
Hver logebroder far efter ottende grad et skjold. Det opbevares i Provinsial-
logen i Arhus indtil vedkommende broders død . Herefter overdrages det
den loge vedkommende tilhørte. I Set. Johanneslogen i Horsens findes

således  et stort antal skjolde, hvoraf nogle ses her.
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rimureriet har altid vret
omgærdet  af myter og my-
stik. Hvad foregår der i logen, når
brødrene modes, alle iklædt  kjole?
Hvorfor er ritualerne dybt hemme-
lige? Har logerne nogen magtindfly-
delse i samfundet politisk og rets-
ligt? Og sidder brødrene  og aftaler
forretninger indbyrdes?

Den Danske Frimurerorden har i
år 250 års jubilæum. Selve
jubilæumsdagen  er den 11. november,
men jubilæet fejres året  igennem i
logerne over hele landet. I Horsens
har man valgt at fejre 250 års

jubilæet  den 11. oktober, der er Sct. Jo-
hanneslogens højtidsdag  - det vil si-
ge fødselsdag. Logen i Horsens har
været en arbejdende Sct. Johannes-
loge - en loge, der ma optage med-
lemmer - siden 1949.

- Men der er ingen grund til my-
stik, siger Ordførende  Mester i Set.
Johanneslogen, direktør  Steen Kra-
mer. Vi har nogle ritualer, f.eks. i
forbindelse med optagelse af en ny
broder, og brødrenes  oprykken til
en højere grad, som er hemmelige.
Det, at yore ritualer er noget, vi Ber-
ne vil have for os selv, er bestemt
ikke fordi,  der foregår noget, som
ikke tåler dagens lys. Det er kun et
udtryk for, at den nye broder på
forhånd ikke bør kende optagelses-
ritualet, da det ellers ikke vil give
ham den ønskede  oplevelse.

Den kristne tro
Logearbejdet bygger pa den krist-

ne tro og og for at blive opta-
get i en loge skal man vre fyldt 21
Ar, og v re døbt i den kristne kirke.
Desuden skal man vre

strafmæssigtpletfri og have ordnede
økonomiske og familiemæssige  forhold.

I logen diskuterer og arbejder
man med den åndelige  side af ens
tilværelse. Man prover at forst&
sammenhngen mellem den mate-
rielle og den åndelige side af
relsen. Det mener logebrødrene , at
man bedst gar ved at Tare sig selv
bedre at kende.

Systemet er fri for dogmer. Det er

en selvoplevelse. Det kan sammen-
lignes med en skole, hvor lærer og
elev er en og samme person, mens
"skolen" blot stiller lærebøger"  til
rådighed. SA er det op til hver enkelt
logebroder at fa det ud af det, som
hver især bevidst eller ubevidst le-
der efter.

Den Danske Frimurerorden ar-
bejder efter det såkaldte  svenske sy-
stem. Det består  af 11 grader, hvor
11. grad kun indehaves af de brødre.
der pa landsplan har de højeste  em-
bedsposter. Steen Kramer er for-
uden at være Ordførende  Mester i
Johanneslogen i Horsens også De-
puteret Provinsialmester i Provin-
siallogen i Arhus, der omfatter det
midt- og nordjyske område .

Oplevelsen
Gradernes opdeling kan sam-

menlignes med kapitlerne i en bog.
For at forstå kapitel ti, ma man
forst lase de forgånde  ni kapitier .
Normalt vil det tage 13 til 15 år for
en broder at nå op i 9. grad.

Det er i forbindelse med opryk-
ning fra en grad til en anden at de
hemmelige ritualer finder sted. Var
der noget suspekt i ritualet, ville det
aldrig kunne holdes hemmeligt, me-
ner Sct. Johanneslogens
Ordførende Mester, Steen Kramer, der også
siger, at først, når en logebror er
lydhør, er han i stand til at opfatte
det frimureriske budskab.

Ved de ugentlige møder  er
logebrødrene  alle iklædt kjole-sæt for at
give ensartethed og understrege
den fordomsfrihed, man kan ud-
trykke gennem påkIædning . Samti-
dig er dragten med til at give fest-
stemning. Man strber efter at
komme væk fra det materielle og
ind til sjælen, og det skal ikke for-
styrres af, at nogle ser anderledes
ud end andre.

- Logen er ikke et sted, hvor man
stresset "dumper ind" på vej hjem
fra arbejde eller et møde, siger Ste-
en Kramer. Det er ikke let stof at
arbejde med sig selv. Det kr ver
forberedelse, og ingen tager sit
kjolesæt på, uden at man forbereder
sig mentalt.

Moral og etik
Der er i dag en tendens til en stør

re interesse for logearbejdet blandt
unge mennesker, og logerne har
øget tilgang af især unge. Medlems-
tallet i Horsens er omkring 225. Der
er ikke mødepligt  til logeaftenerne,
og mødedeltagelsen  er gennemsnit-
lig 75. Den årlige tilgang er på syv til
otte.

- Ord som moral og etik er noget,
man i dag ofte støder  på, siger Steen
Kramer. Det er begreber, som ikke
mindst unge mennesker tager stil-
ling til og interesserer sig for i langt
Mere grad end for blot 25 Ar siden.
Det er en strømning , som jeg tror
først lige er ved at begynde, og frem-
over vil vi se en meget store inter-
esse for disse begreber og dermed
også for frimureriet. Der er blandt
mange et ønske om at blive et mere
retskaffent menneske og at arbejde
med spørgsmål  som "hvem er jeg"?
og "hvad er meningen med livet"?

Stiftet af officerer
Frimurerarbejdet i Horsens star-

tede væsentligt  tidhigere end den 11.
oktober 1949, der ellers regnes for
Sct. Johanneslogens højtidsdag .

Helt tilbage i 1778 begyndte den
arbejdende loge >Sophia Friderica
til De Ni Forenede Hjerter" sit ar-
bejde. Det var på en tid, da Slesvig-
ske Kyrrasérregiment  lå i Horsens,
og mange af logens stiftere var offi-
cerer i regimentet. Men da regimen-
tet forsvandt fra Horsens mistede
logen samtidig mange af sine med-
lemmer, og den blev nedlagt i 1796.
I 1869 begyndte man igen logear-

bejde i Horsens, da Horsens Murer-
forening blev oprettet.

I 1911 blev der oprettet en Sct.
Johannes Instruktionsloge, der
havde til huse i Søndergade  45. I
1924 købte man bygningen

Havneallé 1, der havde vret vinterbolig
for godsejer-familien Glud på

Jensgård  og Tøndballegård .
1935 far instruktionslogen nav-

net "De Ni Forenede Hjerter",  og
der er en historisk forbindelse til
1778-logen med militærtromme
med ni hjerter og love i skjoldet. Det
er samme symboler, der indgår i
den nuvrende Sct. Johannesloges

logemærke.
I 1949 blev logen arbejdende - det

vil sige, at man kan optage brødre.
Tidligere i år indviede man en så-

kaldt Sct. Andreas Instruktionslo-
ge, der arbejder i 4.-6. grad: Man
forfremmes ikke i graderne i denne
loge, men lytter til foredrag og in-
struktioner i gradernes symbolik.
Instruktionslogen barer anden
halvdel af 1778-logens navn, nemlig
"Sophia Friderica", og dermed er
ringen sluttet. Instruktionslogen
ledes af Ordførende  Broder, Preben
Egeholt.

Logen er opkaldt efter arveprin-
sesse Sophia Friderica, gift med ar-
veprins Frederik. De blev forldre
til den senere kong Christian VIII
og bedsteforældre til kong Frederik
VII, begge ledere af Den Danske
Frimurerorden.

Brødrenes skjolde
Logebygningen i Havnealle er

blevet restaureret flere gange siden
anskaffelsen i 1924. Bygningen var
bl.a. ikke funderet godt nok, og der
er blevet gravet ud og understøttet
ned til tre meters dybde. Restaure-
ring af bygningen foretages af
logebrødrene  selv, og der er op til
højtidsfesten taget en ekstra tørn, så
huset bade ude og inde er i fornem
stand.

I logebygningen findes en række
skjolde. Hver logebroder far lavet
sit personlige skjold, der opbevares i
provinsiallogen i Arhus. Men ved
logebrøderens  død bliver skjoldet af-
leveret til den loge, broderen er op-
taget og hængt op her.

Desuden har logen en smuk vase
fremstillet hos Bing & Grøndal i det
ene eksemplar. PA vasen er bygnin-
gen Havnealle 1 og Orden JensgArd
afbilledet. Den blev foræret  F. og M.
Glud pa JensgArd ved deres guld-
bryllup i 1916.

Den Danske Frimurerordens
jubilæum bruges som anledning til at
skabe store Abenhed om logearbej-
det i Danmark. Der er udgivet en
bog, i Guld og Himmelblåt",  der
fortæIler om og søger at afmystifi-
cere frimurerarbejdet.

- Men der er grupper, som ønsker
at bevare skepsis overfor frimureri-
et, siger Steen Kramer. De ønsker
fortsat at tro, at der fore& noget,
som ikke er sa godt.
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