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  FRIMURARE      
 

Svenska Frimurare Orden har ca 16 500 medlemmar, fördelade på drygt 70 loger i Sverige 
och svensktalande Finland; över hela världen räknar man med ca sex miljoner medlemmar. 
Dessa stora siffror kan dock missuppfattas om man inte påpekar att frimurare i världen, inte 
kan ses som en homogen grupp. Det finns flera olika frimurarsystem, som inte alltid erkänner 
varandra. Det frimurarsystem som finns i Sverige är ett fristående, nationellt samfund. Men 
vad är då en Frimurarorden? På sin hemsida presenterar sig de svenska frimurarna på följande 
sätt: “Frimureriet har till syfte att verka för människans förbättring och förädling genom att 

främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling.“  Dock 
kvarstår faktum att många, särskilt inom kristenheten, är mycket kritiska till frimurarorden. I 
denna fördjupning har vi sökt ta reda på både vari denna kritik bottnar, samt på vilket sätt 
frimurarna själva vill presentera sig och sin verksamhet. Vi har gått tillbaka i historien och 
sett på frimurarordens ursprung. Som avslutning har vi även tittat närmare på Gävle 
frimurares historia. 
 
FRÅN GILLEN OCH SKRÅN TILL DAGENS FRIMURARE 
 
Frimureriet i dess nutida form, växte fram i Skottland och England under 1600-talet. Innan 
dess kan man dock gå långt tillbaka i historien och knyta an till gillen och skrån. Gillen var en 
typ av hemliga sammanslutningar som uppkom i de gamla medelhavsländerna, och som i det 
medeltida kristna Europa möttes bemöttes skeptiskt av kyrkan. Dock betonade man sin kristna 
grund genom att vara uppkallade efter helgon, och ofta underhålla ett eget kapell. Skrån är 
betäckning för sammanslutningar som fanns till skydd för olika yrkesintressen, även om 
gränsen mellan gillen och skrån ofta är svår att dra. Skråna överfördes till Sverige av tyska 
hantverkare. Inom varje skrå fanns hemliga igenkänningstecken som kropps- och 
fotställningar. Som lärling gick man hos en mästare i tre till fem år. Under den tiden lärde han 
sig ett yrke, men blev också successivt invigd i fler och fler utav skråets traditioner, samt 
värdefulla levnadsregler. De byggnadshantverkare som flyttade runt mellan arbetsplatser, 
kunde inte vara knutna till de fasta gillena och skråna i städerna. Deras eget skrånamn blev 
därav “frimurare“. Kyrkliga byggnader var den byggnadsverksamhet som ansågs vara den 
viktigaste i medeltidens Britannien, och då dessa byggnadsarbeten ofta var under ledning av 
munkar, sammanslöt sig arbetarna i byggnadsgillen efter munkordnarnas förebild. 
 
Då byggandet av katedraler och andra kyrkliga byggnader avtog, fick även icke-hantverkare 
invigas i frimurarnas gille. Med tiden blev icke-hantverkarna i majoritet. Byggarbetargillena 
förlorade sin yrkeskaraktär, och den enda yrkesanknytningen var den, att man symboliskt 
skulle vara byggnadsarbetare för att hjälpa Gud bygga världens bygge. “Vart och ett hus 

bygges ju av någon, men Gud är den som har byggt allt.“ (Hebr. 3:4) Man övertog riter, 
igenkänningstecken, lösenord, emblem och arbetsverktyg från sina föregångare, men gav dem 
nu andlig innebörd. Det symboliska frimureriet utvecklade en rad regler och förpliktelser. Det 
första var plikten gentemot Gud och religionen. Ursprungligen skulle alla frimurare följa sitt 
lands religion, men detta är idag inte ett krav inom alla nationella frimurarordnar. Det 
grundläggande idag är att varken vara en stupid ateist, eller religiös fanatiker, utan att leva  
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som en man av ära, under den moraliska lagen. Religiösa diskussioner är förbjudna under  
sammankomsterna. I Sverige krävs av en frimurare att han har en kristen livssyn. Man betonat 
dock att man inte påtvingar någon en viss kristen trosuppfattninng, utan värnar om rätten till 
den egna Gudsrelationen.  
  
Från England spred sig frimureriet till övriga Europa. Med tiden blev skillnaderna stora 
mellan de nationella logerna. Detta gällde inte minst de olika graderna, som man kan uppnå 
inom frimureriet. 
 
LOGER OCH GRADER 
 
Ordet loge var från början benämning på byggarbetargillenas samlingslokaler, dit enbart 
gillemedlemmarna hade tillträde. Efterhand kom ordet att stå för själva gillet, och deras 
sammankomster. Idag är logerna sammanförda i nationella storloger. 
 
Basen för allt frimureri är som nämnts, de första tre graderna lärling, gesäll, och mästare. I 
Sverige benämner man dessa grader som Johannes lärlingar (I), medbröder(II), och mästare 
(III). Dessa tre grader förekommer inom Johanneslogen. I mitten av 1700-talet började man 
utveckla nya grader. Detta resulterade i en kaotisk samling av högre ordnar och grader. De 
flesta dog ut, men några levde vidare och utvecklades. Dessa högre grader spreds snabbt till 
Sverige. Den första svenska frimurarlogen bildades av Greve Wrede-Sparring, år 1735.  1756 
fick vi höggradssystemet till Sverige, genom bildandet av den skotska S:t Andreaslogen. 
Andreaslogen är skedet efter Johanneslogen, där man arbetar med graderna fyra, fem och sex. 
Därefter finns Kapitellogen med graderna sju till tio. Några få, som arbetar centralt inom 
Stora landslogen, har uppnått grader som “Riddare“, och “Kommendörer med röda Korset.“ 
Varje grad har en egen invigningsceremoni, och dessa hålls hemliga, inte bara för 
allmänheten, utan även för de bröder som ännu inte uppnått graden. 
 
FRIMURARNA, KYRKAN OCH OMVÄRLDEN 
 
Hur har då relation till kyrkan sett ut genom tiderna? Både stat och kyrka har varit kritiskt 
inställd till frimurarna. 1738 förbjöds frimureriet i Frankrike, och samma år fördömde påve 
Clemens XII verksamheten i bullan In eminenti.(En bulla är en påvelig skrift av högsta rang.) 
Påven uttryckte där sin oro inför dessa män som strävade efter ett sken av hedervärdighet, 
medan de varje dag växte sig starkare. Påven anade oråd och motiverade sig “ty om inte deras 
gärningar vore onda, skulle de ingalunda hata ljuset som de gör“. Vidare menade Clemens XII 
att det inte bara var för kyrkan som frimurarna utgjorde ett hot. På flera håll hade världsliga 
myndigheter ansett dem vara statsfientliga, och farliga för rikets säkerhet. I 1738 års bulla 
fastställdes att ingen katolik kunde vara frimurare, och sedan dess har inställningen gentemot 
frimurarna varit kritisk i de katolska länderna. Så sent som i 1983 års troskongreation, 
förklaras det att en frimurare inte har tillträde till den katolska kommunionen. Idag ligger 
kritiken från katolskt håll i, att frimurarna då de vägrar anta formulerade trosdogmer, inte 
heller står bakom kyrkans vedertagna sanningar. Medan frimurarna helst vill bli sedda utifrån 
sin historiska bakgrund, ser man dem ofta från katolskt håll som ett samfund som gör anspråk 
på att ha den rätta tron.   
  
Den protestantiska kyrkan har inte varit lika avståndstagande. Under 1700-talet stöddes 
frimurarna av det allmänna genom portpengar, och särskilda kollektdagar i kyrkorna. Under  
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1800-talet hade man i kyrkorna speciella frimurarsöndagar, då frimurarna själva fick ta upp  
kollekt. I förhållandet mellan Svenska kyrkan och frimurarorden, kan nämnas att en hel del 
präster är medlemmar i någon loge. De frikyrkliga samfunden i Sverige har dock till stor del 
tagit avstånd från frimureriet. 
 
Frimurarna själva fastslår att Orden inte är en religion, eller ett surrogat till religion, utan ett 
helt fristående brödrasällskap. Det är snarare så att medlemskapet i frimurarorden kan stärka 
engagemanget i det egna, religiösa samfundet. Kritiken från katolska kyrkan, att man inte tar 
ställning för några dogmer eller trosuppfattningar, svarar man på genom att betona, att det är 
kyrkans uppgift att ta ställning i konfessionella frågor.  

 
Under 1900-talet har frimurarna relativt ofta blivit beskyllda för att vara en internationell 
sammansvärjning med syfte att överta makten över alla länder. Bland andra såg Hitler 
frimurarna som ett stort orosmoment. “Antingen frimurarna, kyrkan, eller vi“, lär han ha sagt. 
När nazisterna sedan övertog makten var frimureriet i det närmaste en omöjlig verksamhet i 
Tyskland. Ett av nazisternas argument var att frimurarna ville bygga upp ett judiskt 
världsherravälde. Andra har beskyllt frimurarna för att vara antisemiter, då man kräver en 
kristen bekännelse av sina medlemmar.  Vi har tagit del utav en boken “Låt varna er!“, 
skriven av Kjell Sjöberg. Där varnar han för hemliga Ordnar, där Frimurarorrden anses vara 
en av de största hoten mot samhälle och kristenhet. Ritualerna och ederna anses av honom 
direkt strida mot Bibeln, och han varnar för frimurarnas infiltration i kristenheten, via präster 
och styrelsemedlemmar. Ur ett samhälleligt perspektiv varnar han också för de osynliga 
koder, som frimurarna enligt honom, ständigt begagnar sig av för att exempelvis i 
affärsvärlden, ge varandra förmåner. Oron inför frimurarnas hemliga verksamhet tycks ofta ha 
bottnat i föreställningen om en enorm, internationell sammanslutning. Frimurarna själva 
betonar dock, som tidigare nämnts, att storlogerna är nationella, helt frikopplade från 
varandra, och dessutom mycket olika.  
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VARFÖR DETTA HEMLIGHETSMAKERI? 
 
Alla har vi väl hört en och annan skräckversion av vad frimurarnas ritualer egentligen innebär. 
Vi har inte, under detta arbete, hyst något hopp om att avslöja sanningen om ritualerna, men 
vi har dock hittat en del beskrivningar, där utomstående utgett sig för att veta vad ritualerna 
går ut på. Andrejs Johansson ger i “Mysterier, ordnar och hemliga sällskap“, en beskrivning 
av invigningsritualer till den första graden: Kandidaten tar av sig kavaj, krage, och slips, samt 
lägger av sig alla metallföremål. Detta för att han ska tas upp i gemenskapen fattig och 
medellös. Man rullar sedan upp kandidatens vänstra byxben, blottar hans vänstra bröstsida 
och byter ut vänstra skon mot en toffel. Hans ögon binds för och en snara läggs runt hans hals. 
Sammanträdet öppnas, och kandidaten förs till en dörr , där en vakt håller spetsen av en dolk 
mot kandidatens blottade bröst. Ceremonien fortskrider, och når sin höjdpunkt då mästaren 
fråga en rad rituella frågor, som kandidaten måste svara på utan att staka sig. Därefter svär 
han eden, ståendes på knä framför mästaren, där han lovar att aldrig ska avslöja frimurarnas 
hemligheter. I Sjöbergs “Låt varna er!“ beskrivs eden som svärs i samband med invigning i 
den tredje graden, mästargraden. Enligt Sjöberg accepterar man i eden att mördas under 
tortyr, om han avslöjar något, eller vägrar ställa upp för en broder. Då ska ens hals bli 
uppskuren, tungan slitas ut, huvudet ska skäras mitt itu, och inälvorna brännas till aska. 
 
 
Det är tydligt att den kritik som riktas mot frimurarna till största del bottnar i det som sker i 
det dolda. Men varför är det då nödvändigt att bevara dessa hemligheter? Frimurarnas ritualer 
i samband med invigning graderna, är kanske det som förbryllar allmänheten mest. 
Frimurarna själva menar att det är ett värdefullt arv som ska bevaras. Men samtidigt har 
ritualerna en andlig innebörd; de ska förmedla upplevelser av andlig verklighet. Anledningen 
till att de är hemliga är, menar man, inte först och främst för att undanhålla allmänheten vad 
det är man sysslar med. Nej syftet är att låta upplevelserna bli så starka som möjligt för 
bröderna själva, när det är dags att invigas i en ny grad. Frimuraren Harry Lenhamma skriver i 
sin bok “Med murslev och svärd“, att “...ett mysteriespel som skall engagera och väcka 
deltagarna förlorar i värde om man är förtrogen med det i förväg. Ett prov av det ena eller 
andra slaget blir ju inte lika intressant om det är välbekant för den som skall genomgå det.“ 
Vidare berättar han om den värld som väntar den som vill ta steget in i frimurarorden. En del 
kan känna sig främmande inför det man möter, och därför besluta sig för att aldrig återvända, 
men “för den som fortsätter öppnas däremot en ny och spännande värld där tiden tycks ha 
stått stilla.(...) Man möter en djup gemenskap i en orolig värld.“ På Svenska frimurarnas 
hemsida (http://www.frimurarorden.se/info_4.htm) inbjuds man att intressera sig, och kanske 
söka sig till Orden. “Frimureri är en livsstil som kan bli din“. Om du är man, har uppnått en 
mogen ålder, samt är känd för redbart leverne, kan tilläggas. 
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GÄVLES FRIMURERI 
 
Gävle har en spännande historia vad gäller frimurarnas verksamhet. Som gävlebor vill vi 
gärna belysa denna historia. Artonhundratalets Gävle kännetecknades av en mycket livfull 
handel och sjöfart. Invånarantalet vid seklets början var c:a 6000, vilket gjorde Gävle till en 
av landets fem, sex största städer. De mest framträdande näringarna var skeppsvarv, 
tobaksfabriker, brännvinsbrännerier och textilindustri. Borgarskapet hade gott om pengar, och 
hos det 30-tal frimurare som då fanns i staden föddes tanken på en frimurarförening. Omkring 
1860 lämnade landshövding L. A. Prytz en förfrågan till Ordens Visaste Stormästare H. M. 
Konung Carl XV, om att få bilda en frimurarorden. Föreningen bildades genom tillstånd 
samma år. 
 
Gävlefrimureriet höll till i förhyrda, centralt belägna lokaler intill stadshuset fram till 1869, 
vilka man tyvärr hunnit köpra strax före den stora stadsbranden. Den 10 juli 1869 utbröt en 
storbrand som till stora delar ödelade Gävle stad. Branden uppstod i en centralt belägen 
snickarverkstad. Den dåvarande frimurarbyggnaden totalförstördes tillsammans med 
handlingar och inventarier. Strax därpå inköptes tomten som det nedbrunna 
elementarläroverket stått på och uppförandet av frimurarnas nya fastighet påbörjades. Arbetet 
tog ungefär två år, vilket måste varit en såväl ekonomisk som praktisk bragd på den tiden. 
 

                                                           
 
Den 9 november 1871 hölls det första sammanträdet i den nya byggnaden med adressen 
Kyrkogatan 26 i Gävle. Frimurarhuset i Gävle har vid olika tillfällen genomgått renovering 
såväl invändigt som utvändigt. Till de större arbetena kan nämnas en omfattande yttre 
renovering 1992, som kunde genomföras tack vare stora ekonomiska bidrag från en enda 
frimurarbroder. 
 
Frimurarbröderna i Gävle med omnejd har en kulturhistorisk skatt i sitt frimurarhus som 
man värdesätter högt och vårdar sig om.  
 

 

 

 

 

Texten om Gävles frimureri är till stor del hämtad från Svenska Frimurare Ordens hemsida. 
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