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 H emligheterna inom ordenssällskapen 
har en lång historia. Från 1700-ta-
lets början bildas sällskap fristående 
från staten och med den förknippade 

kyrkan. Fria kristna grupper som herrnhutare 
och pietister samlades i syfte att vitalisera den 
kristna tron. Under 1730-talet bildas frimurar-

kung Adolf Fredrik ställde sig som beskyddare. 
Medlemmarna motiverades till moraliskt le-
verne utifrån bibliskt inspirerade passageriter. 
Frimurarordens umgängesformer blev möns-
terbildande för det europeiska sällskapslivet. 

-

-
riktat socialt och kulturellt engagemang. 

Vid 1700-talets slut fanns det frimurarloger i 
hela riket med dittills 4 300 upptagna medlem-
mar. Orden blev den dittills största föreningen i 
det förmoderna Sverige. På olika sätt förebådar 

-
hetens betoning av individens gradvisa trosut-
veckling genom helgelseläran, det sociala enga-
gemanget inom arbetarrörelsen och den direkt 
inspirerade ordensformen som förekom inom 
nykterhetsloger under Independent Order of 
Good Templars (IOGT). Kvinnliga och blandade 
ordenssällskap förekom under 1700-talet, de 
nu existerande större sällskapen tillkom under 
1900-talet, till exempel Rebeckaorden och Ma-
riaorden. 

En vanlig reaktion på hemlighetsmakeriet 
inom ordenssällskapen är att det förutsätter 

-

upphov till olika konspirationsteorier. På lokal-
planet är det inte ovanligt att den lokala tid-
ningen utpekar vilka politiker och präster som 
deltar i verksamheten. På ett nationellt och 
internationellt plan sprids vanföreställningar, 
både höger- och vänsterextrem propaganda som 
utpekar frimureriet som ett judiskt respektive 

VAD ÄR DET DÅ MAN DÖLJER? Ett sorts svar att de 
-

rarordens ritualer publicerades till exempel för 
första gången redan under 1740-talet. Och i of-

avvecklade sällskap från 1700-talet och framåt. 
Det kan röra sig om ritualer, tal och räkenska-
per. När man jämför hemligheternas innehåll 
inom de olika sammanslutningarna är de ofta 
förbluffande lika. 

Vi bör skilja på hemligheternas innehåll och 
deras form. För det hemlighållna motsvaras 
sällan av ett utvecklat lärosystem. Ordenssäll-
skapet har inget samhällstillvänt program som 
ett politiskt parti eller en kyrklig sammanslut-
ning. I stället ligger tonvikten på att genom 
olika passageriter att fostra den enskilde med-
lemmen moraliskt och religiöst. Ritualen och 
dess genomförande är själva kärnan i denna 
umgängesform. Och då tänker jag mig ritual 
i vid mening, det vill säga det rituella dramat 
men även måltiden som umgängesform. 

WILLÉN

På varje svensk ort finns ett eller flera ordenssällskap. Som organisa-
tioner är de offentliga, med öppna medlemsmatriklar och stadgar som 
andra föreningar. Samtidigt håller de sina inre verksamheter hemliga 
för utomstående. Marcus Willén gör ett försök att förstå varför.
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Den rituella leken är själva läran. Och 
i detta spel ingår för medlemmarna att klä sig 

-
verka under ritualens genomförande och att 
umgås belevat vid måltiden. 

HEMLIGHETSMAKERIET HAR, som jag ser det, tre 
funktioner: sociabilitet, diskretion och kultur-
arv. 

Hemligheten är en fråga om sociabilitet, det 
vill säga i vilken grad och på vilket sätt med-

sällskapet. Det handlar om att möta gruppens 
beteendemönster och förhålla sig till det. På så 
vis är bejakandet av de hemliga uppförandeko-

-

socialisering som för föreningens fortlevnad. 
En del av socialiseringen är medlemmarnas 

diskretion. Genom att lova att inte avslöja för 
utomstående vad man talat om under till ex-
empel middagen. Hemligheten blir här ett sätt 
att genom tillit skapa förutsättningar för en 
avspänd samvaro. Tvärtom vad som ofta påstås 

-
lemmar utan intern rekommendation, något 
som följer av behovet av nya medlemmar.

Bevarandet av sällskapens hemligheter 
handlar ytterst om kulturarv, en rituell praktik 
som överförs från generation till generation. 

nu över tid och rum. I logerummen används 

olika konstföremål som tillverkats utifrån säll-
skapets egna föreställningar och symbolvärld. 
Altare, svärd, ljusstakar, dräkter och annan 
rekvisita används för att i särskilt utformade 
logerum gestalta sällskapets legender och ini-
tiationsriter. Att hålla liv i dessa ofta estetiskt 
rikt utformade ceremonier skapar inte bara 
band över generationsgränserna. Det i nuet re-
producerade rituella skådespelet ger individen 
en upplevelse av historicitet, att det som sker 
äger rum på andra platser i världen eller har 
gjort det under tidigare århundraden.

Hemligheterna tycks vara en förutsättning 
för ordenssällskapens överlevnad. Hemlighe-

-
hålla gruppen, inte att undanhålla eller hem-
lighålla något obskyrt för eller att exkludera 
utomstående. Sällskapsordnarna är därigenom 
mötesplatser där den höviska samvaron, den 
rituella leken, och individens egen tolkning av 
symbolerna utgör själva hemligheten.

MARCUS WILLÉN är forskare vid Uppsala univer-
sitet och arbetar med ett projekt om retorik inom 
frimurarorden under 1700-talet.

På så vis är bejakandet av de hemliga  
uppförandekoderna – till exempel handslag, tecken  

och lösenord – en förutsättning såväl för medlemmens 
socialisering som för föreningens fortlevnad.
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