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Desværre var vi kun 16 deltagere, heraf to ledsagere, og synd for 
dem der ikke havde meldt sig, for det var en meget spændende 
tur. Vi blev mødt af tre venlige ”brødre”, som på skift fortalte om 
Logen. I kælderen kan man se grundstenen og årstallet, hvornår 

den blev lagt: 592463 - 
træk 4 fra = 1924.6.3.
Den Danske Frimureror-
dens bygning kaldes Stam-
huset og ligger i Køben-
havn. Bygningen er tegnet 

af en frimurer, arkitekt Holger Rasmussen, idet frimurerne ikke ønske-
de at oplyse vilkår og krav til bygningens indhold til udenforstående. 
Byggeriet stod færdigt i 1927 og er opført på en 5.262 kvadratmeter 
stor grund, der er udstykket fra Fælledparken. Grundstenen er nedlagt 
af Christian 10., der var frimurer. Bygningen er på 13.515 kvadratme-
ter, indeholder ca. 335 rum, hæver sig 20 meter over gadeniveau i 3 
etager og har derudover en kælder i to etager, der går 7 meter i jorden. 
De to søjler på facaden er 16 meter høje og vejer hver 72 tons.
Vi blev bænket i Festsalen, med god akustik og plads til 600 personer.
Under den sidste del af besættelsen blev bygningen besat og anvendt 
som hovedkvarter af Schalburgkorpset. Efter krigen flyttede 4.000 
flygtninge ind, da de skoler hvor de havde opholdt sig, igen skulle 
bruges til undervisning.
P.t har Logen 900 medlemmer, som betaler 300,- kr./mdr. Logen mod-
tager ingen støtte.
Vi så Den Grønne Gang hvor afdøde brødre mindes og via det Ovale 
Værelse kom vi ind til Stormesterens kontor, hvor også Christian X 
havde siddet. Rummet er kvadratisk, men som et tegn på, at det er byg-
get af mennesker, er der hhv. 13 og 14 stukmønstre på siderne i loftet. 
Videre til Museet. Her var glasmontre med genstande, hvor historien 
gik langt tilbage. Frederik VII’s ring er pludselig dukket op, og man 
venter nu på, at den bliver sendt fra USA, hvor et familiemedlem langt 
ude har den. Ved et besøg af dronning Margrethe II, fik hun øje på et 
skrivesæt - som havde tilhørt Christian X - og som hun havde savnet. 
”Nå, dér er den...!” udbrød hun. Heldigvis havde museet stadig skri-
velsen, som bekræfter gaven fra hendes farfar.  

På museets gulv 
- som er belagt 
med gammel-
dags linoleum 
- er en museums-
genstand i sig 
selv. Tyskerne 
brugte det lange 
rum til skyde-
øvelser, og på 
gulvet kan man 
stadig se aftryk 
af de affyrede 
projektiler. 
I den lange Gar-

derobegang er der Tak til alle for en rigtig god dag - Anny

Efter 2. verdenskrig blev ved hoved-
indgangen opsat en mindeplade over 
en gruppe modstandsfolk fra den 
danske modstandsbevægelse 1944.

Grundstenen nedlægges i 1924.

Vi måtte ikke fotografere inde i huset, men her er da-
merne  foreviget udenfor...! 

Den Danske Frimurerorden består af 
92 loger fordelt over 45 byer i hele 
landet og har tilsammen ca. 9.000 
medlemmer. Ordenen har i mere end 
270 år været en vital del af det danske 
samfund, hvor flere af Danmarks kon-
ger og prinser har været medlemmer.

3200 små skabe, som bruges til 
høj hat og forklæde.
Når en broder er i 8. grad, kan 
han købe en Frimurerring, som 
højtideligt bliver overdraget med 
en lille tale. Når man bliver pen-
sionist, beholder man sin grad. 
En Stormester kan ikke væltes!
Vi spiste sammen med vores 
omvisere, og kaffen blev nydt i et 
tilstødende værelse. 
Inden vi gik, fik vi et indtryk af, 
hvor stor en af spisesalene er. Man 
var ved at gøre klar til aftenens 
møde. Der kan dækkes op til 300 
personer.


