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Frimureriets arbejdstavler Julian Rees Hent PDF Forlaget skriver: ARBEJDSTAVLERNE er vigtige dele af
frimureriets tre første grader og hjælper frimureren i hans søgen efter at tyde og tolke disse symboler og

allegorier. Der findes ingen udgivelser, som i tilstrækkeligt omfang forklarer arbejdstavlerne, deres brug eller
betydningen af deres symboler. 

Denne bog af Julian Rees er med til at dække denne mangel. De første tre kapitler tilbyder en detaljeret
metode til at forstå og afdække betydningen af de første tre grader i frimureriet baseret på det, der praktiseres
og foreskrives inden for disse grader af Instruktionslogerne. Der benyttes elementer fra de fleste arbejdstavler,
som praktiseres af loger overalt i England. Det fjerde kapitel giver en kort historisk oversigt over udviklingen
af arbejdstavler i England med visse fascinerende illustrationer fra gamle og for længst glemte arbejdstavler. I

det femte kapitel omtaler forfatteren mange arbejdstavler og logetæpper fra andre lande samt fra andre
frimureriske jurisdiktioner, hvormed kunstformen føres helt frem til det 21. århundrede. 

Denne bog er rigt illustreret og dekoreret med arbejdstavler, der aldrig tidligere er set uden for diverse museer.
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