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    Ledaren

Mina bröder!

Ett långt frimureriskt arbetsår  lider 
igen mot sitt slut. I skrivande stund 
har vi ännu ca 1 månad kvar av 
vårens arbetstermin i våra loger, 
brödra föreningar och frimurarklub-
bar. Jag tror nog, ja jag vet, att även 
detta arbetsår igen gett oss många 
fina aha-upplevelser, många fina 
minnen och många nya brödrakon-
takter. Det är just detta som är så 
fascinerande med våra ritualer, vi får 
alltid på nytt och på nytt nya aha-
upplevelser och nya infallsvinklar 
oberoende vilken grad vi har och 
hur länge vi varit med i Orden. 

Men i och med att sommarpau-
sen i logearbetet nu inleds  betyder 
det inte att vi inte även under som-
maren kan ägna oss åt frimurarverk-
samhet, må det sedan vara i sam-
band med logernas och de olika 
enheternas sommarbegivenheter 
eller bara annars tillsammans med 
våra frimurarbröder. Det som jag 

anser vara viktigt är att dessa olika 
begivenheter, vare det sedan är fråga 
om segelträffar, golfträffar eller olika 
utfärds- och föredragsträffar oftast 
sker tillsammans med våra nära och 
kära. På så sätt får även våra familjer 
ta del av den anda som råder bröder 
emellan och som i många fall leder 
till livslånga nära kontakter frimu-
rarfamiljer emellan.  

Samtidigt bör vi dock komma 
ihåg att sommaren även är den tid 
på året då vi bör kunna koppla av, 
njuta och sköta om oss själva och 
vårt välbefinnande, med andra ord 
även ladda våra batterier inför hös-
ten och det kommande nya frimure-
riska arbetsåret 2018–2019. 

Mina bröder ta vara på somma-
ren. Med nedanstående dikt av Caj 
Lundgren önskar jag er och era nära 
och kära en vederkvickande som-
mar. 

Var glad min själ, åt vad du har;
nu har du hundra sommardar
och detta är den första.
När solens lopp sin ände tar
då har du nittionio kvar
och någon blir den största.
Giv noga akt på var du står;
i morgon är med ens igår,
det går så fort att vandra.
Lägg märke till att vad du får,
är hundra sommardar per år,
i morgon är den andra.

Broderligen
Guy Catani, X, OHT

3Föreningsbandet nr 2/2018  • Juni 2018



    Erasmus nionde Ordförande

80-åriga 
Brödraföreningen Erasmus 
fick sin nionde Ordförande

Den 9 april 1938 invigdes i Åbo S:t Andreas Brödraföreningen Erasmus 
med uppgift att förkovra kunskaperna i graderna IV-V. Namnet togs  

till minne av Erasmi Gillet, som under medeltiden verkat i staden.

Stående från vänster, Jörgen Björkman, Leif Niemi, Tryggve Forssell, Rolf "Fili" Strömsten, Ralf Juslin,  
Eric Sangder. Sittande från vänster: KM Henrik Wikström, O Tony Jäntti, OM Kenneth J Jönsson.
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Den 9 april 2018, exakt 80 år se-
dan Brödraföreningen Erasmus 
grundades i Åbo, installerade 

sig broder Tony Jäntti som Brödraför-
eningens Ordförande, den nionde i 
ordningen. 

Broder Tony, följd av sina faddrar 
Tryggve Forssell och Rolf ”Fili” Ström
sten, trädde in i arbetsrummet på ett 
värdigt sätt och tog sin plats vid  podiet. 
Hans vackra tal innehöll tankar om hur 
man bör vara som frimurare, särskilt 
i den allmänna världen. Samman-
komsten förgylldes bl.a. av att vår nya 
Kapitel mästare, broder Henrik Wik
ström deltog.

Både under sammankomsten och 
vid måltiden fick vi höra flera sånger 
framförda av S:t Henriks kören under 
ledning av broder Harry Dahlström. 
Det känns bra att få uppleva en egen 
kör, som dessutom uppför sina sånger 
mycket vackert.

Broder Tony höll ett känsloladdat tal 
vid middagen och tackade självklart sin 
föregångare broder Henric Schmidt.  

Han önskade att samarbetet skall fort-
sätta i den positiva anda som alltid 
 tidigare i Åbo Frimurarsamhället. Han 
talade också om hur viktigt han ser vårt 
arbete i dagens stressade, sekulariserade 
värld. 

Här är ett utdrag ur hans tal; ”Att 
leva som frimurare kan för någon 
tyckas vara att man sysslar med gam-
malmodiga och svårtolkade ritualer 
som inte har någon som helst relevans 
i dagens turbulenta vardag. 

I en kolumn i tidningen Nya Åland 
strax innan påsk, skrev Katarina Gädd-
näs (författare, journalist, teolog): ’Man 
brukar säga att under 1900-talet, med 
början vid första världskriget, kollap-
sade västvärldens stora berättelser. 
Kyrkan förlorade makt och sannings-

monopol. I stället för att inlämna sig 
i en överordnad berättelse, ville män-
niskan skapa sig själv och sina egna 
berättelser. Nu talar allt fler tänkare 
om berättelsens återkomst, intresset 
för släktforskning och historia är ett 
uttryck för detta, liksom en ny andlig 
nyfikenhet.’ 

Så nog finns det beställning för 
vårt arbete, kanske mer än tidigare. 
Vårt arbetsredskap, vår ritual, är fort-
farande genial och bjuder ständigt på 
nya upplevelser och funderingar för 
frimuraren.”

Vi önskar broder Tony framgång i 
sitt nya värv. 

TEXT OCH FOTO: KENNETH J JÖNSSON, IX,  

             OM SJL S:T HENRIK

Vid middagsbordet: KM Henrik Wikström och O Tony Jäntti.

Stig Blomqvist, Göran Lundqvist, Sven Mattsson, 
Ola Lindholm, Kurt Långbacka, Harry Dahlström 
(med ryggen mot kameran), Nils G. Holm, Bo 
Gammals, Ralf Möller och Tryggve Forssell.
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Kort om de tre första stegen mot 
min antagning.

Min tidigaste minnesbild 
går tillbaka till studietiden på 

1980-talet, då någon i en bordsdiskus-
sion nämnde ordet ”frimurare” och blev 
nedtystad av en annan. Inte lämpligt att 
säga det ordet högt, de finns överallt 
och det kunde vara farligt.

Andra steget på 1990-talet då Fin-
lands ekonomi var katastrofal, kon-
kurser, hus o. hemman måste säljas. 
Finland var nästan ”i konkurs”. Iiro 
Viinanen var finansminister och fick 
ofta berätta de dåliga nyheterna. Han 
blev nog inte så värst omtyckt. Många 
ansåg kanske att allt var hans fel. I en 
TV-intervju försökte en journalist vrida 
till det och frågade minister Viinanen 
om det stämmer att han är frimurare? 
Han svarade lugnt ungefär: ”Ja, det är ett 
sätt att söka lugn och ro ibland.” Ingen 
vidare fråga ställdes. Det svaret på den 
plötsliga frågan, i den stunden, väckte 
nog förundran.

Det tredje steget tog jag då en sång-
arbroder, min blivande fadder, broder 
Fili Strömsten, undrade om jag hört om 
frimurarna. Snart infann sig också den 
andra faddern, likaså sångarbroder, bro-
der Tryggve Forssell. På den vägen är jag. 

Jag recipierade 1995 och det var 
naturligtvis en stor upplevelse. En 
omtumlande process. Varje grad har 
inneburit en personlig upplevelse och 
tillsammans utgör de vägen mot den 
konungsliga konsten. Jag vandrar på, 
och har inte ännu kommit fram.

Vägen som frimurare

    Ordförande Tony Jänttis tal vid installationen 9 april 2018

Att leva som frimurare kan för någon 
tyckas vara att man sysslar med gam-
malmodiga och svårtolkade ritualer 
som inte har någon som helst relevans 
i dagens turbulenta vardag. I en kolumn 
i tidningen Nya Åland strax innan påsk, 
skrev Katarina Gäddnäs (författare, jour-
nalist, teolog): ”Man brukar säga att un-
der 1900-talet, med början vid första 
världskriget, kollapsade västvärldens 
stora berättelser. Kyrkan förlorade makt 
och sanningsmonopol. I stället för att 
inlämna sig i en överordnad berättelse, 
ville människan skapa sig själv och sina 
egna berättelser.

Nu talar allt fler tänkare om berättel-
sens återkomst, intresset för släktforsk-
ning och historia är ett uttryck för detta, 
liksom en ny andlig nyfikenhet.” 

Så nog finns det beställning för 
vårt arbete, kanske mer än tidigare. 
Vårt arbets redskap, vår ritual, är fort-
farande genial och bjuder ständigt på 
nya upplevelser och funderingar för fri - 
muraren.

Förra veckan åt jag lunch på tu man 
hand med en vän. Han undrade varför 
jag inte syns till på klubbkvällarna. Jag 
berättade att jag är frimurare och att vi 
har våra sammankomster då. Vi disku-
terade vad det hela går ut på och varför 
det tilltalar mig. Vi kom in på den krist-
na tron. Min vän är inte troende, men 
vill heller aldrig tuta ut en privat sak. 
Han är trots allt mycket tacksam över 
kristendomen som ligger som grund 
för det samhälle vi lever i idag. I vårt 

sekulariserade samhälle är många inte 
så säkra på sin tro. Man tar till tron trots 
allt i många av livets avgörande ögon-
blick. 

Så steget till att bli t.ex. frimurare är 
kanske egentligen inte stort. Hur många 
finns det inte i den allmänna världen 
som kanske skulle behöva den lilla lug-
na stunden. Precis som den hårt pres-
sade ministern.

Jag vill tacka mina föregångare, förut-
varande Ordföranden och speciellt min 
föregångare broder Henric Schmidt. 
Han har med säker hand styrt fören-
ingen och utvecklat det frimureriska 
arbetet i Erasmus på ett sätt som väckt 
intresse i hela vår Orden. 

Jag har åtagit mig en stor utmaning 
som Ordförande för Brödraföreningen 
Erasmus. Det är väl en utmaning också 
för er, mina bröder. Jag är ingalunda 
fullärd, en som kan och vet allt. Jag 
tror och hoppas att vi tillsammans kan 
ro iland detta projekt och fortsätta med 
samma entusiasm som jag upplever att 
vi har.

Vår strävan är att förkovra oss i den 
konungsliga konsten. Kördirigenten, 
professor Matti Hyökki lär en gång ha 
sagt ”Yhdessä jokainen on kuningas” – 
tillsammans är vi alla kungar. Tillsam-
mans kan vi en var vandra på vår väg 
mot den konungsliga konsten.  

TEXT: TONY JÄNTTI, X, O BRF ERASMUS
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Författaren Dan Brown har specialiserat sig på symboler 
och teorier om inre hemlig kunskap och på samman-
slutningar som strävar till att ta över makten i världen. 

Hans böcker från Da Vinci koden och Änglar demoner till nu 
senast Begynnelse kittlar många människors fantasi. Fragmen-
tariska och spekulativa utsagor görs till möjliga sanningar. 
Tänk om vardagliga enkla symboler, byggnadsverk och konst-
verk bär en fördjupad hemlighet, som bara en invigd kan 
förstå. Speku lativa metoder och hemlighetsfulla symboler, 
upprätthåller en förväntansfull spänning att finna den för-
lorade skatten. 

På 1700-talet när våra riter nedtecknades fanns det flere 
spekulativa sammanslutningar. Många av dess ritualer och 
riter har gått förlorade. Orden att en frimurare inte får ingå i 
något sällskap där hans syn betages vittnar om att det fanns 
sammanslutningar som på vissa ritualpunkter liknade fri-
mureriet. Vi vet inte heller huruvida dessa sällskap bidrog till 
hertig Carls formuleringar och regi av logesammankomsterna. 

Hade frimureriet överlevt utan betoning på det hemlig-
hetsfulla? Bidrog betoningen av det hemlighetsfulla till att 
rekryteringen var framgångsrik på 1900-talet innan internet 
kom? Kunskapen fanns i böcker och bibliotek. Tolknings-
företräde hade de som var belästa och insatta. Världen var 
hemlighetsfullare på den tiden. Inom politiken frodades de 
”hemliga pakternas” spel och bastun var platsen för viktiga 
överenskommelser. 

Det finns en grogrund för det spekulativa och det hem-
lighetsfulla. Vi anar att det finns mera att upptäcka. Dan 
Brown beskriver en möjlig verklighet med ambitiösa personer 
som gjort stora hemlighetsfulla upptäckter och därmed vill 
förändra världen. De frekventa anknytningarna till frimurarna 
vittnar om ett stort intresse för organisationen.

Hur är det med frimureriet? Nyfikenheten hör till. Nyfiken-
heten att lära sig mera. Om sig själv. Att utvecklas. Bli varse. 
Bli medveten om det goda, om utvecklingsmöjligheter. Om 
man tror man är färdig, utvecklas man inte. Frimureriet är 
inte färdigt genom tio grader, det är en inställning till livet.

Hur var det då tänkt? Orden vilar på kristen grund. Målet är 
givet. De grundläggande ramarna fastslagna. Det moderna fri-
mureriet har inte svikit grunden. Det har utvecklats. Hur kan 
vi göra verklighet av våra ideal i den tid vi lever i? Frimureriet 
skall inte göra oss till 1700-tals människor utan till moderna 
människor med de ideal våra fäder bevarat och fört vidare. 
Utan dialog med tiden hade frimureriet dött. 

SFMO har tagit steget ut i offentligheten, man betonar inte 
hemligheten utan det pedagogiska i att inte veta allt och 
därigenom skapa goda upplevelser och insiktsmöjligheter för 
den växande frimuraren. 

Ritualen strävar till att förstärka våra ideal och öppna upp 
möjligheter till ökad självkännedom samt ge oss verktyg för 
att förverkliga våra ideal utanför logernas väggar. Frimureriets 
styrka är dess fördjupning och gemenskap. En frimurare 
vinnlägger sig om att kognitivt och emotionellt tillägna sig 
Ordens ideal som verktyg till att finna sina egna styrkor och 
upptäcka svagheter. Den processen för oss närmare den man 
var ämnad att vara. Mångfaldens styrka är brödernas livser-
farenhet och berättelser som skapar en gemenskap av goda 
möten. 

En organisations styrka kan mätas i hur man förvaltar 
arvet. En bara i nuet fungerande organisation bär med sig 
en sprängladdning av splittring. Ingen växer utan rötter och 
ingen överlever utan nya skott på grenarna. Förändringen är 
oundviklig, men styrka är att kunna handskas med den. Om 
rädslan att inte hänga med styr våra mål blir vi fångna i en 
centrifug som slungar oss ut från centrum till det perifera 
för att försvinna i intet. När den platsen blir tom upphör 
organisationen. Arvet försvinner.

Frimureriet är dialog trots sin hierarki. Dialog är ett inter-
aktivt möte. Det är att lyssna och tala. Att dela, förtydliga 
och förstå.  

TEXT: ANDERS LINDSTRÖM, X, OM SJL AGL

    Kolumnen    

Hemligheter, spekulationer  

– gemenskap och dialog
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    Porträttavtäckning av förutvarande KM

Stig Rosenlund i Närpes 
har varit konstnär på heltid sedan år 
1983. Hans pappa var också konst-
när. Och numera vandrar hans son 
i samma fotspår. Han är en fram-
stående akvarellist med fåglar som 
huvudmotiv. Själv målar Stig i första 
hand i olja.

I början var det landskap med en 
viss tyngdpunkt på havet och skärgår-
den som konstnären fångade på sina 
dukar. Han fascinerades av ljuset i bil-
den. Det har också blivit hans varu-
märke. Han har haft många separata 

utställningar i runt om i Finland. Men 
också i Sverige och USA.

Småningom kom porträtten med i 
bilden. Han har nu målat 45 offi ciella 
porträtt och en del privata. Bland de 
av porträtterade kan nämnas Erik 
Bärnas, Sture Carlsson, Sven-Erik Gran-
holm, Ove Grandell, Rune Holmström, 
Fjalar Jungerstam, Sven-Erik Kjellman, 
Kaj Nyström, Bjarne Olofsson, Gustav 
Skuthälla och Gustav Smulter. Kända 
profiler inte minst i Österbotten och 
på Åland.

En skara på ca 60 inbjudna brö-
der samlades i Ordenshusets 
bibliotek. Samtalet flödade och 

stämningen steg. Men allas blickar 
sökte sig mot ett stort staffli med en 
övertäckt tavla. Vad fanns bakom du-
ken? Givetvis förutvarande Kapitel-
mästare Tom Waselius porträtt. Men 
ett hurudant porträtt? Porträtt väcker 
alltid intresse. Liknar det objektet? 
Förmedlar det rätt stämning? Finns 
i bilden konstnärliga tolkningsbara 
signaler?

Före avtäckningen berättade 
konstnär Stig Rosenlund att det var 
broder Tom som tog kontakt. De 
träffades första gången i somras. Det 
egentliga arbetet pågick hela hösten. 
Basen var en hel hop med fotografier 
som Stig tog av Tom i Ordenshusets 
bibliotek. Men sedan det centrala; 
ansiktet. Det krävde en tre timmars 
sits i ateljén i Närpes. Under arbetets 
gång blev Tom och Stig goda vänner. 
Vad vill då konstnären förmedla i 
porträttet? 

Lättsamhet 
men även 
pondus
Nu blickar förutvarande Kapitelmästare 
Tom Waselius permanent ut över alla 
som samlas i biblioteket i Ordenshuset i 
Helsingfors. Hans porträtt avtäcktes i en 
solenn akt den 23 februari.

– För mig är Tom en person som 
med glimten i ögat utstrålar lättsam-
het men samtidigt en naturlig pon-
dus. Mitt mål var att i porträttet för-
medla den känslan.

Stunden var inne. Marskalkarna 
Seppo Ristilehto och Teljo Kolkka 
ställde sig på varsin sida av  porträttet. 
Sorlet tystnade. Duken lyftes bort, och 
där dök han fram – Tom Waselius i 
olja. De spontant positiva nickningar-
na i salen var tydliga. Javisst var det 
Tom vi såg på duken.
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Vice ordförande i föreningen Gra-
natenhjelm broder CarlJohan Björk
stén framförde beställarens tack till 
konstnären. Han gladde sig åt att en av 
Svenskfinlands främsta porträttkonst-
närer Stig Rosenlund åtog sig arbetet. 
Och han tackade Tom för det arbete 
han lagt ner på frimurarorden. Redan 
när jag träffade Tom i början av hans 
karriär insåg jag att den killen kommer 
att gå långt, konstaterade han.

Tom Waselius drog sig till minnes 
tiden för 32 år sedan då han först såg 
raden av porträtt i Ordenshuset. Han 
trodde nog inte att han själv en dag 
skulle hänga i den raden.

– Det svindlar nog en aning att 
hänga här med alla frimurarkanoner.

Tom konstaterade att tiden har gått 
fort. Nu är han förutvarande, men 
känner sig inte på något vis äldre. 
Han tackade också Stig Rosenlund för 
många angenäma stunder. Inte minst 
i exotiska Närpes.

Efter avtäckningen samlades de in-
bjudna i refektoriet för en gemensam 
måltid. Den fortsatte i solenna tecken. 

Barytonen Kristian Lindroos ackom-
panjerad av Kaj Ekman framförde tre 
sånger. Och Kapitelmästare Henrik 
Wikström höll ett tal till Tom.

Riddaren av Balans med valspråket 
”Eftertanke och framsteg” är en talare 
av Guds nåde. Han har deltagit i 611 
sammankomster och talat vid nästan 
alla. Med sin breda allmänbildning på 
det kulturella området och sin verbala 
intelligens i kombination med hans 
stora kunnande i frimureriska frågor 

har han i tal efter tal lyckats samman-
fläta sin framställning med ord och 
tankar till något som närmar sig poesi.

Broder Henrik meddelade att Stor 
Capitlet i gradvisa häften har samlat 
Toms tal under kapitelmästarperioden. 
Författaren själv fick en samlingsgåva 
som bundits in i endast ett exemplar. 

TEXT: PETER HEINSTRÖM, X

FOTO: PETER HEINSTRÖM, X, KRISTER SANTANEN, IX,

      MARTIN GARDBERG, IX

Föreningsbandet nr 2/2018  • Juni 2018 9



    Stora landslogen

Stora Landslogen (Riddare och Kommendörer 
med Röda Korset loge) har sitt säte i Stockholm.  

Den firar årligen Svenska Frimurare Ordens 
Högtidsdag. I högtidsdagen kan bröder av minst 

grad VIII delta. I år genomfördes den solenna 
ritualen den 17 mars. Hela 24 bröder från  

Stor Capitlet i Finland deltog.

Primus motor för vår resa var Guy 
 Catani. Många av bröderna hade 
sina bättre hälfter med sig. Medan 

bröderna deltog i Högtidsdagen såg damer-
na musikalen Gentlemannan på Oscars-
teatern.

Det var en mäktig ritual i Riddarsalen i 
Ordens stamhus. Ståtligt och festligt både 
för ögon och öron. Och med många djupa 
tankar. I logen deltog ett rekordantal repre-
sentanter för utländska Storloger.

Stormästaren för Fria och Antagna  Murare 
i Finland Jaakko Holkeri samt Stor mästa-
ren för Fria och Antagna Murare i Estland 
Toomas Tönise tilldelades värdigheten av 
hedersledamot i Svenska Frimurare Orden. 
Sex bröder antogs och dubbades till Riddare 
och Kommendörer med Röda Korset. En bro-
der tilldelades Ordens Heders tecken.

 Gästerna 
inträder med 
trumpetfanfarer 
till taffeln.

Stora Landslogen  
i Stockholm
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Stora Landslogens Stortalman, vår egen 
broder, Bengt Klemets R&K talade 
kring temat barmhärtighet. Här några 
glimtar ur talet:

Vi har alldeles nyligen avslutat firan-
det av den lutherska reformationens 
500-årsjubileum. Så länge sedan är det 
som Martin Luther kämpade för att 
kunna uppleva att han dög inför Gud. 
Han försökte på alla sätt få frid med 
Gud, utan att lyckas: Visserligen köpte 
han inte kyrkans avlatsbrev, men han 
gick i kloster, fastade och späkte sig, 
bad mera än alla de andra i klostret. 
Utan att lyckas. Först då han gav upp 
sin kamp såg han ljuset! Sola gratia, av 
nåd  allena, eller det är gratis skulle vi 
väl säga idag! Detta blev den bärande 
tanken i de kyrkor som skulle dominera 
våra länder under 500 år och kanske 
länge än.

Nåden är gratis! Sola gratia!
Idag kunde reformationens grund-

tanke kanske formuleras så här:
Du har ett värde som inte har något 

att göra med vad du konsumerar, inte 
har något att göra med vad du presterar!

Du slipper betala! Du måste inte be-
tala för ditt liv! Varken genom att lyckas 
på jobbet, eller hemma, eller med att 
renovera köket, eller med barnen… Du 
behöver inte betala för att duga!

Barmhärtigheten är vår räddning. 
Vinkel hakens millimetersrättvisa över-
skuggas av passarens obegränsade nåd. 
Du får vara med, du duger. Du behöver 
inte betala för ditt mänskovärde. Du får 
vara en befriad och fri Broder.

Den efterföljande måltiden gick i bro-
derliga och högtidliga tecken. Menyn 
höll hög klass; råraka på rotselleri, ba-
kad rödingsrullad med Chablissås samt 
mango- och limecheesecake.

Gästernas tack framfördes av Stor-
mästaren Jaakko Holkeri, Stormästaren 
för Storlogen för F. & A.M. i Finland. 
Han valde att citera SFMO:s Stormästare 
 Anders Strömberg, som nämnt fyra ord, 
som är centrala för vår verksamhet:

Entusiasm – betyder att med glädje 
och tillfredsställelse vara en aktiv broder.

Engagemang – betyder att flitigt delta 
i de praktiska göromålen.

Energi – betyder att orka med alla 
uppgifter och ämbeten. Vi både ger och 
får energi.

Empati – betyder att något ligger nära 
hjärtat. Att möta och ta emot.  

TEXT OCH FOTO: PETER HEINSTRÖM, X

Bröderna Peik Kuuluvainen,  
Rolf Therman, Lars Lindqvist  

och Lars Jakobsson.

Bröderna Carl-Johan Björkstén, John 
Nieminen, Håkan Dahlin och Berndt Arell.
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Kapitelmästare Henrik Wikström kon-
staterade att en av hörnstenarna i vår 
Orden är ”Kärleken till nästan, varav 

barmhärtigheten är en följd”. Välgörenhet är en 
central del av den frimureriska verksamheten.

Vi skall inte som organisation sticka un-
der stol med våra insatser, underströk han. Vi 
måste ha rätt att till omvärlden förmedla vad vi 
står för och vilka värderingar vi strävar att upp-
fylla. Lätt är det inte. I en undersökning gjord 
av det finska frimureriet i Finland tillfrågades 
allmänheten: ”Vad kommer du att tänka på då 
du hör ordet frimureri?” Svaren var ”Hemligt 
sällskap” (29 %) och ”Bästa bror organisation” 
(21%) medan ordet Välgörenhet gav endast två 
procent.

Ordförande för Frimurarstiftelsen  Peter 
Möller beskrev stiftelsens bakgrund. Kunga-
paret som bär stiftelsens namn ville grunda 
ett äldreboende i Stockholm. År 1980 såldes 
hemmet och stiftelsen fick en ny inriktning. 
Man beslöt att stöda forskning för den äldre 
befolkningen. 

    Frimurarstiftelsen

Frimurarstiftelse 
utdelade 
forskningsanslag

Vid en högtidlig tillställning den 13 mars 

i Ordenshuset i Helsingfors tilldelades 

fyra forskare totalt 80 000 euro från 

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias 

Frimurarstiftelse. Stiftelsen främjar i  

första hand veten skaplig forskning  

inom åldringsvården.

Peter Möller.

Henrik Wikström

Fr.v. Stiftelsens ordförande Peter Möller, professor John  E. Eriksson, professor Harriet 
Finne-Soveri, professor Jukka Meurman, professor Matti Viitanen och Kapitelmäs-
tare Henrik Wikström.
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I år utdelas i Sverige 11,6 miljoner SKR till forskare i 
Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Göteborg 
och Umeå. Sedan år 1993 har anslag också beviljats forskare 
i Finland. I år totalt 80 000 euro till fyra forskare.

Mottagare
Professor John E. Eriksson forskar i kroniska sår vid typ-II 
diabetes. I praktiken handlar det om cellforskning där hans 
forskningsgrupp studerar cellernas signalsystem och vilka 
signalmekanismer som påverkar sårläkningen.

Professor Harriet FinneSoveri forskar i näringstillstån-
det och användning av mediciner bland äldreboende inom 
institutions- och särskilda boendeformer i Helsingfors. Hon 
undersöker bl.a. vilka preventiva mediciner som är nyttiga i 
livet slutsked. Och analyserar hur olika värkmediciner nyttjas 
i olika boendeformer för äldre.

Professor Jukka Meurman arbetar med en 30 årig upp-
följningsstudie om sambandet mellan orala infektioner och 
förekomsten av systemsjukdomar i en åldrande befolkning. 
Dåliga tänder kan utan att personen känner av det ge allvar-
liga inflammationstillstånd i hela kroppen.

Professor Matti Viitanen forskar i hur skröplighet, d.v.s. 
tappad muskelstyrka, kan ge upphov till anemi och försäm-
rad njurfunktion. Mindre fysisk aktivitet påverkar sockerba-
lansen. Och många läkemedel kan bli problematiska när 
njurfunktionen försämras.  

TEXT OCH FOTO: PETER HEINSTRÖM, X

 Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias fri-
murarstiftelse startade verksamheten år 1911. 
Kungaparet stödde tanken att grunda ett ålder-
domshem på Lidingö i Stockholm.

 Hemmet såldes år 1980 vilket gav grund kapital 
till den nuvarande stiftelsen.

 Idag används avkastningen av kapi talet till att 
stöda geriatrisk forskning och att utöva hjälp-
verksamhet bland äldre behövande.

  Tre forskningsområden prioriteras; hjärnans ned-
brytande sjukdomar, åderförkalkningens sjukdo-
mar och omvårdnad av äldre.

 H.M. Drottning Silvia är Frimurarstiftelsens Höga 
Beskyddare.

 Verksamheten leds av en styrelse med förutva-
rande livmedicus Peter Möller som ordförande.

Konung Gustaf V:s och 
Drottning Victorias 
Frimurarestiftelse
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I BEGYNNELSEN VAR DET FYRA 
 MINDRE LOGER som samman-
strålade på värdshuset The Goose 
and the  Gridiron1 i London, när-
mare bestämt i S:t Paul’s Church-
yard för att grunda en engelsk 
storloge. En av dessa loger hoppa-
de ganska snart av projektet, och 
så var de bara tre. Året var 1717, 
vi skrev den 24 juni i kalendern, 
–  Johannes Döparens dag – och 
resultatet var The Premier Grand 
Lodge of England.2 

96 år senare grundades United 
Grand Lodge of England3 på 
Evangelisten  Johannes dag den 27 
december såsom ett styrande organ 
för alla frimurare enheter i England 
och  Wales samt alla  loger i det före 
detta brittiska imperiet och sam-
väldet. Denna loge gör anspråk på 
att vara den äldsta storlogen i värl-
den i rakt nedstigande led från stor-
logen av år 1717. Dess motto är  
på latin Audi – Vide – Tace, dvs.  
Hör, Se, Tig.

År 1884 grundades logen Quat(t)uor
Coronati Lodge4 No. 2076, den 
första frimureriska forskningslogen 
i världen. Nio bröder var stiftande 
medlemmar: Sir Charles Warren 
(överste, senare general), W. Harry 
Rylands, Robert Freke Gould, kyrko-
herde Adolphus F. A. Woodford, 
Sir Walter Besant, John P. Rylands, 
 major Sisson C. Pratt, William James 
 Hughan och George W. Speth. Samt-
liga var forskare och berömda för 
sina frimureriska forskningsfram-
gångar. Den utnämnde Ordförande 
Mästaren, Sir Charles Warren, var 
 utsänd på ett diplomatiskt och 
 militärt uppdrag i Afrika, vilket 
innebar att invigningen kunde ske 
först den 12 januari år 1886.

Ändamålet var att skapa och utveckla möjligheter 
för alla frimurarebröder att idka forskning i Den 
Konungsliga Konsten på alla frimureriets områ-
den, att skriva och hålla föredrag i logerna samt 
att främja diskussionerna inom de olika graderna. 
Man betonade även vikten av att föra en öppen, 
positiv och global dialog med utländska, likasin-
nade frimurare.

Grundläggarna öppnade även dörrarna till det 
som skulle bli ett omfattande bibliotek, och som 
under senare år har sammanslagits med den för-
enade storlogens dito. Detta har i sin tur genererat 
en grupp professionella bibliotekarier, som har haft 
hand om bibliotekets litteratur, skötsel och speci-
ella katalogisering. Man har idag ett eget tryckeri 
för faksimilupplagor och nytryck av äldre litteratur.

Vad namnet beträffar hänvisar det tillbaka på 
legenden om de Fyra Krönta/Konungar som led 
martyrdöden den 8 november år 302. Den grymme 
kejsaren Diocletianus lät lägga dessa fyra stenhug-
gare levande i blykistor, som sänktes ned i floden 
Tibern. Eftersom de var kristna, hade de vägrat att 
utföra kejsarens order att hugga en staty åt den 
hedniske guden Aescula pius eller Asklepios. De blev 
skyddshelgon för alla stenhuggare i Europa cirka 
400–1600. Installationsmötet hålls alltid den  andra 
torsdagen i november månad därför att den dagen 
ligger på eller närmast de fyra martyrernas dödsdag.

Alltsedan bildandet har medlemskap beviljats 
genom inbjudan och har endast riktats till bröder, 
som tillhör en regelrätt konstitution, och som har 
gjort stora bidrag i form av frimureriska studier eller 
som på annat sätt har utmärkt sig inom konst, litte-
ratur eller de övriga vetenskaperna. I denna celebra 
skara befinner sig ingen mindre än vår egen Tom C. 
E. Bergroth, som infördes i de vittras skara år 2004.

Transactions, Ars Quatuor Coronatorum,5 ges ut 
varje år och innehåller föredrag och diskussioner 
om aktuella ämnen samt recensioner av utkom-
men frimurarelitteratur. År 1887 invigdes The Cor-
respondence Circle, som sysslar med litteratur och 
forskning men också logens egna skrifter. Bröder 
av den tredje graden har rätt att ansluta sig. Som 
medlem får man ett exemplar av årsskriften, kal-
lelser till logemöten, ’Q:s’ and ’A:s’ , som ingår i 
den s.k. Cathecism (ordagrant katekes eller frågor 
och svar, ung. som en spörsmålsbok), delta i loge-

United Grand Lodge of England

    United Grand Lodge of England

QUATUOR CORONATI 
CORRESPONDENCE CIRCLE 

20 GREAT QUEEN STREET
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möten, brödramåltiderna, som skall 
förhandsanmälas två dygn i förväg. 
Man kan även lämna in frimureriska 
spörsmål till redaktören. Böcker som 
publiceras av logen kan även beställas.

Denna lilla artikel har kommit till med 
tanke på besöket av Br Dr John Wade 
från London och UGLE 14–15 sep-
tember i år, då S:t Johanneslogen Led-
stjärnan firar sitt 50-års jubileum. Han 
föddes i Edinburgh år 1947, och efter 
studier i Sheffield och Durham i klas-
siska språken latin och grekiska, under-
visade han i dessa språk i 35 år. År 2009 
doktorerade han i martyrologisten John 
Foxes latinska texter.

År 1981 recipierade han i Fellowship 
Lodge No. 4069 och upphöjdes till Royal 
Arch broder 1985. Han installerade sig 
som logens OM år 1991 och 2012. Han 
var grundläggande OM för Amadeus Lo-
gen No. 9359 år 1994, dess OM igen år 
2010, OM för logen Kurrachee No. 337 
(S.C), och för forskningslogen Fife & Kin-
ross år 2007. Han är fPABB för Yorkshire 
West Riding (förvaltningsdistrikt) och 
år 2014 utnämnd fÖCM för UGLE. Han 
har medlemskap i många andra ordnar. 
I Royal Arch är han fPS i Yorkshire, West 
Riding och Derbyshire. Åren 2003–2005 
var han ordförande för Sheffields frimu-
reriska studiecirkel. År 2005 valdes han 
till fullvärdig, arbetande medlem i QCL 
No. 2076, och dess OM 2009–10, och 
AQC:s redaktör sedan 2009. År 2013 blev 
han OM för Manchester logen för frimu-
rerisk forskning No. 5502. Han har även 
hunnit med medlemskap i italienska Jo-
hannesloger, PM i GLRI, Märkes Murare 
Mästares loge och Royal Ark Mariners 
(Noaks ark), där han ännu är Stororga-
nist för Italien. Även i USA och Frankrike 
har han ämbeten samt en hel del musik-
före ståndare upp gifter.

Hans föreläsning, ”Go and do thou 
likewise”6 handlar om William Preston 
och engelska frimurareprocessioner från 
1700-talet till 1900-talet. Dessa proces-
sioner var en vanlig företeelse i det brit-
tiska samhället från ca. 1720- talet till 
1930-talet. I föredraget frågar sig förfat-

taren varför frimurarna har dragit sig till-
baka från dessa offentliga processioner, 
som var ypperliga tillfällen för att visa 
vad man arbetade för i barmhärtighetens 
tecken. Evangelisten Lukas citat finns i 
den svenska Bibeln kap. 10: 30–37, där 
Jesus svarar på frågan: ”Vilken är då min 
nästa?”

Enligt John Wade fjärmar vi frimurare 
oss från en vettig offentlighet, som skulle 
bättra på vårt anseende i den allmänna 
världen. Vi behöver inte slå oss för 
bröstet, utan sakligt presentera vår ide-
ella verksamhet bland dem som har det 
sämst ställt i vårt samhälle. Vi frimurare 
bör visa att vi har ett medborgerligt en-
gagemang och en ganska så påtaglig an-
knytning till offentliga aktiviteter, särskilt 
inom samhällssektorn. Han förespråkar 
en återgång till några av de tidigare akti-
viteterna, och varför då inte återuppta de 
gamla marscherna eller processionerna 
genom stadens gator och på torgen. Den 
som har upplevt dessa promulgationer, 
kan intyga att de är mäktiga med sina 
olikfärgade banderoller, fanor och loge-
flaggor ackompanjerat till hornmusik, 
trumvirvlar och basuner. Det gjorde vi 
– ett tjugotal åländska frimurarebröder 
med damer i maj 1991 i Edinburgh. Och 
det minnet lever fortfarande kvar både i 
öronen och på näthinnorna! 

TEXT: ROLF SÖDERBACK, X, fO Brf MStj

Bibliografi:
– AQC 2004-5
– John Wades Curriculum Vitæ
– Internet

Fotnoter:
1 Gåsen och grillgallret, min 

övers.
2 Den första storlogen i Eng-

land 
3 Den förenade storlogen i Eng-

land
4 Fyra Konungars/Kröntas loge 

(quattuor, fyra, skrivs med två 
t:n i latin, min anm.)

5 Skrifter, De Fyra Kröntas 
konst, min övers.

6 ”Gack du och gör samma-
lunda”, min övers.

En 800 årig tradition – frimurare deltar i en 
procession i London 2012. (Internet)

År 2015 bjöd John in Anders Gabriel 
Sundström till sin hemstad Sheffield, 
där denne höll två föredrag – det ena 
om frimuraren och Beethovens vän 
och stjärnelev Ferdinand Ries (som 
var engelsk krigsfånge i fem dagar på 
Föglö!), och förutom en intern spel
ning med stycken av Sibelius gav br. 
Anders en offentlig välgörenhetskon
sert i Sheffield med musik av bl.a. 
Mendelssohn, Liszt och Tjajkovskij. 
Anders och hans pojke Felix bodde 
hemma hos John och hans fru under 
den vecka de var i Sheffield. Det var en 
härlig vecka i England!

Att John nu kommer till oss på 
Åland och förgyller vårt 50årsjubi
leum är glädjande. För br. Anders 
blir det dessutom ett sätt att återgäl
da Johns upprepade generositet. Br. 
John Wade kommer att hålla föredrag 
i samband med jubileet och konsert i 
Alandica. 

John Wade.
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Br Jesper har en god utkikspunkt 
efter som han står med fötterna i båda 
lägren. Han är aktiv inom både Odd 
 Fellow och SFMO, såväl i Jakobstad 
som i Vasa. Faktum är att det i Öster-
botten – och säkert också på annat håll 
– finns ett flertal bröder som är med i 
båda sällskapen. Det märktes också på 
diskussionerna och frågorna under den 
intressanta föredragskvällen.

Samtida avstamp
OF tar liksom SFMO avstamp i me-
deltida skrån och gillen. Enligt vissa 
källor bildades OFs första loge redan 
1537. Men de första säkra stadgarna 
härstammar från 1748. Intressant att 
notera att de stadgarna hänför sig till 
Loyal Aristarcus Lodge No. 9. Dvs, med 
ordningsnummer nio här så torde det 
ha funnits loger med nummer 1–8. 

Namnet ”Odd Fellow” torde här-
stamma från att de första ”Oddarna” 
var arbetare som inte kunde inlemmas 

    Odd Fellow jämfört med SFOM

 Odd Fellow Orden 
– likheter och skillnader med SFMO

I medlet av november 
2017 höll br Jesper 
Wikström ett föredrag 
kring Odd Fellow 
Orden för bröderna 
i Vasa. Ett tjugotal 
bröder var församlade 
för att höra br Jespers 
historiska tillbakablick 
och jämförelse.

i det normala skråväsendet pga av att 
de hade ett yrke som inte passade in i 
skråväsendets yrkesstruktur. Därav för-
sta delen av namnet ”odd”. Eftersom 
OF samlade personer med flera olika 
riktiga yrken så har det säkert påverkat 
en av skillnaderna till SFMO, dvs att 
det inte finns ”yrkesrelaterade” (mu-
rar) allegorier i ritualerna.

OF blev och är mer praktiskt inrik-
tade än SFMO. Den etiska innebörden 
är densamma hos båda, men OF hade 
som en av sina första målsättningar att 
fungera som ett socialt skyddsnät för 
sina medlemmar. Medan redan dåtida 
frimurare hade en mer teoretisk och 
exklusivare inriktning. Br Jesper lyfte 
fram att det kunde vara den enskilde 
mannens sociala status som valde väg, 
mer än den enskilde mannen själv.

Liksom frimureriets utveckling längs 
flera grenar under 1700–1800-talen, 
skedde en splittring inom OF under 
första hälften av 1800-talet. Inom båda 

kan man skönja en klar påverkan från 
USA på vissa grenar inom rörelserna. 
Splittringen inom OF skedde närmast 
av juridisk-ekonomiska orsaker. 

I England sågs inte fackförenings-
liknande organisationer med blida 
ögon. En lagstiftning mot edsvurna 
sällskap infördes, vilket ledde till att 
OF i England tvingades prioritera so-
cial verksamhet för medlemmarna på 
bekostnad av det rituella. 

I USA var man inte bunden av eng-
elska lagar och valde därför att bryta 
sig loss och starkare hålla kvar det ri-
tuella arbetet. Därav följde att det som 
idag är känt som IOOF (Independent 
Order of Odd Fellows) är den ameri-
kanska grenen av OF med verksamhet 
i Nord- och Centralamerika samt norra 
Europa. Den brittiska grenen fungerar 
inom det brittiska samväldet och när-
mast då som en självhjälpsorganisa-
tion för medlemmarna.
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IOOF kommer till Norden
Till Norden och sedermera Finland kom 
IOOF via hemvändande emigranter, 
först till Danmark 1878, sedan Sverige 
1884 och slutligen Finland 1925. Den 
första logen, Logen nr 1 Wasa, grunda-
des i Vasa lördagen den 8 augusti 1925. 

Faktum är att då Odd Fellow logen 
nr 89 Tornedalen grundades i Hapa-
randa i Sverige, hade man siktet inställt 
på att starta verksamhet i Finland. Detta 
märktes bl.a. genom att några finlän-
dare kom med tidigt i verksamheten, 
bl.a. den fd Vasa-bon William Byman 
som varit medlem i en amerikansk loge. 
Han hade på eget initiativ redan tidi-
gare försökt grunda en loge i Finland, 
dock utan att lyckas med sitt uppsåt. 
Även den kände motorfabrikören John 
Wickström nämns som en som var med 
i uppstarten av verksamheten i Finland.

Som ännu ett historiskt instick kan 
nämnas att den första dam-logen, Re-
beckalogen nr 1 Mathilda Wrede, även 
den grundades i Vasa, dock först 1969. 
Rebecka-ordensgrenen instiftades 1851 
som en hedersgrad för fruar och döttrar 
till bröder, för att omformas till en pa-
rallell ordensgren för kvinnor 1868. Ri-
tualen och symboliken i Rebecka-orden 
är inspirerad av starka bibliska kvinnor. 
Namnet Rebecka, som är taget efter Isaks 
fru, var mor till Jakob och Esau. I Nor-
den är Rebecka-orden fortsättningsvis en 
egen organisation, men i USA är båda 
grenarna öppna för båda könen.

Lika men ändå olika
Utan att desto mer gå in på det rituella 
arbetet inom OF eller SFMO kunde br 
Jesper illustrera såväl likheter som skill-
nader. Eftersom båda sammanslutning-
arna är ungefär lika gamla märks det att 

symbolvärlden har likartat ursprung. 
Här finns t.ex. länkar i en kedja och 
det allseende ögat samt förkläden som 
bröderna bär och som illustrerar den 
grad man för tillfället innehar. Båda 
strävar också efter att utveckla män-
niskans goda egenskaper och inbördes 
samhörighet. Brödragemenskapen är ett 
centralt element. Medan SFMO betonar 
den kristna grunden talar OF om ”ett 
högsta väsen”. Ett förhållningssätt som 
påminner om det internationella och 
finska frimuraresystemet. 

Skillnaden inom det rituella sam-
manfattade br Jesper i att det finns 
många pedagogiska likheter men med 
skillnader i utförande. Det här märks 
t.ex. i att SFMO:s grader är numrerade 
1–10 medan OF:s grader har namn. 
Inom SFMO är graderna logiskt ordna-
de efter varandra, medan OF:s grader 
ger en bredare insikt för varje grad. Lite 
som ett pussel där allt fler pusselbitar 
faller på plats. Inom OF kan sägas att de 
fyra första graderna (som erhålls inom 
loge) är av moralisk karaktär medan de 
tre följande (som erhålls inom läger) 
är mer etiska till sin inriktning. Avan-
cemangstakten är ungefär den samma 
i båda sammanslutningarna, likaså en 
viss hierarki mellan de olika graderna.

OF:s grundvärden Vänskap-Kärlek-
Sanning konkretiseras i att besöka de 
sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de 
döda och uppfostra de föräldralösa. 
Här kommer kanske tydligast fram hur 
IOOF genom åren även behållit det in-
åtriktade sociala skyddstänkandet som 
ett verksamhetsområde, medan SFMO 
mera riktar sina sociala insatser utåt och 
fokuserar det inåtriktade arbetet på brö-
dernas inre utveckling.

Substansen i kvällens föredrag sam-
manfattade br Jesper själv som svar på 
en fråga, då han konstaterade att både 
Odd Fellow och SFMO har något att ge 
dagens människor. Men de ger det på 
olika sätt. 

Även om ett samarbete inte är ak-
tuellt, så kan man konstatera att sam-
manslutningarna ändå passivt sam-
verkar mot ett högre mål genom sina 
olika profiler. Den som av någon orsak 
inte känner sig hemma hos den ena 
kan förhoppningsvis känna sig mera 
hemma hos den andra och kan finna 
en hemvist där han kan utvecklas som 
människa, sig själv och sin omgivning 
till fromma. 

TEXT OCH FOTO: ANDERS DAHLBÄCK, VIII

GRAFIK: JESPER WIKSTRÖM, VIII

Faktaruta IOOF:

Världens största ordenssällskap 
under gemensam ledning 
250 000 medlemmar varav

  96 000 Europa
  87 000 Norden
  40 000 Sverige 
    9 000 Finland (28 orter)
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Rolf H. Söderback föddes i Kaskö. Han 
gick mellanskolan i Kaskö och tog stu-

denten i Kristinestad. 
Fotbollen blev en viktig hobby. Rolf var 

stor och stark, varför centerbacken blev 
hans plats på planen. När de första finska 
mästerskapen för lärdomsskolor spelades 
lade Kristinestad beslag på guldet. I final-
matchen mot Åggelby stod det oavgjort 
vid fulltid. I strafftävlingen slogs den av-
görande straffen in av Rolf H. Söderback.

Efter studentexamen blev det militär-
utbildning. Och sedan Åbo Akademis 
humanistiska fakultet. Vid AKA:n träffade 
han sin blivande hustru Kickan, som var 
hemma från Borgå. Hur blev då Åland 
aktuellt?

– Min svärmor hade etablerat sig på 
Åland. Hon drev som mest hela sex 
restauranger. Min hustru ville bosätta 
sig där. Jag hoppade in som både 
hovmästare och barmästare. Maten  
blev ett tema i mitt liv.

Sedan år 1967 har Rolf verkat som lärare 
i Mariehamn. Först som lärare i engelska 
i lyceet. När grundskolan kom blev det 
auskultering i Helsingfors och sedan or-
dinarie tjänst i grundskolan i Mariehamn. 
Småningom gick Rolf tillbaka till lyceet 
och sedan vidare till sjöskolorna. Där un-
dervisade han främst i engelska.

Hälsan började krångla. År 2000 blev 
det en ballongsprängning och fyra år se-
nare en andra. Då gick Rolf i pension.

– Nu mår jag bra. Jag promenerar 
 mycket. Jag försöker sköta mig. Och 
barn barnen håller mig sysselsatt.

Frimureriet
Frimurarna hade sina måltider på Nautical 
Club. Rolf blev bekant med sina faddrar 
Alkos direktör Bror Helenius och Tor Wik-
lund, som designade Finlands första fristå-
ende bar i Socis (som svärmor drev). En 
vinterhelg lade Rolf och Bror ut lakkrokar. I 
svärmors stuga ”tenterades” Rolf ovetandes 
för frimureri halva natten. År 1973 blev 
Rolf H. Söderback frimurare.

S:t Johanneslogen Ledstjärnan fick en 
arkivarie, en sekreterare, en introduk-
tionsbroder, en bevakande broder och 
en deputerad mästare. Men givetvis i tur 
och ordning. I nio år tillredde han brödra-

måltiden. Från år 2010 och sex år framåt 
var Rolf ordförande för brödraföreningen 
Morgonstjärnan. Före det var han dess vice 
ordförande.

Och så jätteprojektet. Bröderna köpte 
år 1993 sitt frimurarhus vid Norra Espla-
nadgatan 9. 

– Vi talkojobbade ett år och nio måna-
der nästan varje kväll. Totalt bokfördes 
13 000 talkotimmar av hela 98 bröder. 
Jag var med hela tiden. Bl.a. låg trakte-
ringen på min lott. Ofta blev det olika 
soppor.

Ett stort nöje har Rolf funnit i att arrang-
era frimurarresor med logebesök. Ofta har 
partnerna rest med. Det har blivit många 
resor till loger i Sverige. Men mera än så. 
Två resor har gått till den berömda recep-
tionen i grad tre i Helsingör i Danmark. På 
reselistan finns också Köpenhamn, Oslo, 
Reykjavik, forskningslogen i London, Edin-
burgh (Mother Kilwinning no 0), Orkney 
öarna och Dublin.

Skribent och forskare
Rolfs tangentbord nöts flitigt. Sedan slutet 
av 80-talet har han varit Föreningsbandets 
lokalredaktör. Det har blivit både kortare 
referat och längre analyser. En sådan ser vi 
t.ex. i denna tidning. 

Han har skrivit alla S:t Johanneslogen 
Ledstjärnans och brödraföreningen Mor-
gonstjärnans festskrifter; 10 års jubiléet,  
25 års jubiléet och 50 års jubiléet.

Föreningsbandet har i tio år haft glädje 
av en annan hobby för Rolf. Att snickra 
korsord. Också andra beställare har han 
haft; bl.a. Marthabladet, Veteranposten, 
Hembygden, Lantmannabladet, Österbottens 
skogsägarförening och pensionärs föreningen. 

– Det tar 2–4 dagar att bygga ihop ett 
korsord. Då arbetar jag 5–6 timmar i 
sträck. Jag startar med ordslingor från 
bilden och bygger sedan utåt kanterna.

Rolf H. Söderberg är medlem av forsk-
ningslogen Eckleff. Han läser och analy-
serar hela tiden. Och har lätt att ta till sig 
engelsk litteratur. Just nu fokuserar han på 
Maria Magda lena. En bibelgestalt som har 
behandlats fördomsfullt. 

TEXT OCH FOTO: PETER HEINSTRÖM, X

Han är en central 
frimurar profil på Åland. 
Rolf H. Söderback har 
i 45 år varit med om 
det mesta av frimurar-
aktivitet i öriket. För alla 
inom sjätte fördelning-
en är han känd som 
skribent och korsords-
snickare i Förenings-
bandet.

Vem är där?

    Porträttet
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    Konstspalten

Att se ljuset – vårt gemensamma 
mål i frimureriet – blir, som brö-

derna vet, särskilt bokstavligt i den 
första graden i Johannessalen. I den 
klassikt vackra himmelsblå och gyl-
lene salen i SJL S:t Augustin i Helsing-
fors påminns vi också om detta mel-
lan logesammankomsterna. 

Logelokalen, vars inredning plane-
rats av arkitekt David FrölanderUlf 
vid lokalens ombyggnad år 1927, går 
i en klassi serande stil, som man när-
mast kan hänföra till den gustavian-
ska tiden och tiden för ”Den Svenska 
Ritua lens” tillkomst, sekelskiftet mel-
lan 1700- talet och 1800-talet. Förebil-
derna, om de har tjänat som sådana, 
finns att se såväl i Svenska Frimurare 
Ordens museum i Stamhuset i Stock-
holm som i Fri murarmuseet i Helsing-
fors. 

Jag tänker då självklart på det ele-
ganta altaret från 1757 av Johan Ljung 
för S:t Johannes logen S:t Erik och 
kandelabrarna av sonen Pehr Ljung 
från 1796 för logen L’Union, båda lo-
ger i Stockholm. Altaret i en fantastik 
rik rokokostil av ”slottskvalitet” lik-
som även de mer nyklassiska kandela-
brarna. De är samtliga mörkblå, altaret 
marmorerat, med förgyllda detaljer. 

SJL S:t Augustins inredning har kan-
ske en tydligare frimurerisk karaktär, 
så att den mer konungsliga stilen vi 
ser i den äldre inredningen här har fått 
inordna sig i det funktionella. 

Podiet, altaret och stolarna har gi-
vetvis den förgyllning man kan förvän-
ta sig, kandelabrarna likaså, den blå 
färgen lyfter den på ett vackert och ele-
gant sätt – allt diskret stött av den grå 
grunden, traditionell gustaviansk färg.

Utmaningen för mig, och jag måste 
erkänna att jag inte löst den ännu, har 
alltid varit de ord som stort, klart och 
tydligt finns på altaret, en halvrund 
båge ligger på triangeln med det all-
seende ögat och stjärnglansen runt 
den. Nescit Occasum = den vet ingen 
nedgång. Osökt letar sig då tankarna 
till Kungliga Nordstjärneordens de-
vis som ju lyder så. Den här Orden, 
som grundats av konung Fredrik I år 
1748 återgår till det symboliska nam-
net på den svenske monarken sedan 
1600- talet, Roi Polaire – i kontrast 
med den då samtida Roi Soleil, den 
franske solkungen. I motsats till solen, 
står polstjärnan alltid kvar på himlen, 
den går aldrig ner. Man kan alltså se 
den som en symbol för det eviga lju-
set, det som alltid finns, ”städse brin-
nande” för att markera den ”upplysta” 
kunskapen som strålar.

I ett annat frimureriskt samman-
hang har jag stött på Nord/Pol stjärnan 
– urlogen i Danmark, den som idag 
går under vardagsbetäckningen Z&F 
hette under en period ”Zorobabel 
til Nordstjernan”. Zorobabel, den av 
Gud betrodde återuppbyggaren av 
det  andra templet i Jerusalem, det 
efter den Babyloniska fångenskapen, 
var alltså en tempelbyggare i Salomos 
följd och anda. Logen, har i och för 
sig sina rötter i tyskt frimureri, där den 
svenska kungliga Orden knappast på-
verkat namngivning, så det får bli en 
annan historia. 

TEXT: BERNDT ARELL, X

Jag vill särskilt tacka Broder Tom C 
Bergroth och Broder Tom Waselius för 
konsultationen i den här frågan. 

Nescit  
Occasum
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    Mannen med dygder

BOETHIUS  
– dygdernas försvarare (B)

Mannen, som ägnade en stor del av sitt korta liv  
(ca. 45 år) åt forskning inom filosofi, musik och 
kroppens världsliga och andliga harmoni, hette 

 Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius. I och med 
förberedelserna och arbetet med min avhandling kom jag 
i kontakt med denne Boethius. Chaucer skrev hans namn 
Boece. Han föddes omkring år 480 i den år 455 av vandaler 
härjade staden Rom och avrättades ca. 524 i staden Pavia i 
sydvästra Lombardiet. Hans kristna bakgrund var högadlig 
eller patricisk. Yrkesmannabanan formade han med hjälp av 
filosofin, som också skulle leda in honom på politikerns och 
statsmannens karriär. Han förlänades titeln magister officio
rum (dvs. förste minister) av östgotiske kungen Theoderik 
den store, som höll sitt hov i Ravenna. 

Boethius var som en ny Betlehemsstjärna, som markerade 
övergången från antiken till medeltiden. Han höll sig till det 
antika latinet i sina skrifter och ville för övrigt försöka behålla 
det grekiska kulturarvet genom att studera de gamla grekiska 
filosoferna Solon, Sokrates, Platon, Aristoteles och framför 
allt den klassiskt grekiska dialogen Faidon. Det är en dialog 
skriven av Platon, som hörde till Sokrates vänkrets och i vil-
ken han behandlar den store mästarens syn på och livet efter 
döden. Döden som tema hade sysselsatt honom ända sedan 
han fängslades. Sokrates avhandlar tanken på döden dagen 
innan han skall avrättas av staten Aten på grund av att han 
förnekat dess gudar och tagit ställning emot dess demokrati. 
Är Platons högra pekfinger i Rafaels fresk Skolan i Aten ett sätt 
att utan ord säga: ”Sanna mina ord och tankar! Hör vad jag 
säger!” Johannes Döparen hade som barn i da Vincis målning, 
Madonnan i grottan, presenterat exakt samma gest!

Med dessa antika personer i bagaget kom Boethius att in-
spirera en hel del europeiska författare och konstnärer. Dante 
blev främst influerad av hans filosofiska referens till Aristoteles 
och Cicero. Han har en hel del citat ur Filosofins tröst i sin 
gudomliga komedi. Även Boccaccio, Petrarca och Dante har 
inspirerats av filosofin från denna tid tack vare främst studier 
i juridik och teologi, och också Chaucer fick sin filosofiska 
skolning i Filosofins tröst, för den passade väl ihop med med-
eltidens budskap om dess religiösa vördnad och respekt för 
dygderna. Ondskan skulle ge vägledning till en förändring till 

det goda. Filosofins tröst skulle skapa Lyckohjulet som ofta 
förekommer i medeltida litterära verk. Hos Chaucer förekom-
mer det i tragedin Troilus and Criseyde och i Canterbury 
Tales. Alfred den store översatte De consolatione philoso
phiae verket till fornengelska, Chaucer till medelengelska, 
Elizabeth I till tidig modern engelska.

Cirka år 529 stängde kejsar Justinianus (efterträdare till 
Justinus) filosofskolorna (bl.a. Akademin i Aten), och detta 
årtal brukar man ange som antikens övergång i medeltiden. 
Det skulle sätta sin prägel på politik, litteratur och naturligtvis 
själva språket latin, som i sin nya form, medeltida latin, skulle 
övergå i dagens moderna romanska språk. Sokrates syn på 
döden kommer fram i Platons Faidon enligt följande citat:

... de som verkligen studerar filosofi
i ordets sanna bemärkelse övar sig i
döendet och döden.

Boethius har fått attributet ”den siste romaren” men också 
”den förste skolastikern”. I samma grupp av skolastiker be-
finner sig Boëthius de Dacia, Anselm av Canterbury och Thomas 
av Aquino för att nämna några. Under högmedeltiden kallades 
en person som ägnade sin lediga tid åt filosofi och studier 
skolastiker. Skolastikern strävade att utveckla den teologiska 
vetenskapen. 

Boethius’ släkt Anicia hade tillhört nobilitas, dvs. adeln. 
Som sexåring förlorade Boethius sin fader, men han blev 
adopterad av konsul Symmachus ca. 485, och han gifte sig 
sedan med dennes dotter Rusticiana. Den gamla republikens 
senat bestående av några få familjer av högre rang hade över-
gått till kristendomen, och efter år 416 kunde endast döpta 
kristna bekläda statliga ämbeten. Många av dessa äldre sena-
torer hade dragit sig tillbaka för att som dagens pensionärer 
njuta sitt otium. 

Han påbörjade sitt stora verk att översätta från grekiska år 
507 evt. Först i turen stod en lärobok i aritmetik, i vilken han 
framförde de fyra vägarna till bildning, vilka skulle bli de 
dominerande inom denna genre. Quadrivium (ordagrant= 
fyra vägar, min övers.) bestod av aritmetik, musik, geometri 
och astronomi och verket hette De institutione arithmetica 
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(ordagrant= Om aritmetikens undervisning, eller läran om 
aritmetiken, min övers.), som användes som skolbok i över 
ett tusen år. En andra bok hette De institutione musica libri 
quinque (ordagrant= Fem böcker om musikens undervisning, 
eller Fem böcker i läran om musiken, min övers.), och den 
skulle finnas kvar i Oxford ända fram till år 1431 som obli-
gatorisk litteratur. 

Boethius’ stora plan var att översätta och förklara hela Pla-
ton och hela Aristoteles. Hela hans produktion och arbetssätt 
genomsyrades av ett slags romersk virtus, ie. dygd och plikt-
trohet gentemot de gamla mästarna och deras alster, flit och 
vilja att vörda fädernas seder och traditioner, och att uppfylla 
Ciceros föreställning om vishet – kunskap om gudomliga och 
mänskliga ting. Hade han dock fått ett längre liv, skulle säkert 
hans intresse ha fortplantat sig bättre, för det uppstår en längre 
paus fram till 1100-talet, då man åter börjar ägna sig åt att 
översätta gamla, förlorade antika och speciellt grekiska verk, 
som lyckligtvis bevarats i arabiska översättningar både före 
och efter Muhammeds tid. I vår tid har påven Franciskus XVI 
förklarat och framhävt Boethius betydelse för kristenheten 
genom att knyta samman hans lärdom med förståelsen av 
Försynen. Boethius vördas även i den grekiska katolska kyrkan.

Boethius’ litterära verk består förutom av de ovan nämnda 
läroböckerna i musik och aritmetik främst av många översätt-
ningar av antika grekiska verk. Han författade även översätt-
ningar av Aristoteles arbeten om logik, av vilka en stor del har 
gått förlorade, och kommentarer till Porfyrios (ca.234–ca.305) 
Isogage och några teologiska traktater, bl.a. om Treenigheten 
(De trinitate). På latin heter huvudverket De consolatione 
philosophiae, eller på svenska Filosofins tröst. Det är en 
fingerad dialog mellan Boethius och Filosofin, personifierad 
som en kvinna, ibland även kallad Fru Fortuna. Boken dis-
kuterar anledningen till att det finns en hel del orättvisor i 
världen, och att trots detta finns det en enligt Platons reso-
nemang högre makt och att allt annat är mindre viktigt än 
Guds Försyn. Tack vare att han grundade sig på Aristoteles och 
Cicero har han blåst nytt liv i dessa giganter inom filosofin 
och rättstänkandet.

Kung Theoderik den store hade också kommit till en gräns, 
då en större schism mellan Bysans och Rom hade seglat upp i 
slutet av 400-talet. Kanske denna schism var en försenad reak-
tion av kyrkomötet år 325 i Nicaea och vilken hade bolmat 
upp på nytt vid synoden i Chalkedon 451. Arianerna i Bysans 
var goter, som inte kom överens med Roms katoliker. Sedan 
år 482 hade förbindelserna mellan de bägge kyrkorna varit 
avbrutna. Striden stod mellan biskopen av Rom och hans 
motsvarighet i Konstantinopel som även fungerade som hög-
ste ledare för bägge statshalvorna. Det var påven mot kungen. 
Trosmässigt gällde det bl.a. frågan om Kristi sanna natur – är 
Kristus av samma natur som Gud, eller av likadan? 

År 519 bilades denna schism, men Theoderik förlorade sina 
bundsförvanter burgunderna och vandalerna. I öster hade 
hans trosbröder, arianerna, blivit förföljda. Under ett utdraget 
intrigerande förekommer ett brev som skulle ha skrivits till 
Justinus eller Justinianus av en senator. Innehållet är inte känt, 
endast följderna. Theoderiks minister, Boethius, blir fängslad, 

troligtvis därför att brevet från Albinus innehållit nedsättande 
tankar om självaste Justinianus. Kanske hade den som över-
lämnat brevet skäl att komma åt Boethius för sin personliga 
vinning och aspirera på den siste romarens ämbete med den 
höga posten hos kungen i Bysans. Det hävdade Beothius i sitt 
svar, som ingår i skriften Anonymus Valesianus: ”Anklagelsen 
är falsk. Men om Albinus är skyldig, är både jag och senaten med-
skyldiga. Anklagelsen är falsk, min herre och konung!”1 Detta är en 
text med fragment av historikern Ammianus Marcellinus och 
skriven av Henricus Valesius år 1636, men tillägget är postumt.

Dessa få apologetiska ord kunde inte rädda honom. Han 
kastades i fängelse och dömdes till döden. Året för hans avrätt-
ning är oklart, men 524 anges och platsen var troligen Pavia i 
sydvästra Lombardiet, där han varit internerad. I verket Ano-
nymus Valesianus skildras sättet på vilket han avrättades: (... 
ett rep runt pannan drogs åt tills ögonen trängde ut ur sina hålor 
varefter klubbslag i huvudet gjorde slut på plågorna)2 Men enligt 
Cavallin lär det finnas flera omtvistade teorier om dödssättet.

Dessförinnan hade Boethius fått möjlighet att skriva sin 
biografi, men även här går uppgifterna isär. Det är osäkert om 
han verkligen fick någon rättegång, om han verkligen hade 
konspirerat med Justinianus mot Theoderik, men hans martyr-
skap fick sin hämnd, för kungen dog två år senare. På samma 
sätt gick det för Jacques de Molays banemän 790 år senare.

De consolatione philosphiae är skriven under ovanliga 
förhållanden – i väntan på döden, och denna långa väntan 
lär ha varat i nästan 2 år. Kanske den stora trösten Boethius 
finner i filosoferandet är den stora räddningen från att bli 
vansinnig i en dylik väntan och att försöka hålla förtvivlan 
på avstånd. Han finner många allmänt hållna tröstegrunder, 
men mot slutet kommer de verkligt stora frågorna. Det är en 
intellektuell prestation, som även under normala betingelser 
ter sig magnifik. Det verkligt konstiga med denna skrift, som 
egentligen saknar en genre, är det faktum att religionen inte 
ens omnämns. Han nämner inte ens Kristus. Däremot näm-

1  BOETHIUS: Filosofins tröst; övers. Bertil Cavallin, s. 15, rr.2–4
2  BOETHIUS; ibidem rr. 11–13

Boethius i 
fängelse.
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ner han Gud speciellt på de ställen, där han undrar om det 
finns en Gud, då vi har så mycket ondska; varifrån kommer 
det goda, om det inte finns någon Gud? En enkel medeltida 
kiasm3. Han hade inte tillgång till några källor och måste 
därför ha läst en hel del, som han memorerat. Verket är en 
trösteskrift i stil med dem som Cicero och Seneca skrev, dvs. 
den förres fyra tal mot Catilina och den senares trösteskrift till 
sin moder Helvia p.g.a. landsförvisningen. Filosofins tröst 
är en populärfilosofisk föreläsning en diatrib, en strids- el-
ler smädeskrift som ger utlopp för cyniska och stoiska utfall. 
Låt oss ta en titt på vilka tankar en dödsdömd person hade i 
medeltidens vagga – den tid som historiografin kallar ”Den 
mörka tiden”, dvs. tidig medeltid, som tar sin början under 
Boethius korta levnadstid.

I den första boken av Filosofins tröst anslår Boethius den 
sträng som skall dominera detta verk. Vi börjar på s. 274

Bok I, versmått= elegiskt distikon5= hexameter och 
penta meter

”Jag som en gång gav mig dikten i våld med ungdomens iver 
    tvingas nu under gråt anslå en klagande rytm.
Vad jag skall skriva dikteras för mig av sargade muser; 
    äkta de tårarna är som deras kinder har vätt.
De var de enda som aldrig av skräcken lät sig besegras,
    trofast följde de med vart jag än styrde min färd.
Ära gav de en gång åt ynglingens blomstrande lycka,
    tröstar mig nu när jag nått gamlingens sorgliga lott.
Ålderdom kom till mig oförmodat, av olyckor driven;
    smärtan hade ett bud: nära är kommen dess stund!
Gråa i förtid synes från hjässan nu lockarna falla,
    skinnet darrar så slappt, håller ej samman min kropp.
Säll är för människor den död som ej nästlar sig in i vår lyckas år
    och som kommer först då vi begär den i nöd....

Tolkning (med fet stil):
gav mig dikten i våld

Boethius skall ha författat herdedikter i stil med Vergilius 
dikter.

Klagande rytm= effeminerande6 musik (Boethius hade för-
dömt den i boken om musik)

deras kinder
Osäkert vems kinder som avses.
nästan i döden mig sänkt
Därom vet vi intet.

Prosa del 1
Författaren, som här beskriver Filosofin i dess helhet, tycks 
se den som en kvinna ovanför sitt huvud med vördnadsbju-
dande uppsyn, brinnande mera genomträngande ögon än 
hos vanliga dödliga; hennes färg var frisk och vittnade om 

3  Kiasm= korsställning (Fråga inte vad ditt land(a) kan göra för dig 
(b), utan vad du (b) kan göra för ditt land (a). Abba)
4  Idem, s. 27
5  Distikon= verspar av en hexameter o. en pentameter
6  Effeminera= förkvinnliga, förvekliga; SAOL

försvagad livskraft, fastän hon var så till åren kommen att 
man ingalunda kunde tro att hon tillhörde vårt tidevarv. Hen-
nes kläder var gjorda av de tunnaste trådar, med utsökt konst 
i oförgängligt stoff, och som hon längre fram omtalade för 
mig hade hon själv vävt dem. Men över dess glans låg som en 
mörk slöja av vanvård och ålder, så som man ser på sotiga 
vaxbilder. Längst ner kunde man se ett (pi) π invävt, högst 
upp ett (theta) θ. Och mellan dessa båda bokstäver kunde 
man se steg tecknade så att det gick liksom en trappa från 
den nedre bokstaven till den övre. Men denna dräkt hade 
våldsverkare slitit sönder, och var och en hade tagit med sig 
de bitar han kunde. Och i högra handen bar hon böcker, en 
spira i den vänstra.
(Prosan fortsätter ännu i 2 stycken)

Prosa 1
Tolkningen (med fet stil):
Filosofin Hon driver ut muserna, Boethius är tyst, hon kom-

mer som läkekonstens gud, Asklepios, som visade sig ofta 
för människorna,

Så till åren kommen = hon är både ung och gammal på 
samma gång

oförgängligt stoff= kläderna kunde förstöras men inte filo-
sofins läror, för de är oförgängliga

sotiga vaxbilder= bilder av avlidna i ett romerskt hem
(pi) π invävt, högst upp ett (theta) θ= praktisk och teore-

tisk filosofi, stegen anger uppstigandet till gud, skådandet 
av gud

våldsverkare= epikuréer, stoiker, Platon i Staten (Politeia) 
fördrev skalderna från sin idealstat

Prosan fortsätter med två stycken i vilka kvinnan blir vred 
och hon ser skrämmande ut, då hon ser diktningens muser. 

Prosa 2 
Nu har gudinnan insett, att det är dags att hjälpa Boethius 
och läka de själsliga såren. Hon undrar om det verkligen är 
han som ”en gång uppföddes med min mjölk, växte upp på 
min kost och nådde fram till andlig styrka”? Han är mållös 
och stum och hon lugnar honom och torkar hans tåreflod. 

Längre fram i prosa 4 funderar han över angiveriet och 
anklagelsen och om det som senare stämplas som högför-
räderi. I det följande för han fram sina tankar med hjälp av 
den klassiska kiasmen eller korsställningen. En av hans vän-
ner hade frågat: ”Om det finns en gud, varifrån kommer det 
onda? Varifrån kommer det goda, om det inte finns någon?”7 

Boethius försöker övertyga Filosofin om sina goda inten-
tioner och hur han fått understöd av henne. Varje dag lät 
hon droppa i hans öron och tankar Pythagoras’ maning  
”Följ Gud!”

I Bok II prosa 1 lyssnar han uppmärksamt på Filosofins 
populärvetenskapliga föreläsning, en diatrib om det enda 
beständiga hos den nyckfulla Lyckan och dess oförutsägbara 
växlingar. Man kunde säga, att detta är väl tankarna om för-

7  Idem, s.35 st.1
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synen, predestinationen och determinationen som Boethius 
för fram som redskap för sina tankar och idéer. 

Fru Fortunas hjul, eller på latin Rota Fortunae, det snur-
rande hjulet, hade Cicero behandlat i sitt tal mot Piso (In 
Pisonem). Även Tacitus talar om Lyckans hjul, ett ämne som 
också Chaucer berör i Canterbury sägnerna och Dante i 
sin gudomliga komedi. Shakespeare drar sig inte heller för 
att presentera denna matris som rättesnöre för sina dramer. 
Babylonierna kallade zodiaken för lyckohjulet, som snurrade 
för att peka ut årstiderna. Och var om inte på ett tivoli skall 
det finnas ett hjul som kan bringa en spelsugen person lycka 
i form av världsliga, fysiska tillgångar.

I prosa 2 får Lyckan ordet och talar om för Boethius att 
det är hon som har fostrat honom, vilket hon belägger med 
exempel ur historien. I prosa 3 påminner Lyckan Boethius om 
hur mycket stor lycka han har haft. 

I bok IV prosa 6 kommer en längre utläggning on försynen 
och ödet. Den första är gudomlig, och ödet är den synliga 
manifestationen av den gudomliga ordningen i vår värld. Mel-
lan dem förekommer en synergi som klargörs i en plan för 
människans liv. Hon förmår inte helt förstå den Allsmäktiges 
avsikter, men bör ändå inse att hon står under hans ledning.

Boethius rör sig med sådana begrepp som predestination 
– att allt är bestämt på förhand – eller förutbestämmelse. Lati-
nets Cognatio, dvs. kunskap av gudomlig natur, är den passiva, 
vetande sidan av den gudomliga försynen. Praedestinatio är 
den aktiva ordnande delen. Den senare delen av Filosofins 
tröst handlar om Försynen, Ödet och Viljans frihet. Vi kan 
välja själva, men vi styrs av den gudomliga makten, som har 
sista ordet.

Philosophia frågar honom: ”Har vi inte räknat oberoende 
till lycksalighet och enats om att Gud är detsamma som lyck-
salighet?” Hans svar kommer rappt: ”Jovisst!” och hon fort-
sätter: ”Och för att styra världen kommer han inte att behöva 
någon hjälp utifrån; om han behövde det, skulle han inte vara 
helt oberoende.” De är båda helt överens om att han styr allt 
genom sig själv.

I den sista boken, V, ställer han en känslig fråga till henne. 
Finns det något sådant som slumpen, och vad är det i så fall? 
Hon dröjer med sitt svar och säger, att den frågan ligger litet 
vid sidan av det de hade diskuterat, och att han är utmattad av 

allt detta, vilket kunde tänkas vilseleda honom. Han hävdar, 
att om han känner det som ger honom den högsta glädjen, 
ger det honom endast vederkvickelse. Och hon gör honom 
till viljes och framför sitt svar: ”Om någon definierar slumpen 
som en händelse framkallad av en planlös rörelse och utan 
förbindelse med några orsaker, påstår jag att det överhuvud-
taget inte finns någon slump; den är helt och hållet bara ett 
tomt ord. Ty när Gud tvingar allt till ordning, vilken plats blir 
då över åt tillfälligheter? Att intet uppstår ur intet är näm-
ligen en sann sats som ingen av de gamle någonsin har invänt 
mot; de lade den som en grundval för varje naturfilosofisk 
undersökning, men inte om den verkande principen utan om 
den materiella orsaken.

Som slutkläm drar Boethius slutsatsen, att människans 
fria vilja är okränkt och inga obilliga lagar kan straffa den. 
”Också betraktaren där ovan, Gud, förbliver den som vet allt 
på förhand och evigheten som är allestädes närvarande går 
samman med våra handlingars framtid. Belöningar ges åt de 
goda, straff åt de onda. Förhoppningar och böner som går 
till Gud, har verkan om de är riktiga. Stå emot lasterna, vörda 
dygderna, lyft själen mot det rätta hoppet och rikta ödmjuka 
böner mot höjden. Om ni vill vara ärliga måste ni vara rätt-
skaffens, eftersom ni lever inför en domare som ser allt”.  

TEXT: ROLF SÖDERBACK, X, fO Brf Mstj
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Något gör vi nog rätt med bröderna 
i Åbo då så många igen ville träf-

fas för att tillsammans med sina damer 
ha en trevlig kväll med god mat, sång 
och dans. Denna gång fick vi fira festen 
på en för oss ny lokal, i de finska Odd 
Fellow brödernas relativt nya lokaler 
på Rätiälägatan. Man kan med fog säga 
att ”oddarna” har gjort ett fint job och 
byggt ett vackert hus där en del av huset 
fungerar som logelokal och en annan 
del fungerar som ett refektorium som 

En äldre generation, 
t.v. broder Göran 
Björkman i sällskap 
med sin fru Ulla 
och en yngre 
generation, broder 
Alexander Skog 
med flickvännen 
Siiri.

kan indelas i mindre eller större utrym-
men. Så som det nu dukades för oss så 
skulle vi ha kunnat vara några fler än de 
80 st som ställde upp.

Broder Alexander Skog, en av våra 
yngre bröder, skötte arrangemangen 
tillsammans med sin flickvän Siiri. De 
fick till stånd en mycket vacker duk-
ning i pink och rosa, passande för våra 
”Ladies”. Vår eminente köksmästare 
Stellan visade igen sin styrka genom 
att bjuda på inre file, som han skar  

    Trevlig kväll i Odd Fellow brödernas utrymmen

2018 i Åbo

upp vid buffén då man hämtade 
maten. Tillsammans med grön sallad, 
grädd potatis och bernaisesås kunde vi 
bara njuta. Sången sköttes av br Johan 
Svahn  ström, som även sjöng egna låtar 
som han komponerat. 

Traditionsenligt läste OM Kenneth 
J Jönsson en dikt till damerna. Dikten 
denna gång var en lite omstridd dikt 
skriven på spanska av en tysk,  Eugen 
Gomringer: avenyer (1951): Här i svensk 
översättning:

avenyer
avenyer och blommor
blommor
blommor och kvinnor
avenyer
avenyer och kvinnor
avenyer och blommor och kvinnor och
en beundrare

Då även tryffelkakan hade avnjutits så 
var det tid för dans till tonerna av or-
kestern ”Suitcase” där vår egen broder 
Nalle Öhman spelar basgitarr. Vi dan-
sade till strax efter midnatt.

Kvällen var lite annorlunda även 
därför att brödraföreningen Erasmus 
firade 80 år av verksamhet. Ordförande, 
br Henric Schmidt berättade några ord 
om brödraföreningen och man kunde 
ta med sig en historik han kopierat från 
skrifter av bl.a. Tom C. Bergroth. 

Vi hoppas igen år 2019 kunna fira en 
lika så trevlig fest, men då i nya egna 
utrymmen på Kaskisgatan 16. 

TEXT OCH FOTO: KENNETH J JÖNSSON, IX,  

             OM SJL S:T HENRIK

En trevlig sal med vacker dukning för kvällen.
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S:t Johanneslogen Axel Gabriel Leijonhufvud höll i bör-
jan av mars en sammankomst med det finska frimureriet 
i Finland som tema. Inbjuden föreläsare var Guy Catani, 
X, OHT. Sakkunnigt belyste han den rätt komplicerade 
konstruktion inom vilken ram våra finska bröder bedriver 
sitt frimureri. 

Det startade år 1922 med logen Suomi nr 1 som då 
tillhörde den Amerikanska Storlogen. Två år senare fick 
Finland sin egen Storloge. Men det gick ända till år 1948 
innan den erkändes av Svenska Frimurare Orden. Det är 
ett universellt frimureri som inte kräver kristen bekännelse.

Småningom byggdes det finska systemet ut med 
 tilläggsgrader och nya storloger med olika profil. Idag har 
man sex storloger med hela sex Stormästare på finskt håll.

Samarbetet mellan SFMO och det finska frimureriet 
fungerar smidigt. Beroende på uppnådd grad kan vi be-
söka varandras loger. 

TEXT OCH FOTO: PETER HEINSTRÖM, X

Det finska frimureriet  
i Finland

    Notiser 

Åbo-bröderna har en längre tid käm-
pat med små utrymmen för brödra-
måltiden efter sammankomsterna. Så 
fort antalet bröder vid måltiden stigit 
över 50, har bröderna tvingats sprida 
ut sig i förrummet och även bibliote-
ket. Det har varit otacksamt att bl.a. 
hålla måltidstal. Krögaren Stellan har 
haft det utmanande med att från ett 
litet kryp-in fixa till kvällens rätter. 

Under hösten 2017 fick broder 
Tryggve Forssell nys om en lokal i 
två våningar i huset snett mittemot 
Åbolands sjukhus. Ett hus där bl.a. ett 
frikyrkligt sällskap och en nykterhets-
rörelse hållit till. Man har också hyrt ut 
källarvåningen till scouter. I gatuplan 
finns en stor sal för över 100 personer 
med kök. I källarvåningen flera min-
dre utrymmen. Totalt har vi ca 400 m² 
till vårt förfogande. Bröderna Tryggve 
Forssell, Henric Schmidt och Tony 
Jäntti såg till att lokalen kunde köpas 
till ett skäligt pris. Nu blir det dags för 
renovering. Bl.a. elnätet och ventila-
tionen måste helt förnyas.

Invigningen skedde i samband med 

S:t Henrik-salen 
invigdes i Åbo
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O, broder Henric Schmidt inviger den nya salen. 
Foto: Kenneth J Jönsson.

Brödraföreningen Erasmus Högtids-
dag den 28 april 2018, 80 år efter att 
brödraföreningen Erasmus såg dagens 
ljus. Brödraföreningens Ordförande 
Henric Schmidt invigde högtidligt ut-
rymmet. 

Som bibeltext hade han valt föl-
jande citat från ”Hebr. 3:4-6:

Varje hus har en byggmästare, men 
den som har byggt allt är Gud. Väl var 
Mose betrodd i hela hans hus, men 
som tjänare, för att vittna om det som 
senare skulle förkunnas.; Kristus där-
emot var som en son betrodd att råda 
över hans hus. Och hans hus är vi, så 
länge vi behåller den frimodighet och 
stolthet som vårt hopp oss ger.”

Kvällen gästades av bl.a. bröderna 
Tom Waselius, R&K f KM, Jarl Söder
holm, AK och broder Guy Catani, 
OHT. 

Borden var flyttade från logen S:t 
Henrik och nya stolar hade införskaf-
fats. Stolarna anlände först på högtids-
dagen efter en oförklarlig tur via Kuo-
pio. Broder Jörgen Björkman hade 
låtit tillverka en ny skylt S:t Henrik, 
som han installerade ovanför huvud-
ingången. 

TEXT: KENNETH J JÖNSSON, IX 
         OM SJL S:T HENRIK
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Filmvisning i Åbo
Efter Föreningen S:t Henriks årsmöte i mars ordnade 
vår FS Alexander Skog en filmförevisning. Intresset hos 
bröderna för besök till utländska loger har ofta varit ett 
ämne för diskussion och nu kunde vi få se en film ”Terra 
Masonica: Around the world in 80 lodges” av Tristan 
Boulard. Enligt förhandsreklamen är det ingen som rest 
jorden runt för att besöka så många loger. Inte förrän nu. 
Fotografen och dokumentärfilmaren Tristan Boulard gav 
sig själv detta uppdrag. Han reste jorden runt och besökte 
80 loger likt en modern Phileas Fogg. Vi var nästan 20 
bröder som bänkade oss framför filmduken.

Filmen börjar i mitt tycke värdigt och informativt med 
besök i Kilwinning i Skottland hos The Mother Lodge nr 
0, logen som sägs vara logernas moder. Intressant att se 
hur han lyckats fånga den fina stämning som råder mel-
lan lokalbefolkningen och logens bröder. Enligt deras 
tradition vandrar bröderna iklädda sina regalier längs en 
gata utanför logen, då en ny ordförandemästare instal-
leras vartannat år. Lokalbefolkningen hejar på bröderna 
som vandrar i formation förbi pubar och butiker. 

Filmen fortsätter till USA där det visas enormt fina 
lokaler särskilt från Philadelphia. Samtidigt berättar man 
om en tynande verksamhet och att antalet bröder mins-
kar ganska starkt i USA. En intressant detalj är att flera 
frimurarsamhällen har satsat på verksamhet för de äldre. 
Man bygger radhus- och villaområden där äldre bröder 
får vara tillsammans och får vård vid behov. 

Sedan brister filmen lite och man visar loger från olika 
kontinenter där både bröder och aktivitet saknas. I slutet 
av filmen reser man till Hammerfest i norra Norge. Där 
får S:t Johanneslogen Ultima Thule, ”Världens ände”, 
representera det skandinaviska frimureriet. Man berät-
tar om en bror som redan dagen innan logemötet måste 
bege sig iväg för att kunna gå på möte. Osökt tänker jag 
på bröder från Åbolands skärgård som i praktiken gör 
nästan det samma. Varm brödrakärlek.

Filmen är värd att se, men onödigt lång så som den 
är uppbyggd. Jag saknade ”kött på benen”. Men det är 
kanske naturligt då filmen kan ses av vem som helst. 

TEXT: KENNETH J JÖNSSON, IX, OM SJL S:T HENRIK

Loge i Indien. (Internet)

Stor Capitlets påskandakt i Ordens huset hade samlat ett femtiotal bröder 
och damer. Som liturg och predikant fungerade broder Anders Lindström. 
Textläsningen handhades av bröderna Tom Waselius och Peik Kuuluvainen. 
Ackompanjerad av Kaj Ekman framförde solisten Malin Döragrip tre stycken 
av G.B.Pergolesi; Quae moerebat et dolobat ur Stabat mater, Eja mater fons 
amoris och Foc ut portem Christi mortem. Efter andakten samlades man till 
en kopp kaffe med dopp.

Passionsandakt i påskveckan

Gunnar Döragrip vid orgeln.
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Begravningsbyråer
NYMAN & Co Ab

www.hautausnyman.fi

Den östligaste SFMO logen Tyrgils firade 
högtidsdag den 7 mars i Borgå. Gästerna var 
många och stämningen varm och broderlig. 
Logens OM Ingmar Karlsson höll ett beri-
kande varmt tal. Se här ett brottstycke.

I en tid när omvärlden – den allmänna värl-
den – präglas av polarisering, fientlighet 
mot –  kanske inte allt, men mycket – som 
är annorlunda, avoga attityder mot hjälpbe-
hövande, skärpta lagar gällande immigration, 
minskat bistånd, behöver det kanske mer än 
på länge sägas – och skrivas – rent ut hur 
en frimurare, och alla andra, skall tänka och 
agera om han vill utöva den Konungsliga 
konsten. Eller enklare sagt: om han vill leva 
sitt liv rätt. 

TEXT: INGMAR KARLSSON, IX, OM SJL TYRGILS

FOTO: ALF GÜNSBERG, VI

Den centrala frågan för frimureriet

TYRGILS FRIMURARGOLF
spelas torsdagen den 9.8.2018 på Virvik Golf (ViG) i Borgå.

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

Anmälan till Lars Lindqvist, tel: 0400-422 106 eller per 
e-post: lars.lindqvist@gmail.com, senast 25.07.2018.

REFOX.FI
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Anders Granström  
ny innehavare av PBF

Broder Anders Granström, X, fOM i SJL Korsholm, 
har den 14.4.2018 i Karlstad förlänats PBF för sina 
insatser inom Värmländska Provinsiallogen där har 
sedan år 2009 varit verksam både inom Kapitlet och 
inom SAL Pilgrimen.

Broder Tom Waselius, fKM, hedrade S:t Johanneslogen 
Axel Gabriel Leijonhufvud med sin närvaro då logen 
firade sin högtidsdag i början på februari. Högtidsdagen 
lockade cirka 70 bröder vilket betydde att det var mer 
än fullt hus både i logesalen och i refektoriet. 

TEXT OCH FOTO: KIM ISAKSSON, IX

AGL firade  
högtidsdag i februari

    Uppvaktning vid Major Granatenhjelms grav

Anders Stenbock, X, OM SJL S:t Augustin höll talet vid 
årets kransnedläggning. 

Några citat ur OM Anders Stenbocks tal den 1 maj 2018 vid 
uppvaktningen vid Major Fredrik Granatenhjelms grav

”Kära bröder, mina damer. Vi har i dag samlats för att hedra 
Majoren Fredrik Granatenhjelms minne på hans födelsedag.  
Han föddes den första maj år 1708, m.a.o. i dag för 310 år sedan.

Vi vet att denna man levde sitt liv som en from man bland 
sina medmänniskor. Han var en man med fasta karaktärsdrag 
som lyssnade på sitt samvete och sitt förstånd och agerade enligt 
det. Det finns en bok om hans liv skriven av Jessica Parland von 
Essen. En bok som väl beskriver hans karaktär och personlighet, 
en modern historieskildring om en persons liv i Helsingfors 
under 1700-talet. 

Vi har i SJL S:t Augustin gjort egen forskning och beställde 
redan under vintern Major Granatenhjelms militära stamkort 
från krigsarkivet i Stockholm. Tack broder Christian Wallin som 
tog ansvaret att söka fram detta militära register. Med hjälp av 
bröderna Mikael Baarman och Per Harald Jonsson kunde vi 
tyda vad som var skrivet i detta militära dokument. Det fina i 
det hela är att det verkar som om han blivit ombedd att år 1774 
egenhändigt fylla i sitt register.

Detta hans egenhändigt nedtecknade CV finner ni i sin helhet 
på sid 29 i nästa nummer av Föreningsbandet. 

Tack mina damer och bröder att ni med er närvaro ville hedra 
denna mans minne, på dagen 310 år efter hans födelse.”
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Caracter Lön Namn År och  
födelse ort

Meriter

Major i 
arméen 
och Rid-
dare

Capitain Frid:Granatenhielm

1708.d:1 maij 
j Smålan och 
Våxtorps Sochn 
hvar äst ingen 
Kijrckebok fins 
för den tiden

Efter några års idkade studier vid Lunds Academie antagen
1731.  d:28.Januarii till Sergeant vid Kongl. Arilleriet i Stockholm.
1734.  d:31.Maij under gått Bössmästerie Examen
1738.  d:21.Octob: ärhållit hans Kongl. Maijsts. Allernådigste Fullmagt att vara andra Adjutant vid 

Kongl Artilleriet i Stockholm
1740.  d:18.Febru: dz fullmagt på första Adjutant derstädes
1741.  i Augs. månad Commenderad till Finland och bevistat Compagnien därstädes sagde åhr.
1742.  Dito års Campagne, samt bevistat Canonaden vid Dommarby och i Augs: efter slutat Capitula-

tion med Ryska magten, gått öfver med arméen och Artilleriet till Stockholm.
1743.  d:7.Januarii undfått nådigste Fullmagt på Lieutenants beställnigen vid Artilleriet i Calmar, och 

d. 1. Julii nådig Resolution på under Lieutnants Lön i stället för första Adjutants Lönen, samt 
1744d:10.nov: nådig Resl. På Lieutenants Lön i Calmar.

1749.  d:22:nov: Undfått hans Kongl Maijsts Allernådigste Fullmagt, att vara Capitain med nu Inne-
hafvande Fyrvarckare Compagnie i Finland.

1758.  under Kongl Permission Commenderad till Pommeren, hvar äft 5te fält Artillerie Compagn. mig 
tilldeltes och bevistat sagde års Campagne

1759.  Do samt d: 26 Augs Afairen vid staden Svinemijndis intagande d. 2. Sept do Svinemijnde 
Skants, som Capitulerat, samt från Svine Landet Skutit Eld på det förskantsade och så kallade 
Mövenhagiska Batteriet på Wollinska sidan d:13. sagde månad, under nu mera hans Excellence 
Rix rådet och Comendeuren af Kongl Svärds orden högvälb. Hrn Grefve Fersens Comando, gått 
öfver på Wollinska Landet med 10.stk Skiut och kast machiner och d: 16.dz bevistat Staden Wol-
lins intagande.

1760.  Bevistat så väl Sommar, som vinter Campagnen
1761.  dz års Campagne
1762.  d: 1.Augs efter en önskelig sluten frid, af gått från Stralsund med den delen af finska Artilleriet, 

som värit Commenderad till Pommeren, och ankom, Gud i lof, lyckligen d: 9 dz till Helsingfors.
1772.  d.13. Sept benådat med Fullmagt, att vara Major i Kongl. Maijsts armén med för inhafde Lön.

Helsingfors d. 5. Januarij 1774.
Frid:Granatenhielm
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I samband med arkivstudier 
i Krigs arkivet fick broder 
Christian Wallin tag på major 
Fredrik Granatenhielms egen
händigt skrivna merit för
teckning. Den renskrevs av 
bröderna  Mikael Baarman 
och Per Harald Jonson. 
Majoren har gett sitt namn 
åt vår under stöds förening. 
Han var inte frimurare,  
men han levde som en  
sann frimurare.

Major Granatenhielms CV

    Fredrik Granatenhielms anteckningar
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S:t Johanneslogen S:t Henrik hade bildats i Åbo 
redan 1930, men bröder i Finland av grad IV-V  eller 
högre måste åka till Stockholm för att reci piera. 
Man recipierade i S:t Andreaslogen den Nordiska 
Cirkeln. Bröder i Åbo ville naturligtvis få ett mer 
praktiskt sätt att mötas, varvid ett antal bröder förde 
saken vidare. Det gällde fram för allt bröderna Arvid 
Odencrantz, Jon Hartman och J Walter Winter. Den 
29 oktober 1937 vid en föredragning i Stockholm 
medgav Svenska Frimurare Ordens Stormästa re, 
konung Gustaf V, att i Åbo fick grundas en brödra-
förening arbe tande i S:t Andreasgraderna. Till den 
kunde antagas i Åbo och Björneborgs län samt 
landskapet Åland bosatta frimurarebröder med 
minst S:t Andreaslärlinge-medbroders grad. 

Den 9 april 1938 kunde den första Ordföran-
den  Robert Hasselblatt installera sig under hög-
tidliga former. Han sade bl.a följande i sitt tal: 
”Javäl, mina bröder, för att vår förening skall bliva 
till gagn för sina medlemmar och kunna bibringa 
dem värdefulla kunskaper fordras det som redan 
nämnts studier, begrundande, flit och tid. Men där 
fordras därjämte ett intressant och hängivet arbete 
av var och en av dess bröder.”

Nu firades 80 års jubilét under relativt enkla for-
mer. På förmiddagen besökte ett antal bröder tidi-
gare ord förandes gravar på Åbo begravningsplats, i 
tur och ordning Robert Hasselblatt, Wolfgang Ama-
deus Schmidt, J Walter Winter och sist Åke Sand-
holm. Ytter ligare en av de tidgare Ordförandena har 
g.t.d.ö., nämligen Johan Moberg, men han ligger 
begraven i Pargas. Broder Henric Schmidt, som var 
ordförande till den 9 april, förde personligen en 
krans till br Johans viloställe. 

Broder Harry Dahlström spelade en koral ”Signa 
o Gud och Bevara” av Taneli Kuusisto, på sin trum-
pet vid varje grav. Broder Tryggve Forssell gav oss 
lite bakgrund av varje personlighet och deras tid 
som O för Erasmus. Broder Tryggve var ju själv O 
för Erasmus under åren 1993 till 2006. Ord förande 
Henric lade ner en krans på var grav.

Under eftermiddagen hölls en matiné och 
musik stund på logen, där bl.a. familjen Lagerspetz 
musicerade.

På kvällen var det så dags för den traditionella 
Ladies Night, där 80-årsjubiléet även noterades. 

TEXT OCH FOTO: KENNETH J JÖNSSON, IX, OM SJL S:T HENRIK

Erasmus Brödraförening 
80 år

Kransnedläggning på 
Robert Hasselblatts 
grav. Från vänster 
Tryggve Forssell, Harry 
Dahlström, Tony Jäntti, 
Bengt Sandell, Jörgen 
Björkman, Henric 
Schmidt och Harald 
Berglund. 

    Uppvaktning vid Ordförandes gravar
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Bild

    Brödranekrolog

INMemoriam
Rafael SödeRbeRg 1937–2018

Broder Rafael föddes i Vörå den 26 
september 1937 och han gick till 
Den Eviga Östern 9 mars 2018, 

med andra ord blev Rafael 80 år gam-
mal. Broder Rafael sörjs närmast av 
hustrun Birgitta och döttrarna Tove 
och Ann-Sofi med familjer. Rafael led 
av en svår sjukdom och hade svårt att 
kommunicera den sista tiden annat än 
via dator. Han följde dock aktivt med 
händelserna ända in i det sista och spe-
ciellt gällde det händelserna i frimurar-
samhället i Jakob stad. Broder Rafaels 
huvudsakliga syssla i den allmänna 
världen var att vara Räddningschef i 
Jakob stad, det var han i hela 22 år. Han 
innehade en rad  förtroendeuppdrag, 
som ledamot i stadsfullmäktige, ordförande i samkom-
munstyrelsen för Jakobstads Hälsovårdscentral, ordförande 
i Jakobstads Sångarbröder, bara för att nämna några av 
hans uppdrag. 

Broder Rafael recipierade i S:t Johanneslogen Korsholm 
1978. Han uttrycker själv sina första intryck så här. ”Jag 
kunde inte ana vad vandringen som frimurare skulle ge 
mig. Då, bildligt talat, var jag stadd på en ökenvandring. 
Det hade att göra med min bakgrund. Jag är född i en fri-
religiös familj med mycket konservativa och dels funda-
mentalistiska föräldrar, detta gjorde att jag hade fjärmat 
mig från allt det religiösa. Men frimureriet som vägvisare 
gjorde att jag kom tillbaka, fann mig själv med de brister 
och svagheter man har och har med åren fått en fastare 
förankring i livet. Det väsentliga i livet, nämligen att leva 
så att man en dag ur Övermästarens hand kunna få sitt 
arvode.” Dessa var broder Rafaels egna ord. Han innehade 
ett antal ämbeten i S:t Johanneslogen S:t Peder, förrän S:t 
Andreaslogen tog honom.

För broder Rafael blev det stora uppdraget att instif-
ta Skotska S:t Andreaslogen Henrik Tavast i Jakobstad. I 
Jakob stad förvärvade S:t Peder rf en fastighet och började 
inreda för S:t Johanneslogen S:t Peder, detta skedde i mit-
ten av 1980-talet. Redan under renoveringsarbetet disku-
terades möjligheten att inrymma en andreasloge, men 
frågan fördes då inte vidare. I maj 2000 beslöt man dock 

att undersöka om det vore möjligt att 
inrymma en andreasloge i fastigheten. 
Rafael Söderberg fick i uppdrag att 
kontakta Svenska Frimurare Ordens 
Stormarskalk Tom C Bergroth. Den 
14.11.2001 fick en arbetsgrupp med 
Rafael som ordförande i uppdrag att se 
till att S:t Andreaslogen skulle komma 
till stånd. Ungefär vid samma tidpunkt 
blev broder Rafael utsedd till DM i S:t 
Andreaslogen Phoenix i Helsingfors. 
Han bildade då med bröder från Öster-
botten en hel ämbetsmannakedja, den 
s.k. fjärde ämbetsmannakedjan, för att 
vara redo att leda logen i Jakobstad 
när starten skulle ske. Under de talrika 
timmar som talkoarbetet krävde, ledde 

Rafael arbetet med en noggrann hand, han var själv en 
duktig målare. SAL Henrik Tavast invigdes planenligt den 
11 oktober 2003 i närvaro av Ordens Stormästare Anders 
Fahlman och 120 närvarande bröder. Broder Rafael ver-
kade sedan som logens OM ända till 31.12.2011. Detta 
gjorde han med stringens, han var noggrann att instruera 
oss alla ämbetsmän så att arbetet i logen löpte smidigt. 
För hans gedigna engagemang i SAL Henrik Tavast erhöll 
broder  Rafael prins Bertils Frimurare medalj år 2012. Som 
en mycket omtyckt broder var han ofta på besök i Sverige, 
speciellt i Luleå och Uppsala.

Broder Rafael var för mig som ny OM ett starkt stöd, 
han hade alltid svar på mina frågor och hjälpte till då det 
behövdes. Rafael var alltid mycket idrottsintresserad, han 
hann med 7 Vasalopp, han var ordförande i Drott och 
inter nationell friidrottsstarter. Det var på 1960-talet som 
jag träffade honom första gången, då han startade mig i ett 
antal lopp. Senare skolade han mig också till starter. Som 
Räddningschef träffade jag honom ofta på bruket och vi 
hade stor respekt för hans kunnande. Det som gläder mig 
mest att han fick mig engagerad i Andreasfrimureriet. Utan 
honom skulle jag inte ha den behållning, som de fyra dyg-
derna ger. Jag kommer alltid att ihågkomma broder Rafael 
som en verklig ”medmänska”. 

TEXT: JOHAN KARJALUOTO, X, fOM HT
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    Brödranekrolog

INMemoriam

I början av april, just då när man äntligen 
började ana vårens ankomst till vårt nord-
liga land, nåddes vi av den sorgliga ny-

heten att SCF:s förutvarande Kapitelmästare, 
vår gode broder Erkki Wänninen efter en kort 
tids sjukdom gått till den eviga östern i sin 
hemstad Åbo. Visserligen hade vi som besökte 
Åbo vid Brf Erasmus högtidsdag i slutet av 
mars, av bröder som nyligen träffat honom, 
hört att han verkat påtagligt trött under den 
allra senaste tiden, men föga anade vi ändå 
att den sedvanliga lunch, som vi riddare och 
kommendörer sedan många år brukade äta 
tillsammans med broder Erkki i Åbo två 
gånger per år, och som för vårens del fanns 
inplanerad i slutet av maj inte skulle bli av. 
Då vi senast träffades inför julen var broder 
Erkki sitt gamla, pigga jag, och deltog med liv 
och lust i lunchen. Det är så vi kommer ihåg 
honom, som en aktiv, intresserad och kunnig 
broder och älskvärd person.

Erkki Verner Wänninen föddes i Åbo den 
9 oktober 1925, och hade alltså vid sitt från-
fälle uppnått den aktningsvärda åldern 92 år. 
Han blev student år 1945 och inledde samma 
år sina studier vid kemisk-tekniska fakulte-
ten vid Åbo Akademi. Diplomingenjör blev 
han 1952, och teknologie doktor 1960. Efter 
en kort period i industrins tjänst under stu-
dietiden kom broder Erkki att i övrigt under 
hela sitt liv arbeta vid Åbo Akademi, där han 
blev assistent 1952, började undervisa 1961, 
blev lektor 1965 och professor i analytisk 
kemi 1967, vilken befattning han innehade 
ända till 1987. Därtill fungerade han som 
t.f. professor vid Handelshögskolan vid Åbo 
Akademi 1964–69, och samtidigt var han 
rektor för Handelshögskolan 1965–69. Han 
undervisade också vid Helsingfors Universitet 

under åren 1965–67. Erkki Wänninen gifte sig 
år 1950 med Berit Maria Johansson, och hade 
med henne döttrarna Carola och Camilla.

Erkki Wänninen recipierade som frimurare 
i SJL S:t Henrik den 9 november år 1962, och 
hade alltså vid sin bortgång varit frimurare i 
över 55 år. Han fick tionde graden år 1982, 
och blev utnämnd till Riddare och Kommen-
dör med Röda Korset den 22 mars 1993. Hans 
riddarenamn var Riddare av vetenskapen, och 
hans valspråk: Även dina ord vägs.  Riddare av 
Kunglig Carl XIII:s Orden blev han år 2001. 
Broder Erkki inledde sin långa ämbets manna-
bana år 1967, då han blev andre ceremoni-
mästare i SJL S:t  Henrik, ett ämbete som han 
innehade i drygt tre år. Parallellt med detta 
var han också ceremonimästare i Brf Erasmus 
1968–69, och så fortsatte ämbetmannaupp-
dragen uppåt, först i S:t Henrik mellan åren 
1970 och 1980, och därefter i Brf Erasmus 
1981–1984. Den 9.5.1984 förordnades Erkki 
Wänninen som Ordförande Mästare för SJL 
S:t Henrik i Åbo, och det uppdraget fortgick 
till slutet av år 1991. Mellan 1993 och till slu-
tet av år 1995 fungerade han som Storväk-
tare i Stora Landslogen i Stockholm. Den 1 
januari 1996 efterträdde Erkki Wänninen Jarl 
Jergmar som Kapitelmästare för Stor Capitlet i 
Finland, på vilken post han kvarstod till slutet 
av år 2000, det år han fyllde 75 år.

Erkki Wänninen var också en produktiv 
skribent, och han har publicerat ett otal veten-
skapliga verk och artiklar inom den analytiska 
kemins område, framför allt om komplexo-
metri, som var hans specialgebit. Den här 
produktiviteten avspeglade sig också på hans 
frimureriska verksamhet, där han bidragit 
med många intressanta och välunderbyggda 
artiklar och tal vid allehanda tillfällen under 

åren. Ännu under den allra sista lunchen vi 
hade glädjen att njuta av i hans sällskap de-
lade han ut ett blad med fyndiga aforismer, 
som han hade samlat, ett mycket typiskt ex-
empel på broder Erkkis levande intresse för 
människan och det mänskliga livet.

Erkki Wänninen hade också en central 
roll under många år i Åbo frimuraresam-
hälle, och han fungerade som ordförande 
för Understödsföreningen S:t Henrik under 
hela 30 år, 1982–2012, en sällsynt lång och 
viktig period i föreningens historia. Under 
Erkkis period som Ordförande inleddes på 
hans initiativ de aktiva kontakterna till det 
finska brodersystemet i form av regelbundna 
möten mellan ordförandemästarna för de 
i Åbo fungerande enheterna. Den här tra-
ditionen med informella möten fortsätter i 
dag som är, och antalet deltagande bröder 
har under åren vuxit till ca 15 bröder. Denna 
kutym ledde snabbt till att relationerna mel-
lan det finska och det svenska brodersyste-
met utvecklades från närapå nollnivå till ett 
fruktbart och uppskattat samarbete, och det 
goda förhållande som råder mellan de finska 
bröderna på den närbelägna Klostergatan och 
de svenskspråkiga bröderna vid Kaskisgatan är 
i väldigt hög grad Erkki Wänninens förtjänst. 
Erkki Wänninen var under de senaste decen-
nierna obestridligen Åbo frimuraresamhälles 
Grand Old Man och han höll tät kontakt med 
bröderna ända till slutet, även om han inte 
deltog i sammankomsterna under de allra 
senaste åren på grund av först hans hustrus 
långvariga sjukdom, och senare på grund av 
en viss ängslan över att själv inte orka sitta 
genom hela kvällen. 

Även om Erkki Wänninen av naturliga 
skäl kom att sätta sin prägel framför allt på 
det frimureriska livet i Åbo var han också en 
ledande kraft inom hela det svenska frimure-
riet i Finland, speciellt under 1980- och 1990- 
talet. Vi lyser frid över en aktad och uppskat-
tad frimurarebroders ljusa minne, som länge 
skall leva som en förebild för bröderna inom 
sjätte fördelningen. 

TEXT: TOM WASELIUS, R&K f KM

Åminnelsehögtid efter R&K, fKM 
broder Erkki Wänninen 27 .8 .2018

Åminnelsehögtid efter R&K, fKM broder 
Erkki Wänninen kommer att hållas i 
Helsingfors måndagen den 27.8.2018. 
Åminnelsehögtiden är öppen för alla 
bröder fr.o.m. gr I.

Web-anmälningen öppnas den 1.8.2018. 
Anmälning sker via SJL S:t Augustins 
kalender.
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eRkki Wänninen  
1925–2018
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Vi har alla någon gång kommit i kontakt med människor, 
som har drabbats av en kris. Det kan vara en svår sjukdom, 
sorg eller någon annan orsaker. Hur borde vi agera i sådana 
lägen? Vi vill försöka göra det bästa av situationen, men att vi 
kanske har svårt att ta initiativ och kontakta den drabbade. Vi 
är kanske också själva chockade av beskedet vi fått.

Broder Gunnar Norrlund har jobbat 31 år med cancer-
patienter på Österbottens Cancerförening. Han gav oss några 
råd hur vi kan förhålla oss i sådana situationer.

Inför första mötet med den utsatta personen:
– ”Jag vet inte vad jag skall säga, men jag ville ändå komma 
och träffa dig” eller
– ”Jag hade önskat att jag skulle kunnat ta kontakt med dig 
tidigare, men jag har inte klarat av det förrän nu” eller
– ”Är det något som du skulle önska få tala om?”

Ifall vi känner oss vilsna och begränsade inför att samtala:
– ”Är det något som jag skulle kunna hjälpa dig med?” eller
– ”Om det inte är något just nu, vill du att jag kontaktar dig 
på nytt senare?”

Undvik att fråga t.ex. ”Hur känns det?” eller ”Hur orkar du?”  
Vill den drabbade prata om känslor gör han det nog utan att 
vi frågar. Beträffande orken finns det inga alternativ så frågan 
saknar relevans. Du kan fråga: ”Vilka tankar väcker det här 
hos dig?”

Var försiktig med att ge råd! Du menar säkert väl, men det är 
inte i första hand det som den drabbade behöver. Man skall 
också vara försiktig med att säga: ”Jo, jag förstår hur det känns.”

Också fast du själv kanske tidigare har erfarenhet av lik-

Hur stöder vi 
människor i kris?

    Att våga ta kontakt och ge medkänsla

En träff med damer ordnades 
den 8.3.2018 av Caritas
gruppen i S:t Johannes logen 
Korsholm. Moderator var 
gruppens ordförande broder 
Roger Sohlberg. Kvällens tema 
var: Hur stöder vi människor 
i kris? Är tröskeln för hög? 
Blir vi lämnade ensamma?

nande livslägen så har ni inte nödvändigtvis känt och upplevt 
det på samma sätt. Det viktigaste är att uppträda naturligt, 
var dig själv! 

Broder Roger Sohlberg och Broder Thomas Öhman berät-
tade om sina erfarenheter av strupcancer. Båda var öppna och 
berättade för vänner och bekanta om sin diagnos. Men båda 
upplevde också att många vänner och bekanta undvek att ta 
kontakt. Det beror säkert på den osäkerhet som folk känner 
i ett sådant läge. Detta trots att det är just kontakt, stöd och 
medkänsla som den drabbade behöver.

Broder Anders Kronlund berättade hur han för snart tre 
år sen drabbades av en sällsynt och obotlig sjukdom. Han 
fick besked att han har bara några månader kvar att leva. Det 
var ett tufft besked. Han var inte beredd att dö. Han vill se 
sina barnbarn växa upp. Hittills har medicineringen bromsat 
sjukdomen trots en del biverkningar. Han berättade också om 
sina erfarenheter från sitt arbetsliv som präst och kyrkoherde. 
Där har han upplevt mycket sorg bland människor som mist 
sina nära och kära. Speciellt svårt har det varit att jordfästa 
ungdomar som genom olyckor eller självmord lämnat det 
jordiska alltför tidigt.

Slutligen berättade sjukhusteolog RoseMaj Friman om 
sina erfarenheter bland människor som drabbats av cancer 
 eller andra sjukdomar, och där allt hopp är ute. Det är natur-
ligt att patienter blir bittra och funderar varför just de drabbas 
av det här? Vad har jag gjort för fel?

Enligt henne är det vanligare bland icke aktivt troende att 
skylla på den Högste för den olycka som drabbat en, än det 
är för dem som har en stark tro.  

TEXT OCH FOTO: LEIF RÖNNSKOG, VIII

Deltagarna inhämtar kraft inför kvällens seriösa tema.
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När	korsordet	är	ifyllt,	sätts	bokstäverna	i	de	numrerade	rutorna	här	nedan	och	sänds	per	e-mail	eller	post	in	remsan	(1-12)	eller	ordet	
med	namn	och	adress	till	Rolf	Söderback,	Skarpansvägen	23A6,	22100	M:hamn	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 1•2018
Som inlämnare av rätt lösning och därmed även vinnare 
i kryss nr 1/2018 blev Gunvor Vidjeskog, Jakobstad. En 
skraplott kommer på posten. Vi gratulerar!
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Versowood
www.versowood.fi

Vi planerar att uppgöra ett digitalt arkiv av  
alla nummer av Föreningsbandet, så att det  
kan vara tillgängligt i alla våra enheters  
arkiv och bibliotek, likaså i Ordens arkivet  
i Stockholm.

Men för att lyckas med detta behöver vi  
Din hjälp.

Vi saknar följande nummer  
av Föreningsbandet:
17, 22, 33, 36, 37, 39 samt 40. 

Har Du dessa nummer i ditt privata arkiv eller 
i bokhyllan där hemma hoppas vi kunna låna 
dem.

Om Du kan hjälpa oss, tag kontakt med mig.  
Tack för hjälpen!

Guy Catani
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Tel: 0400 447890 samt 
e-post: guy.catani@frimurarorden.fi

UPPROP  
över saknade nummer av 
Föreningsbandet
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    Utbildningspjäs i grad I

Den Anatomiska Teatern är en sats ning 
sedan 2011 från ut bildnings gruppen 
inom Göta Provincialloge. Gruppens 
målsättning är att göra dessa utbild-
ningspjäser i alla 10 grader. Första ske-
det har omfattat arbetsgraderna och de 
flesta av dem har redan haft sin pre-
miär på olika orter i Sverige. 

Namnet Anatomiska Teatern är 
 lånat från den akademiska världen. En 
anatomisk teater är ett rum som an-
vänds när man undervisar i anatomi. 
De fanns framför allt i de tidigaste av 
de moderna universiteten. Den första 
anatomiska teatern bygg des 1594 vid 
Universitetet i Padua. Den anatomiska 
teatern var vanligtvis ett rum format 
ungefär som en amfi teater. I centrum 
fanns ett bord på vilket man placerade 
kropparna av döda människor som 
man skar upp (obducerade) och före-
visade. Runt bordet fanns flera varv av 

cirkulära, elliptiska eller åttkantiga vå-
ningar (högre längre bak) med räcken, 
där studenter  eller andra observatörer 
kunde stå med god ut sikt över det 
som fanns och gjordes på obduk tions-
bordet.

I detta fall gör man ingen obduk-
tion av någon broder, men man kan 
kanske säga att författarna ”obducerar” 
ritualen och dess bak grund. Utförandet 
påminner nog mera om en vanlig tea-
terpjäs som före visas i logeutrymmen. 

Uppförandet i grad I har fyra sce-
ner i två akter. I pausen serveras för-
friskningar, precis som på en van lig 
teater. Skådespelarna är både ämbets-
män och icke ämbetsmän. Så att t.ex. i 
många fall spelas rollen som OM inte 
av logens riktiga OM utan av någon 
annan, på samma vis som man har 
gjort då man presenterar historiska 
loger.

Uppsättningarna har 8–10 skåde-
spelare samt ett antal assisterande 
bröder, för att få allt att rulla. En av 
skådespelarna är också föreställning-
ens recipient. Till uppsättningen hör 
vanligen ett antal ”ämbetsmän” men 
även andra personer. I grad I förekom-
mer bl.a. följande roller: Broder Cice-
ron, Broder Symbolik, Broder Historik 
och Broder Mystik. 

Mellan akterna finns det par- 
diskussioner samt som pricken på i:t 
kan man lämna in frågor åt skåde-
spelarna och man besvarar ett antal 
av dem under måltiden, som också 
ger tillfälle för deltagarna att fördjupa 
sina kunskaper i Den Konungsliga 
Konsten. Detta är ett utmärkt kon-
cept för att fördjupa sina kunskaper 
i frimureriet.  

TEXT: GUNNAR NYSTRÖM, X, FStM

Anatomiska Teatern

Det var en vacker vårdag i april då bröderna i Åbo första gången fick 
uppleva en anatomisk teater i Åbo. Någon hade tänkt sig en form av 
historisk teater, men nej, nu var det en annan typ av upplevelse. 

Under året har ett dussin bröder till sammans övat för att kunna framföra en 
ny form av instruktion till bröderna för den ritual vi ibland ser som självklar, 
men som samtidigt innehåller så mycket nytt varje gång.

Vi har övat i Åbo och Tammerfors. Skådespelarensemblen kom från både 
SJL S:t Henrik och Brf Hans Henrik Boije. Föreställningen innehåller avsnitt 
ur själva ritualen, vilka fördjupas på ett annorlunda sätt.

Under föreställningen fick man med jämna mellanrum diskutera 
pjäsen med sin granne. Vid måltiden efteråt fick man sedan sina 
frågor besvarade. Diskussionen vid kaffet var livlig och det kom 
tack från Borgå, Tavastehus, Helsingfors och Ekenäs för innehållet 
och skådespelarnas prestationer.

Broder Bo Lextorp, en av författarna till manuset, hade kommit 
från Göteborg för att hjälpa oss sätta upp pjäsen och närvara vid 
föreställningen.

Jag vill avsluta min artikel med ord som sades vid avslutningen 
i denna upplaga av Anatomiska Teatern i grad I:

När du agerar i din vardag, bär då alltid frågan med dig, om det du 
gör just nu, håller dig kvar på ljusets väg eller om du utan att märka 
det, är på väg in i skuggan.

Gammal eller ung, rik eller fattig, professor eller kroppsarbetare. 
En sak har vi alla gemensamt: vi blir inte tillfreds med våra liv för-
rän vi tagit in ljuset och börjat följa det, detta från begynnelsen 
utsända fyrljus, som kärleksfullt kallar och leder oss alla åt ett och 
samma håll: hem. 

TEXT OCH FOTO: KENNETH J JÖNSSON, IX, OM SJL S:T HENRIK

Esa Wuorenpää (br Historik), Rickard Skog (br CM), Thomas 
Byström (br Filosofi), Roni Björkman (rec.), Henrik Karlsson (ABB), 
Bengt Sandell (OM), Tony Riissanen (FBB), Alexander Skog 
(IB, Vakthavande br, belysning), Bo Lextorp, Henrik Aaltonen 
( Ciceron), Olli Lagerspetz (sång och musik), Christoffer Enström 
(stand-in) och Patrik Sundell (br Symbolik).

Anatomisk teater första gången i Finland
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Antagna till S:t Johannes logen S:t Augustin

Medicine licentiat
Rasmus OLANDER
Född: 16.11.1992 i Helsingfors
Faddrar: Staffan Dellringer
 Richard Lundell
Telefon 050 500 3909 
Recipierat 12.01.2017

Diplomingenjör
Sten LINDGREN
Född: 30.11.1942 i Jakobstad
Faddrar: Bengt Hellström 
 Lars Jakobsson
Telefon 050 552 1061
Recipierat 18.01.2018

Ingenjör
Thomas LILJEQVIST
Född: 19.11.1974 i Ekenäs
Faddrar: Jan Arppe
 Robert Gripenberg 
Telefon 044 515 7987
Recipierat: 02.02.2018

Studerande
Fredrik FAGERSTEDT
Född: 10.02.1989 i Helsingfors
Faddrar: Jussi Mankki 
 Valdemar von Buxhoeveden
Telefon: 040 733 3866 
Recipierat: 08.02.2018

Försäljningschef
Kenneth NYSTÉN
Född: 08.03.1976 i Vanda
Faddrar: Andreas Bäckström 
 Reymond Holmberg 
Telefon: 050 461 9014 
Recipierat: 09.03.2018

Investeringschef
Erik AHNGER
Född: 21.04.1987 i Tammerfors
Faddrar: Björn Geelnard 
 Jean Gallen
Recipierat: 13.03.2018

Rektor
Magnus WESTERLUND
Född: 05.04.1974 i Ekenäs
Faddrar: Tobias Elgh 
 Fredrik Elgh
Telefon: 040 131 7260 
Recipierat: 15.03.2018

    Antagna bröder

Investeringschef
Petri SUURONEN
Född: 19.08.1955 i Lahtis
Faddrar: Jonatan Östman 
 Peter Stålström
Telefon: 050 576 3908 
Recipierat: 23.03.2018

Programchef, speciallärare
Patrick STENGÅRD
Född: 15.04.1988 i Helsingfors
Faddrar: Mark Ahlgrén 
 Andreas Bäckström
Telefon: 044 510 9815 
Recipierat: 13.04.2018

Antagna till S:t Johannes logen S:t Henrik

Diplomingenjör
Thomas KURTÈN
Född: 29.09.1990 i Karleby
Faddrar: Daniel Svensson Rothes
 Alexander Skog
Telefon: 050 302 6438
Recipierat: 25.01.2018

Fåruppfödare
Aki JAURO
Född: 09.06.1959 i Tavastehus
Faddrar: Carl-Johan Frantz
 Esa Wuorenpää
Telefon: 050 552 1945
Recipierat: 27.01.2018

Av-tekniker
Jonny HIRVELÄ
Född: 28.04.1982 i Pargas
Faddrar: Patrik Sundell
 Jan Eriksson
Telefon: 050 553 3889
Recipierat: 08.02.2018

Företagare
Marcus HÄGG
Född: 31.01.1972 i Pargas
Faddrar: Kim Mattsson
 Roger Mattsson
Telefon: 0400 5343 822
Recipierat: 22.03.2018
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    Antagna bröder

Antagna till S:t Johannes logen S:t Peder

Försäljningschef
Fredrik HOLM
Född: 23.01.1976 i Jakobstad
Faddrar: Leif Karlström
 Christer Backlund
Telefon: 050 424 2112
Recipierat: 19.01.2018

Vildmarksguide
E Howard III LYMAN
Född: 18.02.1989 i Redmond  
 Washington
Faddrar: Rolf Nilsson
 Johan Karjaluoto
Telefon: 0454 142 2881
Recipierat: 15.02.2018

Multimedia branding chef
Kaj Erik FORSSTRÖM
Född: 01.11.1980 i Närpes
Faddrar: Thomas Tallskog
 Niklas Karlström
Telefon: 050 339 52962
Recipierat: 16.03.2018

Präst
Niklas WALLIS
Född: 27.03.1988 i Esbo
Faddrar: Henrik Wallis 
 Kenneth Jönsson
Recipierat: 12.04.2018

Antagna till S:t Johannes logen Axel Gabriel Leijonhufvud

Företagare
Robert Börje ALÈN
Född: 30.05.1972 i Ekenäs
Faddrar: Olof Rehnström
 Joakim Zitting
Telefon: 040 779 3870
Recipierat: 24.01.2018

Servicechef
Kari Juhani UUSIMÄKI
Född: 30.01.1962 i Åbo
Faddrar: Åke Frondén
 Magnus Malmberg
Telefon: 045 646 2925
Recipierat: 28.02.2018

MÖTE MELLAN ÖST OCH VÄST: 
MODERN STAD, HISTORISKA VÄRLDSARV 

OCH ÖVERVÄLDIGANDE NATUR

GEORGIEN
19 - 27 SEPTEMBER 2018

EN RESA I SAMARBETE MED SPF PENSION

Bokningsvillkor och pris, se www.axtours.ax

Storgatan 14    Tel: +358 18 512 17    info@axtours.ax
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Ske allt så
Jag läste nyligen Dan Browns nya bok Begynnelse. Ni vet 
han med Da Vinci-koden, som blev en gigantisk interna-
tionell framgång. Den boken väckte hos mig ett behov att 
fördjupa mig i Maria Magdalena och hennes roll i aktivite-
ten kring Jesus. Och hon blev min bibliska favorit. 

Men nu alltså boken Begynnelse. I en thrillermättad cock-
tail av fakta och fantasi tar Brown itu med mänsklighetens 
kanske största gåtor; varifrån kommer vi och vart är vi på 
väg. Det ger frimureriska vibrationer. 

Boken rör sig i spänningsfältet mellan kyrkans syn på 
vår skapelse och den darwinistiska evolutionen. Extrem-
tolkningarna ges utrymme för att skapa tillräckliga mot-
sättningar. Den friheten har givetvis varje romanförfattare. 

Som vanligt är det professorn i religiös symbolik Robert 
Langdon som har huvudrollen. En av hans tidigare elever 
har funnit svaret på frågan om människans ursprung och 
framtid. Men just när den superintelligenta och excentriska 
eleven skall presenteras sin stora upptäckt utbryter totalt 
kaos. Den stora sanningen blir förborgad. Men vår hjälte-
professor kastar sig in i letandet efter svaret. Han stångar 
sig fram via märkliga symboler, dolda hemligheter och 
religiös fanatism.

Händelsen är förlagd till Spanien. Närmare bestämt bl.a. 
till några av mina personliga favoriter; Guggenheim-museet 
i Bilbao samt Gaudis Casa Milà och Sagrada Família i Bar-
celona. Uppläggningen följer mönstret från Browns senaste 
böcker. Turistiska sevärdheter vävs in i berättelsen på ett 
spännande sätt. Läsupplevelsen blir mera verklig.

För min del ledde platsbeskrivningarna i Browns fö-
regående bok Inferno till, att jag förlade min 70-års dag 
till Istanbul. Där vandrade vi förtjusta i Langdons fotspår. 
Ingen dålig födelsedag.

Nåja. Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Lyckas 
Langdon hitta svaret? För att få svar på den frågan måste 
man läsa boken. Lycka till.

Ännu. Dan Brown har också benat i frimureriet. I boken 
Den förlorade symbolen rör han sig överraskande sakkunnigt 
i vår värld. Visserligen i Washington i den amerikanska 
versionen av frimureri. Men igenkänningsfaktorn är nog 
betydande. Han lyckas visa att hela staden Washington är 
uppbyggd av frimureriska symboler. USA:s första president 
Georg Washington var som känt frimurare. Han grundade 
huvudstaden. Jag rekommenderar boken.

    Översekreteraren informerar

   RECEPTIONER I STOR CAPITLET I FINLAND

GRAD IX  27.1. 2018
Merkonom Leif-Anders Mattsson ÖDKARBY
Diplomingenjör Lars Stormbom ESBO
Advokat,  
vicehäradshövding Christer Eriksson JAKOBSTAD
Akademilektor Jan Saarela VASA
Teknologie licentiat Dan Christianson HELSINGFORS
Marknadschef Harry Ollinen UPPSALA, SE
Civilekonom Fredrik Bister STOCKHOLM
Säkerhetschef Magnus Ek ENSKEDEDALEN

GRAD X  3.2. 2018
Regiondirektör Max Jansson VASA
Köksmästare Bruno Köhler SOLF
Ekonomie magister  Max Gylling TAMMERFORS
Tekniker Johnny Kakkuri VASA
Medicine och  
kirurgie doktor Henrik Teir HELSINGFORS
Medicine licentiat Peter Werthmann EKENÄS
Intendent Knut Forsbom ÅBO
Företagare Jari Johansson ESBO

GRAD VII  21.2. 2018
Ekonomie magister Andreas Stenius HELSINGFORS
Ingenjör Gunnar Almark EKENÄS
Docent Christer Lindqvist EKENÄS
Filosofie licentiat, lektor Timo Sarkén ÅBO
Studerande Johan Sangder ÅBO
Diplomekonom Kid Kyrklund HELSINGFORS
Ingenjör Tom Wilenius HELSINGFORS
Filosofie magister Sture Lindholm EKENÄS

GRAD IX  3.3. 2018
Filosofie kandidat Anssi Lindberg HELSINGFORS
Fabrikschef Hans Kronholm JAKOBSTAD
Teknologie licentiat Lars Grönroos TAMMERFORS
Verkställande direktör Kjell Koivula GRANKULLA
Kommendörkapten Peter Lindblom DRAGSVIK
Lantmäteritekniker Henrik Sirén BORGÅ
Kundbetjäningschef Kim Strang JAKOBSTAD
Kvalitetschef Viktor Andrejev TAVASTEHUS

   RECEPTIONER I ÖSTERBOTTENS STEWARDSLOGE

Grad VII den 26.1.2018
Filosofie doktor Peter Ehrström VASA
Kyrkoherde Anders Kronlund VASA
Försäljningschef Mikael Kärkinen SOLF
Ingenjör Peter Liljedahl SOLF

Grad VII den  23.3.2018
Chief of Business Relations Joakim Strand VASA
Psykolog, politices doktor Lasse Varhama VASA
IT-konsult Peter Polviander VASA

STOR CAPITLET I FINLAND
Högtidsdag fredagen den 21 september kl. 18:30  
Förhandsanmälningar till sammankomsten och måltiden 
görs vänligen:

1.  på vår hemsida www.frimurarorden.fi/kalender  
(Logga in med ditt SFMO-ID + ditt lösen)

2.  per e-post till os.scf@frimurarorden.fi
3.  per telefon till FÖS Håkan Dahlin, 040 5431209

Anmälan kan göras fr o m den 20 augusti 2018.
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Frihetens bro
Människorna vill förstå Frihetens bro
över många mörka hav och frusna land
byggd med kärlek, hopp och Guds tro
Varmt Vi räcker varandra en öppen hand

Bröder i Frimurarhus
Kandelaber i logesalen tänder
morgonsolen lyser i öster, ger bröder välsignat ljus
Hugger sten med verktyg i händer

Förvaltar omsorgsfullt livets trädgård
där gräset ständigt grönskar och gror
barmhärtigt tar bröderna del i människors vård
vandrar fritt och på människors framtid tror

Bröderna ber om fred för alla jordens länder
och att må gemenskapens himmel lysa blå
över fält och land upp på havets stränder
hjälpa människor att kärlek förstå

Tillsammans vi människor bygger frihetens bro 
som talar för, jämlikhet, ära
kristna värden, sanning och tro
Barmhärtighet i hjärtat evigt vill bära.

Alf Günsberg, VI

Broder Alf Günsberg är knappast den enda frimurarbrodern som väver poetiska trådar. Skicka gärna era alster till 
Föreningsbandet för eventuell publicering. Temat kan vara mera eller mindre frimureriskt.


