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Trosuppfattning
Allmän för Hermeticismen

Hermeticismen är en samling filosofiska och religiösa trosföreställningar som 
mestadels är baserade på de böcker som sägs vara skrivna av Hermes 
Trismegistos, en vis man och präst i Gamla Egypten, som en del menar är 
samma person som den egyptiska guden Thoth. Hermes Trismegistos ska ha 
skrivit 42 böcker, men de flesta av dem förstördes när biblioteket i 
Alexandria raserades någon gång innan 600-talet e kr. En del hermetister 
ser inte sin tro som en självständig religion, utan räknar sig som till exem-
pel kristna, wicca-troende eller muslimer. Andra menar att hermeticismen 
är grunden som alla andra religioner bygger på. Illuminati, Frimurarna och 
Rosenkorsordens läror har sina rötter i hermeticismen.

Alltet och människan
Enligt hermeticismen består världen av Alltet, eller den ultimata Orsaken, 
Gud. Enligt hermeticismen finns förutom människor också andra varelser 
– till exempel mindre gudar, änglar och elementarandar – i universum. Allt 
och alla i universum är vibrationer i Alltets hjärna. Allt vibrerar, från de mest 
kompakta fysiska partiklar, till mentala tillstånd, till de högsta andliga vibra-
tionerna. Enligt hermeticismen är den enda skillnaden mellan olika 
företeelser – materiella ting, tankar, och själar – frekvensen de vibrerar i. Ju 
högre frekvens, desto ädlare företeelse. Människor kan inte vara helt goda 
eftersom de har en kropp som binder dem till den materiella världen och 
stänger dem ute från högre frekvenser. Det viktigaste för att leva ett riktigt 
liv som hermetist är att vara kreativ och sträva efter att skapa saker, att lämna 
ett andligt arv efter sig – till exempel genom att skriva böcker eller 
filosofera. Det är också varje människas plikt att inte låta sig distraheras från 
sin högre strävan av materiella ting och fysisk njutning.



Livets träd och Sephiroth
Livets träd är en symbol som används för att förstå Guds natur och hur han 
kunde skapa världen ur intet. Kabbalister, judiska mystiker, har byggt ut den-
na symbol till en fullt utvecklad modell av verkligheten, och använder trädet 
som en karta av skapelsen. Kartan består av tio Sephiroth, som binds sam-
man av ett träd. Sephiroth (plural av ordet sephira som betyder numrering) 
är namnet för de tio attribut (uppenbarelseformer) som Gud använder för 
att visa sig i universum. Det betyder inte att det är fråga om tio olika gudar, 
utan tio olika nivåer att 
uppleva Gud på, beroende på hur andligt utvecklad en människa är. Till 
exempel kan Gud uppfattas som manlig, kvinnlig eller anta någon annan 
specifik form men egentligen är Gud en Enhet bortom sådana kategorier. 
Gud skapar ständigt världen genom att visa olika sephiroth. När människor 
gör goda gärningar och är osjälviska visar han sin närvaro, och när 
människor är själviska visar han sin frånvaro. På detta sätt avgör 
människornas handlingar om Gud 
förefaller vara närvarande i världen eller inte. Om det inte fanns en enda god 
människa i världen skulle Gud bli helt gömd och skapelsen skulle upphöra 
att existera.

Hermes Trismegistos och den tredelade kunskapen
Trismegistos betyder “Trefalt Stor” eller “Trefalt störst”, och Hermes 
Trismegistos kallades så eftersom han bemästrade de tre konster som 
hermetister kallar den tredelade universalkunskapen: Alkemi, astrologi och 
teurgi.

Alkemi: I det här fallet betyder inte alkemi att man fysiskt förvandlar bly 
till guld, utan den andliga förvandlingen i att gå från att vara en vanlig ytlig 
människa (symboliserad av bly) till en skicklig andlig mästare (symboliserad 
av guld).
Astrologi: Enligt hermeticismen är planeternas rörelser symboler som kan 
liknas vid tankar eller drömmar i Alltets hjärna. Himlakropparna bestämmer 
inte över människors handlingar, men har inflytande över dem. Astrologi 



innebär uttydandet av vilka dessa influenser är och hur de bör hanteras.
Teurgi: En sorts magi som utövas genom att besvärjaren åkallar gudomliga 
andar (änglar, ärkeänglar, gudar etc). Det slutliga målet med teurgi är att 
uppnå ett högre andligt medvetandetillstånd.

Såsom ovan, så ock nedan
Dessa ord, som cirkulerar i ockulta och magiska kretsar, kommer från 
hermetiska texter. Detta kan syfta på de olika planen i verkligheten: fysisk, 
mentalt och andligt, och innebär att om något inträffar på ett plan, så 
händer det på alla andra plan också. Oftare används det i betydelsen 
mikro- och makrokosmos. Mikrokosmos, den “lilla världen” kan till 
exempel vara den individuella människan och makrokosmos, den “stora 
världen”, universum. Universum och den enskilda människan hänger alltså 
ihop på ett mystiskt sätt, och genom att förstå den enskilda människan kan 
man förstå hela universum. På tarotkortet “magikern” ses ibland en figur 
som pekar uppåt med ena armen och nedåt med andra: det är en avbildning 
av uttrycket “Såsom ovan, så ock nedan”. Det sägs att hela den moderna 
tarotkortleken bygger på Thoths bok, en samling besvärjelser skriven av 
Hermes Trismegistos.

Specifik för Frimurarorden

Frimurarorden har i sina läror många kristna koncept och figurer som här 
istället spelar olika roller i en huvudsakligen hermetistisk världsbild med 
vissa gnostiska inslag. Kärnan i deras läror är hemlig och anförtros bara till 
medlemmar av de högsta graderna, men de är öppna med att de kräver att 
medlemmarna tror på någon form av allsmäktig Gudomlighet – Svenska 
frimurarorden kräver även att alla medlemmar ska vara praktiserande kristna.



Treenigheten
Gud består enligt Frimurarorden av följande tre delar:
Fadern, som motsvarar Alltet, och ofta kallas Universums arkitekt eller den 
store matematikern.
Sonen, Jesus, som kom till vår värld för att visa på en väg till frälsning. Till 
skillnad från konventionell kristen lära anser frimurarorden inte att Jesus 
kom till jorden för att dö för människornas synder. I stället var han ett ex-
empel och en förebild i andlig utveckling - han var inte övermänsklig och 
uppstod inte heller från de döda. Kärnan i Jesu undervisning enligt frimu-
rarorden är att vägen till frälsning går genom att frigöra sig från materien. 
Synd innebär inte något skuldbegrepp, utan är den okunskap som man 
måste skingra genom att invigas i andliga mysterier och det gradvisa up-
pnåendet av ett högre andligt tillstånd. Jesus höll enligt frimurartraditionen 
två sorters undervisning: den exoteriska, allmänna, som återges i bibeln, och 
den esoteriska, hemliga, som bara vissa andligt mogna individer kunde till-
godogöra sig och som därför dolts för massorna.
Anden, som inte diskuteras närmare, men är någon form av aktiv kraft i 
världen.

Frälsning
Medan traditionell kristendom beskriver frälsning något som sker vid ett 
enda tillfälle med ett före och efter, är frimurarnas frälsning snarare en grad-
vis process. Människan klarar endast av att ta emot kunskap om vägen till 
upplysning stegvis, därför måste man initieras en bit i taget för att gradvis 
tillgodogöra sig de hemliga lärorna. Steg för steg stiger man alltså i graderna, 
i den takt som man är mogen att ta emot dem. Det ultimata målet med fräl-
sningen är att slutligen ömsa sitt materiella skinn och förvandlas till en ren 
andevarelse.

Bibelns hemliga budskap
Bibeln figurerar på de flesta nivåer och ritualer på olika sätt, och anses bestå 
av två nivåer: dels den exoteriska eller allmänna kunskapen - de rent bok-
stavliga berättelserna; dels den esoteriska eller hemliga kunskapen. Den eso-
teriska kunskapen kan i viss mån tillgodogöras genom allegoriska tillämpn-



ingar av texterna, men det finns ännu fler nivåer och lager av kunskap som 
kräver djup skolning i frimurarordens mysterier för att kunna förstå.

Frimurarnas hemliga ursprung
Detta är frimurarordens egen berättelse, som man inte berättar för utom-
stående, och som bara gradvis avslöjas för medlemmarna vartefter de stiger 
i graderna: När Gud skapade Adam gav han honom även redskapen för 
att fortsätta skapelsens praktiska arbete, framför allt i form av mystiska ge-
ometrikunskaper. Dessa förde han i sin tur vidare till sina ättlingar, och det 
är denna kunskap som ligger bakom arkitektoniska storverk som Babels 
torn och så småningom Salomos tempel. Detta ritades åt Salomo av Kung 
Hiram och hans byggmästare Adorinam, som var arvtagare till Adams hem-
ligheter. Kunskapen bakom templet fördes vidare genom århundradena i 
det judiska prästerskapet esséerna, som både Johannes Döparen och Jesus 
tillhörde. Hemligheterna fördes senare vidare i tempelherreorden och så 
småningom deras arvtagare, frimurarorden – som fortfarande förvaltar dem 
än idag. Exakt vad dessa hemligheter innebär är det bara de allra högst upp-
satta frimurarna som är invigda i. 



Ritualer & Konventioner
Frimurarna är ett sällskap som tagit sitt namn från en medeltida yrkeskår av 
arkitekter eller byggnadsmästare som åkte runt mellan Europas storstäder 
och byggde katedraler enligt hemliga metoder. De moderna frimurarord-
narna uppstod under 1700-talet, men det finns de som påstår att dessa grup-
per vaktar hemligheter som går tillbaka till de medeltida frimurarna, eller 
ännu längre bak i tiden. Frimurarna är inte ett hemligt sällskap i betydelsen 
att de döljer sin existens, men de är definitivt ett sällskap med hemligheter. 
Kärnan i deras läror är hemlig och anförtros bara till medlemmar av de hög-
sta graderna, men de är öppna med att de kräver att medlemmarna tror på 
någon form av allsmäktig Gudomlighet – Svenska frimurarorden kräver 
även att alla medlemmar ska vara praktiserande kristna. I alla frimurarloger 
(lokalavdelningar) finns en helig skrift utställd, vanligen bibeln - men det 
kan också vara till exempel koranen eller någon annan helig skrift beroende 
på vilken religion de lokala medlemmarna tillhör.

Sammankomster
Frimurarloger träffas i regel en gång i veckan, vanligtvis i en finare lokal där 
man först förrättar frimurarsammankomsten och därefter äter en middag till-
sammans. Man har möten tillsammans med sina likar, nyblivna medlemmar i 
Johanneslogen får till exempel inte delta på Andreaslogens sammankomster.

Upphöjning
När en frimurare upphöjs från en grad till en annan får han genomgå en 
symbolisk vandring. Han ställs under denna vandring inför fysiska och in-
tellektuella prov. Om han klarar dessa prov upphöjs han till nästa grad.

När du har fått din roll kommer du få tillgång till information gällande de 
upphöjningar din karaktär har genomgått.



Frimurarsymbolik
Frimureriets symboler är en av ordens hörnster:

Den flammande stjärnan - Symboliserar det högsta väsendet, en   
 blandning av den brinnande busken och egyptisk astrologi. 

Liksidig triangel - Symboliserar egyptiernas hemliga lära, oändlighet  
 och världsalltets natur. 

Den sjuarmade ljusstaken - Representerar de sju förnämsta änglarna  
 som står inför Guds tron. Dessa tillsammans med den treenige Guden  
 utgör talet tio, som symboliserar Guds tio krafter vilket i kabbalistisk  
 mening är Guds tio sephiroth. 

Kronan - Symboliserar det förnämsta av Guds tio namn; visheten. 
Bibeln och svärdet - Representerar kärlek och rättfärdighet. 
Vinkelhaken - Det förenade tretalet symboliserar vilja, vishet och   

 förstånd. 
Föreningsbandet - Representerar Guds visdom och styrka. 
Vattenpasset - Symboliserar den andra sephiran - den verkställande,   

 skapande makten. 
Lodlina - Symboliserar den tredje sephiran - förståndet eller den up  

 pehållande makten. 

Handslag
Frimurare av olika grader hälsar varandra med olika speciella handslag. 
Frimurare kan på så vis ge sig till känna för varandra och demonstrera vilken 
grad de är av.

Johanneslogen - Fatta händer så som i ett vanligt handslag men placera 
 tummen mellan pekfingrets och långfingrets knogar och tryck två   
 gånger. 
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Andreaslogen - Fatta händer så som i ett vanligt handslag men placera  
 tummen långfingrets knoge och tryck två gånger. 

Kapitellogen - Fatta händer så som i ett vanligt handslag men placera  
 tummen mellan långfingrets och ringfingrets knogar och tryck två   
 gånger. 

Caritas
Caritas – eller barmhärtighet – kan sammanfattas i de fyra orden med-
känsla, omtanke, samhörighet och stöd. Varje loge eller brödraförening har 
en s k Caritasgrupp för frågor som rör hjälp och stöd till behövande och för 
medlemsvård. På orter där flera enheter verkar brukar man ha en gemensam 
Caritasgrupp. Caritasgruppen ska bland annat aktivera bröderna att besöka 
sjuka bröder och deras anhöriga, organisera besök för handikappade bröder 
i loger och brödraföreningar, delta i t ex uppvaktningar på högtidsdagar och 
vid utdelande av julgåvor samt organisera insamlingar till behövande och 
nödlidande. 

•

•



Hierarki
Svenska Frimurare Orden är indelad i elva grader. Dessa grader innebär för 
bröderna en stegvis ökad insikt i hur de ska öka sin självkännedom för att 
kunna utveckla sig själva till bättre medmänniskor. De elva graderna uppde-
lade i fyra klasser:

Johanneslogen
I. Lärling
II. Medbroder
III. Mästare

Andreaslogen
IV. Lärling
V. Medbroder
VI. Mästare

Kapitellogen
VII. Riddare av solens uppgång i Öster och Jerusalem
VIII. Riddare i Väster
IX. Förtrogen Broder av Johanneslogen
X. Förtrogen Broder av Andreaslogen

Stora Landslogen
XI. Riddare & Kommendör med Röda korset
XII. Stormästarens grad - innehas endast av en person åt gången, mer av en 
titel än en grad

Från mitten av 1700-talet fram till och med Gustaf VI Adolfs död 1973 var 
Sveriges konung även ordens stormästare. Kung Carl XVI Gustaf önskade 
emellertid inte kvarstå som stormästare utan antog istället uppdraget som 
Ordens Höge Beskyddare, och stormästaruppdraget övertogs i stället av hans 
farbror prins Bertil. Efter dennes död har orden haft icke-kungliga stormäs-
tare, och till den förste sådane valdes direktör Gustaf Piehl. Frimurarorden 
leds i nuläget av professor Anders Fahlman. 



Relationer
A.A de Toulouse
- Det kommer alltid finnas galningar som är beredda att göra vad som helst 
för att få uppmärksamhet...

Assumptionisterna
- Assumptionisterna i Sverige har riktat bittra angrepp mot oss, de är för-
modligen inget mer än ett lamt pr-trick från en grupp pubertetskatoliker.

Druidorden
- Vi var en gång en och samma orden - vi valde att gå skilda vägar då vi har 
vissa grundläggande meningsskiljaktligheter, de förblir dock våra bröder och 
systrar.

Elus Cohens
- Barnungar som jagar demoner, det absurda är att de tydligen tas smått på 
allvar av Vatikanen.

Familjen
- Finns det något sorgligare än desperata frikyrkosekter? Det skulle vara 
frikyrkosekter som tvingar sina medlemmar att ha sexuella relationer med 
främlingar i så fall.

Jesuiterna
- Katolska kyrkan har genom tiderna valt att överse med lagar och regler 
när de inte passar deras syften. Jesuiterna är det yttersta beklagliga exemplet 
på detta.

Johanniterkyrkan
- Vi har medlemmar som besöker Johanniterkyrkan, de erbjuder en intres-
sant och dynamisk tolkning av den heliga skrift.



Malteserorden
- De vandrar en annan väg än vi men de har flera ärorika medlemmar. De 
har uträttat underverk för fattiga och utsatta över hela världen – vi har ingen 
anledning att se ner på dem.

Kongregationen för Trosläran
- De förbjuder svenska katoliker från att ansluta sig till våra led, det är 
naturligtivs beklagligt men demonstrerar främst för världen hur inskränkt 
Vatikanen är.

Opus Dei
- De måste lära sig att sätta upp långsiktiga mål och att förätta ljusskygg 
verksamhet i skydd av mörkret. De är en enkel måltavla för alla som försöker 
svartmåla katoliker världen över.

Propaganda Due
- En olycklig del av vår annars stolta historia. Vi har ingenting med dem att 
göra.

Prieuré de Sion
- Våra vägar har mötts under årens gång och även om vi inte är de närmaste 
av vänner så hyser vi ömsesidig respekt för varandra.

Rosenkorsorden
- Flera av våra riter och ritualer härstammar från deras mystiska manifest. De 
har en förkärlek för de mer färgstarka delarna av den mystiska traditionen. Vi 
betraktar dem som bröder. Märkliga - men ändå bröder.

Svenska Kyrkan
- Vi har många medlemmar i Svenska kyrkan, det är en öppen och välme-
nande organisation. De gör så gott de kan... 



Kostym
Nyckelordet för din klädstil under lajvet är PAMP. Du skall se ut som en 
mycket viktig och självgod person. Det är viktigt att du hittar en bra ko-
stym, med bra passform. Dubbelknäppt fungerar utmärkt. Kostymen ska vara 
mörk. Till detta har du vit skjorta och diskret slips. Lämpliga accessoarer är 
en tunn scarf i tex vinrött eller mossgrönt, portfölj, cigarretui, stilig reser-
voarpenna, manchettknappar och slipsnål.

Om du inte redan äger en bra kostym kan du kanske låna av en kompis. Se 
till att den sitter bra! Kolla efter acessoarer i herrekiperingsbutiker. 


