Donatus 174 och Igelsta 175 invigdes i Södertälje
Den 14 februari invigde HHSM
Juhani Vuori assisterad av storlogens ämbetsmän enligt urgammal
sed två finländska frimurarloger i
Södertälje.
Utöver de i Sverige aktiva finska logernas medlemmar hade till
evenemanget kommit 18 bröder
från Finland och drygt tio bröder
från Svenska Frimurare Orden,
medräknat den svenska stormästaren Anders Strömberg med
svit. Allt som allt hade 47 bröder
anmält sig till sammankomsten.
De i Södertälje nu invigda
logerna Igelsta och Donatus bildades 6.11.2013 i Helsingfors.
Interimistiska tillståndsbevis överläts av distriktet Sveriges DiSM
Jean Franzén, 12.4.2014. F. & A.
M. Logen Igelsta nr 175 ja F. & A.
M. Logen Det Gyllene Snittet nr
174 fick sina fundationsbrev vid
storlogens i Finland 90-årsjubileumssammanträde 10.5.2014.
Fundationsbrevet togs emot av
HM Antti Junnila för logen Det
Gyllenen Snittet och HM Kari
Salo för logen Igelsta och de fungerar fortfarande som mästare för
logerna.
Den andra av logerna arbetar emellertid inte längre under
samma namn utan Det Gyllene
Snittet 174 ändrade hösten 2014
sitt namn till Donatus 174. Namnbytet berodde på att det i oktober
2000 i Karlstad i Sverige hade
bildats en S:t Johannesloge under
SFMO med namnet Det Gyllene
Snittet. Med namnändringen ville
man undvika eventuella missförstånd på svensk mark.
Logen valde sitt namn efter
den italienska stenbyggmästaren

Vihkimisen päätteeksi KKSM Juhani Vuori luovuttaa Donatus –loosin KM Antti Junnilalle ensin nuijan ja tämän jälkeen loosin kunnianarvoisan mestarin paikan. Kuvassa vasemmalta Antti Junnila,
suurrahastonhoitaja Markku Alho, sijaissuurmestari Jaakko Holkeri,
KKSM Juhani Vuori ja Ruotsin suurmestari Anders Strömberg.
Som avslutning på invigningen överräcker HHSM Juhani Vuori till
Donatuslogens HM Antti Junnila först klubban och därefter logens
högvördige mästares plats. På bilden fr.v. Antti Junnila, storskattmästaren Markku Alho, deputerade stormästaren Jaakko Holkeri, HHSM
Juhani Vuori och Sveriges stormästare Anders Strömberg.
Donatus som levde på 1100-talet
och planerade Lunds domkyrka.
Avsikten är att senare flytta logens verksamhet till Lund så fort
förhandlingarna om lokalarrangemangen blir slutförda. Hans Blom
från Frimurarföreningen EOS
i Lund talade vid invigningens
brödramåltid och hälsade Donatusbröderna varmt välkomna till
Lund och konstaterade att trots att
detaljerna fortfarande är öppna
och någon officiell ståndpunkt
till lokaluthyrningen inte tagits är
intentionerna seriösa.

Den egentliga invigningsceremonin förrättades av storlogens
ämbetsmän på svenska i en ritual
som enkom planerats för invigning av flera loger samtidigt. För
invigningsförrättningen användes
S:t Johanneslogens sal i Igelsta
Gård, där de tre första frimurargraderna i det svenska systemet
ges. För invigningen hade salen
utrustats enligt systemet i F. och
A. M. i Finland bl.a. så att tre
trippelljusstakar placerats invid
altaret i mitten av golvet.
Efter den effektfulla invigningen avnjöts en brödramåltid
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i Igelsta Gårds ljusa matsal som
rymmer cirka 80 gäster. Stämningen vid måltiden var varm när
de två frimurarorganisationernas
bröder höll tal, tänkte på gamla
tider och planerade den kommande samexistensen i Sverige.
Behållningen från den minnesvärda dagen kvarstår troligen
i deltagarnas minne länge och
skapar en god bas för logearbetet
i Igelsta Gård, där logerna under
storlogen i Finland Telge 169 och
Igelsta 175 fortsätter sitt arbete
parallellt med SFMO:s enheter.
Text och foto: Jukka Järvinen
Donatus –loosin ryhdikkäitä veljiä. Donatuslogens stiliga bröder.

Igelsta Gård
1980-luvun puolivälissä oli
Ruotsissa ryhdytty keskustelemaan mahdollisuudesta aloittaa
vapaamuuraritoiminta Södertäljesssä. Tuolloin päätettiin
perustaa Brödraföreningen S:t
Ansgar, joka vihittiin 1987. S:t
Ansgarin toiminta alkoi aluksi
Odd Fellowsien tiloissa. Samoissa tiloissa 16 vuoden kuluttua
perustettiin seuraava Brödraföreningen Johannesloosia
varten. Toiminta toisen järjestön
tiloissa ei kuitenkaan tuntunut
mielekkäältä ja niin aloitettiin
omien toimitilojen etsintä.
Södertäljen itäosasta – Östertäljestä – löydettiin pahoin rappeutunut Södertäljen kunnan
omistama Igelsta gård. Igelsta
Gårdin tilukset olivat kuuluneet
1600 -luvulla Bååtin varakkaalle suvulle, joka omisti myös
Tukholmassa sijainneen Bååtska
Palatsin Blasieholmsgatanilla.
Tämä tukholmalaisrakennus
on nykyisin SFMO:n stamhus
ja toimii pääkaupunkilaisten
loosien kokoontumispaikkana.
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Igelsta Gård kesällä 1955. Kuva: Ab Stockholms Aero.
Igelsta Gård sommaren 1955. Foto: Ab Stockholms Aero.
1900-luvun alussa Igelsta Gårdin
omistus oli siirtynyt vapaamuurari Gösta Reutznerille. Tiluksille
rakennettiin 1912 varsin näyttävä
puinen kartanorakennus. Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa
talo oli kuitenkin ollut pitkään
hylättynä, ikkunat oli lyöty hajalle, sade ja kosteus olivat tehneet
tehtävänsä. Pitkien neuvottelujen
jälkeen Södertäljen kunta, joka

silloin omisti rakennuksen,
suostui myymään talon ja niin
päästiin suunnittelemaan korjauksia ja miettimään miten
sinne saataisiin toimintaan
Johannesloosi.
Suunnittelutyö lankesi arkkitehdille ja muurariveljelle
Gunnar Lantzille, jolle annettiin vapaat kädet muuttaa 500
neliömetrin tilat vapaamuura-

ritaloksi. Lähes 15 000 vapaaehtoistyötunnin jälkeen Igelsta
gård vihittiin 2011 SFMO:n
loosihuoneistoksi. Vuonna 2012
taloon muutti SFMO:n alainen
Johannesloosi Mälarporten ja
2014 aloitti Andreasloosi De Två
Nycklar toimintansa uudessa
vapaamuuraritalossa.
Syyskuun 14. päivänä 2013
oli historiallinen päivä Suomen vapaamuurareille. Tuolloin KKSM Juhani Vuori seurueineen vihki ensimmäisen
Suomen V. ja O.M. suurloosin
alaisen sinisen loosin, Telge
169:n, Ruotsin maaperällä Igelsta Gårdissa. Telge oli perustettu
Helsingissä kesällä 2012. Loosin
toiminta on lähtenyt hyvin
liikkeelle ja jäsenmääräkin on
kasvanut tasaisesti. Tammikuun
lopussa 2015 loosin jäsenlistalla
oli jo yli 30 nimeä. Vuoden 2015
alusta lähtien Telge loosi aikoo
pitää istuntonsa Igelsta gårdissa, pääosin Ruotsissa asuvien
veljien toimiessa loosin virkailijoina. -JJ

Igelsta Gård
I mitten av 1980-talet hade
man i Sverige börjat diskutera
möjligheten att starta frimurarverksamhet i Södertälje. Då
beslöt man att bilda Brödraföreningen S:t Ansgar som invigdes
1987. S:t Ansgar arbetade till en
början i Odd Fellows lokaler. I
samma lokaler bildades 16 år
senare den följande brödraföreningen för en S:t Johannesloge. Verksamheten i en annan
organisations lokal kändes ändå
inte meningsfull och man började leta efter egna lokaliteter.
I östra delen av Södertälje –
Östertälje – fann man i starkt
förfallet skick Igelsta Gård som

Igelsta loosin KM Kari Salo
istuttaa loosille omistettua Keisarin lehmuspuuta 3.5.2014.
Samanaikaisesti istutettiin
samanlaiset muistopuut Telge 169 ja edellisenä päivänä
vihitylle SFMO:n SAL De Två
Nycklar looseille.
Kuva: Christer Eng, VIII, SFMO.
HM för Igelstalogen Kari Salo
planterar 3.5.2015 en kejsarlind som tillägnats logen. Samtidigt planterades liknande
minnesträd för Telge 169 och
den föregående dag invigda S:t
Andreaslogen De Två Nycklar.
Foto: Christer Eng, VIII, SFMO.
ägdes av Södertälje kommun. Igelsta Gårds ägor hade på 1600-talet
hört till den rika ätten Bååt som
även ägde Bååtska palatset på
Blasieholmsgatan i Stockholm.
Denna byggnad i Stockholm är
numera SFMO:s stamhus och
fungerar som samlingslokal för
huvudstadsregionens loger. I
början av 1900-talet övergick

Igelsta Gård i frimuraren Gösta
Reutzners ägo. På ägorna uppfördes år 1912 en rätt ståtlig
herrgårdsbyggnad i trä. Vid
millennieskiftet hade huset
ändå länge stått övergivet,
fönstren krossade, regn och
fukt hade gjort sitt. Efter långa
förhandlingar gick dåvarande
ägaren Södertälje kommun
med på att sälja huset och så
kunde man börja planera renoveringar och fundera på hur en
S:t Johannesloge skulle kunna
arbeta där.
Planeringsarbetet anförtroddes arkitekten och murarbrodern Gunnar Lantz som fick
fria händer att ändra 500 kvadratmeters lokalen till ett frimurarhus. Efter nästan 15 000
frivilliga arbetstimmar invigdes
Igelsta Gård år 2011 till logelokal för SFMO. År 2012 flyttade SFMO:s S:t Johannesloge
Mälarporten till huset och 2014
startade S:t Andreaslogen De
Två Nycklar sin verksamhet i
det nya frimurarhuset.
Den 14 september 2013 var
en historisk dag för Finlands
frimurare. Då invigde HHSM
Juhani Vuori med svit Telge
169, den första blå logen under
F. och A. M. i Finland på svensk
mark i Igelsta Gård. Telge bildades i Helsingfors sommaren
2012. Logens verksamhet har
kommit bra i gång och medlemstalet har vuxit stadigt. I
slutet av januari 2015 hade
logen redan över 30 namn i
sin medlemsförteckning. Från
och med början av 2015 ämnar
Telgelogen hålla sina sammanträden på Igelsta Gård, huvudsakligen med bröder som bor i
Sverige som officianter. –JJ
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syntymiseen, se edellyttää, että
osapuolet osoittautuvat sanansa
mittaisiksi ja että he käyttäytymisellään lunastavat luottamuksemme. Paitsi luottamusta toisiimme
tarvitsemme myös luottamusta
itseemme, siis arvostusta siihen
mitä itse teemme ja saamme aikaan. On sanottu, että itsensä löytäminen on ihmiselle vaikeinta.
Toisaalta on myös arveltu, että asiaa liioitellaan. Monet ovat
löytäneet itsensä, mutta eivät ole
kehdanneet ilmoittaa, mitä ovat
löytäneet.

Itseluottamus on voimavara,
joka vie meitä eteenpäin elämässä. Siksi sitä kannattaa kehittää ja
pitää yllä. Itseluottamustaan voi
kehittää hyvin yksinkertaisella
tavalla: näkemällä itsensä ja toiset
hyvässä valossa. Itse itsellemme
antamamme positiivisen palautteen lisäksi kaipaamme sitä myös
muilta ihmisiltä. Vaikka ihmiset
ovatkin keskenään monin tavoin
erilaisia, heillä on ainakin yksi
yhteinen piirre, halu tulla hyväksytyksi juuri sellaisena ihmisenä

kuin ovat. Antakaamme siis ensin
toisille se, mitä haluamme heiltä.
Käytännössähän tämä tarkoittaa
sitä, että me hyväksymme muut
sellaisina kuin he ovat.
Veljeni, osoittakaamme ajatuksillamme, sanoillamme ja
teoillamme, että sana veli on
enemmän kuin vain yleisnimitys
jäsenelle, joka kuuluu vapaamuurarijärjestöön vaan merkitsee jotakin ainutkertaisempaa, jotakin
paljon arvokkaampaa.

Stormästaren Juhani Vuoris tal vid invigningen
av Donatus 174 och Igelsta 175
Frimureriet leder sina medlemmar att tillägna sig och i praktiken
följa höga etiska principer och
klanderfria levnadsvanor, samt
att förhålla sig till sina nästa i
enlighet med broderskapets och
hjälpsamhetens krav.
I den finländska frimurarundervisningen undervisas vi att
när vi idkar frimureri lär vi oss
att hålla hela mänskligheten som
en enda stor familj, som består
av höga och låga, rika och fattiga. Alla borde såsom skapade av
samma gemensamma Fader och
som invånare på samma himlakropp hjälpa, stödja och skydda
varandra. I enlighet med detta
förenar frimureriet män från olika
länder, med olika religioner och
olika åsikter och skapar vänskap
mellan dem som annars skulle stå
fjärran från varandra.
Vad vore alltså ett mer träffande datum för festiviteter som
grundar sig på vänskap och broderskärlek än denna dag, den

14:e februari, den internationella
dagen Alla hjärtans dag.
Det broderliga mottagandet av
en besökare som kommer på logebesök har, tycker jag, beskrivits
kort och slående i vissa amerikanska loger, där en besökare på
förrummets vägg kan läsa texten:
”There are no strangers within
these doors, only friends you have
not met before”. Innanför dessa
väggar finns inga främlingar, endast vänner du inte träffat förut.
Bröder i logerna Igelsta och
Donatus, kom ihåg ni har en färdigt upptrampad frimurarstig att
vandra, samma stig som era föregångare har vandrat före er. Ni behöver inte söka era skyldigheter,
inte skapa er bestämmanderätt
eller hitta på era uppgifter – de har
skapats och fastställts för långe sedan. Ni ska bara följa kartan som
ritats av många generationer och
uppmuntra, stödja och handleda
en ny broder i er loge att vandra
samma stig. Mina bröder, stöd och

bistå er mästare, förhåll er oberoende av er ämbetsställning till ert
ämbetsuppdrag med omsorg och
allvar, förhåll er till ert ämbete
som om det vore logens viktigaste
ämbete. Förstå och hjälp varandra
med vänskap och broderskärlek.
Som begrepp kan broderskap
förstås som positiv attityd till en
annan människa. En av de viktigaste uttrycksformerna för broderskap är att utan tvekan lita på
en annan när han meddelar vad
han tänker göra framdeles. När vi
frimurare använder ordet broderskap, anser jag att vi använder det
precis i den här meningen.
I allmänhet förstås broderskap
som en ömsesidig förhållning som
grundar sig på förtroende. Men
för att ömsesidigt förtroende skall
leda till broderskap, förutsätter
det att parterna visar sig stå för
sina ord och med sitt beteende
infriar vårt förtroende. Utom
förtroende för varandra behöver
vi även förtroende för oss själva,
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alltså respekt för vad vi själva gör
och åstadkommer. Det har sagts
att finna sig själv är det svåraste
för människan. Å andra sidan har
man förmodat att saken överdrivs. Många har funnit sig själva,
men inte törs säga vad de funnit.
Självförtroende är en resurs
som för oss framåt i livet. Därför
är det värt att utveckla och underhålla det. Sitt självförtroende

kan man utveckla på ett mycket
enkelt sätt: genom att se sig själv
och andra i positiv dager. Utöver
positiv respons vi ger oss själva,
önskar vi det även av andra människor. Även om människorna på
många sätt är olika sinsemellan,
har det minst ett gemensamt drag,
viljan att bli accepterade precis
som sådana människor de är. Låt
oss alltså först ge andra det som vi

vill ha av dem. I praktiken innebär
ju detta att vi godkänner andra
sådana som de är.
Mina bröder, låt oss visa med
våra tankar, ord och gärningar att
ordet broder är mer än bara en
allmän benämning på en medlem
i en frimurarorganisation, och
betyder något mer enastående,
något mycket värdefullare.

Vihkimistilaisuuden päätyttyä kokoonnuttiin pihamaalle yhteiskuvaan.
Gruppbild på gården efter invigningen.

Helmikuun hämäränä iltanakaan talossa harjoitettavan
toiminnan luonne ei jää epäselväksi ohikulkijoille.
Inte ens i skymningen en februarikväll blev verksamhetens
natur i huset oklar för förbipasserande.
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