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Kan	man	følge	Jesus	og	samtidig	være	Frimurer…?	

…er	det	mon	muligt..?	

Jeg	har	gennem	den	seneste	tid	dykket	ekstremt	dybt	i	Frimurerlogen,	for	at	få	be-	eller	afkræftet,	
hvorvidt	det	er	en	loge	(hemmeligt	fællesskab),	som	er	bygget	på	kristne	værdier,	eller	om	den	er	
bygget	på	okkulte	værdier.	Al	information	jeg	har	om	emnet	i	denne	artikel,	er	taget	direkte	fra	
Frimurernes	egne	ritualer	og	grader,	som	normalt	nærmest	er	umuligt	at	få	fat	på.		Der	findes	flere	
andre	hemmelige	loger,	som	f.eks.	”Odd	fellow”	eller	”Eastern	star”,	som	stort	set	bygger	på	præcis	det	
samme	grundlag,	som	Frimurerne….	Så	tag	ikke	fejl	her…!	

Og	hvorfor	skriver	jeg	det	her..?	Det	gør	jeg	for	at	give	kundskab,	så	man	kan	tage	stilling	ud	fra	en	
viden	og	ikke	ud	fra	noget,	man	tror.	Hvis	du	selv	er	Frimurer,	vil	jeg	virkelig	anbefale	dig	at	tage	det	
her	til	efterretning,	og	at	læse	det	her	i	kærlighed,	i	stedet	for	blot	at	lukke	øjnene.	Stop	ikke	på	
halvvejen,	for	i	slutningen	vil	du	se,	hvordan	det	virkelig	hænger	sammen,	og	hvem	den	Højeste	
Trefoldige	Bygmester	egentlig	er.	

MANGE,	der	har	været	inde	i	Frimureri/Odd	fellow	osv.	–	eller	som	har	forældre	eller	bedste-
/oldeforældre,	der	har	været	inde	i	logen	vil	opleve,	at	der	ligger	en	fysisk	forbandelse	indover	dem	og	
deres	slægt…	men	uden	at	vide	hvor	det	stammer	fra.	Det	kan	være	i	form	af	ikke-forventet	dødsfald	i	
familien,	ekstremt	meget	eller	ukendt	sygdom,	depression,	selvmordsforsøg,	mængder	af	ulykker,	
alkoholisme	osv.!	Så	læs	det	her	med	et	åbent	sind,	og	så	forhold	dig	til	det	i	stedet	for	bare	at	”have	
din	egen	holding”…	

Jeg	har	forsøgt	at	holde	denne	artikel	så	objektivt,	som	jeg	overhovedet	kan	uden	at	inddrage	en	
masse	konspirationsteorier,	som	findes	i	hobetal	om	Frimureriet	(og	med	god	grund).	Jeg	ønsker	at	
det	”hemmelige	skal	frem	i	lyset”,	så	du	kan	få	kundskab	for	ikke	at	blive	ledt	vild.	

Hoseas	Bog	4:6	(Bibelen	–	Aut.	fra	1992)	
det	er	ude	med	mit	folk,	fordi	det	ikke	har	kundskab.	
Fordi	du	har	forkastet	kundskaben,	forkaster	jeg	dig	som	min	præst;	
fordi	du	glemmer	din	Guds	belæring,	glemmer	jeg	også	dine	sønner.	

Frimurernes	generelle	og	meget	lange	historie	vil	jeg	ikke	dykke	ned	i,	men	jeg	vil	tage	fat	om	nogle	af	
deres	ritualer	fra	Danmark	(stort	set	de	samme,	som	i	Sverige),	og	forklare,	hvorfor	Frimureri	ikke	
kan	forenes	med	at	følge	Jesus	Kristus.	Jeg	vil	ikke	gennemgå	alle	ritualerne,	da	det	vil	blive	alt	for	
omfattende,	men	blot	nogle	få	af	dem.	Ligeledes	indgår	MÆNGDER	og	atter	MÆNGDER	af	skjulte	
symboler	i	Frimureriet,	som	jeg	langt	fra	kan	dække,	i	den	her	artikel	–	men	jeg	vil	dog	forklare	nogle	
få	af	dem.	

I	alt	er	Frimurer-systemet	i	Danmark	inddelt	i	11	officielle	grader,	samt	yderligere	to	”hemmelige	
grader”,	som	ikke	er	for	alle	og	enhver.	I	USA	er	Frimurer-systemet	opdelt	i	33	grader,	men	
grundstenen	i	Frimureriet,	er	det	samme	over	hele	verden	trods	forskelighederne.	

Frimurerne	i	Danmark,	påstår	selv,	at	de	er	kristne.	Deres	navn	”St.	Johannes	logen”	er	opkaldt	efter	
Johannes	Døberen	fra	Bibelen.	Læser	man	deres	ritualer,	vil	man	også	meget	hurtigt	opdage,	at	de	
både	sætter	Gud	og	Jesus	meget	højt	–	altså	til	dels	–	og	først	reelt	fra	8/.9.	grad	og	op…	Det	er	ret	
forvirrende,	når	de	selv	mener,	at	logen	stammer	helt	tilbage	fra	Kong	Salomon.	Deres	historie	er,	at	
Salomons	arkitekt	og	bygmester,	Hiram	Abiff	starter	dette	hemmelige	samfund,	og	Hiram	Abiff	bliver	
logens	ufejlbarlige	bygmester	og	en	stor	del	af	logens	fundament…	I	Bibelen	læser	vi,	at	Kong	Hiram	af	
Tyrus	(navnet	Abiff	eksisterer	ikke	i	Bibelen),	sender	materialer	til	Salomon,	for	at	bygge	Guds	tempel	
op	på	ny.	Der	står	INTET	om,	at	han	er	arkitekt,	eller	at	han	havde	et	hemmeligt	fællesskab.	Adoniram	
(søn	af	Abda)	var	i	det	store	byggeprojekt	ansat	som	slavepisker	og	havde	overopsyn	med	
arbejdslejren	og	bliver	senere	myrdet.	Derfor	har	Adoniram	også	en	ekstrem	vigtig	rolle	blandt	
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Frimurerne.	Læser	du	Ezekiel	28:11:19,	kan	du	læse,	at	
Lucifer/Satan	også	er	fyrste	over	Tyrus.	Spørgsmålet	er,	om	
det	er	et	tilfælde	eller	ej…	Det	vender	jeg	tilbage	til	lidt	senere.	

–	så	alt,	hvad	Frimurerne	primært	bygger	deres	første	7./8.	
grader	op	på,	er	en	fiktiv	historie	om	Hiram	Abiff	og	
Adonirams	død	–	og	det	er	deres	store	fundament,	sammen	
med	værdierne	”retfærdighed”,	”fornuft”	og	”samvittig”.	Disse	
tre	sider,	bliver	sat	op	i	en	trekant,	hvor	hver	af	siderne	
repræsenterer	en	af	disse	værdier	–	men	jf.	Bibelen,	er	den	
treenige	Gud	netop	”Fader/Gud”,	”Søn/Jesus”	og	
”Helligånden”.	Jesus	siger	også	ganske	klart,	at	HAN	skal	være	
hovedhjørnestene	samt	fundamentet	i	vores	liv.	Ikke	andet…	

	

1.	Korinterbrev	3,11	
For	det	er	ikke	muligt	at	lægge	et	andet	fundament	end	det,	der	allerede	er	lagt,	nemlig	
Jesus	Kristus.	

Det	er	også	ret	problematisk,	at	Frimurerne	i	toppen	af	deres	trekant,	har	placeret	et	øje.	De	kalder	
det	selv	for	”Gud	altseende	øje”,	og	har	lagt	den	symbolik	i	det,	at	det	er	”Guds	øje,	der	overvåger	
menneskeligheden”…	MEN	den	egyptiske	gud	Harpokrates	(læs	senere	i	artiklen)	er	søn	af	guden	
Horus	–	og	det	pudsige	er,	at	den	”gud”,	som	har	det	altseenede	øje,	faktisk	er	Horus	og	IKKE	Bibelens	
Gud…	

Og	netop	derfor	bliver	Frimurernes	såkaldte	trekant	
også	illustreret	som	en	pyramide,	hvorfra	der	stråler	et	
lys	–	fordi	Horus	er	”lysets	Gud”	–	også	kendt	som	
”Lucifer”.	Ofte	ser	man	også	deres	Horus-øje	illustreret	
med	det	okkulte	Ankh-kors	(crux	ansata),	som	betyder	
”Nøglen	til	det	evige	liv”	i	den	egyptiske	religion.	
Samtidig	symboliserer	det	forening	mellem	mand	og	
kvinde.	Og	tager	man	et	skridt	videre,	er	”Horus	øje”	
præcis	det	samme,	som	”Det	tredje	øje”,	men	via	f.eks.	
østens	meditation	og	yoga	kan	åbne.	

Cirklen	i	toppen	af	Ankh-korset	repræsenterer	en	
kvindes	gravide	mave,	og	bunden	af	korset	
repræsenteret	det	mandelig	kønsorgan.	Det	kan	ses	på	mange	egyptiske	hieroglyffer	og	har	INTET	
med	et	rigtigt	”Jesus-kors”	at	gøre	og	har	INTET	med	kristendommen	at	gøre.	En	heks	beskrev	
symbolet	således:	”Det	er	en	amulet	til	at	identificere	bæreren	som	værende	tilbeder	af	solguden	Ra,	
en	der	søger	efter	satanisk	tro	og/eller	en,	der	praktiserer	at	tilbede	en	ukendt	gud	af	det	
overnaturlige.”	

Men	helt	grundlæggende	er	der	nogle	generelle	problemer,	HVIS	der	skulle	være	tale	om,	at	
Frimurerlogen	en	kristen	loge…	for	hvis	det	var	tilfældet,	ville	de	jo	klokkeklart	følge	Bibelen	og	have	
fokus	på	at	fortælle	evangeliet	om	Jesus	Kristus	til	ALLE	–	og	de	såkaldte	”brødre”	ville	vel	adlyde	
Jesus	i	f.eks.:	

Lukas	8,16-18	
Jesus	fortsatte:	»Ingen	kunne	finde	på	at	tænde	en	lampe	og	stille	den	under	en	spand	
eller	ind	under	sengen.	Nej,	man	stiller	en	lampe	højt	og	frit,	så	de,	der	kommer	ind,	får	
glæde	af	lyset.	Det,	som	er	skjult,	vil	komme	frem,	så	man	kan	se	det.	Og	det,	som	er	
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hemmeligt,	vil	komme	ud	i	lyset	og	blive	kendt.	Pas	på,	hvordan	I	bruger	det,	I	hører.	De,	
der	gør	brug	af	det	lys,	de	har	fået,	vil	få	endnu	mere.	Men	de,	der	ikke	bruger	det	lys,	de	
har	fået,	vil	miste	det,	de	troede,	de	havde.«	

Salme	96,3	(Skrevet	af	David	–	altså	efter	Salomon	og	Kong	Harim	byggede	
templet)	
Lad	alle	folk	høre	om	hans	vældige	undere,	fortæl	om	de	forunderlige	ting,	han	har	gjort.	
For	Herren	er	stor,	og	æren	er	hans,	ingen	andre	guder	er	værd	at	tilbede.	Andre	folks	
guder	er	falske	guder,	men	Herren	har	skabt	både	himlen	og	jorden.	Han	udstråler	
kongelig	værdighed,	styrke	og	skønhed	kommer	fra	hans	nærvær.	

…men	Frimurerne	taler	meget	hemmeligt	om	”Gud”	–	og	fortæller	bestemt	ikke	om	Guds	fantastiske	
undere	og	mirakler	i	dag	–	og	Jesus	er	næsten	glemt…!	

Til	gengæld	har	Frimurerne	op	gennem	tiden	haft	ekstremt	meget	magt.	Vidste	du	f.eks.	godt,	at	det	
var	frimurerne	i	Paris,	der	opsatte	Frihedsgudinden	i	USA…?	Et	symbol	på	en	”lysbærer”	(alias	
Lucifer),	og	hvor	den	store	fakkel	er	et	symbol	på	det	mandelig	kønslem	–	forplantning.	Faklen	har	
endnu	et	symbol,	som	jeg	vender	tilbage	til	senere.	Selve	strålerne,	der	kommer	ud	fra	hovedet,	er	
symbolet	fra	Mithra	(persisk	Gudinde),	der	er	ført	videre	her.	Tankevækkende	nok,	står	Mithra	nu	
udstillet	i	Paris	(se	nedenst.	foto).	

	

Alt	Frimureri	sker	”i	et	tempel”,	hvor	de	endda	har	givet	to	af	søjlerne	navne	”Jakin”	(Gud	har	skabt	
mig)	og	”Boas”	(Gud	er	min	styrke)	–	og	mange	af	ritualerne	sker	ved	et	fysisk	alter	og	ellers	er	
rummet	spækket	med	egyptiske	og	okkulte	symboler	tilbage	fra	bla.	guderne	Ra	og	Osiris.	Det	må	
siges	at	være	lidt	underligt,	når	Jesus	til	sammenligning	brød	templet	(sig	selv)	ned	og	flængede	
forhænget	til	det	Hellige	alter,	så	ALLE	kan	gå	derind	i	FULD	offentlighed.	Jesus	gjorde	netop	op	med	
den	gamle	traditionelle	jødedom	og	tempeltilbedelse.	

Endelig	er	Frimurerordenen	bygget	op	med	et	hav	af	”mestre”	som	”Stormester”	og	”Ordførende	
Mester”	m.fl.…	og	det	er	meget	tankevækkende,	når	et	af	deres	såkaldte	”mesterord”	er	Jehova.	Jesus	
bliver	i	Bibelen	også	omtalt	som	mester	–	og	der	ér	kun	den	éne	mester.	Ikke	andre…!!	Hvorimod	man	
indenfor	Satanisme	alle	er	”Guder”	og	indenfor	new-age,	har	ekstremt	mange	”mestre”…	og	indenfor	
Buddhisme,	er	Buddha	en	”oplyst	mester”.	

Johannes	13,13-16	
I	kalder	mig	‘Herre’	og	‘Mester’,	og	det	gør	I	med	rette,	for	det	er	jeg.	Når	nu	jeg,	der	er	
jeres	Herre	og	Mester,	har	vasket	jeres	fødder,	bør	I	også	vaske	hinandens	fødder.	Jeg	har	
givet	jer	et	forbillede.	Gør	det	samme	for	hinanden,	som	jeg	nu	har	gjort	for	jer.	Det	siger	
jeg	jer:	En	tjener	står	ikke	over	sin	herre,	og	de,	der	bliver	sendt	ud	på	en	opgave,	skal	
følge	de	instrukser,	de	har	fået	af	dem,	der	sendte	dem	af	sted.	
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Det	er	også	tankevækkende,	at	netop	Frimurerenes	”Stormester”,	har	en	direkte	diktatorisk	kontrol	
med	logerne.	Han	bestemmer	enevældigt,	og	bliver	blandt	de	fleste	Frimurere	ophøjet	til	nærmest	
”gudestatus”.	I	2013	havde	han	enevældig	magt	over	ca.	18.000	Frimurerbrødre	i	Norden.	Faktisk	
siger	Frimurerne	selv,	at	Ordenens	Stormester	er	Guds	stedfortræder	inden	for	Frimureriet”.	Til	trods	
for	det,	ordinerer	de	selv	præster	(fra	folkekirken)	ind	i	deres	loger,	som	underlægger	sig	dette.	Altså	
skal	ALLE	–	incl.	præsten,	underlægge	sig	Ordenens	Stormester	som	værende	Guds	stedfortræder…	
Samtidig	er	der	helt	klare	regler	om,	at	man	ikke	må	tale	tro	og	religion	blandt	sine	brødre	i	logen	–	
samt	om	andre	ting,	man	ikke	er	enige	i.	Så	allerede	her,	går	du	galt	i	byen,	hvis	du	kan	tro	på	Jesus	og	
følge	ham,	SAMTIDIG	med,	at	du	på	egen	ed	(flere	gange)	underlægger	dig	logen.	

I	mange	af	Frimurernes	ritualer,	skal	man	aflægge	ed	og	sværge	på	troskab	til	frimurernen	og	IKKE	til	
Jesus.	Specielt	i	første	grad,	underlægger	man	sig	en	voldsom	pagt,	som	du	kan	læse	senere…	men	
Jesus	siger	ganske	klart,	at	vi	ikke	må	sværge.	

Matthæus	5:33-37	
Der	blev	også	sagt	til	vores	forfædre:	‚Du	må	ikke	bryde	en	ed,	som	du	har	aflagt	over	for	
Gud,	men	du	skal	holde	det,	du	har	svoret.	’Men	jeg	siger	jer:	Lad	helt	være	med	at	
sværge.	Du	skal	ikke	sige	‚ved	Himlen’,	for	Himlen	er	Guds	trone.	Du	skal	heller	ikke	sige	
‚ved	Jorden’,	for	Jorden	er	Guds	fodskammel.	Du	må	heller	ikke	sige:	‚Jeg	sværger	ved	
Jerusalem’,	for	Jerusalem	er	Den	store	Konges	by.	Sig	heller	ikke:	‚Om	det	så	koster	mig	
mit	hoved’,	for	du	er	ikke	i	stand	til	at	gøre	ét	hår	på	dit	hoved	hvidt	eller	sort.	Sig	ganske	
enkelt:	‚Ja,	jeg	vil’,	eller:	‚Nej,	jeg	vil	ikke’.	Hvad	der	ligger	ud	over	det,	kommer	fra	den	
Onde.	

Her	kan	du	læse	en	artikel,	jeg	tidl.	har	skrevet	om,	hvordan	vi	rent	Bibelsk	skal	underlægge	os	”andre	
autoriteter”.	Alt	andet	kan	ganske	enkelt	ikke	forsvares.	Læs	hele	artiklen	her.	

En	anden	interessant	iagttagelse	er,	at	Frimurerne	ELSKER	symboler…	og	hvis	de	VIRKELIG	bygger	på	
Bibelen	(ikke	kun	Det	Gamle	Testamente),	kunne	man	forestille	sig,	at	de	ville	have	et	rigtigt	kors	som	
symbol	og	så	ellers	droppe	alle	afguds-symboler.	Men	det	er	åbnebart	ikke	så	vigtigt	for	dem.	De	taget	
i	stedet	f.eks.	Malteserkorset	(brugt	af	riddere	under	de	”hellige”	korstog)	eller	Andreas-korset	(et	”X”,	
hvor	man	mener	at	disciplen	Andreas,	blev	korsfæstet	på),	men	ikke	det	kors,	Jesus	blev	korsfæstet	
på,	og	som	var	med	til	at	sætte	os	mennesker	fri	fra	dom….	Eller	det	passer	ikke	helt,	for	man	bruger	et	
almindeligt	kort,	men	KUN	hvor	en	masse	andre	symboler	er	klistret	ovenpå.	Alle	mulige	og	umulige	
andre	egyptiske	og	sataniske	symboler	som	f.eks.	den	femtakkede	sataniske	stjerne	eller	det	netop	
omtalte	Andreas-kors.	

…men	lad	os	blive	lidt	mere	konkrete	og	kigge	lidt	nærmere	på	nogle	af	ritualerne	(kun	overfladisk,	da	
jeg	ellers	skulle	skrive	en	hel	bog	om	emnet).	

I.	graden	/	indvielsesgraden:	

Her	går	det	overordnet	ud	på,	at	man	via	nogle	test-spørgsmål	ikke	må	afsværge	sin	egen	tro	og	at	
man	generelt	ikke	må	sætte	Frimurerne	over	ens	egen	tro	og	moral	hvilket	jo	bestemt	er	en	god	ting.	
Alt	foregår	med	bind	for	øjnene,	og	når	man	skal	føres	fra	rum	til	rum	sker	det	ved,	at	ham	der	fører	
vedkommende,	sige	:	“Jeg	retter	mit	sværd	mod	Deres	bryst,	grip	om	spidsen	med	venstre	hånd	og	ræk	
mig	den	højre.”	

…men	EFTER	man	har	sagt	ja	til	alle	deres	tests	og	er	blevet	fuldgyldigt	medlem,	får	man	spørgsmålet:	

“Min	Herre.	De	er	nu	kommet	så	vidt,	at	De	ikke	længere	har	frihed	til	at	ændre	Deres	beslutning.	Deres	
egen	ære	og	vor	sikkerhed	tillader	ikke,	at	De	forlader	os.	Men	endnu	står	en	vigtig	handling	tilbage,	som	
alene	kan	vise	hvor	langt	vi	kan	regne	med	Deres	oprigtighed	og	hengivenhed	for	Ordenen.	Min	Herre.	Er	
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De	villig	til	at	blande	Deres	blod	med	brødrenes	og	derigennem	besegle	Deres	pagt	med	os,	inden	vi	
fulender	Deres	optagelse	som	Frimurer	og	omfavner	Dem	som	en	sand	broder?”	

Et	langt	ritual	gjort	kort,	så	bliver	vedkommende	ført	op	til	et	alter,	hvor	en	mand	kommer	med	en	
passer	og	en	hammer,	hvorefter	man	bliver	bedt	om	:	“Min	Herre,	vil	De	tage	passerens	ene	ben	med	din	
venstre	hånd	og	rette	spidsen	mod	dit	hjerte.”	Symbolsk	bliver	hammeren	nu	slået	mod	passeren	af	tre	
omgange,	mens	et	kirkeorgel	begynder	at	spille.	

Man	får	titlen	“Sankt	Johannes	Lærling”	og	tiltales	“Flittig	Sankt	Johannes	Lærling”.	Gradens	ord	er	
“Jakin”	(Gud	har	skabt	mig),	og	gradens	kode	er	“Tubalkain”	(den	første,	som	tændte	kulturens	fakkel	
–	husk	på	frihedsgudinden	her…	vi	kommer	tilbage	til	det	senere).	

Allerede	i	første	grad,	bliver	et	hemmeligt	håndtegn	introduceret:	”logetegnet.	Højre	hånd	føres	op	til	
halsen	med	forsiden	ud	til	siden	og	ned	–	tre	gange…	et	symbol	for	at	sværge	troskab.	Oversat	til	
forståeligt	sprog	:	”Af	med	hovedet,	hvis	man	ikke	er	tro	mod	logen”.	

Den	ældgamle	frimurered	oplæses	nu:	
“Jeg	lover	og	sværger	frivilligt,	uden	tvang	og	forbeholdenhed,	for	Gud,	den	allerhøjeste,	hele	Verdens	
Trefoldige	Store	Bygmester,	for	denne	Loges	Ordførende	Mester	og	for	alle	de	her	forsamlede	
frimurerbrødre,	aldrig	på	nogen	som	helst	måde	at	røbe	Frimurerordenens	hemmeligheder	som	i	dag	
eller	i	fremtiden	måtte	være	mig	betroet,	aldrig	at	tale	om	det	til	nogen	anden	end	den,	som	efter	
nøjagtige	prøver	og	tegn	har	undersøgt	og	erkendt	som	en	sand	broder	af	en	ægte	loge.	Jeg	sværger	
endvidere	at	jeg	hverken	selv	eller	ved	andres	medvirken	vil	skrive,	trykke,	skære,	male,	tegne	eller	
gravere	noget,	som	kan	røbe	Frimurerordenens	Hemmeligheder.	Jeg	binder	og	forpligter	mig	endvidere	
til	ubrydelig	at	efterkomme	denne	Ordens	love	og	statutter,	samt	med	Lydighed	og	Underdanighed	at	
udføre	de	Bud	og	Befalinger,	som	Den	Danske	Frimurerordens	Stormester	og	Højeste	Styrer,	eller	hvad	
denne	loges	Højværdige	Mester	i	Hans	navn	måtte	befale	mig.	Jeg	skal	fuldføre	disse	Pligter	som	det	
egner	sig	for	en	retskaffen	Frimurer,	samt	opfylde	mine	skyldigheder	og	forbindtligheder	til	Ordenen	og	
denne	loge.	Men	–	skulle	jeg	handle	mod	dette	indgangsløfte,	samtykker	jeg	i	at	min	hals	må	afhugges,	
mit	hjerte	uddrives,	min	tunge	og	mine	indvolde	skæres	ud,	samt	alt	kastes	i	havets	afgrund,	at	mit	
legeme	må	brændes	op,	og	dets	aske	adspredes	i	Luften,	således	at	intet	af	mig	og	min	hukommelse	
længere	må	kunne	findes	iblandt	mennesker.	Dette	lover	jeg	i	oprigtig	og	i	sandhed,	så	sandt	hjælpe	mig	
Gud	og	Hans	hellige	Ord.”	

Efterfølgende	siges	der,	at	logebrødrene	ikke	længere	kræves	til	regnskab	for	den	gamle	frimurered,	
men	at	man	dog	fortsat	skal	give	et	tavshedsløfte.	Paradoksalt	nok,	er	det	bare	ikke	det	der	sker,	da	
den,	der	skal	indsættes,	nu	selv	skal	sige:	

“Jeg,	xxx,	lover	højtideligt,	i	nærvær	af	denne	loges	Ordførende	Mester	og	alle	forsamlede	frimurerbrødre,	
ubrydelig	at	iagttage	og	holde	de	forpligtelser	som	den	forelæste	”eldgamle	frimurered”	pålægger	mig.	
Dette	løfte	bekræfter	jeg	med	mit	ord	og	mit	håndslag.”	

Når	det	hele	er	slut,	bliver	pagten	forseglet:	

“Værdige	Bevogtende	Brødre.	La	nu	Salomos	segl,	som	er	tavshedens	tegn,	blive	sat	på	Den	tiltrædendes	
tunge.	Ræk	frem	din	tunge.”	Et	varmt	metal-stempel	sættes	nu	mod	tungen…	

Allerede	i	første	ritual	er	der	flere	problemer	–	og	nogle	er	gennemgående.	Jeg	har	tidl.	omtalt,	hvad	
Bibelen	siger	om	at	sværge.	Du	må	ikke	selv	afgive	dit	liv,	som	Gud	har	givet	dig	–	og	du	skal	ikke	
underlægge	dig	nogen	eller	noget,	som	ikke	er	i	overensstemmelse	med	Guds	ord.	

For	det	andet	gennemgår	du	symbolsk	en	blodpagt	med	Frimurerne.	Men	den	sidste	blodspagt	der	
skal/skulle	indgås,	var	den	pagt,	Jesus	forseglede	med	sit	dyrbare	blod	på	korset.	Andre	blodspagter	
skal	ganske	enkelt	ikke	indgås	–	hverken	symbolsk	eller	fysisk!	Indgår	man	andre	pagter	(f.eks.	
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ægteskab),	skal	det	være	åbent	og	med	Gud	OG	mennesker	som	vidner.	Jf.	Bibelen	skal	det	ikke	gøres	i	
det	skjulte,	men	alt	skal	kunne	”tåle	lyset”.	

Flere	gange	under	de	fleste	ritualer,	bliver	der	slået	med	en	hammer.	Denne	Frimurer-hammer	har	en	
gammel	historie.	Jf.	Frimurer,	Albert	Pike	(USA	33.	grad),	er	hammeren	i	logen	et	symbol	for	Thors	
hammer	(asetro).	Albert	Pike	skriver	i	sin	bog	Morals	and	Dogma:	”Thor	var	Solen,	den	Egyptiske	Oriris	
og	Kneph,	den	Føniksiske	Bel	eller	Baal”	…og	det	er	jo	ret	interessant,	når	vi	ved,	at	
Thor/Osiris/Kneph/Baal,	som	vi	læser	om	i	Bibelen,	ganske	enkelt	er	Lucifer/Satan.	Thor	betyder	
”torden”,	og	han	var	gud	af	lyn	og	torden	i	den	nordiske	mytologi,	på	samme	måde,	som	Zeus	havde	
samme	placering	i	den	græske	mytologi.	
–	ret	påfaldende,	at	Jesus	så	siger:	

Lukas	10:18	
Jesus	svarede:	„Jeg	så	Satan	falde	ned	fra	himlen	som	et	lyn.	

Selvsamme	hammer,	bliver	af	J.S.M.	Ward	beskrevet	som	et	symbol,	der	
er	kombinerer	af	Thors	hammer,	Tau-korset	(T-kors	dog	på	hovedet),	
samt	det	mandelige	forplantningsorgan.	Man	kan	også	se	på	formen	”T”,	
at	det	faktisk	godt	kan	ligne	en	hammer.	

Tau-korset	er	et	meget	gammelt	symbol,	som	netop	også	i	sig	selv	
repræsenterer	fallos	og	står	for	dyrisk	passion.	Tau-korset	repræsenterer	
samtidig	3	”personer”:	Den	sumeriske	solgud,	Tammuz	–	den	romerske	
gud,	Mithras	samt	den	græske	gud,	Attis.	

For	lige	kort	at	vende	tilbage	til	”Kneph”,	så	var	det	endda	titlen	på	
frimurernes	blad	i	England	og	Irland	i	flere	år.	

	

Normalt	symboliseres	Kneph	som	et	æg	med	vinger	på,	samt	omkredset	af	slanger.	De	syv	stjerner	
omring	ægget	skal	symbolisere	”Den	sande	budbringer	fra	Kristus”,	som	man	ud	af	kontekst	har	taget	
fra…	
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Johannes	Åbenbaringen	1:16	
I	sin	højre	hånd	holdt	han	syv	stjerner.	I	munden	havde	han	et	skarpt,	tveægget	sværd,	og	
han	udstrålede	et	lys	som	den	skarpeste	sol.	

…men	igen	ser	vi	her,	at	Bibelens	sandhed	bliver	blandet	sammen	med	det	okkulte.	

III.	graden	/	Værdige	St.	Johannes	mestre	(eller	”forvandlingsgraden”)	

Personen,	som	skal	optages	i	graden,	gennemgår	en	symbolsk	død	og	genfødsel/opstandelse.	Ritualet	
bygger	på	ikke-Bibelsk	og	meget	fri	fortolkning	af	Det	Gamle	Testamentes	beretning	om	drabet	på	
Salomos	bygmester,	Adoniram/Hiram	Abiff.	

En	af	de	første	kommentarer	til	den,	der	skal	optages,	er:	“Men	mesterlys	vindes	ikke	uden	igennem	
forstandens	kraft	og	hjertets	forædlede	tilbøjeligheder.”	

…og	der	er	jo	ret	interessant,	når	Jesus	klokkeklart	siger:	

Johannes	8:12	
Jesus	fortsatte	med	at	tale	til	folkeskaren:	„Jeg	er	verdens	lys.	Den,	der	følger	mig,	
kommer	ikke	til	at	vandre	i	mørket,	men	får	livets	lys.”	

…der	er	altså	ikke	andre	betingelser,	et	at	FØLGE	Jesus.	Men	her	skal	man	følge	Frimurerne,	
forstandens	kraft	og	hjertets	forædlede	tilbøjeligheder.	Og	hvad	er	de	her	forædlede	tilbøjeligheder?	
Bibelen	siger	klart	

Romerne	8:3	
Loven	var	ikke	stærk	nok	til	at	sejre	over	menneskets	syndige	natur,	men	Gud	gav	os	sejr.	
Han	sendte	jo	sin	egen	Søn	ind	i	denne	verden,	for	at	han	skulle	leve	under	samme	vilkår,	
som	vi	syndige	mennesker	levede	under,	og	han	gjorde	ham	til	syndebuk	for	os	alle.	På	
den	måde	blev	synden,	som	var	i	mennesket,	dømt	til	døden.	

Nok	om	det…	Man	bliver	så	ledt	forbi	12	obelisker,	som	alle	er	fyldt	med	skriftsteder	fra	Det	Gamle	
Testamente	samt	fra	”Visdommens	bog”	(apokryfe	skrifter).	”Ordførende	mester”	siger:	”Memnto	
mori!”	(Husk	du	skal	dø!).	Her	er	det	vigtigt	at	forstå,	hvad	en	obelisk	er.	

	

Hvis	man	går	tilbage	i	historien,	er	det	et	symbol	på	et	mandeligt	lem	–	et	forplantningsorgan	fra	
guden	Baal	og	fra	solguden	Ra	(som	er	den	samme,	som	lysbæreren	Lucifer	–	Satan).	Når	solen	ramte	
toppen	af	obelisken,	var	det	et	symbol	på	”åndelig	genfødsel”	–	hvilket	giver	rigtig	god	mening,	når	du	
læser	resten	af	ritualet.	Da	toppen	af	obelisker	samtidig	er	formet	som	en	pyramide,	er	den	åndelig	



Side	8	af	19	

kraft	ekstra	kraftig.	Men	for	at	pakke	det	hele	pænt	ind	hos	Frimurerne,	har	de	skrevet	gammel-
testamentelig	skrifter	på	dem.	Det	har	de	dog	ikke	på	de	rigtige	obelisker,	Frimurerne	har	sat	i	
Frankrig,	Israel,	Italien,	Polen,	Tyrkiet,	England	samt	USA.	Mon	er	det	mon	et	tilfælde,	at	obelisken	i	
USA	er	666.000	inch	høj..??	

Netop	derfor	står	der	i	Bibelen:	

5.	Mosebog	16:21-22	
Når	I	bygger	et	alter	for	Herren,	jeres	Gud,	må	I	ikke	rejse	Asherapæle	ved	siden	af,	eller	
stenstøtter,	for	den	slags	er	udtryk	for	afgudsdyrkelse,	og	det	er	noget,	Herren	hader.	

…og	de	”stenstøtter”,	der	er	tale	om	her	i	Bibelen,	er	obelisker…!!	Det	var	det,	man	kendte	–	og	det	var	
sådan	nogle,	israelitterne	selv	havde	været	med	til	at	bygge	som	slaver.	

Fordi	obeliskerne	blev	accepteret	af	den	katolske	kirke	(flere	paver	har	selv	været	medlemmer	af	
Frimurerlogen),	begyndte	man	at	bygge	kirketårne	på	kirkerne,	og	ikke	”kun”	som	klokketårne,	men	
som	erstatning	for	det	paganistiske	(hedenskab)	symbol,	obelisken.	Flere	paver	har	også	været	en	del	
af	frimureriet	–	og	derfor	kan	man	i	dag	se	mange	paganistiske	symboler	inde	i	katolske	kirker	–	også	
f.eks.	”Det	altseende	øje”.	

…videre	i	ritualet:	Der	er	nu	igen	et	alter,	hvorpå	der	ligger	en	opslået	Bibel	samt	et	sværd	henover.	På	
venstre	side	står	en	lysestage	samt	et	menneskekranium.	Over	alteret	hænger	den	sekskantede	
ildflammende	sølvstjerne	(david-stjernen).	

Midt	i	lokalet	står	en	ligkiste,	hvori	personen,	der	skal	optages,	lægges	i,	alt	imens	orglet	spiller	
sørgemusik.	Kisten	med	personen	i,	bæres	nu	ind	i	et	såkaldt	”gravkammer”,	hvorefter	personen	tages	
ud	af	kisten	med	ordene	”Ingen	død	uden	liv	–	ingen	liv	uden	død”.	Moralen	er,	at	det	er	bedre	at	dø,	
end	at	røbe	hemmeligheden	bag	Frimureriet.	Derfor	siges	der	også	til	ham,	der	skal	optages:	“Lover	du	
på	samme	måde	altid	at	adlyde	ordenens	og	denne	grads	særskilte	love	samt	altid	at	være	dine	
foresatte	i	ordenen	lydig	i	alt	hvad	Frimureriet	angår?”	

Frimurerne	kalder	denne	grad	for	”Forvandlingsgraden”,	fordi	du	opstår	til	noget	nyt,	og	man	bliver	
”oprejst”	til	livet	af	den	”Ordførende	Mester”,	men	sammenligner	man	det	med	Bibelen,	er	det	så	
grundlæggende	forkert.	Der	er	kun	én	mester,	som	kan	rejse	os	til	livet	–	og	det	er	Jesus	Kristus.	
Samtidig	siger	Bibelen	:	

Kolossenserne	2:11b-12	
I	tog	afsked	med	det	gamle	liv,	da	I	blev	begravet	i	dåbens	vand,	ligesom	Kristus	blev	
begravet,	og	I	stod	op	fra	dåben	til	et	nyt	liv	sammen	med	Kristus,	fordi	I	tror	på	den	Guds	
kraft,	der	oprejste	ham	fra	de	døde.	

Romerne	6:5	
Vi	blev	ét	med	Jesus	i	dåben.	Da	vi	altså	er	ét	med	ham	i	en	død,	der	ligner	hans,	skal	vi	
også	være	ét	med	ham	i	et	liv,	der	ligner	hans.	

Jesus	døde	og	opstod…	og	i	dåbens	vand	(fuld	neddykkelse),	begraver	vi	det	gamle	liv,	og	opstår	til	et	
nyt	liv,	hvor	det	er	Kristus,	der	lever	igennem	os	–	og	det	er	Guds	ånd,	der	skal	forvandle	os.	
Frimurerne	taler	her	i	stedet	om	”mesterlyset”	samtidig	med,	at	den	sataniske	stjerne	hænger	over	
alteret	–	og	stik	imod	Bibelen,	ønsker	de,	at	man	skal	dø	i	en	død,	der	ligner	Adoniram/Hiram	Abiff’s	
død.	Det	her	er	SÅ	langt	fra	Bibelen,	at	man	allerede	her,	må	løbe	skrigende	bort.	

Problematisk	nok,	blander	de	konstant	Gud	ind	i	det,	og	det	forvirrer	ekstremt	meget.	Nogle	af	de	
skriftsteder,	der	læses	op,	er	jo	rigtige	nok,	men	det	hele	er	blandet	med	en	suppedas	af	egyptiske	
symboler,	der	peger	på	”lysets	herre,	Osiris”	samt	på	”solguden	Ra”.	
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I	tredje	grad,	bliver	man	introduceret	for	de	egyptiske	obelisker	–	og	i	fjerde/femte	grad,	bliver	man	
introduceret	for	symbolet	”P”,	der	symboliserer	den	egypiske	gud	Harpokrates	(Prudentia	=	
Forsigtighed).	Man	siger	at	Harpokrates	og	Anubis,	sjakalguden,	var	én	og	samme	gud	–	henholdsvis	
dagens	og	nattens	gud”.	Det	leder	mig	hen	til	Frimurernes	kendte	logo	med	en	vinkel	og	en	passer	–	og	
så	med	bogstavet	”G”	indeni.	I	de	første	grader,	får	Frimurerne	fortalt,	at	”G”	står	for	”Geometri”	–	eller	
for	”Den	store	arkitekt	af	universet”	(Great	Architect	of	the	Universe)	–	de	siger,	det	er	”YHWH”	eller	
”Jehova”	(altså	Gud).	Men	pudsigt	nok	er	det	mængder	af	eksempler,	hvor	Frimurerne	netop	har	
erstattet	deres	”G”	med	en	sol.	Hvorfor…?	Fordi	solen	igen	symboliserer	solguden	Ra	/	Lysets	Gud	/	
Lucifer.	Kigger	vi	lige	et	øjeblik	ind	i	de	okkulte	og	astrologiske	kredse,	som	ikke	skjuler	symbolerne,	
vil	du	hurtigt	opdage,	at	”G”	står	for	”Venus”	og	er	symbolet	for	det	mandelige	lem	/	
forplantningsorgan.	Og	pudsigt	nok,	er	Venus	også	det	latinske	navn	for	…	gæt	engang	…	”Lucifer”	og	
”Lysbærer”.	Det	her	giver	ekstremt	god	mening,	når	vi	om	lidt	går	igennem	nogle	af	deres	ritualer,	
men	trist	er	det,	at	INGEN,	der	bliver	optaget	som	Frimurer	får	de	her	ting	oplyst	–	og	fordi	mange	af	
ritualerne	faktisk	omhandler	ting	fra	Bibelen,	bliver	man	i	den	grad	bedraget	ind	i	et	lumsk	system.	

Jeg	vil	ikke	gå	så	dybt	ned	i	alle	Frimurernes	symboler	og	håndtegn,	men	jeg	mener	dog,	at	deres	
”passer	og	vinkel”	er	ekstremt	vigtig,	da	det	er	deres	primære	logo.	

	

Vinklen	bruges	både	i	Frimureri	samt	i	logen	”Eastern	star”	(her	dog	med	den	sataniske	stjerne	i	
stedet	for	passeren).	Vinklen	er	et	symbol	for	anderkendelse	af	”Kraften”	samt	også	for	det	fuldendte	
værk	af	”Den	store	bygmester”	–	som	ikke	er	Jesus	Kristus,	men	pudsigt	nok	”lysbæreren”.	Samtidig	er	
vinklen	et	symbol	på	moral.	MEN	–	vinklen	repræsenterer	”Det	feminine	og	passive”,	jorden	samt	den	
basale	følsomme	natur.	Passeren,	derimod,	står	for	”Det	mandelige	og	aktive”,	solen/himmlen	og	den	
højere	åndelige	natur.	Ved	at	sætte	vinkel	og	passer	sammen,	som	man	gør	i	deres	logo,	har	du	præcis	
den	samme	symbolik,	som	Yin	Yan.	Men	ikke	nok	med	det	–	for	ved	at	sætte	dem	sammen,	
repræsenterer	det	endvidere	en	seksuel	forening	af	”Kraften”.	Det	er	2	trekanter,	sat	ovenpå	hinanden	
–	præcis	som	når	man	skal	tegne	en	stjerne.	

Ved	slutningen	af	3.	grad,	bliver	”hammeren	tre	gange”	presset	mod	panden,	på	den	person,	der	skal	
optages.	Det	er	ret	tankevækkende,	når	man	ved,	hvad	hammeren	symboliserer,	som	jeg	tidl.	har	
redegjort	for,	samt	at	man	i	panden	har	”det	tredje	øje”.	Det	er	virkelig	et	åndeligt	”kontaktpunkt”,	der	
siger	”spar	to”.	

Til	allersidst,	løfter	”Ordstyrende	mester”	sit	svær	med	højre	hånd,	og	siger	”Det	er	fuldført”.	
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IV.	/	V.	graden	eller	”Udvalgte	og	ærværdige	St.	Andreas	lærlinge-medbrødre”	

Disse	to	grader	er	en	af	de	dystre	grader.	Man	skal	forestille	sig	at	være	under	ruinerne	af	Solomos	
tempel.	Nu	føres	personen,	som	skal	optages,	frem	til	templets	port,	hvor	der	forekommer	med	en	
masse	prøvelser	på	vejen.	På	vej	dertil	ses	en	masse	dødssymboler	(kranier,	kiste	og	knogler	mv.).	
Vandringen	er	et	symbol	på	at	være	i	dødsriget.	

Før	vedkommende	kommer	ind,	skal	man	igen	sværge	troskab	til	”altid	at	være	lydig,	opmærksom	og	
undergivende	Deres	Ordførende	Mester	og	deres	foresatte	i	ordenen	i	alt	det,	der	befales	til	ordnes	og	
brødrenes	tjeneste”.	Når	man	har	sagt	ja,	bliver	man	bundet:	”På	grundlag	af	Deres	nu	aflagte	løfter,	
binder	jeg	Dem	med	dette	gyldne	foreningsbånd,	sådan	at	De	efter	afsluttet	prøve,	må	forblive	i	en	lænke	
i	vores	uopløselige	broderkæde”.	

Matthæus	18:18	(Autoriseret	Bibel	fra	1992)	
Sandelig	siger	jeg	jer:	Hvad	I	binder	på	jorden,	skal	være	bundet	i	himlen,	og	hvad	I	løser	
på	jorden,	skal	være	løst	i	himlen.	

Så	når	du	bliver	bundet	ind	i	et	broderskab	og	tidl.	har	sværget	troskab,	så	har	du	også	accepteret	en	
forbandelse	over	dit	liv,	hvor	Gud	ikke	kan	komme	til	på	ALLE	områder	af	dit	liv.	

Når	han	kommer	frem,	bliver	han	stillet	foran	en	figur	af	den	egyptiske	”Harpokrates”	gud.	Ansigt	til	
ansigt	med	denne	gud,	foregår	en	dialog	med	den	”Ordstyrende	Mester”.	Harpokrates,	som	til	
forveksling	ligner	Osiris,	står	med	fingeren	for	munden,	for	at	symbolisere	tavshed.	På	brystet	har	han	
den	femkantede	satanist-stjerne,	med	et	P	i	midten.,	som	tidl.	nævnt	i	3.	grad.	Frimurerne	mener,	at	
stjernen	står	for	”Det	højeste	væsen,	som	har	skabt	verden”	–	men	det	er	MEGET	tankevækkende,	at	
også	satanister	har	brugt	samme	symbol	–	og	det	er	IKKE	et	egyptisk	symbol.	Selvsamme	stjerne	
benyttes	også	af	hekse	til	hvid	magi,	men	her	stjernen	drejet	180	grader	rundt,	så	spidsen	vender	op.	

	

Måske	du	tænker,	at	jeg	liiige	er	lidt	for	meget	ved	at	vise	det	sataniske	pentagram	her,	men	til	slut	i	
artiklen	vil	du	forstå	hvorfor	det	bestemt	ikke	er	for	meget.	Gedehovedet	her,	er	en	del	af	den	“figur”,	
der	hedder	“Baphomet”	/	“Baffomet”,	som	jeg	vender	tilbage	til	senere.	

Endvidere	har	Harpokrates	et	”T”	inden	i	en	cirkel,	placeret	over	sit	lem.	Her	får	den,	der	skal	optages,	
oplyst	at	”T”	står	for	Temperantio	(mådehold).	Fakta	er	bare,	at	der	ikke	er	tale	om	et	”T”,	men	om	et	
Tau-kors.	Som	tidl.	nævnt,	repræsenterer	det	fallos	og	står	for	dyrisk	passion.	Fordi	det	her	er	sat	ind	i	
en	cirkel,	bliver	kraften	langt	større.	Cirklen	repræsenter	nemlig	det	kvindelige	kønsorgan	–	og	
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således	er	det	er	”seksuel	forening”	når	både	det	maskuline	og	det	feminine	kønsorgan	er	inde	i	
hinanden.	Det	kender	du	sikkert	også	fra	satanismen	eller	hekse,	hvor	den	5-takkede	stjerne	(det	
maskuline)	blive	lagt	ind	i	en	cirkel	(de	feminine)	for	at	øge	den	åndelige	kraft.	Hold	fast	i	denne	viden	
med	det	maskuline/feminine,	der	er	sat	samme,	idet	det	kommer	igen	senere.	

Harpokrates	holder	en	akaciegren	i	hånden,	som	symboliserer	det	mandelige,	solen	samt	elementet	
”luft”.	Endvidere	er	akacie	bla.	tilknyttet	guderne	Osiris,	Astarte,	Ishta	og	Ra	med	”beskyttelse”	og	
psykiske	kræfter.	Længere	nede	på	kroppen	af	Harpokrates,	finder	man	en	slange,	der	bider	sig	selv	i	
halen,	hvilket	er	et	typisk	alkymistisk	tegn,	og	samtidig	et	tegn	på	den	åndelige	forvandling,	der	her	
sker.	
…for	at	korte	det	lidt	ned	her,	vil	jeg	lige	nævne,	at	arbejdstavlen	(en	plan	over,	hvordan	denne	grads	
rum	ser	ud)	i	logen	er	rød	for	at	mindes	det	blod,	Adoniram	(ham,	der	var	slavepisker	og	ansvarlig	for	
arbejdsstyrken	under	opførelse	af	Salomons	tempel)	udgød.	Lampen	henover	tavlen,	symboliserer	
Frimurernes	kærlighed	og	minde.	Her	er	det	atter	IKKE	Jesus’	blod,	der	bliver	mindet,	men	Adonirams	
blod.	Herefter	berettes	der	om	Adonirams	begravelse.	

VI.	graden	–	Lysende	skotske	St.	Andreas	mester	

Ultrakort	fortalt,	kommer	personen,	der	skal	optages,	ind	i	et	rum,	hvor	der	endnu	engang	er	et	alter.	
Her	ligger	et	kranium,	der	er	placeret	ovenpå	to	krydslagte	knogler.	Ved	siden	af,	ligger	en	Bibel,	som	
er	slået	op	på	Johannesevangeliet,	en	lysende	lampe	samt	tre	trearmede	lysestager.	Alteret	står	midt	i	
en	halvcirkel,	hvor	kanten	er	10	cm	bred.	Heri	kanten	står	romertallene	fra	VI	til	XI	skrevet	i	hvid	–	og	
halvcirklen	er	således	inddelt	i	6	felter.	På	hver	side	al	alteret	er	en	dør.	Fortsættelsen	af	cirklen	er	i	et	
andet	rum,	hvor	det	ødelagte	tempel	er.	Her	er	tallene	fra	I	til	V	skrevet,	men	i	sort	–	og	midt	i	denne	
halvcirkel	står	en	sort	ligkisten.	På	kisten	står	et	rødt	tempelkort	(kort	over	tempelsalen),	og	samtidig	
er	der	sat	en	trekant	fast,	med	mesterordet	Jehova	(YHWE)	…	Man	kan	nu	se	et	nyt	alter,	hvor	Bibelen	
igen	ligger	samt	en	masse	andre	Frimurersymboler	som	f.eks.	lotusblomsten	samt	et	rødt	Andreas-
kors,	der	står	sammen	med	fire	figurer:	engel/ørn,	løve	okse	og	ørn,	som	skal	symbolisere	de	fire	
evangelister	i	Bibelen.	

	

Her	er	et	eksempel	på,	hvordan	deres	opsætning	kan	se	ud.	Dette	er	dog	IKKE	fra	VI	grad.	
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VII.	graden	–	Højt	lysende	stewardbrødre	

I	VII.	grad	bliver	man	slået	til	ridder	og	skal	bla.	kysse	Bibelen.	Her	går	det	for	alvor	virkelig	galt,	hvor	
kristendommen	i	den	grad	blandes	ind	–	sammen	med	alt	det	okkulte.	F.eks.	oplæses	der:	”Herren	
rense	eders	hjerte	i	lammets	blod	så	I	må	arve	evig	salighed”.	Det	er	virkelig	kun	til	at	blive	forvirret	
af.	Efterfølgende	får	man	oplæst	historien	om	Johannes	Døberen,	som	optager	”Andreas”	i	logen	og	
templet	skal	bygges	op	igen.	Det	hele	er	så	langt	ude	–	og	SÅ	Bibelsk	ukorrekt.	Det	hele	er	vrøvl	og	
sludder,	og	har	INTET	med	den	Bibelske	sandhed	at	gøre.	Men	konstant	bliver	der	blandet	små	gran	
er	sandheder	ind	i	historien,	som	gør	det	meget	mere	spiseligt.	Og	læser	man	ikke	aktivt	i	sin	Bibel,	er	
det	umuligt	at	gennemskue,	hvor	meget	vranglære	og	øvrigt	okkultisme,	der	faktisk	er	i	det.	

VIIb	graden	–	Den	danske	novicegrad	

I	Danmark,	skal	man	før,	man	kan	opnå	8.	grad,	tage	”novice-graden”.	Jeg	vil	ikke	beskrive	hele	
ritualet,	men	det	pudsige	er,	at	”Ordførende	Mester”	åbner	logen	med	tre	slag	og	siger:	”I	den	hellige	
ordens	usynlige	Stormesters	navn”….	Så	her	kommer	ordet	”hellig”	ind,	for	første	gang.	De	vil	gerne	
betragtes	som	”en	åndelig	ridderorden”	og	har	nu	Jacques	De	Molay	(fordansket	til	Jacob	De	Molay)	
som	forbillede,	der	i	1314	blev	brændt	på	bålet	som	værende	den	sidste	tempelridder.	Jeg	vil	ikke	gå	
ind	i	resten	af	ritualet,	udover	at	citere,	at	til	sidst	skal	”novicen”	sætte	en	urne	på	plads	ovenpå	en	
obelisk.	Ordførende	Mester	siger	nu:	”I	den	hellige	ordens	usynlige	Stormesters	navn	(og	navnet	på	
stormesteren	her),	på	befaling	af	denne	ordens	viseste	Hærmester	(navn	på	Hærmesteren),	med	all	alle	
den	hellige	ordens	riddere	af	Vestens	samtykke	og	bifald	(navn	igen).”	Så	her	bliver	det	for	alvor	gjort	
tydeligt,	at	stormesteren	altså	er	Guds	stedfortræder	–	og	det	giver	absolut	INGEN	mening,	når	
Bibelen	siger:	

1.	Timoteus	2:5-6	
Der	er	nemlig	kun	én	Gud	og	én	formidler	mellem	Gud	og	mennesker,	mennesket	Jesus	
Kristus.	Da	tiden	var	inde	til	det,	gav	Jesus	sit	liv	som	løsesum	for	at	kunne	sætte	alle	
mennesker	i	frihed,	og	det	er	kernen	i	budskabet.	

Samtidig	erklærer	Frimurerne,	at	de	IKKE	er	et	kirkesamfund.	Alligevel	har	de	nærmest	indsat	en	
”pave”	–	og	de	ordinerer	selv	præster	ind	i	logen	og	har	endda	selv	sine	egne	kapeller.		Præsten	bliver	
”ordensdiakon”	og	kan	ikke	slås	til	ridder	i	8.	graden,	og	får	andre	”titler”	i	de	senere	grader,	end	
resten,	dog	på	nær	i	11.	graden,	hvor	alle	bliver	”Magistri	Templi”	og	senere	”Canonici	Regulares	
Superioris	Templi”.	

VIII.	graden	–	Højst	lysende	Salomons	betroede	brødre.	

Ultrakort,	bliver	man	her	af	Ordnes	stormester	udnævnt	fra	at	være	”Ridder	af	Øster	og	Jerusalem”	(7.	
graden)	til	at	blive	”Højst	lysende	ridder	af	vor	Herre	Jesu	Kristi	Hellige	og	fattige	Tempelorden”.	Det	
er	helt	klar,	hvordan	tingene	blive	blandet	sammen	–	religion,	paganiske	og	jødedom	(fra	templet).	
Det	er	også	vigtigt	at	få	med,	at	fra	denne	grad,	overtages	Adonirams	plads	af	den	henrettede	
tempelridder	Jacques	De	Molay,	og	samtidig	bliver	han	et	billede	på	Kristus	som	den	store	overmester.	

–	men	Jacques	De	Molay	og	hele	tempelridderordnen	havde	til	funktion	af	forsvare	og	udbrede	
”katolicismen”	med	vold	og	magt.	De	stod	for	nogle	af	de	mest	blodige	korstog	og	har	mange	dræbte	
på	samvittigheden.	Denne	vold	bliver	dog	efter	hans	død	ændret	til	en	åndelige	tjeneste	for	den	
”apostolske	tro”.	Man	får	ved	denne	grad	en	ring	med	bogstaverne	I.D.S	(In	Deo	Spes	(I	Gud	sin	hjælp).	

Påskefejring	hos	frimurerne	

Når	det	er	påske,	bliver	det	også	fejret	hos	frimurerne.	Det	burde	jo	være	en	stor	fejring	af	Jesus’	
opstandelse,	men	i	stedet	sket	det	på	den	måde,	at	alle	brødrene	vandre	tre	gange	rundt	om	Jacques	
De	Molays	kiste.	Så	bliver	der	holdt	gudstjeneste,	hvorefter	brødre	slår	kreds	om	kisten.	Stormesteren	
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formaner	nu	de	andre	brødre	om	at	have	tillid	til	den	guddommelig	kraft	som	kommer	fra	
ordensbanneret.	Så	dagen	er	mere	en	dødsmesse	og	mindegudstjeneste	for	Molay,	end	for	noget	som	
helst	andet.	Skal	folk	ind	i	XI	graden,	sker	det	også	her,	da	det	er	den	eneste	optagelse,	der	ses	som	”et	
åbent	kapitel”.	

IX	graden	–	Oplyste	og	betroede	brødre	af	St.	Johanneslogen.	

Salen,	man	skal	optage	i,	skal	symbolisere	”Det	Ny	Jerusalem”.	Det	hedder	sig,	at	hvis	frimureren	
ønsker	at	kende	”Den	trefoldige	store	Overmester”,	skal	han	søge	ham	i	hans	åbenbarede	ord,	i	sig	selv	
og	i	naturen	ved	at	bruge	matematik,	naturhistorie,	astronomi,	fysik	og	kemi.	Men	at	søge	Gud	indeni	
sig	selv,	er	en	klokkeklar	bekræftelse	om,	at	der	ikke	er	tale	om	Jesus	Kristus	her.	Den	eneste	vi	skal	
lytte	efter,	er	Helligånden	–	for	som	der	står,	er	det	Kristus,	der	skal	leve	igennem	os.	

Galaterne	2:20	
Mit	gamle	liv	er	korsfæstet	med	Kristus.	Jeg	lever	ikke,	som	jeg	gjorde	før,	men	nu	lever	
Kristus	i	mig.	Alt,	hvad	jeg	gør,	det	gør	jeg	i	troen	på	Guds	Søn,	som	elskede	mig	og	gav	sit	
liv	for	mig.	

Udover	det,	står	der	en	masse	vrøvl	om,	at	Johannes	døberen	i	sin	tid	blev	leder	af	”Essenernes	
forbund”,	hvor	man	mener,	Jesus	underviste	yderligere.	Man	mener	endvidere,	at	Jesus	indsætter	sin	
discipel,	Johannes,	efter	Johannes	døberen.	Essenernes	forbund	var	også	hemmeligt….	Og	her	bliver	
det	interessant,	for	hvis	man	læser	om	”Essenerne”,	har	det	med	stor	sandsynlighed	været	den	jødiske	
gruppering,	der	holdt	til	ved	Qumran	i	Israel,	og	som	var	en	af	de	tre	jødiske	retninger:	Farisæererne,	
saddukæerne	og	Essæerne	(Essenerne).	Der	er	bare	ret	bemærkelsesværdigt,	at	der	i	Bibeln	INTET	er	
nævnt	om	Essenerne,	hvis	Jesus	skulle	have	kontakt	med	dem.	Endvidere	giver	det	slet	ikke	mening,	at	
Johannes	døberen	eller	disciplen	Johannes	skulle	være	en	del	af	det,	da	det	var	en	jødisk	retning,	og	
bestemt	ikke	en	Jesus-troende	retning.	Men	netop	her	ser	vi	også	årsagen	til,	at	det	netop	er	Johannes-
evangeliet	og	Johannes-Åbenbaringen,	frimurerne	læser	brudstykker	op	fra	–	og	ikke	alle	de	andre	
bøger.	

Flere	gange	ser	vi,	hvordan	frimurerne	ændrer	i	Bibelhistorien…	og	det	kommer	man	ganske	enkelt	
ikke	godt	fra	at	gøre.	

5.	Mosebog	4:2	
I	må	ikke	lægge	noget	til	eller	trække	noget	fra,	men	I	skal	adlyde	de	her	befalinger,	som	
kommer	fra	Herren,	jeres	Gud.	

Johannes	Åbenbaringen	22:18	
Jeg	understreger	kraftigt	for	enhver,	som	hører	de	profetiske	ord	i	denne	bog:	Hvis	I	
lægger	noget	til,	vil	Gud	lægge	alle	de	plager	på	jer,	som	er	beskrevet	i	denne	bog.	

I	denne	grad	er	koden	”Venite	visum	(Kom	og	se)”	–	og	Tempelkommandørens	”hærskrig”	/	
våbenopråb	er	ordet	”Baptista”.	Det	er	græsk	og	betyder	”døber,	døbt	eller	genfødt”.	Det	er	ret	
tankevækkende,	når	man	ved,	hvad	den	Bibelske	dåb	symboliserer:	At	man	underlægger	sig	Jesus	
Kristus	i	alt	og	begraver	det	gamle	liv.	Her	er	det	bare	ikke	Jesus,	men	Frimurerne,	man	underlægger	
sig.	

X.	grad	–	Højt	oplyste	og	betroede	brødre	af	St.	Andreaslosjen,	Riddere	af	
Purpurbåndet.	

Det	lidt	suspekte	i	denne	grad	er,	at	der	bliver	holdt	nadver…	Men	underligt	nok	er	det	ikke	for	at	
mindes	Jesus	Kristus,	men	brødsbrydelsen	skal	symbolisere	den	inderste	forening	mellem	de	nye	
brødre	og	de	andre.	Graden	er	som	tidl.	nævnt	et	”åbent	kapitel”	–	og	et	kapitel,	hvor	astrologien	
bliver	en	stor	del	af	logen.	
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Kort	fortalt	skifter	livsrækkefølgen	i	dette	”kapitel”	fra	fødsel	–	liv	–	død,	til	fødsel	–	død	–	opstandelse	
og	man	skal	symbolsk	gå	vejen	fra	død	til	frelse…	bla.	igennem	Kongekronen	til	”Det	nye	Jerusalem”,	
som	også	er	spækket	med	okkulte	symboler	

Jeg	vil	ikke	gå	yderligere	ind	i	denne	grad,	men	man	får	et	rødt	halsbånd	med	et	tilhørende	prisme	i	
enden	(ligner	et	pendul	eller	en	mini-obelisk).	Skulderbåndet	er	purpurfarvet	(symboliserer	bod	og	
underkastelse)	med	gyldne	kanter.	Prismet	indeholder	”symbolsk”	blod	fra	alle	tidl.	brødre	helt	
tilbage	fra	Johannes	døberens	tid	(blev	symbolsk	opsamlet	i	1.	grad)	

Man	kalder	denne	grad	for	”Kristus-graden”,	og	er	den	højeste	grad,	en	normal	frimurer	kan	få.	

…jeg	springer	nu	lidt	frem	til	…	

2.	del	af	XI.	Grad	(XI:II).	

De	sidste	optagelsesgrader	/	kapitler	foregår	i	”Jesu	gravkammer”,	men	her	går	det	helt	galt,	og	
legenden	om	”Baphomet”	bliver	læst	op	som	en	del	af	det	hele…	Baphomet	er	tilknyttet	
tempelridderne,	som	netop	var	udsendt	fra	den	katolske	kirke.	De	var/er	dybt	okkulte.	I	dens	
oprindelse	tilbad	de	et	gedehovede,	men	fik	senere	legenden	om	Baphomet.	Derfor	ender	det	faktisk	
med,	at	vertikanet	”slagter”	de	fleste	ridderne	fredag	d.	13.	oktober	1307.	Herefter	er	symbolet	gemt	
og	glemt.	

	

Lad	os	starte	i	bunden,	hvor	teksten	”ELIPHAS	LEVI	DEL”	står	indskrevet.	Det	er	et	alias	for	
magikeren,	Alphonse	Louis	Constant,	som	har	tegnet	figuren.	Han	var	frimurer	i	33.	grad	(USA),	og	fik	
genindført	Baphomet	som	”The	Sabbatic	Goat”	eller	”Goat	of	Mendes”.	

Baphomet	sidder	på	en	rund	kugle.	Den	symboliserer	to	ting:	Jorden,	som	Satan	er	fyrste	over	samt	
ægget	med	slanger	omkring	(Kneph),	som	jeg	tidl.	har	beskrevet.	

Symbolerne	om	Baphomet	er	ekstemt	voldsomme	–	og	forståeligt	nok	kan	vi	se,	at	en	af	historiens	
mest	kendte	satanister	og	okkultister,	Aleister	Crowley,	var	en	del	af	frimurerlogen.	



Side	15	af	19	

	

Aleister	Crowley	havde	den	højeste	33.	grad	i	USA,	og	skiltede	meget	med	hans	forkærlighed	til	
”Baphomet”.	Han	forklarede	selv,	at	Baphomet	var	Lucifer	–	lysbærer	–	universets	skaber.	I	1966	tog	
han	endda	Baphomet	med	i	sin	sataniske	kirke.	Symbolet	her,	kan	ses	i	mange	frimurers	
hovedbeklædning	(dog	primært	i	USA)	og	TRIST,	at	så	få	kristne	ved,	hvad	det	står	for,	for	det	betyder	
at	alt	for	mange	kristne	tager	symbolet	ind	som	værende	“kors”	og	dermed	bærer	det	som	smykke.	

Hornene	siger	næsten	sig	selv	–	de	er	indbegrebet	af,	hvordan	Satan	er	
blevet	afbilledet	gennem	tiden	–	og	samtidig	er	det	hornene	fra	et	
gedehoved.	Grunden	til,	at	man	netop	har	valgt	en	ged,	er	fordi	geden	i	Det	
Gamle	Testamente	blev	brugt	som	”syndebuk”	og	blev	herefter	ofret	til	Gud.	
Geden	er	altså	et	symbol	på	synd,	som	Gud	ikke	vil	acceptere.	Baal	var	også	
afbilledet	med	horn	–	så	vi	set	hornene	op	igennem	hele	historien.	Selv	
solguden	ISIS	(som	tidl.	opvækkede	Osiris	til	livet),	har	horn	(se	billede	til	
højre),	hvorimellem	solen	skinner.	

Kigger	vi	på	stjernen	i	panden,	som	jeg	tidl.	har	skrevet	om,	er	det	netop	dét	
pentagram	satanister	bruger.	Når	spidsen	vender	ned,	repræsentere	det	
ondskab	og	”Goat	of	Mendes”.	Vender	spidsen	derimod	nedad,	repæsenter	det	
”hvid	magi”	fra	heksekraft	samt	de	5	elementer	(ild,	jord,	metal,	vand,	og	træ).	
Spiller	man	”Football”	i	USA,	er	geden	også	kommet	ind	til	at	give	
”overnaturlige	kræfter”.	Den	bedste	spiller	bliver	kaldt	”GOAT”	(ged),	og	er	
forkortet	for	Greatest	Of	All	Time	(størst	af	alle	tider).		
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	Ser	du	mellem	hornene,	har	Baphomet	et	fakkel	–	den	repræsenter	solguden	Ra,	eller	mere	spiseligt	
”lysets	engel”	/	”lysbærer”….	Og	sammenholder	du	faklen	med	en	anden	gudinde,	som	netop	
frimurerlogen	har	skabt,	tror	jeg	godt,	du	kan	se	ligheden..?	

	

Måske	du	kan	huske,	jeg	tidl.	beskrev	hvordan	det	feminine	og	
det	maskuline	blev	sat	sammen?	Baphomet	er	en	”mand”,	men	
med	kvindelige	bryster	–	altså	en	hermafrodit.	Staven	mellem	
benene,	er	en	”hermes	stav”	/	”Caduceus”,	som	her	
symboliserer	et	erigeret	mandeligt	lem.	Samtidig	er	det	
præcis	samme	symbol,	som	”Kundalini-slangen”	indenfor	
hinduisme	og	yoga.	
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Fordi	der	rent	satanisk	er	så	stor	kraft	i	at	blande	kønnene,	ser	vi	også	flere	og	flere	transvestitter	/	
tvekønnede.	Satan	ønsker	netop	denne	udvikling.	Men	igen	siger	Guds	ord:	

5.	Mosebog	22:5	
En	kvinde	må	ikke	klæde	sig	som	en	mand,	og	en	mand	må	ikke	klæde	sig	som	en	kvinde.	
Den	slags	er	afskyeligt	i	Herrens	øjne.	

…og	fordi	Gud	hader	det,	elsker	Satan	det…!	Derfor	kan	du	også	se,	hvordan	flere	”køn”	kommer	til	
verden	i	dag	–	og	hvordan	du	kan	blive	sat	i	fængsel	for	ikke	at	tiltale	en	transkønnet	med	det	køn	
personen	ønsker	–	og	ikke,	som	Gud	har	skabt	personen.	Så	når	du	oplever	det	ude	i	verden,	så	ser	du	
en	repræsentation	af	alt	det,	Baphomet	/	Satan	ønsker.	

”As	above	–	So	Below”	(Som	foroven	–	sådan	forneden).	Den	frase	bruges	altid	hos	okkulte.	Hvis	du	
kigger	på	Baphomet	arme,	står	der	SOLVE	(as	above)	på	den	højre	hånd	og	COACULA	(so	belov)	på	
den	venstre	arm.	Det	kommer	oprindeligt	fra	en	tavle	man	har	fra	”Hermes	Trismegistus”.	Hele	frasen	
lyder	:	That	which	is	Below	corresponds	to	that	which	is	Above,	and	that	which	is	Above	corresponds	to	
that	which	is	Below	to	accomplish	the	miracle	of	the	“One	Thing”.	Oversat	til	dansk:	Det,	der	er	
nedenunder,	svarer	til	det,	der	er	ovenover,	og	det,	der	er	ovenover,	svarer	til	det,	der	er	nedenunder	for	
at	udføre	miraklet	af	”det	ene	ting”…og	sammenligner	man	det	med,	hvad	Bibelen	siger	om	Satan,	
passer	det	”som	fod	i	hose”.	

Esajas	14:13-14	
Du	sagde	til	dig	selv:	
‚Jeg	vil	stige	op	til	himlen,	rejse	min	trone	højt	over	stjernerne,	indtage	min	plads	blandt	
guderne	på	bjerget	i	det	yderste	nord.	Jeg	vil	stige	op	til	de	øverste	himle,	komme	på	
højde	med	den	almægtige	Gud.’	

	

Kan	du	se	ligeheden	her…?	
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Til	allersidst	vil	jeg	nævne	dualismen,	der	er	repræsenteret	med	en	lys	halvsol	og	en	mørk	halvmåne	–	
præcis	det	samme,	om	frimurernes	også	viser	på	utallige	af	deres	tegninger	og	symboler.	Det	er	
samme	holistiske	symbol	som	Yin	Yan	(maskulin	/	feminin	–	eller	mørk	energi	er	lys	energi	er	
ligestillet).	

Jeg	kunne	have	fortalt	dig	MEGET	mere	om	frimurerne	og	deres	mange	og	meget	symboler,	men	jeg	
tænker,	at	du	har	fået	et	indblik.	Jeg	vil	dog	slutteligt	fortælle,	at	de	i	de	sidste	to	grader	fortæller	om	
”Alfa”	og	”Omega”	tegnene	repræsenterer	Gud:	Fader,	Søn	Helligånd.	Det	er	også	ganske	korrekt	rent	
Bibelsk,	men	de	går	nu	et	skridt	videre	og	siger,	at	hans	kraft	er	givet/overdraget	til	Adam	–	Adoniram	
–	Baphomet	i	XI.	graden,	men	samtidig	er	det	hemmelige	kodeord	i	XII	graden	(som	kun	er	for	ordenes	
stormester):	Ja-Bu-Lon.	

Broderskabet	har	lavet	det	som	den	endelige	treenighed,	bestående	
af	Jehova	–	Baal	–	Osiris.	På	den	måde	bliver	værket	fuldendt,	og	den	
store	overmester	er	”1	del	Gud”	og	”2	dele	Satan”.	Derfor	er	det	for	
mange,	der	ikke	kender	sin	Bibel	ordentligt,	ekstremt	svært	at	finde	
rundt	i.	Dykker	du	yderligere	ned	i	symbolerne	på	Stormesterens	
”embedshammer”,	vil	du	også	se	at	mange	af	symbolerne	er	direkte	
okkulte	og	peger	hen	på	”Baphomet”.	De	samme	symboler	bliver	
brugt	i	sataniske	kirker.	Forskellen	er	bare,	at	hos	frimurerne	er	det	
skjult	(endda	for	flere	af	brødrene),	men	hos	satanisterne	er	de	stolte	
over	det	og	anderkender	alle	symbolernes	betydning	og	kraft.	Hos	
frimurerne	er	det	også	strengt	forbudt	at	stille	kritiske	spørgsmål	–	

det	sætter	oftest	en	lavine	af	”trælse	begivenheder”	i	gang.	

Hvis	du	selv	vil	dykke	mere	ned	i	frimureriet,	skal	du	vide,	at	de	har	taget	en	del	gamle	kabbalistiske	
idéer	ind.	Kabbala	var	den	jødiske	sorte	magi,	hvor	man	til	at	starte	med,	ville	finde	skjulte	beskeder	i	
Bibelen.	Det	udviklede	sig	ret	hurtigt,	og	blev	ekstremt	okkult.	

	

Her	kan	du	set	Kabbalas	”Livets	træ”	sat	op	imod	logen.	Mon	du	kan	se	ligheden	i	linjerne	mellem	
“Livets	træ”	og	templets	linjer?	
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De	her	okkulte	tiltag	tog	rosenkorsordenen	til	sig	(kendt	som	Rosenkreutzerne).	De	ville	reformere	
verden	gennem	kabbala	(bla	via	sjælerejser	og	pythagoræisk	talmagi/numerlogi/astrologi),	magi	og	
alkymi	–	og	netop	Rosenkorsbrødrene	inspirerede	til	dannelsen	af	en	række	ordener	og	loger,	især	
inden	for	frimureriet.	

I	det	18.	århundrede	opstår	”Gold	und	Rosenkreutz	ordenen”	i	Tyske	frimurerkredse	–	og	i	det	tyske	
frimurersystem,	blev	overført	til	Danmark	og	videreudviklet	gennem	den	svenske	konge.	

Det	er	også	en	god	idé	at	vide,	at	mange	prominente	og	direkte	onde	mennesker,	som	fx	Adolf	Hitler,	
Josepf	Smith	(startede	mormon-kirken),	Stormester	Rudolf	Steiner	(kendt	indenfor	åndsvidenskabelig	
forskning	og	derigennem	hans	store	præg	på	pædagogik,	biodynamiske	landbrug,	lægevidenskab,	
helsepædagogik,	arkitekturen	og	kunst)	og	endelig	Aleister	Crowley	(en	af	grundlæggerne	for	
nutidens	satanisme)	har	været	en	del	af	frimurerlogen.	

Husk	også,	at	det	findes	EKSTREMT	mange	konspirationsteorier	omkring	frimurerne.	Nogle	af	den	er	
rigtige,	som	de	selv	bekræfter,	men	andre	er	virkelig	langt	unde.	Så	prøv	at	hold	evt.	søgning	
OBJEKTIVT	og	løb	langt	væk	fra	konspirationsteorier.	De	vil	bare	opsluge	både	dig	og	din	tid…	

	

	

Udover	min	egen	viden	på	området,	har	jeg	i	denne	artikel	benyttet	følgende	litteratur:	

Frimureri	–	Mysterier,	fellesskab,	personlighetsdannelse	
Sverre	Dag	Mogstad	–	1994	
!!	Denne	bog	forsøgte	den	Danske	frimurerloge	at	stoppe	udgivelsen	på	i	Danmark	med	fogedforbud,	
men	de	fik	ikke	medhold.	

Frimurerordens	Fundamentalkonstitution	

Acta	Masonica	Scandinavica	
af	Den	svenske	forskningslogen	Carl	F.	Eckleffs	forskningsloge	

Frimurernes	hemmeligheter	Fortalt	fra	innsiden	
Roger	Karsten	–	2009	

	

	

Skrevet	af	Andreas	Slot-Henriksen	
Juni	2019	

	


