
Sjøfartsbyen Arendal førte mange frimurere til byen. Så, i 1895 tok 15 frimurere 
initiativ til å starte Arendals Frimurer Broderforening. Schnurbusch Hotell stilte en 
leilighet på fire værelser til broderforeningens disposisjon. Denne ble ominnredet til 
frimurerformål, noe som kostet det broderforeningen hadde av penger. Måltidene 
måtte inntas i hotellets spisesal i 2. etasje.

Her, som andre steder, vokste broderforeningen, og lokalene ble snart for små. Fra 
1919 leiet man lokaler i Hotell Phønix, og foreningens penger gikk nok en gang til 
innredning av lokaler. Samtidig søkte brødrene Den norske store Landsloge om å få 
opprette en St. Johannesloge i Arendal. Først måtte opparbeidet gjeld slettes. 
Brødrene tok seg av det, og den 13. september 1920 ble St. Johanneslogen 
 Fraternitas til de tvende Fyrtaarn innviet, med 63 brødre.

Logen hadde samme Ordførende Mester fra 1920 til 1950, noe som er ganske 
uvanlig. I 1934 ble han til overmål ordfører i byen, noe som skulle vise seg å 
være en lykkelig kombinasjon. Frimurerne fortsatte virksomheten i Hotell 
Phønix frem til 1940, da tyskerne tok bygningen. Logelokalene i hotellet ble 

ST. JOHANNESLOGEN 

Fraternitas til det 
tvende Fyrtaarn

Sørlandet 
Stewardsloge

Adresse: 
Vestregt.6, 4836 Arendal.

Huser idag: 
St.Joh.logen Fraternitas 
t.d.T.Fyrtaarn, Sørlandet 
Stewardloge, Sørlandet Kapitel  
Broderforening, Fiducia, med 
leietagere: Marialogen, RT Noreg 
St. Olav og Lions Club. 

Byggeår: 
1891 for Garver Madsen.
Kjøpt av logefellesskapet i 
1952,innviet 4 mai 1954 Ombygget 
i 1918, 1922, 1952, 1990 og 2002.

Arkitekter: 
Arkitekt G.Larsen (Opprinnelig 
bygning) Bredo Berntsen og Hans 
S. Fürst (Logeformål) Teatermaler 
Oliver Nerland utsmykning.   

Byggestil: 
1890 årenes byggestil i tegl, 
betong og puss.

Areal: 
Samlet gulvflate 1618 kvm. 
21 rom i 3 etasjer, inkl. Logesal  
for 104 personer og spisesal for 
104 personer.

Kong Freidrich den femtes bibel er 
et klenodium. Han regjerte fra 
1746 til 1766 og var konge da 
frimureriet kom til Norge i 1749, 
da han besøkte Norge. Han ble 
opptatt i loge St.Martin sammen 
med Grev Danneskiold Laurvig i 
1744,(Leopardens stifter) men 
hans medlemsskap ble forsøkt 
hemmeligholdt.

To bilder som viser gaver til logen 
og gaver fra logen. Den øverste er 
som pyntegjenstand å regne. De 
nederste var i høyeste grad 
nyttegjenstander. På hvert møte 
samles det inn penger til nødstedte. 
På disse bøssene er formålet angitt: 
Fattige børns bekledning.
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