En lärorik frimurarresa till Skottland 26-30 november 2012
Måndagen den 26 november lyfte Norwegian från Köpenhamn till Edinburgh för min första
frimurarresa till Skottland. Arrangör för resan var Broder Henrik Nilsson, SPL som tidigare genomfört
resor dit. Efter ankomsten till Edinburgh flygplats hyrde vi bil och åkte in till centrum där vi checkade
in på ett 4-stjärnigt Guesthouse med kort gångavstånd till Freemason Hall. Dagen efter kom vi efter
ca två timmars bilkörning till Kilwinning, på västra sidan av Skottland, och inkvarterade oss på byns
enda hotell som var helt ok. I Kilwinning finns världens äldsta kända frimurarloge Mother Kilwinning
No. 0 (uttalas numbering nothing) samt domkapitlet i Kilwinning Abbey.
Efter att ha promenerat runt i byn och ätit en god lunch begav vi oss till moderlogen och möttes av
Right Worshipful Master (OM) Broder David A. Kirk. Vi blev först guidade till logerummet och sedan
genom det berömda muséet. Där fick vi information om logens historia och se en mängd historiska
minnessaker och dokument. Efter besöket begav vi os till Kilwinning Abbey som har byggts av
munkar från Tironensian Orden omkring 1140 e kr. Vi kunde känna av historiens vingslag från 1100talet och det fanns spår av stenmurare som byggt domkapitlet.
På kvällen var det dags att gå på en II:a gradsloge i moderlogen vilket blev en intressant upplevelse.
Det fanns t ex ingen ceremonimästare och de bevakande bröderna hade en annorlunda placering,
men för övrigt var det fri sittning i logen. Bröderna bar inga regalier och förklädet var placerat under
kavajen. II-gradslogen skilde sig markant från den svenska och recipienden fick t ex testas på sina
kunskaper från I:a Graden. Efteråt blev vi bjudna på mat och dryck och umgicks några timmar med
våra nya bröder innan vi gick tillbaka till hotellet.
På onsdagsmorgonen åkte vi tillbaka till Edinburgh och Freemason Hall för att träffa broder Robert
Cooper, en världsauktoritet inom frimureriet och som bl a är arkivarie åt Storlogen i Skottland. Han
har då tillgång till de mest sällsamma böcker och manuskript angående frimureriets historia och är
känd för att ha skrivit många eftertraktade böcker som t ex ”Cracking the Freemason Code, the
Rosslyn Hoax etc. Vi fick en personlig guidning genom biblioteket och en genomgång av frimureriets
historia vilket gav mig en mycket intressant inblick i bl a övergången mellan stenmurare och
frimurare. Det ursprungliga förklädet såg under stenmuraretiden helt annorlunda ut vilket Cooper
visade för oss.
Efter besöket åt vi en god lunch på en Thailändsk restaurang utanför hotellet och begav oss sedan till
det berömda och välbesökta Rosslyn Chapel som byggdes åt William S:t Clair på 1400-talet (där
avslutningen på filmen Da Vinci-koden spelades in). Vi fick en intressant guidad tur i kyrkan och det
berättades att det finns bl a en sägen om att stenmurarnas stormästare är begravd där och även
legenden om ”Lärlingens pelare”, som lever vidare i vår egen ritual om Adoniram.
Dagen avslutades med ett besök på whiskeydestilleriet Glenkichi där vi provade några goda
singlemalt sorter.
Torsdagen den 29 november blev höjdpunkten på vår frimurarresa då vi skulle deltaga i
installationen av Broder Charles Iain Robert Wolrige Gordon of Esslemont för femte året i rad som
Frimurarordens Grand Master Mason i Grand Lodge of Scotland i Freemason Hall. Det kom drygt 500
bröder från alla världens hörn och logearbetet skedde förstklassigt i grad III med långa tal utantill
kombinerat med sång och musik. Uttåget skedde naturligtvis till säckpipa. Detta var en obeskrivligt

högtidlig loge som inte kan beskrivas utan måste upplevas. Som avslutning på installationen åkte vi
till Edinburgh Corn Exchange för deltagande i S:t Andrew Festivalen. Vi bjöds på en 4 rätters middag
och högtidliga tal från bl a inbjudna stormästare från andra länder.
Fredagen den 30 november flög vi hem med Norwegian och anlände till Kastrup på eftermiddagen
med många härliga frimurarupplevelser i färskt minne som möjliggjordes tack vare Henriks goda
kontakter med nyckelpersoner i Skottand som t ex Robert Cooper.
Jag kan inte annat än rekommendera mina bröder i Facklan att utnyttja möjligheten att följa med
Broder Henrik på nästa frimurarresa till Skottland den 26 – 30 maj 2013 . Missa inte heller seminariet
i Helsingborg, Stortorget 4, den 23 mars kl 14 .00 då Broder Cooper föreläser om frimurarnas historia.
Det blir en efterföljande frågestund och brödramåltid. Gå gärna in på hemsidan www.pyramid.nu för
mer information och anmälan sker på cooper@pyramid.nu!
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