

Så blev det inte. Vi är på det sluttande planet igen. 
 Rasism, intolerans och nationalism breder ut sig. Det egna 
jaget kramar varmt om sig själv. Men skuffar andra ut i 
kylan. De mindre värda. Vi har romerna i Rumänien, tur-
karna i Bulgarien, rohingya-folket i Burma och flyktingarna 
i högkatolska Polen. Och många andra.

Och det här händer inte bara där långt borta någon-
stans. Vi har gott om iskalla attityder på hemmaplan. Till 
och med rent nazistiska organisationer vandrar runt på våra 
gator och viftar med flaggor och slagord. 

Filosofen Jorge Santayanas berömda maxim tränger sig 
osökt på: ”Den som inte minns sitt förflutna är dömd att 
upprepa det”. Är vi på väg nu?

Varje människa är en medmänniska noterar biskop 
Björn Vikström i detta Föreningsband. Utgående från Jesus 
ord ger han kyrkans syn på dagens flyktingsituation. De 
som kommer hit skall vi inte betrakta som en belastning, 
konstaterar han.

Varje människa är en medmänniska. Vi må vara mera 
eller mindre religiösa. Mera eller mindre bibeltrogna. Men 
en central grundsats i kristendomen kommer ingen undan: 
”Allt ni vill att människor skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem”. Den enkla sanningen finns inskri-
ven i SFMO:s allmänna lagar (2 kap., 14§). Låt oss som 
frimurare vara fackelbärare också i den allmänna världen.

    Översekreteraren informerar

  KaPitelmästaren har Per den 20 Januari 2018  
  gJort FölJande utnämningar

Säkerhetskoordinator (SäkK SCF) John nieminen, X
Säkerhetsansvarig (SäkA) (helsingforslogerna) tapio Wathén, iX
Biträdande datachef (bitr Dch SCF) Peter laxström, Vi
Datasäkerhetschef (DSäkch SCF) tom laitinen, iV-V
Amanuens till Musikföreståndaren (AmMkF) anssi lindberg, iX
Amanuens till Kapitelhistoriografen (AmKh) göran Westerholm, X
Webmaster (WebM SCF) Kim Viitala, Viii

  recePtioner i stor caPitlet i Finland

grad iX 28.10. 2017 
Bildningsdirektör hilding mattsson BORGÅ
Diplomekonom robert Blomquist eKeNÄS
exportchef Ben strömsten VASA
Direktör magnus Forth TÖLBY
Förvaltningschef hans svahn VASA
Medicine licentiat erik lindén JAKOBSTAD
Tandläkare mikael örn VALKeAKOSKI
Pensionär Pehr lönnqvist BORGÅ
Filosofie magister henrik aaltonen TAMMeRFORS
Civilekonom staffan dellringer heLSINGFORS
Projekt ledare tirno murtola eSBO

grad X 11.11.2017
Psykolog Karl Johan Karlsson
Avdelningsansvarig nils-Jörgen Broberg TAVASTehUS ReSO
Filosofie magister sten-erik Fagerlund hAMMARLAND
Sjöfartsråd Kaj engblom ÅBO
Verkställande direktör martin eklund eKeNÄS
Fiskerimästare Paavo tarna ILMARINeN
Diplomingenjör Jouko airola VALKeAKOSKI
Diplomingenjör reino heikinheimo ÅBO
Konsult ralf ilmoni heLSINGFORS
Direktör Boers skog KARLeBY

grad iX 18.11.2017
Krögare Jack harju-Jeanty MARIehAMN 
Diplomingenjör  yngve Källberg  TRÄSKÄNDA
Försäljningschef  Per Åke Fransén  MARIehAMN
Akutvårdare  michael antman  BORGÅ
Teknologiechef  Johan sundström  ÅBO
Överste  Karl gustav storgårds  heLSINGFORS
Vuxenutbildare sakari Vaahtikari  TAMMeRFORS
Företagare  Björn Klavenes  eSBO
Vicehäradshövding  Berndt holmström  KARIS
Systemexpert  gustav lindgren  VANDA

grad Viii 13.01.2018
Företagare charles elmgren eSBO
Strategic Product
Manager Patrik Palm ÅBO
Maskinchef hannu yli-heikkilä MYNÄMÄKI
Medicine licentiat Jarl-erik nyholm eKeNÄS
Merkonom roger Fellman GODBY
Filosofie doktor michael Perander PARGAS
Marknadschef stefan Blomqvist MARIehAMN
Datasäkerhetschef, 
filosofie magister matti huvila ÅBO
Försäljningsdirektör Peter stålström GRANKULLA

  recePtioner i österBottens steWardsloge

grad Viii 10.11.2017
Pensionerad lärare mats Jungner KRONOBY
Verkställande direktör Kaj rönnlund VASA
ekonomie magister Kenth nedergård SOLF
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Romanska bågar
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna
   I halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och
   Signora Sabatini 
Och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Tomas Tranströmer
nobelpristagare

Foto: Pixabay


