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De första logerna i frihetstidens Sverige

Den kula som ändade Karl XII:s liv i löpgraven vid Fredriksten satte också punkt 
för mer än tjugo års krig. Den svenska stormakten var lagd i grus och aska. Sverige 
var nu helt i händerna på Ryssland, kanske rentav också på Danmark. Det folkligt 
förankrade enväldet hade blivit alltmer förhatligt och avskytt. Kungens död utan 
arvinge gav ständerna och rådet ett gyllene tillfälle till systemskifte. Ständerna grep 
makten och avskaffade det kungliga enväldet. Utan pardon genomfördes en politisk 
revolution. Ett systemskifte skulle komma att äga rum också ekonomiskt, kulturellt 
och socialt. Arvid Horn blev den starke mannen under två decennier. Under hans 
ledning vändes nu utrikespolitiken mot England och Frankrike. Kontakterna med 
dessa länder kom att öka på samhällslivets alla områden. Sverige låg öppet för 
kulturimpulser från Västeuropa. 

Enligt den nya regeringsformen av 1720 skulle landet styras genom konungens 
höghet, rådets myndighet och ständernas rätt och frihet. ”Kunglig höghet” var 
en eufemism; den nya grundlagen förkastar redan i ingressen ”det oinskränkta 
konungsliga enväldet eller den så kallade suveräniteten”; kungen måste fatta beslut 
”med råds råde” och kunde inte gå emot en majoritet av rådsherrar. Rådet å sin sida 
var ansvarigt inför ständerna; rådsherrar som förlorat ständernas förtroende kunde 
avskedas (”licentieras”). Så fungerade frihetstidens parlamentarism. Ständerna blev 
därmed rikets främsta statsmakt och vi fick ett tvåpartisystem där ”hattar” och 
”mössor” stod mot varandra. 

Minnet av Karl XII och stormaktstiden levde kvar, men blicken var riktad framåt 
mot en ny tid av politisk frihet med ekonomiska och kulturella landvinningar i 
stället för militära. Efter den mäktige Horns fall 1738 började en tid av ständervälde. 
En oförsonlig kamp mellan hattar och mössor skulle råda fram till Gustaf III:s 
statskupp 1772. Adeln hade fortfarande en stark ställning, men under hela perioden 
knakade det i ståndssamhällets fogar. De sociala motsättningarna skärptes, då de 
ofrälse stånden efterhand flyttade fram sina positioner. Till det frihetstida konceptet 
hör också 1734 års lag som ersatte landslagen från medeltiden. Den nya lagen skulle 
få epokbildande betydelse för rättskipningen i riket. 1766 kom tryckfrihetslagen, 
vårt kanske finaste arv från denna tid.

Karakteristiskt för frihetstiden är också att de utländska ministrarna i Stockholm 
på ett utmanande sätt engagerade sig i och korrumperade svensk inrikespolitik, ett 
system som inte hade fungerat utan partiernas gillande. Hattarnas utrikespolitik 
baserades på penningbidrag från Frankrike, mössornas på stöd från Ryssland, 
Danmark och England.
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Frihetstidens författning var med sina brister mycket modern. I England skulle 
det dröja till 1830-talet innan den klassiska parlamentarismen fick sitt genombrott. 
Författningens vänner betonade framför allt begreppet frihet, ”libertas”, men den 
enskilde individens frihet var mycket begränsad och den frihet som gett epoken sitt 
namn gällde frihet från envälde. Belackarna å sin sida menade att systemet ledde 
till tvedräkt och att en förstärkning av kungamakten var den enda möjligheten att 
rädda landet från nationell undergång. 

Under frihetstiden blomstrade kulturlivet som aldrig förr. Men den lutherskt 
ortodoxa läran satte fortfarande sin prägel på samhällssystemet. Prästerna och 
deras överordnade, biskopar, domprostar och professorer, hade stort inflytande i 
samhället och politiken. Lugnet skulle dock snart komma att störas av pietismen 
och herrnhutismen som bröt fram som mäktiga proteströrelser mot ortodoxin. 

Det är i denna tidsmiljö som frimureriet inte utan födslovåndor etableras och 
utvecklas i vårt land. Tidsandan har dock i allt väsentligt varit gynnsam för en 
spridning av den kosmopolitiska rörelsen inom det svenska riket. Den nya formen för 
sällskapsliv kan ses som ett uttryck för tidens nyfikenhet och optimism, men framför 
allt mot bakgrund av kontakterna med England och Frankrike. Under frihetstiden 
skulle frimurarna alltmer låta tala om sig; de skulle bilda loger inte bara i Stockholm 
utan också på 1750-talet i handelsstaden Göteborg, där det fanns ett starkt inslag av 
brittiskt inflytande, och i Helsingfors. Vid epokens slut var frimureriet väl etablerat 
i Sverige och logerna legio. Allt fler hade tagit till sig frimurarnas höga ideal. Men 
det elitistiska inslaget i logerna är påfallande.

Många svenskar hade i Frankrike stiftat bekantskap med den nya trenden, känt 
sig lockade av fenomenet och låtit sig invigas som frimurare. En av dem var – som 
ovan nämnts – den endast 22-årige legationstjänstemannen Carl Fredrik Scheffer. 
Den 10 september 1737 recipierade han i logen Prins Clermont. Under sin tid som 
minister – med dagens terminologi ambassadör – i Paris hade han rika möjligheter 
att följa det franska frimureriets utveckling. De första spåren av frimureri i Sverige 
finner vi vid samma tid som Scheffer recipierade i en loge i Frankrike.

Sedan frimureriet börjat sprida sig i Frankrike hade alltså åtskilliga svenskar, 
framför allt officerare, som tjänstgjorde i till exempel i det svenska regementet 
Royal Suédois fått möjlighet att träda in i franska loger. En av dessa var den ovan 
nämnde, unge löjtnanten, greve Axel Wrede-Sparre, som blev antagen i Paris 1731. 
Åter i Sverige umgicks Wrede-Sparre flitigt – som Roger de Robelin visat – med sin 
svåger Carl Gustaf Tessin och sin styvbroder Johan Gabriel Sack, som också blivit 
frimurare i Frankrike och som i Stockholm instiftat den illustra Awazu Wallasis 
Orden. Dessa vänner var aktiva i denna högadliga sällskapsorden, där den unge 
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Olof Dalin (senare adlad von Dalin) stod för vitterheten. Awazu och Wallasis är 
förvrängd finska och betyder ”Öppna munnen och ös i!”. Frimureriet bjöd på ett 
rikare ceremoniel och en annan inriktning än Wallasisorden. Det stod snart klart 
för greve Axel och planerna på en svensk frimurarloge sattes i verket. I januari 1735 
skrev Tessin till sin hustru Ulrika Sparre:
 ”Kan man tänka sig, bror Axel umgås med planer att efter franskt 
 mönster i Stockholm bilda en atilier för frimurare och alltså hos oss
 införa detta gamla mysteriösa och humanitära sällskap, som, ehuru till
 namnet känt av oss alla, likväl i själva verket förbliver en hemlighet
 för den stora allmänheten. Våra vänner i Awazu har förtrollat honom. 
 Hans förslag har förvånat mig, då, såsom Du vet, vår käre broder i
 regel icke är snabb till handling. Han fordrar med iver av mig, att jag
 skall förena mig med honom om företaget. Detta oss emellan.”
 (Citatet hos Robelin, ”I guld och himmelsblått”)

Tessin hade tydligen inga dubier; den historiska initieringen ägde rum i Stenbockska 
palatset på Riddarholmen, förmodligen den 17 mars 1735. En mera lysande stjärna 
på det kulturhistoriska firmamentet kunde det svenska frimureriet knappast ha 
fått i begynnelsen av sin verksamhet. Nu var isen bruten och under de närmaste 
åren blev åtta adelsmän bland samhällets spetsar intagna i Wrede-Sparres loge; 
av dessa blev inte mindre än fem riksråd. Frimureriet förankrades på allra högsta 
nivå.

Det starka franska inflytandet på svensk kultur under 1700-talet är allom bekant. 
En som mer än andra personifierar tidsepoken är Carl Gustaf Tessin. Det är 
symtomatiskt att just Tessin, diplomaten, den blivande kanslipresidenten, kronprins 
Gustafs guvernör och frihetstidens kanske mest lysande kulturpersonlighet, skulle 
bli den förste att recipiera som frimurare på svensk botten. Tessin har funnit 
det kosmopolitiskt inriktade frimureriet attraktivt och i takt med den franska 
upplysningstrenden.

Men det var inte alla i den svenska kultureliten som föll för den franska trenden. 
I Bollhuset hade en grupp amatörer börjat uppföra skådespel på svenska. Samtidigt 
inrättades Swenska Comedien. Här hade den mäktige oppositionsledaren Carl 
Gyllenborgs komedi ”Den svenska sprätthöken” premiär i oktober 1737. Gyllenborg 
ställer svenskt mot franskt. Sprätten, snobben, är den franskinspirerade, löjeväckande 
aristokraten med sina ytliga manér. 

Wrede-Sparres insatser för det tidiga frimureriet i vårt land ska inte förringas. 
Han är banbrytare. Men det var framför allt Tessin och den ledande kretsen av 
hattpolitiker kring honom som gav status åt det hemliga sällskapet. Den som 



32 33

verkligen på sikt skulle komma att ge frimureriet en central roll i det svenska 
samhällslivet var Carl Fredrik Scheffer, också han hattpolitiker.

Tessin och den unge Scheffer hade tidigt blivit mycket goda vänner; Tessin 
introducerade sin skyddsling i de viktiga kulturella och politiska kretsarna i Paris; 
de höll ständigt kontakt med varandra och vänskapen fördjupades. Efter några år 
som ambassadör i Paris blev Tessin riksråd och ledande inom hattpartiet och till slut 
kanslipresident. Han var självskriven att hemföra den preussiska prinsessan Lovisa 
Ulrika från Berlin som kronprins Adolf Fredriks blivande hustru. Utöver Tessin 
hade den unge Scheffer mäktiga gynnare bland hattpartiets främsta ledare, bland 
andra Anders Johan von Höpken, som varit en av de främsta oppositionsledarna mot 
Arvid Horn vid riksdagen 1738-1739. Tessin och Scheffer är bara två exempel ur det 
svenska etablissemanget som tidigt kom i kontakt med det franska frimureriet.

I Sverige gick det däremot trögt för frimureriet. Under 1740-talet recipierade i 
genomsnitt en frimurare per år. Någon omfattande verksamhet var det alltså inte 
fråga om. Wrede-Sparre drevs av sitt eget frimureriska intresse; det finns inget i den 
svenska frimurarordens arkiv som visar att han ägde någon formell fullmakt från 
Frankrike. Hans verksamhet var improviserad och karakteriserades av en grupp 
utvalda aristokrater i den närmaste vänkretsen. Någon given ledare fanns inte, 
Tessin bevakade Sveriges intressen i Köpenhamn och Scheffer var i Paris. Vem som 
helst kunde, när inspirationen föll på, starta en egen loge som då fick namn efter 
stiftaren. Många av dessa initiativtagare hade i regel blivit frimurare i Frankrike 
och samlade vid hemkomsten en vänkrets av likasinnade kring sig. Kung Fredrik I 
lär enligt obekräftade källor ha varit negativ till frimureriet och velat införa förbud, 
men något verkligt hot som i Frankrike under kardinal de Fleury torde inte ha 
förelegat. 

Det lite vilsna svenska frimureriet fick en minst sagt oväntad injektion till följd av 
hattarnas katastrofala krig med Ryssland, där Peter den stores dotter Elisabet nu satt 
på tronen. Mannen bakom den oväntade injektionen var den tidigare nämnde ryske 
generalen James Francis Edward Keith, som efter freden i Åbo 1743 kom att spela 
en märklig roll i Stockholm, inte minst i sin egenskap av frimurare. Keith var född i 
Skottland 1696; trots att han var protestant hade han deltagit i de jakobitiska upproren 
1715 och 1719, uppror som slutade i fiasko och tvingade Keith att fly utomlands, där 
han efter studier i Paris först gick i spansk sedan i rysk militär tjänst. 

Under hattarnas illa förberedda krig mot Ryssland 1741 möter vi Keith som 
framgångsrik rysk general, bland annat i slaget vid Villmanstrand. Den svenska 
armén led svåra förluster i människoliv och kapitulerade varvid Keith blev högste 
befälhavare för ockupationsmakten i Finland, som han behandlade med ovanlig 
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skonsamhet och humanitet. Samtidigt kunde denne brittiske general i rysk tjänst 
med ett jakobitiskt förflutet i Frankrike registrera nyheten att hans franskinfluerade 
ryska uppdragsgivare nu gjort en politisk kovändning. Under det pågående kriget 
om den österrikiska tronföljden hade kejsarinnan Elisabet slutit en defensivallians 
med den brittiska regeringen. Samtidigt ökade spänningen mellan London och 
Paris.

Utgångsläget kunde inte ha varit sämre för de svenska fredsförhandlarna i Åbo 
1743. Ryssarna kunde som ockupationsmakt diktera villkoren, inte minst i den 
aktuella tronföljdsfrågan. Här föll valet till böndernas och danskarnas besvikelse på 
Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp. Kriget hade slutat i ett totalt fiasko, finanserna 
var körda i botten, Karl XI:s solida indelningsverk var urholkat och landet kunde 
inte längre försvara sig självt mot ett hotande danskt angrepp.

Kejsarinnan Elisabet måste ha blivit överraskad då hon fick svenskarnas vädjan 
om militär hjälp. Det märkliga inträffade att ryska hjälptrupper (ca 12 000 man) 
överfördes till det svenska moderlandet för att stationeras i Östergötland och 
Södermanland. De stod under befäl av den före detta fienden Keith, som själv 
välkomnades att hålla privat hov i huvudstaden. Det ryska inflytandet i Sverige 
hade knappast någonsin varit större. För den förfarne intrigören Keith var detta 
ett underbart läge. Han blev som rysk representant en reell maktfaktor och en 
nyckelfigur i det diplomatiska och politiska intrigspel som nu tog vid. Och det är i 
detta spel han nu utnyttjar frimureriet till bristningsgränsen.

Historikern Göran Behre har med full evidens visat, att general Keiths politiska 
verksamhet i Sverige inte till alla delar tål dagsljus. Under Keiths svenska äventyr 
drog det ihop sig till krig mellan England och Frankrike; samtidigt hade Bonnie 
Prince Charlie anlänt till Paris i februari 1744 och i Stockholm uppvaktades Keith 
från franskt håll rörande sin syn på en jakobitisk resning i Storbritannien. Keith 
befann sig nu i storpolitikens skärningspunkt och i centrum av det förgiftade 
intrigspel som pågick i Stockholm.

Adolf Fredrik, svensk tronföljare på Rysslands nåde, var också en viktig aktör i 
det diplomatiska rävspel som pågick. Britterna ville ha bort de ryska trupperna från 
Sverige, fransmännen ville ha dem kvar inför ett hotande krig mellan Danmark 
och Sverige. Händelserna under de stuartska upproren 1715 och 1719 tycks åter 
ha stått i ett förklarat skimmer för Keith; han motarbetade konsekvent med sitt 
diplomatiska dubbelspel det hannoverianska England han en gång tvingats lämna. 
Han var nu på gränsen till olydnad mot sin uppdragsgiverska. För sitt agerande 
fick den självsvåldige jakobitiske generalen en skarp reprimand av kejsarinnan, som 
förhandlade med England. 
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I Paris pågick förberedelserna för en invasion i England. Behre har också 
visat att jakobiternas agent där kontaktade den svenske ministern Carl Fredrik 
Scheffer för att värva trupper i Sverige för formell tjänstgöring i det svensk-franska 
regementet Royal Suédois. Genom att låta varje officer åtföljas av fyra meniga skulle 
antalet uppgå till en bataljon att utskeppas från Göteborg med officiell destination 
Frankrike. I själva verket skulle trupptransporten gå direkt till Skottland för att 
sättas in som stridande förband i den jakobitiska armén. En av initiativtagarna till 
den svenska hjälpexpeditionen var alltså Scheffer; i Göteborg backades projektet 
upp av ledande direktörer i Ostindiska kompaniet, bland andra Niklas Sahlgren. 
Efter slaget vid Culloden lades projektet ned. Så långt Behre.

Keith nöjde sig inte med att spela under täcke med stormakterna utan knöt även 
kontakter bland hattar och mössor. Svenska toppolitiker drogs därmed in i den 
diplomatiska byken, men det skedde under mycket städade former Det som gör den 
ryske generalen dubbelt intressant ur svensk synpunkt är hans roll som frimurare. 
Han spelade liksom sina jakobitiska meningsfränder i Frankrike med frimureriets 
politiska potential, och han gjorde det på ett sätt som vi för svensk del inte möter 
förrän under Gustaf III. 

I det förvirrade läge som rådde lät Keith utnämna sig till provinsialmästare 
för Ryssland med fullmakt att stifta loger; fullmakten hade han fått av de 
skotska frimurarnas stormästare, som råkade vara hans egen bror John Keith. En 
ny johannesloge såg dagens ljus: General Keiths loge med generalen själv som 
ordförandemästare. I denna loge befordrades nu många frimurare som antagits 
i Wrede-Sparres loge. En och annan broder torde ha slagits av det faktum att 
han recipierat för en brittisk general i rysk tjänst, som dessutom varit Sveriges 
fiende och haft befäl över den ockuperade östra rikshalvan. Samtidigt låg i detta 
mycken symbolik, eftersom frimureriet var en gränsöverskridande och förbrödrande 
rörelse. En rörelse som var en integrerad del av den för 1700-talet så typiska 
kosmopolitismen.

Mycket tyder på att Keiths loge var en del av hans politiska strategi. Bland dem 
som gick från Wrede-Sparres loge till Keiths var flera tunga politiker, till exempel 
E. Broman, känd för sitt politiska dubbelspel och mycket hatad av mössorna. 
Men det som framför allt stöder Behres bild av Keiths agerande är några namn 
på dem som recipierade direkt till den nya logen. Här finner vi sådana politiska 
tungviktare som hattarnas kanslipresident, den gamle Carl Gyllenborg, som 1717 
var minister i London, som ovan nämnts, och då arresterades för sina stämplingar 
på den jakobitiska sidan. Liksom blivande riksrådet och kanslipresidenten Anders 
Johan von Höpken, hattarnas grå eminens under 1740-talet. Kanske gick Höpken in 
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i logen för att informera sig om vad som där pågick? Keiths problem var splittringen 
inom hattarna men framför allt mössornas politik. Tessins falang inom hattpartiet 
önskade, liksom mössorna och Londonregeringen, fred med Danmark. 

Som många andra prominenta jakobiter satte general Keith en ära i att sprida 
frimureriets budskap och grunda loger i Europa. Han lämnade Sverige i juli 1744 
när hans själsfrände ”Bonnie Prince Charlie” förberedde sin invasion i England. 
Men Keith, en 1700-talets kondottiär, sökte sig till Preussen där Fredrik den store 
satte sin prägel på Frimurarorden. Han stupade senare stilenligt som fältmarskalk 
i den preussiska armén. 

Sedan Keith lämnat Sverige avstannade logearbetet. Att frimureriet kunde 
missbrukas för världsliga ändamål vittnar turerna kring general Keith om. Risken 
att det unga frimureriet skulle förknippas med intriger var inte obefintlig. En som 
var mer frimurare till namnet än till gagnet var Carl Gyllenborgs bror Fredrik, 
frihetstidens kanske främste partifunktionär. Fredrik Gyllenborg var en skrupelfri 
broder som kunde utnyttja frimureriet för politiska syften och egen vinning. Vid 
tiden för Keiths sejour hade Gyllenborg ansvaret för Frankrikes korruptionskassa; 
enligt von Fersen var han ”upphovsman till många kabaler” (intriger). 

Frimureriets syfte var ”sann vänskap mellan människor” och moralisk förädling 
av individen. Inom en loge hade alla en plikt att hjälpa sina medbröder, att upplysa 
dem om ordens höga syften och bidra till att skapa endräkt och frid i samhället. 
Men människan är en skröplig varelse, och bakom logernas slutna murar gavs 
möjligheter att infiltrera, intrigera, smida ränker mot en oönskad regim och knyta 
vänskapsband för andra syften än frimurarnas ideella. 

1740-talet var inte precis någon guldålder för det svenska frimureriet, snarare 
en tid av svåra födslovåndor. I själva verket arbetade logerna utan fullmakt från 
vare sig England eller Frankrike. För samtiden stod det naturligtvis klart hur det 
hemliga logeväsendet kunde missbrukas och hur det missbrukades, hur exempelvis 
en lycksökare, en partigängare kunde verka för egna syften under frimureriets 
täckmantel och hur en jakobitisk general och rysk provinsialmästare kunde utnyttja 
en frimurarloge i Sverige i det storpolitiska spelet. 

De negativa tendenserna till trots kände majoriteten av frimurarpionjärerna av 
allt att döma stolthet att tillhöra ett sällskap med ädla syften. Till de positiva dragen 
hör att man ville leva i harmoni med staten. Ledande frimurare som Tessin och von 
Höpken borgade för att det hemliga sällskapet inte var en samhällsomstörtande 
maktfaktor utan en mondän kulturyttring i takt med tiden.

En epokgörande händelse i landets historia var arvprinsen Gustafs födelse 1746. 
Regering och riksdag kunde andas ut. Lovisa Ulrika, Sveriges utvalda kronprinsessa, 
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hade äntligen och lyckligen nedkommit efter ett tidigare missfall. För frimurarna 
var den lyckliga nedkomsten också en begivenhet av stor dignitet. Som en hyllning 
till den nyfödde blev den tidigare nämnda medaljen då slagen. Den är Sveriges 
första frimurarmedalj. 

Slumpen kunde inte ha valt en bättre tidpunkt. Landet genomled ett gigantiskt 
militärt fiasko, tronföljdsfrågan hade orsakat splittring i befolkningen och de 
ledande politikerna hade just hämtat sig efter general Keiths komprometterande 
intrigspel. 

Prinsens födelse gjorde det möjligt att åter höja blicken mot horisonten. Den 
gav också frimurarna ett efterlängtat tillfälle att ge sig till känna offentligt och 
med emfas betona sin framtidstro och den verkliga innebörden av det hemliga 
sällskapets ideologi. Nu kunde man spela ut det humanistiska kortet, tron på 
vetenskap, kultur och bildning. Bakom utspelet stod – som inskriften på medaljen 
lyder – frimurare bosatta i kungariket Sverige. De ville visa att de kände sig delaktiga 
i den kosmopolitiska rörelsen. De svenska frimurarledarna som nu trädde fram i 
ljuset var män i staten och välkända kulturpersonligheter. Frimureriet var etablerat 
på allra högsta nivå i samhället. Prinsens födelse blev ett första genombrott för det 
namnkunniga samfundet i Sverige.

”Och det vart ljus” är det frimureriska budskapet på medaljens åtsida som visar 
en uppgående sol. Det grannlaga uppdraget att gravera hade på ett mästerligt sätt 
utförts av den erkänt skicklige medaljören Daniel Fehrman. Medaljen präglades i 
silver men arvfurstens exemplar i guld.

Vid presentationen hölls ett bombastiskt tal i tidens stil av Anders Johan von 
Höpken, en retorikens mästare. I sitt tal knyter han stora förhoppningar till den 
blivande konungen och ser honom som en efterföljare till Minerva, bildningens, 
vetenskapernas och konsternas beskyddarinna, vilket också förde tankarna till 
prinsens mor. Höpken var blivande partiledare för hattarna och kanslipresident, han 
var en av initiativtagarna till Vetenskapsakademien – för övrigt den som tillförsäkrade 
akademien kunglig legitimation – och senare till Vitterhetsakademien. 

Som en kuriositet till den lyckliga händelsen kan parentetiskt fogas att Höpken 
40 år senare (13 mars 1786) fick ett långt brev från Gustaf III angående hans beslut 
att bilda en ny akademi. Några korta citat visar kungens uppskattade känslor för 
Höpken:

”Herr Greve von Höpken, Ni är våra akademiers fader och försvarare av vårt 
språks renhet, och Ni kan till alla dessa titlar lägga, att Ni är grundare av den 
första akademien som inrättades i Sverige och den äldste medlemmen av den andra 
akademien. – Låt oss nu gå över till min nya akademi, vars förste ledamot jag 
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hoppas att Ni vill bli, liksom Ni 
säkerligen kommer att bli dess 
mest förtjänte. Jag avser den 
uteslutande för det svenska 
språket, och jag vill att den skall 
syssla med vältalighet, poesi, den 
historiska stilens renhet, att den 
skall skriva ett lexikon liknande 
den franska akademiens.---” 
(övers. fr. franska Gunnar von 
Proschwitz)

Den första frimurar medaljen 
som Höpken presenterade 1746 
är ett utsökt vackert arbete. 
Bland 1700-talets fri murar-
medaljer söker den sin like. 
Slumpen skulle foga det så, att 

en medalj också präglades efter mordet på Gustaf III och efter en insamling bland 
frimurarna. Gravören den gången var själv frimurare; han hette Carl Gustaf och var 
son till 1746 års gravör Daniel Fehrman.

Ingen av de frimurare som 1746 ställde sig bakom uppvaktningen av kronprinsparets 
förstfödde kunde väl ana att högstdensamme under hela sin tid som konung skulle 

spela en ledande roll som en 
beskyddare och prokurator för 
det namnkunniga sällskapet.

”TANTO NUMIN I ” (Av stor gudomlig nåd).
Den nedre texten på medaljens från-
sida lyder i översättning: I kunga riket 
Sverige bosatta frimurare slog denna 
medalj till minne av arvprins Gustafs 
efterlängtade och lyckliga födelse.

Medaljens åtsida bär inskriften ”ET EXTITIT LUX” (Och 
det vart ljus). Både den uppgående solen och schackmönst-
ret är utmärkande symboler för frimureriet. 
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Varför blev Gustaf III frimurare? Scheffers roll?

Eminenta frimurarpionjärer som Axel Wrede-Sparre och Carl Fredrik Scheffer 
hade recipierat redan i tjugoårsåldern. Att kungariket Sveriges tre prinsar i unga 
år skulle initieras i det namnkunniga sällskapet borde vara naturligt, i synnerhet 
som frimurarna i Sverige sedan länge var lojala rojalister. Detta torde åtminstone 
ha varit Scheffers bestämda mening.

De kungliga bröderna tycks för egen del inte ha tvekat; de blev frimurare och 
det under en mycket dramatisk period i Sveriges historia. De skulle i sinom tid ta 
över ledningen av det kosmopolitiska samfundet i vårt land. 

Det råder dock delade meningar om den exakta tidpunkten för Gustafs inträde 
i frimureriet. De yngre bröderna lär ha blivit antagna i en loge under Scheffers 
ledning hösten 1770. Om Gustaf inte deltog vid detta tillfälle torde han ha recipierat 
hösten 1771, då som konung i en loge arrangerad på slottet av prins Carl. Den 8 
november påbörjade han tillsammans med Scheffer den viktiga resan i politiskt 
syfte till Paris och återkom till Stockholm i maj 1771. Adolf Fredrik hade avlidit 
i februari. Säkert är att Gustaf på hösten samma år, alltså ganska snart efter 
tronskiftet, åtog sig att vara det namnkunniga sällskapets beskyddare. 

Varför valde Gustaf att träda in i ett exklusivt och hemligt sällskap som i vida 
kretsar var så kontroversiellt, som var förföljt av misstro, nedgörande kritik och på 
sina håll skoningslös hetsjakt? Och varför gjorde han det samtidigt som en statskupp 
var under uppsegling och en despotisk regim i antågande?

Gustaf själv har förklarat att han lät sig upptas för att hans far Adolf Fredrik varit 
medlem. Att de svenska frimurarnas stormästare också råkade vara hans guvernör 
och mentor under de viktiga ungdomsåren torde inte ha varit utan betydelse. Scheffer 
vittnade om, och imponerades av, den unge prinsens begåvning, receptivitet och 
talanger. Det är långt ifrån säkert att Gustaf alls hade blivit frimurare eller omfattat 
frimureriet på det sätt han skulle komma att göra, om han inte under de viktiga 
ungdomsåren och tidiga mannaåren haft Scheffer i sin omedelbara närhet. 

Det är väl ingen förflugen tanke att de kungliga bröderna lockades av frimu-
reriet av samma skäl som de flesta andra av tidens frimurare. Det sobra engelska 
klubbfrimureriet hade som vi berört ovan på fransk botten utvecklats till en 
aristokratisk riddarorden med ståtligt ceremoniel, en uråldrig historia, djupa 
hemligheter och kosmopolitiska tankar.

Då Scheffer en gång i tiden kom hem från sin ministerpost i Paris hade han 
haft två roller att leva med i en sorts symbios. Som politiker i den absoluta toppen 
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och som hängiven högste broder inom frimureriet, eller som termen lydde, 
landsstormästare. 

Som en av ledarna i hattpartiet fick han den maktpåliggande uppgiften att 
bli kronprinsens guvernör. Bakgrunden till denna utnämning var att motverka 
drottning Lovisa Ulrikas politiska ambitioner. Lärarbytet blev ett hårt slag för den 
tioårige kronprinsen, som blev sjuk på kuppen. 

Redan som kronprinsessa hade Lovisa Ulrika intrigerat målmedvetet för att 
stärka kungamakten. Hon var inte för inte den despotiske Fredrik den stores syster. 
När vissa kretsar inom hovet 1756 planerade sin statskupp, låg det nära till hands 
för de ledande inom hattpartiet att se drottningens finger bakom komplotten. 
Regeringen vidtog då en serie resoluta åtgärder för att markera var makten i Sverige 
låg. Kuppmakarna med rikets främste greve, Erik Brahe, i spetsen avrättades och 
kungaparet förödmjukades så långt möjligt.

Carl Fredrik Scheffers namn är i svensk historia nära förknippat med den roll han 
från och med nu skulle spela som lärare och rådgivare till kronprinsen, sedermera 

Gustaf III, Fredrik Adolf och Carl vid den tid då bröderna recipierade som frimurare. Alexander 
Roslins kanske mest betydande verk från 1771. 
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Gustaf III. Uppgiften att utbilda en överbegåvad och något egensinnig tronföljare 
lämnades inte åt vem som helst. Särskilt inte under en tid då Sveriges öde avgjordes 
av ”riksens maktägande ständer”. De styrandes pedagogiska budskap till kronprins 
Gustafs guvernör var övertydligt: den unge tronföljaren skulle skolas in som ”konung 
över ett fritt folk”, och all böjelse för envälde skulle utrotas ur hans sinne.

Frågan är om den kategoriska instruktionen följdes av de prominenta män som 
i tur och ordning var prinsens huvudlärare, först Carl Gustaf Tessin och Olof von 
Dalin, sedan Carl Fredrik Scheffer.

Under Scheffer som guvernör var kronprinsen omgiven av ett lärarlag av 
informatorer och kavaljerer, bland dem överhovpredikanten Göran Schröder 
i kristendom och Samuel Klingenstierna i matematik och fysik. Det frihetstida 
statsskickets ideologi hade högsta prioritet och var det övergripande målet. Men 
som ofta i historien och politiken löpte utvecklingen i väg i en annan riktning än 
vad beslutsfattarna hade tänkt sig. I kulturellt avseende blev lärarnas insatser dock 
av bestående värde. Gustafs tro på vitterhet, humanism och upplysning var ett arv 
från åren på skolbänken. 

Både Tessin och Scheffer hörde till högaristokratins spetsar, de hade som ovan 
nämnts varit beskickningschefer i Paris, de var typiska kosmopoliter och ägde 
en förtrogenhet med fransk kultur och franskt kulturliv utan motstycke, de var 
ledande hattpolitiker och riksråd, Tessin dessutom kanslipresident, det vill säga 
regeringschef; båda var profiler inom frimureriet. Inom svenskt kulturliv i alla 
dess former gjorde de insatser av in i våra dagar bestående värde, det gäller särskilt 
Tessin. Dalin intog en särställning som samhällsdebattör, rikshistoriograf och 
språkförnyare. Men som inbiten rojalist blev han avskedad av hattregeringen, som 
med kraft slog vakt om den gällande författningen. 

Scheffer hade som kronprinsens lärare en nyckelroll och tog sin uppgift på 
största allvar. Men på grund av stor arbetsbörda fick mycket undervisning skötas 
genom brev, som till glädje för eftervärlden är bevarade. I den Gustavianska 
samlingen i Uppsala finns ett tidigt brev från guvernören till den elvaårige 
prinsen. Texten skvallrar om att frimuraren och kosmopoliten Scheffer håller i 
pennan. Tankegången i brevet kunde vara hämtad som en pedagogisk variant ur 
Andersons konstitutionsbok eller Ramsays oration. Den svenska översättningen 
(av Gunnar von Proschwitz) lyder: 

 ”- - - En dag kommer Ers Kunglig Höghet att se och förstå, att
 lyckan består varken i storhet eller i storslagenhet, inte ens i 
 auktoritet, som Furstar tycker vara så betydelsefull, utan man
 måste söka den och man finner den endast i lugnet; denna 
 själsfrid kan aldrig finnas utan mildhet och medmänsklighet, utan välgärningar 
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och alla de sociala dygder, som kommer oss
 att älskas av dem som vi har att leva med. ---” 
(UUB F 514)

På våren 1758 lanserade Scheffer ett pedagogiskt projekt som mottogs med stor 
entusiasm av prinsen, som tidigt brann för teater och ceremonier. Uppgiften var att 
skapa ett ordenssällskap med stadgar, stormästare, ritual och kostymer.

Tolv år gammal skrev Gustaf alltså stadgar till tre ordenssällskap. I den första 
stadgan för bågens och kogrets orden skriver han i den högtidliga ingressen: 
”Beaktande att alla människor är jämlika av naturen, även om det finns de som är 
rikare än de andra, är det inte tillbörligt att glömma de plikter, som de ömsesidigt 
har gentemot varandra, och följaktligen bör de rika människorna av hela sin förmåga 
hjälpa dem som är fattiga och olyckliga. Det är också mitt skäl för att instifta 
denna orden”. Att Gustaf behållit dessa skrivövningar livet ut och att de finns bland 
hans efterlämnade papper tyder på – som Erik Lönnroth uppmärksammat – att de 
betydde mycket för honom. De osjälviska intentionerna är ett ideal för en upplyst 
prins och medborgare.7

Dessa didaktiska övningar i ordensväsen vore otänkbara, om inte under en 
frimurares varsamma ledning. Det finns ett samband mellan den unge prinsens 
tankar och den typiska frimurarretorik som vi känner från Ramsays oration och 
som Scheffer var så väl förtrogen med. 

Hertig Carls gode vän, Claes Julius Ekeblad, har gjort en del snusförnuftiga 
reflexioner om hovlivet på Drottningholm: ”När alla människor hade gått och lagt 
sig, gick vi upp till prins Carl, som hade ordnat en reception i Sing-Sing-orden. 
Prins Gustav blev medlem. Ordenshemligheterna vill jag inte avslöja, men jag vill 
anteckna ett drag hos kronprinsen, vilket fyllde oss alla med glädje och förtjusning. 
Själva ordenstecknet är prytt med en S-formig slinga, och då man intages som 
medlem, bör man kyssa det märket. När det nu räcktes fram till kronprinsen, sade 
han: – Jag kysser det med nöje, därför att S är första bokstaven i prinsessans namn, 
hennes som jag skall gifta mig med!” (9 juli 1766)

Till den unge elevens favoritläsning hörde Voltaires epos Henriaden. ”Henrik IV:s 
karaktär skildras med den stora skönhet och den kraft som utmärker författarens 
snille” (övers. von Proschwitz), skrev Gustaf till Scheffer i juli 1760. Voltaire hyllar 
Henrik IV som en förkämpe för religiös tolerans, endräkt och försoning efter 
ett långt inbördeskrig. Ämnet var kontroversiellt med tanke på att Henrik lagt 
grunden till det kommande franska enväldet. När Gustaf var 17 år kunde han 
recitera Henriaden utantill. Den gamle Voltaire brast i gråt när han fick veta detta, 
rapporterade ambassadören Creutz hem.
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Frimuraren Gustaf III – en epilog

Redan under sin livstid var Gustaf III älskad och hatad. Vad man än tycker om 
kungen – och om honom går åsikterna ständigt isär – har det rått enighet om att 
han var en ”osannolikt verksam person, som lade sig i allt, ville behärska och sätta 
sin prägel på så mycket som möjligt, leva med i allt som hände omkring honom 
och som han ansåg värdefullt.”125 Dessa egenskaper visade han prov på, också som 
frimurare. 

Frimurarna Carl Gustaf Tessin, Anders Johan von Höpken och Carl Fredrik 
Scheffer tillhörde av födsel den gamla karolinska ämbetsadeln. De bidrog i hög 
grad till att forma 1700-talets politiska och kulturella liv. Och de satte alla som 
oförvitliga och lysande kulturcelebriteter sin prägel på det svenska frimureriet under 
frihetstiden. De gav därmed i offentlighetens ljus en positiv, men också utpräglat 
högaristokratisk bild av den kosmopolitiska frimurarkulturen.

Gustaf III:s regeringstid är en lysande epok i den svenska kulturhistorien. 
Konungen var också i tysthet djupt engagerad i det kosmopolitiska frimureriet. 
Med honom inleds ett nytt skede inte bara i landets utan också i frimureriets historia, 
den upplysta despotismens tid. Efter att ha konstaterat detta får vi förvisso inte för 
frimurarnas del underskatta kontinuiteten från frihetstiden, från Scheffers och 
Eckleffs kreativa dagar. 

Det ligger i sakens natur att mycket av det som hände i det omgivande samhället 
i form av statskupper och krig i Sverige, revolutioner i Amerika och i Frankrike, 
påverkade och utmanade frimureriet. Kungen var inte bara frimurarnas överhuvud, 
han var också statschef med växande problem. Oppositionen från adeln blev 
allt hätskare. Där fanns också en och annan frimurare, som t.ex. Claes Fredrik 
Horn. I sin svenska text till Verdis Maskeradbalen har Erik Lindegren fångat den 
antirojalistiska stämningen kring Horn:
  
  ”Horn, Anckarström och De sammansvurna:
  Ädla skuggor och vördade fäder,
  Sveriges adel Dig kallar tyrann.
  Hat och hämnd åt varandra sig gläder,
  Ursvensk frihet förtrampas ej kan.”

Under hela sin regeringstid var Gustaf III de svenska frimurarnas prokurator och 
höge beskyddare. Men i den mycket omfångsrika litteraturen om kungen får man 
söka länge för att belägga hans relation till frimureriet. De belägg man finner är 
dock fragmentariska och kopplas mestadels till hans politiska visioner. Gustaf står 
som frimurare helt i skuggan av sin bror hertig Carl, som å andra sidan beskrivs 
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som en löjeväckande ordensvurm. Det är först när man systematiskt närmar sig det 
primära källmaterialet som bilden av Gustaf som frimurarfurste tonar fram. Man 
blir överraskad av bredden och djupet i hans frimureriska gärning.

Statssekretaren Elis Schröderheim som stod kungen nära kan vittna om hans roll 
som frimurare. Gustaf III ”omfattade frimureriet med mycken uppmärksamhet och 
följde det stundom med verklig iver”, skriver han. Enligt allmänheten avspeglade 
detta bara hans ”håg för ceremonier, hans nyfikenhet och fåfänga”. Själv säger 
sig Schröderheim däremot vara ”övertygad att han därmed trodde sig förena 
verkliga kunskaper”.126 Ritualer och ceremonier tilltalade den erkänt skicklige 
dramaturgen Gustaf, men Schröderheim betonar särskilt det som frimurarna kallar 
”den konungsliga konsten”. Gustaf har vittnat om att han i frimureriet har kunnat 
uppleva ”andakt utan att höra sarkasmer”. 

Schröderheim som själv var hög frimurare måste anses mycket vittnesgill när 
det gäller kungens seriösa syn på frimureriet. Med honom dryftar Gustaf ofta 
frimureriska angelägenheter, och för honom har han det största förtroende. Så 
här kan det låta i ett förtroligt brev: ”Jag har uti allt detta låtit min penna löpa och 
pålägger Eder vid den dyra ed, Ni mig vid min kröning svurit, vid den ännu dyrare, 
vi Tempelherrar oss svurit – att ej härav göra något bruk, åtminstone aldrig låta 
märka, att den idén kommit ifrån mig eller runnit upp i mitt sinne.”127

Sveriges alla frimurare fick 1774 uppleva ett vaktombyte. Hertig Carl tog över 
posten som landsstormästare efter Scheffer och som Storkapitlets ordensmästare 
efter Eckleff. Den svenska frimurarscenen kom från och med nu att domineras av 
de kungliga bröderna. Som ordens prokurator agerade Gustaf mestadels i tysthet 
och i samförstånd med brodern Carl, Fredrik Adolf inte att förglömma. Inte så få 
historiska skribenter har förutsatt en politisk klyfta, ett maktspel, mellan Gustaf 
och Carl. Den bilden kan ifrågasättas. Källmaterialet pekar i en annan riktning. 
Det visar att det rått enighet mellan dem i frimureriet, liksom i politiken och för 
den delen också i familjeangelägenheter, där dock Carls notoriskt dåliga ekonomi 
och hans kvinnoaffärer tidvis vållat Gustaf bekymmer.

Trots hertig Carls mycket starka ställning inom frimureriet efter 1774 lämnade 
Gustaf inte ifrån sig det yttersta ansvaret för orden. Han var inte bara prokurator till 
namnet. Det var exempelvis han och ingen annan som den 15 mars 1780 i egenskap 
av Sveriges konung installerade Carl som ordensmästare i den IX. Frimurare 
Provinsen, som teoretiskt också inneslöt frimurare i bland annat Ryssland och 
Baltikum. I närvaro av frimurarbröder och undersåtar från hela landet beklädde han 
personligen sin bror med hermelinsmanteln. Ur Gustafs synpunkt var installationen 
en statlig angelägenhet. Detta var en kraftfull markering från tronen eftersom Carl 
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var projektets upphovsman. Gustaf hade i denna fråga – en av de viktigaste i det 
svenska 1700-talsfrimureriets historia – uppvaktats av Carl Fredrik Scheffer.

Under Gustaf III:s tid fick frimureriet i Sverige för första gången känna på rejäl 
samhällskritik. Måltavla för ordens belackare var en trend i tiden, den i vissa kretsar 
omhuldade ordensmysticismen. Både samtid och eftervärld skulle visa sitt förakt 
för detta fenomen som huvudsakligen var knutet till hovet och kretsen kring hertig 
Carl. Men en generalisering låg nära till hands. Kritiken sammanföll också med 
den allt hätskare adelsoppositionen mot despotismen. 

Den kritik som riktades mot ordensväsendet i allmänhet av t.ex. Paijkull och 
Kellgren har Gustaf haft lättare än hertig Carl att tolerera. Den samtida kultureliten, 
liksom den välinformerade allmänheten, anade måhända inte att kungen var lika 
engagerad i Frimurarorden som i Vitterhetsakademien och Svenska Akademien. 

Tidens ordensmysticism hade från början väckt Gustafs nyfikenhet men han 
blev till slut alltmer skeptisk och kallsinnig till det ockulta. Hertigarna Carl och 
Fredrik Adolf var mer ambivalenta. Kungen agerade således personligen mot 
frimurarmystikens främste profet Plommenfelt som också gjort sig skyldig till 
majestätsbrott. Plommenfelt fick i sittande kapitel sin vapensköld krossad; de 
andra profeterna fick en efter en lämna hovet. På kontinenten var magnetisören, 
alkemisten och andeskådaren Cagliostro det stora namnet inom mysticismen. I 
många högre kretsar såg man honom som ett universalgeni. På kungligt uppdrag 
avslöjade general Toll honom som bedragare. Med sitt agerande hade Gustaf avvärjt 
ett externt hot mot orden.

Inom frimureriet var begreppet etik ett nyckelord. Kungen ställde höga etiska 
krav på de frimurare som hade uppgifter i rikets tjänst. Han litade också på deras 
obrottsliga lojalitet. Vid behov utnyttjade han gärna befintlig kompetens inom 
frimureriet i kabinettspolitikens och statsnyttans tjänst. Inte minst gällde detta 
vid några dramatiska vändpunkter i vår historia. Statskuppen 1772 gjorde slut på 
frihetstiden. Med frimurarnas stormästare, greve Scheffer, vid sin sida satte Gustaf 
punkt för en epok. Inför ryska kriget rådgjorde han med Toll och Ruuth, båda 
aristokrater och höga frimurare. Statskuppen 1789 planerade Gustaf typiskt nog 
med ofrälse rådgivare och höga frimurare som rådmannen Lijdberg och biskopen 
Wallquist. Det kan naturligtvis ha varit en slump att kungen hämtade kompetenta 
rådgivare från Frimurarorden. Hur han än resonerade var orden en maktfaktor i 
samhället.

Även om orden i många avseenden fungerade som ett inofficiellt ämbetsverk 
var den inte bara ett medel att förverkliga politiska visioner. Gustaf var frimurare 
i själ och hjärta. Han hade redan i unga år visat stort intresse för ordensväsen, han 
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fick genom Scheffer del av det kosmopolitiska frimureriet och han skulle också 
personligen komma att fördjupa sig i den esoteriska dimensionen av frimureriet och 
däri finna andakt. Som pjäsförfattare skulle han också tränga djupt in i frimurarnas 
symbolvärld.

Frimureriets andliga innehåll kom redan tidigt att fängsla kungen. Redan i 
januari 1778 deklarerade han internt, att ju mera kännedom han fått om ordens 
ändamål desto mer hade hans ”tillgivenhet blivit förökad, i synnerhet som den 
var grundad på en sannskyldig Gudsfruktan och uppfyllandet av rätta Kristnas 
plikter”. ”Då täckelset omsider blivit borttaget,” hade han med glädje förnummit, 
att ”Fria Murare orden allenast varit en väg, en beredelse, en beprövning och ett 
skärm för den Lysande Tempelherreorden, som man allmänt trott vara för mer än 
400 år tillbaka förstörd och utslocknad”.128

Frimuraren Gustaf III visade tidigt intresse för Tempelherreorden. Det var 
under huset Holstein-Gottorp som tempelherrefrimureriet på allvar lyftes fram, 
samtidigt som det exploaterades av lycksökare och vållade ordensledningen be-
kymmer. De tröstlösa, ändlösa och resultatlösa turerna med Strikta Observan-
sen, Gustafs snabba reaktion på den habsburgske kejsarens förmenta planer, den 
nämnda installationen av hertig Carl i mars 1780, liksom Gustafs framgångsrika 
besök hos Charles Edward Stuart i Florens ingår som kungliga initiativ och utspel 
i den svenska tempelherretraditionens kronologi. Samtidigt som hierarkin inom 
orden förstärktes kan man, i varje fall från 1787, paradoxalt nog se ett inslag av 
ofrälse medlemmar i Storkapitlet i Stockholm.

Som prokurator för orden i Sverige inledde Gustaf III en lång kunglig tradition. 
I vissa ordenskretsar i Europa var han känd som en stor frimurarfurste. Själv satte 
han en ära i att bli den främste. Samtidigt som han respekterades, beundrades och 
vördades av sina trogna undersåtar och sin närmaste omgivning provocerade han 
sina fiender, ihågkomna av eftervärlden bland annat genom Verdis opera:

  ”Horn, Anckarström och De sammansvurna:
  En hjälte i Thalias rike
  Han tror sig vara Caesars like.
  Dock vi ha skrivit pjäsen:
  Teaterkungens fall.

Låt oss till slut mot bakgrund av 1700-talets kosmopolitiska frimurarkultur som den 
gestaltas framför allt i Chevalier Ramsays berömda oration försöka sammanfatta 
Gustaf III:s komplicerade roll som frimurare.
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Den unge Gustaf sökte sig aldrig till frimureriet. Det fanns i hans och hans 
bröders värld från unga år. Fadern, kung Adolf Fredrik, var frimurare, och modern, 
drottning Lovisa Ulrika, uppskattade det hemliga sällskapet som hyllade arvprinsen 
vid hans födelse och som inte minst uppvaktade med den storslagna gåvan till 
Stockholms föräldralösa och fattiga barn vid dottern Sofia Albertinas födelse. 
Kronprins Gustafs morbror, Fredrik den store av Preussen, var dominant på den tyska 
frimurarscenen. I hans unga värld fanns också spetsarna inom det kosmopolitiska 
sällskapet i Sverige, en Tessin, en Höpken och framför allt en Scheffer, män som 
han värderade högt. 

Men Gustaf var inte bara frimurare av födelsen och till namnet. Han erövrade 
frimureriet inifrån, han tog det till sig, levde sig in i det, fördjupade sig i det och satte 
sin prägel på det som den person han var och som kung av Sverige. Han lät sitt snille 
spela över hela registret för att tillägna sig allt det estetiska, etiska och esoteriska 
som hans tids frimurarkultur hade att erbjuda. I slutet av hans levnad framtonar 
bilden av en efter mänskliga mått mätt allsidig och nästan komplett frimurare, 
om sådana finns i sinnevärlden. Men detta positiva frimureriska eftermäle har en 
baksida. Frimuraren Gustaf III hade som vana att bruka det elitistiska nätverket 
för politiska syften för att förverkliga sina visioner. Å andra sidan hade han varit en 
medioker politiker om han försummat nätverkets potential och det humankapital 
av kompetens, sakkunskap och lojalitet som där fanns. 

*
Skottet på maskeradbalen den 16 mars 1792 satte punkt för en ytterst händelserik 
epok i det svenska frimureriets historia. Gustaf III överlevde skottet och revolutio-
nen kom av sig. Men när det obevekliga slutet närmade sig den 29 mars läste han med 
hög röst Fader vår och bad biskop Wallquist om välsignelsen. Hans kristna tro var 
uppriktig. Det är väl inte osannolikt att han på sin dödsbädd bar sitt frimurarkors 
innanför skjortlinningen.

Efter gammalt bruk skulle konungens minne högtidligen firas i allmän 
frimurarloge. I Göteborg beslöt frimurarna att hålla högtidsstunden den 3 oktober 
1792, eftersom Gustaf just den dagen 1788 hade räddat staden. Men på grund av 
den politiska turbulensen hölls denna högtidsstund först efter tre år i Stockholm. I 
kallelsen till alla stadens frimurarbröder hette det, att då ”täta skiften och händelser, 
som dessa senare åren så jämt med varandra omväxlat, icke förr lämnat oss nödigt 
lugn och rådrum, att vår förbindelse och plikt likmätigt i allmän loge tillbörligen 
fira Dess höga åminnelse, så har dock nu äntligen denna för vår erkänsla så dyrbara 
stunden infallit.”129
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I närvaro av den unge kungen Gustaf Adolf och hertig Carl höll friherre Schering 
Rosenhane högtidstalet. Gustaf III:s intresse och betydelse för frimureriet tolkades 
balanserat och neutralt. Det kan tilläggas att Rosenhane inte tillhört kretsen av 
frimurare kring kungen. Utanför den kungliga familjen var förmodligen Elis 
Schröderheim den som haft bäst insyn i Gustafs frimureriska tankevärld och 
kommit hans frimurarsjäl närmast, men Schröderheim hade sedan länge fallit i onåd 
hos förmyndarregeringen. Den gamle lika omstridde som spirituelle trotjänaren 
lämnade själv för övrigt jordelivet senare under året.

1746 hade frimurare boende i kungariket Sverige låtit slå en medalj för att fira 
arvprinsen Gustafs födelse. Det var den första frimurarmedaljen. Nu var det 1792. 
Den mest tragiska händelsen i det unga svenska frimureriets historia var ett faktum. 
Åter präglades en medalj. Denna gång för att eftervärlden skulle minnas frimuraren 
Gustaf III. Cirkeln var sluten. 

Glädjen och framtidstron från 1746 var nu förbytt i sorg och förtvivlan. ”Upproriska 
vapen omringade mästaren vid midnatt”. Han levde sårad 13 dygn och dog begråten 
”vid full middag den 29 mars”.
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Postskriptum – Frimurartraditioner från 1700-talets Göteborg

Gustaf III och hertig Carl hade under hösten 1788 mött ett vitalt frimureri i Göteborg. 
Här fanns sedan 1754 johanneslogen Salomon à Trois Serrures, sedan 1777 andre-
aslogen De tre Förenade Kronor och sedan maj månad 1788 Göta provinsialloge. 
Frimureriet hade därmed en stark ställning i staden och var organisatoriskt helt ut-
byggt. Dessa loger är också idag viktiga komponenter i det västsvenska frimureriet. 
Arvet från 1700-talet har mer än väl förvaltats. Dessutom har göteborgsfrimureriet 
berikats med två nya loger, där den ena för traditionen från Ostindiska kompaniets 
glansdagar vidare. 

När Carl Fredrik Scheffer som stormästare med stöd av sin franska fullmakt 
gav patent för en första loge hade kompaniet redan fullbordat 36 expeditioner till 
Kanton. Seglationen på Kina var en spektakulär och etablerad institution i den 
handel och sjöfart som bedrevs främst från Göteborg. Men som modern forskning 
(Kristina Söderpalm) visat levde man i Göteborg på 1700-talet inte bara eller ens 
huvudsakligen på den ostindiska sjöfarten. Till handeln med järn och trä kom i 
mitten av seklet den stora sillrushen med all kringverksamhet. 

Som globalt projekt är Ostindiska kompaniet förknippat med Sveriges kulturella 
och ekonomiska historia, för att inte tala om Göteborgs historia. Särskilt under 
andra och tredje oktrojen drog staden till sig utländska handelsintressen, framför allt 
från holländsk och brittisk sida. Mer och mer kom kompaniet att betraktas som en 
integrerad del av själva staden. I denna miljö hade det kosmopolitiska frimureriet alla 
möjligheter att lyckas. Bland kompaniets profiler märktes prominenta göteborgare 
som Alströmer, Chalmers, Holterman, Sahlgren med flera. På mer än ett sätt har 
de lämnat spår efter sig, inte minst som donatorer. Man möter många av dem också 
i frimurarsamfundets annaler.

Det göteborgska frimureriet påverkades i hög grad av kompaniets närvaro i staden. 
Mer än tjugo tjänstemän, åtta kaptener och styrmän samt ett tjugotal sjöofficerare 
recipierade under åren 1759 -1787 som frimurare i johanneslogen i Göteborg. Det 
stora intresset för frimureri inom kompaniets domäner födde tanken på egen loge 
som skulle kunna arbeta även när svenska frimurare vistades i Kanton. Med tanke på 
att kompaniet var en av landets största arbetsgivare med ibland nära tusen personer 
samtidigt anställda, utgjorde gruppen frimurare en försvinnande minoritet. Detta 
minskade dock inte möjligheterna att starta loge. Det finns dokumenterat ett levande 
intresse för filantropi bland bröderna:

”Vid Frimurare Sällskapets sammankomst ombord på skeppet Adolph Friedrich, 
den 14 oktober 1785, insamlades för Göteborgs Frimurare Barn Hus, en summa av 
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ett hundra pesos fortes, vilka överlämnades till brodern Blix att å vanliga villkor, 
utlåna på bodemarie (lån mot säkerhet i fartyg och last), för Frimurare Barn Husets 
räkning.”

Under ledning av superkargören Johan Adolph Smedberg, som blivit frimurare 
i Stockholm 1 773, anhöll några av Kompaniets tjänstemän hos Stora Landslogen 
att få grunda en johannesloge i Kanton. För initiativtagarna var det naturligtvis en 
högtidsstund när hertig Carls beslut blev känt:

”Den S:t Johannes Loge, som i Canton bliver byggd, skall, till skillnad från 
andra Loger, uppnämnas efter Wår högtälskade Gemål, Hennes Kungl. Höghet 
Hertiginnan av Södermanland och bära namn Elisabeths-Loge.” 

Logen skulle sortera direkt under Stora landslogen i Stockholm, men anmäla 
löpande ärenden ”till den i Göteborg inrättade Stora provinsiallogen”. Tanken var 
att den skulle arbeta när svenska handelsskepp låg i Kantons hamn. I första hand 
skulle frimurare som var embarkerade på skeppen kunna bevista mötena men andra 
personer i besättningarna skulle också kunna recipiera i de tre johannesgraderna.

Logen Elisabeths första sammanträde ägde rum den 20 september 1788. Ordförande 
mästare blev superkargören Johan Adolph Smedberg ”så länge han i Kina vistas”. 
Logen fungerade mer eller mindre lyckosamt fram till 1805. Avsaknaden av bevarade 
protokoll kan tyda på problem. Tillvaron ombord och i land i Kanton var långt 

Frimurarna i Göteborg delar årligen ut stipendier till unga, lovande musikstuderande som gärna ger 
prov på sitt kunnande.
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ifrån riskfri vilket det bevarade källmaterialet visar. Tillvaron var mycket osäker 
men samtidigt fanns bland frimurarbröderna omtanken om nästan. På julafton 1795 
hade lagts fram en extra teckningslista ”Till en frivillig gåva till de fattige”. Här 
antecknade sig bland andra fem bröder för smärre belopp ”att betala i Göteborg 
vid lycklig hemkomst”. I och med att Ostindiska kompaniets verksamhet avtog, 
upphörde också logen Elisabeths arbeten.

Men minnet av logen i Kanton har länge vårdats i Göteborg. I februari 2006 
återuppväcktes logen Elisabeth, nu i det gamla Ostindiska kompaniets hemmahamn, 
samtidigt som ostindiefararen Götheborg III, den nybyggda repliken, kommit 
halvvägs på sin rutt till Kanton. Den nya johanneslogen är en viktig milstolpe i 
göteborgsfrimureriets historia.

Sedan Gustaf III:s dagar fanns också, som ovan nämnts, i Göteborg ett andre-
asfrimureri eller som det också brukar kallas skotskt frimureri. När andreaslogen 
De tre Förenade Kronor stiftades 1777 blev direktören i Ostindiska kompaniet Pat-
rik Alströmer dess förste ordförande. Det var därför ytterligare en stor händelse 
i göteborgsfrimureriets historia, när Frimurarordens högsta ledning lät instal-
lera en andra andreasloge, Lejonet och Kronan. Sedan 1934 verkar andreaslogen 
Birger Jarl i Skövde. Därmed har den västsvenska provinsen tre andreasloger. 

Frimurarordens lokaler i Göteborg inryms sedan 1806 i den gula byggnaden på Södra Hamngatan.
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Inom provinsen finns johannesloger också i Vänersborg, Skövde och Borås samt 
ett stort antal brödraföreningar. Endast i Göteborg är en kapitelloge verksam där 
de högsta graderna ges.

Traditionen från 1700-talet förs alltså vidare på bred front. Till den traditionen 
hör också det vackra ordenshuset som sedan mer än 200 år pryder stadsbilden. 
Ursprungligen hade frimurarna problem att finna en ändamålsenlig lokal. Att verka 
ostört var ett nödvändigt krav. Av olika skäl tvingades man flera gånger byta lokal 
men verksamheten kunde ändå bedrivas i kvarteren kring Stora Hamnkanalen. 
Drömmen att komma under eget tak väcktes tidigt. 

I december 1784 kunde Patrik Alströmer på sammanträde i johanneslogen 
meddela att bröderna Johan Peter och Niclas Holterman erbjudit sig att på sina 
tomter vid Holländaregatan – nuvarande Drottninggatan – bygga ”sådana rum, 
som kunna vara tjänliga och tillräckliga för Logen, ävensom för Skotska Logen och 
högre Grader”. För att lindra de årliga hyreskostnaderna planerade man att hyra ut 
sina lokaler i andra hand dels till övriga loger i frimureriet och andra ordenssällskap, 
dels ”vid tillfällen av Concerter, Assembléer med mera”. Den 1 april 1788 hölls det 
första sammanträdet i de nya lokalerna.

I maj 1794 blev det bekant att handlanden Niclas Holterman var beredd att sälja 
huset som byggts för Frimurarordens räkning. Pehr Dubb lade fram en finansplan och 
en överkommelse träffades, en viktig händelse i historien om göteborgsfrimurarnas 
lokaler; man hade kommit under eget tak. 

Den 20 december 1802 drabbades Göteborg av en katastrofal brand. Elden 
bröt ut tidigt på morgonen i ett hus vid Kyrkogatan och spred sig blixtsnabbt. 
Området mellan Södra och Västra Hamngatorna samt Vallgraven ödelades totalt. 
Domkyrkan och 178 hus, däribland Frimurarlogen, gick upp i rök. Nästan tre tusen 
personer blev ställda på bar backe; förlusterna beräknades till 100 tunnor guld; antal 
omkomna är okänt.

Efter ett intensivt arbete och många turer under ledning av Pehr Dubb och 
Jacob Sahlgren lyckades man förvärva de tomter vid Södra Hamngatan och 
Drottninggatan som än idag tillhör Frimurarsamhället; under åren 1804 – 1806 
restes det nya ordenshuset under enastående uppoffringar från frimurarbröderna 
i Göteborg. Den 20 december 1806 höll johanneslogen sin första sammankomst 
i den nyuppförda byggnaden. Andreas- och provinsiallogerna flyttade in under 
loppet av 1807.

Under mer än två hundra år har frimurarna i Göteborg slagit vakt om sina 
traditioner från 1700-talet. 


