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Efter årets General Konvent tar
en ny arbetsperiod sin början.
En period som pågår till fram till
nästa General Konvent år 2010.
Det finns många uppgifter att ut-
föra. Stora arbetsinsatser  kom-
mer att krävas av oss. Såväl för
valda ämbetsmän som bröderna
ute i Templen. Vi som valts till
det nya, utökade Stor Tempel
Mästare Rådet saknar inte upp-
gifter. Vi har redan samlats en
gång sedan Konventet. Arbetet
har börjat.

En viktig uppgift är arbetet
med våra medlemmar. Att knyta
till oss, utbilda och behålla
medlemmar är mycket viktigt.
Grunden lades av det tidigare
STMR. Zonträffar genomfördes
under år 2006. Avsikten var att
fokusera på medlemmar.

Det handlar också om eko-
nomi. En ekonomigrupp har star-
tat sitt arbete. De som har hand
om  Templens ekonomi skall
träffas. Vår redovisning skall ses
över. Vidare väntar vi på ett nytt
medlemsregister. Det skall bli till

efterlängtad hjälp för våra sekre-
terare och våra ämbetsmän.

Samarbete
Utbildning i vårt inre arbete,
med ritualer, ceremonier och
ordenskunskap ligger framför
oss. Våra norska bröder har star-
tat detta arbete. Vi skall dra nytta
av deras erfarenheter.

Framtiden handlar om samar-
bete. Den handlar också om att
fördela arbetsuppgifterna. Vi har
resurser i våra medlemmar. Det
handlar om att utnyttja dessa.
I våra olika råd finns stor  kom-
petens inom olika områden.
Medlemmarna är en stor resurs.
Genom att ta vara på dem kan vi
lyckas.

Stor Tempel Mästare Rådet har
för avsikt att ha nära kontakt
med våra Tempel. Detta tänker
vi att göra främst genom våra
Provins Kapitel Mästare Råd.

Vi skall, mina bröder, ta vara
på vår samlade kompetens.

Anders Wiking, Stor Mästare Anders Wiking, Stor Mästare.
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Forskning osäker om tiden för Jesu födelse
Julen är en stor kristen högtid.
Det har sagts många gånger.
”Stor” har den dock inte alltid
varit, varken för kristenheten, af-
färsvärlden eller som kulturföre-
teelse. För den urkristna försam-
lingen var påsken den verkligt
stora högtiden. Jesu födelse bör-
jade man så småningom att in-
tressera sig för och högtidlig-
hålla. Hela Jesu liv och gärning
började komma i fokus och in-
förlivades nu i ett mer ordnat
”kyrkoår”. Aposteln Paulus ord
fick lyskraft: ”Gud vare tack för
hans outsägligt rika gåva.” (2 Kor
9:15). Julen blev gåvornas stora
högtid nummer ett. Och i vårt
århundrade hemmets och famil-
jens stora helg (”Och när ljusen
skall tändas därhemma.....”)

Firar inte Jesu födelse
”I dag (25 december) har en
Frälsare fötts......”.

”I dag har en Frälsare fötts åt er, han är Messias Herren”. Luk. 2:11

Föddes vår Frälsare verkligen
den dagen? Det vet vi inte, inte
med säkerhet. Historieforsk-
ningen har haft stora svårigheter
att finna säkra hållhakar för
fastställandet. Däremot har man

haft lättare kunnat spåra tiden
för Jungru Marias bebådelsedag,
den 25 mars. Sedan var det lätt
av naturliga skäl, att ana tid-
punkten för Jesu födelse. ”När ti-
den var inne sände Gud sin Son
i världen”. (Galat. br. 4:4).

Den kristna kyrkan firar alltså
inte Jesu födelse - och har aldrig
gjort det – utan Jesu Kristi fö-
delse, att han, Guds Son, kom
till vår plågade värld, till vår
frälsning och eviga salighet.

Detta är ett världshistoriskt
faktum, som ligger långt bortom
vetenskapens räckvidd! Vi får
alla ta till oss julens budskap i
ödmjuk tro.

Ära vare den Evigt Store Mäs-
taren, nu och alltid. Amen.

Jovisst. En sak till: GOD JUL!

Thure Ydreborg, kyrkoherde
KN RT Hermes, Karlskrona

Sedan ett antal år arrangeras
”Ljus i Alingsås” med ljussättare
från hela världen. I år ägde detta
evenemang rum från den 29
september till 31 oktober.

Många i Alingsås vet inte vad
TRO-triangeln på ett hus bety-
der. Men nu blir det annorlunda.
Huset, där VT Bonitas har sina
lokaler, har många namn i folk-
mun. Nu ska detta skyltas upp
ordentligt med ”Palladium-
Gården” i en båge, triangeln i
mitten och därunder Tempel Rid-
dare Orden. Huset var med i en
av installationerna, belyst med
blått ljus. Detta kommer för-
hoppningsvis att bidra till mer
uthyrning av lokalerna.

Upplyst tempellokal ska öka uthyrning
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Bröder från RT Molay i Ängelholm
lade grunden till Tempel i Malmö

Under de första årtiondena av
1900-talet grundades de flesta
av vår Ordens Tempel. Gre-
gorius i Malmö instiftades 1907
och firade den 6 oktober 100 år.
Till jubileet hade bröder från 12
Tempel i Sverige,  från Kiruna i
norr till Trelleborg i söder samt
från två Tempel i Danmark, in-
funnit sig.

Under det inledande IG-mötet i
RT Gregorius lokal blev det
trångt men högtidligt. Stor Mäs-
taren i Stor Templet för Sverige
och Finland Anders Wiking de-
lade ut Eklundsmedaljen i silver
till broder Ulf Hansson för hans
arbete i Orden.

Vid den efterföljande banket-
ten hölls högtidstalet av Högste
Stor Mästaren Eric Lundqvist.
I sitt tal framhöll han bland an-

nat att för 100 år sedan hade
många av bröderna visioner och
framtidstro. Men i dag när anta-
let medlemmar i Orden minskar
är det lätt att bli pessimistisk.

– Det ska vi inte bli utan tänka
i nya banor och se möjligheter i
samhället som nu är annorlunda.
Det gör att vi måste arbeta på
nytt sätt för att fånga intresse hos
nya bröder.

Eric Lundqvist gav en intres-
sant bakgrund till mannen bak-
om namnet Gregorius. Denne
var en kyrkofader som genom
sitt liv och gärning även stäm-
mer bra på Ordens arbetssätt.

”TR-klubb”
Därefter lämnade tre bröder i RT
Gregorius en intressant historik
om Templet där de blandade år-
tal och händelser med ”nutids-

historia” om skiften på kungatro-
nen och födelseår för statsmän
och artister.

Så här började det i Malmö:
Några bröder som tillhörde RT
Molay i Ängelholm bildade en
”klubb” i Malmö för att genom
den lägga grunden till ett kom-
mande Tempel. Klubben hade
skrivna klara regler för att vara
med på dess möten.

1907 den 9-10 augusti var det
Stor Tempel möte i Ängelholm.
Dagen efer grundades Gregorius.

Sekreteraren  RT Molay skriver
den 11 augusti i medlemsmatri-
keln att elva bröder från Malmö
nu ingår i det nya Templet Gre-
gorius i Malmö. Bland dessa var
broder August Malmsten, som
blev Templets förste Mästare. Se-
dan växte antalet bröder till över
150 i mitten av 1960-talet. Men
sedan dess har antalet medlem-
mar minskat till idag under 40.

Freskmålningar
De första åren var Templet tvun-
get att ha allt större lokaler och
man har därför bytt lokal tre
gånger. Sedan 2003 är man i för-
hyrda lokaler på Kungsgatan,
vilka är i lämplig storlek för da-
gens Tempel.

Det kan nämnas att brodern
och konstnären Emil Hansson
gjorde vackra freskmålningar i
en av de tidigare lokalerna.
Dessa kunde man inte ta med
sig. Men broder Nils Lilja kopie-
rade dem så att de idag pryder
Tempelsalen.

En annan stor sak är att redan
1912 bildades ett damsällskap i
Templet. Dess arbete har hela ti-

HSM Eric Lundqvist (t.h.) överlämnade till RT Gregorius M Tommy Nilsson som gåva en
lerhäst, kopia av de kända kinesiska lerstatyerna och gjorde en liten jämförelse om ålder.

Forts på nästa sida

�
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Hissnande uppdrag för
nyvalde Stor Mästaren

den betytt mycket för Templet
både i praktisk hjälp och med
ekonomiska bidrag.

1947 bildade RT Gregorius en
Utpost i Trelleborg. Utposten in-
stiftades som Invignings Templet
S:t Nicolaus 1949 och upphöj-
des till Väpnare Tempel 1972.

Under banketten underhöll
”Glada kvartetten” med sång
och musik. Till sist kom uppvakt-
ningarna från gäster och insam-
lingar. Genom samarbetet med
VT S:t Nicolaus och RT Knud
Lavard i Köpenhamn kan RT
Gregorius leva vidare och för-
hoppingsvis även få nya bröder.

Sten Lindgren
(text och foto)

� Forts från föregående sida

Ett av Anders Wikings första
uppdrag som nyvald Stor Mäs-
tare var att inviga den nya hiss
som installerats i RT Veritas lo-
kaler i Borås. Installationen av
hissen, som länge varit ett sam-
talsämne, skedde i samband
med ett IG-möte den 6 septem-
ber.

Under sommaruppehållet har
aktiviteten varit stor i huset vid
Yxhammarsgatan i Borås. Den
nya hissen, som egentligen är en
påbyggnad av den redan tidigare
befintliga, ger bröderna möjlig-
het att ta sig nästan ända upp till
matsalen utan att begagna trap-
porna.

Två nya ”hållplatser” har ska-
pats. En strax utanför Tempel-
salen och en i klubbvåningen
några trappsteg från matsalen.

Många bröder har varit med
och jobbat med hissfrågan. Men
främst är det tre bröder som gjort
det tunga arbetet, Per Friestedt,
Björn Wennerberg och Stig Ga-
brielsson.

Eklundmedaljen i silver
Invigningen skedde i samband
med ett IG-möte den 6 septem-
ber. På det mötet fanns ytterli-
gare ett par högtidliga program-
punkter. Dels fick broder Anders
Gustafsson Eklundsmedaljen i
silver,   för sin insats som Temp-
lets mångårige Ceremoni Mäs-
tare och   för sin funktion som
vaktmästare och fastighets-
förvaltare.

Ytterligare en Eklundsmedalj,
den här gången i brons, fann sin

Ur hissen kom han med saxen i högsta hugg, Stor Mästare Anders Wiking, för att klippa
invigningsbandet. Ett band som med bravur hölls uppe av Per Friestedt och Björn
Wennerberg.

ägare. Det var broder Stig Ga-
brielsson, som belönades för sin
stora insats i hisskommittén. (Att
inte övriga i kommittén utmärk-
tes berodde på att de redan var
medaljerade.)

Det var, med andra ord, ett ex-
tra högtidligt möte med  invig-
ning av en splitterny hiss och ett
par medaljörer.

Leif Danielsson

God Jul och
Gott Nytt År!
önskar vi alla tidningens läsare!

Redaktionskommittén:
Leif Lundqvist, Sven Lindblom
och Sten Lindgren
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Tempel Riddare Orden 120 år i Norden
minneshögtid vid Grännamonumentet

Den 26 oktober 1887 instiftades
Templet Alpha i Gränna som
blev det första Templet inom
Tempel Riddare Orden i Nor-
den. Nästan på dagen 120 år se-
nare, den 28 oktober 2007,
högtidlighölls minnet av denna
händelse med en ceremoni vid
monumentet i Södra parken i
Gränna i närvaro av bland annat
flera ledamöter i Det Högsta Rå-
det, medlemmar i RT Mineva i
Jönköping med damer samt en
del tillresande bröder.

Högtiden inleddes med en guds-
tjänst i Gränna kyrka, där HSM
Eric Lundqvist predikade. Kyrko-

herde Hans Lundin hälsade väl-
kommen och framhöll att han
var glad över att Tempel Riddare
Orden valt att inleda sin
jubileumshögtid just i Gränna
kyrka. Under gudstjänsten berät-
tade bröderna Gunnar Gyllborg
och Carl-Gustaf Petersson kort
om Tempel Riddare Orden. Bro-
der Nils -Erik Magnusson, även
han tillhörande RT Minerva
medverkade med solosång.

Mera musik blev det sedan
deltagarna, efter kyrkkaffe som
serverades inne i kyrkan, samla-
des vid Tempel Riddare Ordens
monument i  Södra parken. Sex
hornmusikanter från RT Minerva

inledde ceremonin. Mästaren i
RT Minerva Esse Kidén hälsade
välkommen och lämnade ordet
till bröderna Gunnar Gyllborg
och Carl-Gustaf Peterson som
berättade om hur Emil O Johans-
son kom att ta initiativet till bil-
dandet av Nordens första Tempel
Alpha i Gränna, som var verk-
samt i tio år. Emil O Johansson
var medlem i IOGT-logen i
Gränna som bildades 1886. Han
hade flyttat till Gränna från
Amerika där han var medlem i
Tempel Riddare Orden.

Grännamonumentet
Bröderna Gyllborg och Peters-
son, som båda är och har varit
mycket aktiva medlemmar i
Tempel Riddare Orden i över 50
år, berättade även lite om monu-
mentet i Södra parken som till-
kom genom en insamling bland
Templen i Skandinavien.

Monumentet, som är ritat och
konstruerat av arkitekten Folke
Berg från Borås, utfördes i granit
av Peterssons stenhuggeri i
Gränna. Petersson var bror till
den kände Grännabon Tage
Grännfält som var med medlem
i RT Minerva.

År 1938 stod monumentet
klart och kunde avtäckas i sam-
band med firandet av 50-års-
minnet av Tempel Riddare Or-
dens införande i Sverige den 10
juli. Under arbetet med monu-
mentet inmurades i maj detta år
ett skrin i sockeln. Skrinet som är
av bestående metall innehåller
bland annat medlemsmatrikel
för 1935, register, ett exemplar
av Ordens 50-årsskrift, exemplar
av svenska, danska och ameri-
kanska TR-bladet, Gränna Tid-

FHCM Gunnar Gyllborg och FM Carl-Gustaf Petersson, båda från RT Minerva berättade
bland annat om Grännamonumentets tillkomst.
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ning och uppgifter om monu-
mentets tillkomst.

Kulturnämndens ordförande i
Jönköpings kommun Inger Gus-
tavsson var speciellt inbjuden
och i sitt tal harangerade hon in-
ledningsvis Gunnar Gyllborg för
hans kulturella gärning. Hon
menade att kultur betyder själs-
lig odling och framhöll den bety-
delse många ideella föreningar
har för kulturen. Därför tyckte
hon att det kändes rätt att vara i
Gränna och på detta sätt hylla
Tempel Riddare Orden för den
kulturgärning som dess medlem-
mar och sympatisörer har utfört
och fortfarande utför, inte minst i
Jönköpings kommun.

Utdelning av OPK
Högtiden avslutade med att
HSM Eric Lundqvist och Stor
Mästarna för Sverige och Finland
och för Norge och Island Anders En blåssextett i RT Minerva spelade under ceremonin vid Grännamonumentet.

Kulurnämndens i Jönköpigs kommun ordförande Inger Gustavsson medverkade vid
högtiden till minne av Tempel Riddare Ordens införande i Norden för 120 år sedan.

Wiking och Jens Dövik tillsam-
mans med M i RT Minerva Esse
Kidén lade ner en krans vid mo-
numentet. Allra sist sjöngs så

Härlig är jorden till ackompanje-
mang av blåssextetten.

Dagen innan firandet av 120-
årsjubileet hölls IG-möte i RT
Minerva under närvaro av
DHR:s arbetsutskott. Vid mötet
utnämndes Wilhelm Raattamaa
till Ordens Patriark efter femtio
års medlemskap. Tre bröder, Bo
Schöier, Axel Olofsson och Göte
Öberg hedrades med Eklunds-
medaljen i silver.

Vid brödramålitden efter mötet
överlämnade CM i RT Minerva
Bo Almquist en svartvit film till
HSM Eric Lundqvist, Filmen är
tagen i Gränna 10-11 juli 1938
vid invigningen av Gränna-
monumentet. I filmen syns såväl
Stor Mästaren för Sverige, Oskar
Eklund som Supreme Grand
Recorder (Högste Stor Kansler)
John Sloan från USA.

Vem som tagit filmen är okänt.
Men förmodligen var det en av
RT Minervas bröder. Filmen hit-
tades för en tid sedan i en trä-
låda på vinden i RT Minervas lo-
kaler i Jönköping. Bo Almquist
har nu låtit överföra den svartvita
16 mm filmen till cd.

Leif Lundqvist (text och foto)
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Vid RT Minervas IG-möte den 17
januari i år invigdes inte mindre
än tio nya Tempel Riddare.

– Visst blev det ett långt möte.
Men det var det värt, tycker RT
Minervas Mästare Esse Kidén.

De tio nya bröderna kommer
från den numera nedlagda Kors-
riddarorden och dess Borg
Excelsior i Jönköping. Borgen
Excelsior var Korstriddarordens
största lokala avdelning. Utöver
Borgen i Jönköping hade orden
även säte i Stockholm, Göte-
borg, Malmö, Linköping, Borås,
Trollhättan och Vadstena.

– Mot slutet var vi inte så
många medlemmar kvar. Vi hade
hög medelålder och svårt att re-
krytera nya bröder. Därför beslu-
tade vi att lägga ned orden, för-
klarar Karl-Erik Hübner som un-
der åren 1991-1999 var Ordens-
mästare (motsvarande Stor Mäs-
tare) och som är en av de som i
januari recipierade i Tempel Rid-
dare Orden.

Elva tidigare Korsriddare
recipierade i  RT Minerva

Han berättar att Korsriddar-
ordens ritualer och idéinnehåll i
mycket överensstämmer med
Tempel Riddare Ordens. Med-
lemmarna avgav bland annat
nykterhetslöfte och tysthetslöfte.

– I några avseenden hade vi
strängare krav än Tempel Rid-
dare Orden, bland annat när det
gäller den kristna synen. Våra
ritualtexter var hämtade direkt
från olika bibelrum.

Bjöds in till Templet
När Tempel Riddarna i RT Mi-
nerva fick klart för sig att Borgen
i Jönköping skulle läggas ned
bjöd man in alla korsriddarna till
information om Tempel Riddare
Orden och visade dem runt i
sina lokaler. Vid adventshögtiden
som bröderna i RT Minerva firar
tillsammans med sina damer,
bjöds korsriddarna in en andra
gång då tillsammans med sina
damer.

– Vi hade några bröder som
var dubbelanslutna. Därför kän-

de vi till att Korsriddarorden
hade ett likartat idéinnehåll som
Tempel Riddare Orden, förklarar
RT Minervas Mästare Esse
Kidén.
Vid första träffen anmälde tre
korsriddare sitt intresse av att bli
medlemmar i Tempel Riddare
Orden. Därefter fick RT Minerva
ytterligare intresseanmälningar
från för detta korsriddare.

Vid RT Minervas IG-möte den
17 januari recipierade alltså tio
bröder från Korsriddarorden i
Invigningsgraden. Vid nästa
möte recipierade ytterligare en
före detta korsriddare och ytterli-
gare tre är på gång.

– Vi är mycket tacksamma för
att vi fick möjlighet att komma
med i denna gemenskap, säger
Thore Johansson, som var siste
Mästare i Borgen Excelsior.

Mötestrogna
Thore Johansson berättar att
korsriddaren inte hade någon
egen lokal och den enda dag
som stod till buds för dem i de
hyrda lokalerna var fredagar.
Men för många är fredagar en
”helig” dag som är vikt för famil-
jen. Detta var också en orsak till
att allt färre medlemmar var ak-
tiva och till svårigheterna att re-
krytera nya med medlemmar.

För bröderna i RT Minerva har
de nya medlemmarna inneburit
ett ”lyft”.

– Dessa bröder är mycket
mötestrogna och några av dem
har också fått uppgifter som
tjänstemän i Templet, berättar
Esse Kidén.

Leif Lundqvist

Några av de före detta korsriddarna som recipierat i Tempel Riddare Orden tillsammans
med M i RT Minerva Esse Kidén. Fr.v. Reine Leicht, Thore Johansson, Esse Kidén, Karl-
Erik Hübner och Sigvard Andregård.
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RT Gregorius svarade för
URG-möte i Köpenhamn

Måndagen den 8 oktober var det
URG möte i Danmark mellan de
tre samarbetande templen RT

Mästaren Tommy Nilsson RT Gregorius (t.v.) tillsammans med recipienden Tommy Johansson.

Det Högsta Rådet
och

Stor Tempel
Mästare Rådet
tillönskar alla bröder

och deras familjer

God Jul
och

Gott Nytt År!

Vebomarks Blåbandsförening
har av Utposten i Lövånger till-
delats ett stipedium på 2 000
kronor för det nykterhetsarbete
föreningen uträttar inom den för-
samling där Utposten är verk-
sam. Det var i samband med ett
Miljöutpostmöte som Sändebu-
det Åke Hägglund överlämnade
stipendiet till ordföranden i blå-
bandsföreningen Christin Dahl-
gren. Vid detta möte hedrades
också Albert Magnusson, som är
medlem i Utposten, med Ek-
lundsmedaljen i brons. Denna
delades ut av Mästaren i Utpost-
ens överordnade Tempel, RT
Sirius i Skellefteå, Thure Johans-
son.

Stipendium till
Blåbandsförening

Gregorius och RT Knud Lavard  i
Köpenhamn samt VT S:t Nico-
laus i Trelleborg.Det var RT Gre-
gorius som svarade för detta
möte som leddes av dess Mäs-
tare Tommy Nilsson. Även Mäs-
taren i RT Knud Lavard Flem-
ming Jensen och Mästaren i VT
S:t Nicoluas Esbjörn Jonsson
tjänstgjorde vid mötet.

Recipiend denna gång var re-
daktör Tommy Johansson från RT
Gregorius. Han uttryckte stor
glädje över att nu kunna recipiera
i sjunde graden. Hans arbete som
journalist i Malmö med kvällsar-
bete under många år har medfört
att det varit svårt för honom att
delta i Templets möten.

Lax från Trelleborg
Resan från Malmö gjordes ge-
mensamt i buss som kördes av
en av Trelleborgsbröderna. De
mötesansvariga från Malmö
hade åkt över tidigare för att för-
bereda gradgivningen. Efter mö-

tet samlades man i den vackra
matsalen i den fastighet i cen-
trala Köpenhamn där RT Knud
Lavard har sina möten.

Det bjöds på lax som Mästaren i
Trelleborg, Esbjörn Jansson, hade
ordnat och som bröder i Köpen-
hamn serverade. Med denna gång
från Malmö var även en tillrest
broder från RT Malmen i Kiruna.

I samband med brödramål-
tiden höll RT Gregorius Mästare
Tommy Nilsson ett tal till recie-
pienden och påpekade att
Malmötemplet har uppgifter för
honom när han nu gått i pen-
sion. Tommy Johansson tackade
egna och övriga bröder för att de
varit med honom denna kväll.

Det var en fin stämning runt
borden och de danska bröderna
uppskattade besöket från de
skånska granntemplen. Efter en
trevlig samvaro var det tid att ta
bussen över bron och hem till
Skåne igen.

Text o Foto Lars Bergqvist
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Det var många förslag och lös-
ningar som diskuterades innan
beslutet att bygga ett Stamhus
för Tempel Riddare Orden blev
klart. Stamhuset invigdes i no-
vember 1929. Vad är då 1922
dvs. för 85-år sedan? Jo, det året
bildades Ordens fastighetsbolag.
Under förra seklets början var
aktiviteterna stora för att skapa
ett stamhus för vår Orden.

Den 27 oktober 1904 registrera-
des Byggnadsföreningen Con-
cordia u.p.a. Ett antal bröder
tecknade sig för att betala ett
visst belopp varje månad. Lägsta
belopp var fem kronor per må-
nad och det högsta som förekom
var 40 kronor. Man kalkylerade
med att 100 bröder skulle bidra
med 300 kronor. Inom en treårs-
period skulle 30 000 kronor
samlas in för att kunna starta en
byggnation.

Tyvärr uppnåddes inte det
uppsatta målet. På grund av
dödsfall, avflyttning från Stock-

Fastighets AB Concordia 85 år
ägare till  Stamhuset i Stockholm

holm, ekonomiska trångmål med
mera var det insamlade beloppet
1908 endast 14 620 kronor.
Flera medlemmar sade upp sina
tillgodohavanden och kapitalet
sjönk år efter år.

År 1919 föreslogs på RT
Concordias Mästare Råd att ett
fastighetsaktiebolag med RT
Concordia och enskilda med-
lemmar som delägare skulle bil-
das. Aktiebolagsmodellen hade
den fördelen att en gång inköpta
andelar inte kunde sägas upp.
Kapitalet förblev orubbat och
varje andel blev tillskott till kapi-
talet.

Beslut om Stamhus
Önskan att Orden skulle ha ett
stamhus blev mycket tydlig vid
Stor Tempel mötet i Göteborg
1923. På förslag från Malmö-
bröderna beslöts att Tempel Rid-
dare Orden skall ha och äga ett
stamhus i Stockholm. Vid samma
Stor Tempel möte beslöts att Stor
Templet ur egna fonder efter

”råd och läge” skulle bidra med
kapital.

En viktig del i kapitalanskaff-
ningen var den minnesfond som
bröderna vid Stor Tempel mötet i
Kalmar 1920 överlämnade till
Oskar Eklund inför dennes 60-
årsdag 1921. Fonden som på
Oskar Eklunds beslut fick nam-
net Labor Omnia Vincit-fonden
Oskar Eklunds eget valspråk.

Av någon anledning blev bola-
get inte omedelbart registrerat.
Innan bolagsbildningen var klart
inköptes fastigheten Drottning-
gatan 104 för 220 000 kronor.
Köpet gjordes av bröderna P Stu-
rén och C. J. Tillman, i uppdrag
vilka sedan bolagsbildning var
klar överlät fastigheten till det
nya bolaget. Det visade sig att
den nybyggnad som skulle ske
på gårdsutrymmet och inrymma
ordenslokalerna inte var tillräck-
ligt stor för att uppnå de önskade
utrymmena, så därför såldes
fastigheten 1926.

24 lägenheter
Samma år inköptes fastigheten
Kammakargatan 54-56 till ett be-
lopp av 150 000 kronor. De
gamla fallfärdiga byggnaderna
(idag skulle de K-märkas) revs.
Bolagsstyrelsen gav broder bygg-
mästaren Per Liljeqvist att rita
huset. Sedermera blev det även
Liljeqvist som blev ansvarig
byggherre. Byggkostnaden be-
räknades till 850 000 kronor.
Fastigheten inrymmer 24 lägen-
heter av olika storlekar, ordens-,
sällskapsutrymmen för RT Con-
cordia samt Ordens tillbehörs-
expedition.

Stamhuset invigdes den 27 no-

Detta hus revs 1929 för att ge plats åt Ordens Stamhus på Kammakargatan i Stockholm.

Forts på nästa sida

�
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Utnämningar
OPK: Assar Östlin, RT Verdandi,
Sundsvall, Bengt Söderström, RT
S:t Erik, Uppsala, Holger Hägg,
Rune Arvidsson, VT Oscarsborg,
Oskarshamn, Karl-Bertil Karls-
son, RT Umeborg, Umeå, Sven-
Åke Anderberg, RT Excelsior,
Kristianstad, Erland Berggren,
Göte Lundgren, RT S:t Lauren-
tius, Linköping, Gunnar Elfsti-
gen, Harald Björnetun, Gösta
Appelqvist, RT Knape, Udde-
valla, Stig Kroon, Anders Wike-
hult, RT Felicia, Göteborg, Sven
Dan Almqvist, RT S:t Sigfrid,
Växjö, Stig Hyltman, RT Balder,
Halmstad, Gösta Nilsson, VT
Bonitas, Alingsås, Wilhelm
Raattamaa, RT Minerva, Jönkö-
ping, Ingvar Söderberg, Ingmar
Fredby, RT Wästmannia, Väster-
ås, Nils Engström, RT Manhem,
Gävle, Lennart Johnsson, RT
Fidelitas, Åmål, Stig Martinsson,
RT Hermes, Karlskrona, Gösta
Lundgren, RT Concordia, Stock-
holm, Sven Östlin, RT Ariel, Fa-
lun.
EMS: Folke Dellenvall, Evert

Nya medlemmar
RT  UMEBORG,  Umeå
Robert Westerlund

RT BALDER, Halmstad
Ove  Jonsson, Falkenberg

RT MOLAY, Ängelholm
Tony Ekblad, Marieholm

RT MÄSTER OLOF, Örebro
Uno Ekström

RT SIRIUS, Skellefteå
Göran Nyström

RT CONCORDIA, Stockholm
Peter Persson, Nacka

RT BRÖDERNA, Boden
Gösta Eriksson

RT S.T SIGFRID, Växjö
Staffan Svensson, Annerstad

vember 1929. Fastighetens 80-
årsdag får vi återkomma till.

Fastighets AB Concordia ägs
till 60 procent av Stor Templet
för Sverige och Finland och 40
procent av RT Concordia.

Styrelsen
Lennart Brunesson, VT Magnus
Ladulås är styrelsens ordförande.
Övriga ledamöter är  FSM Jan-
Olof Nilsson, SM  Anders Wi-
king,  Erik Kjellberg VT Bonitas
samt Bo Högstedt, Kjell West-
ring, vice ordförande och Jan-
Olov von Wowern, RT Concor-
dia. VD i bolaget är  Mats Ljus-
berg, RT Concordia.

Mats Ljusberg

� Forts från föregående sida

Marcusson, Ove Nygren, RT
Idun, Hudiksvall, Lars-Erik Eriks-
son, Eric Engström, Max Håkans-
son, RT S:t Hans, Visby, Bo Lind,
RT Ariel, Falun, Karl-Anders
Isaksson, RT Bröderna, Boden,
Östen Albertsson, RT Umeborg,
Umeå, Carl-Jonas Franklin, VT
Furan, Lycksele, Karl Ferling, RT
S:t Johannes, Kalmar, Anders
Gustafsson, Jörgen Åkesson, RT
Veritas, Borås, Ulf Hansson, RT
Gregorius, Malmö, John Gus-
tavsson, Stig Bengtsson, RT Bal-
der, Halmstad, Göte Öberg, Bo
Schöier, Axel Olofsson, RT Mi-
nerva, Jönköping, Arne Johns-
son, Harry Mattsson, S Arne Gö-
ransson, RT Hermes, Karlskrona,
Leif Lundqvist, VT Oscarsborg,
Oskarshamn, Helge Kärrbrant,
VT Vårdkasen, Varberg.

RT Balder i Halmstad
Inbjuder bröder och damer till

90-årsjubileum
Lördagen den 19 april 2008

Samling kl. 17.00, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Program
Utdelning av musikstipendiet ”Oscar Mattsons minne” i Tempelsalen.

Kl 18.00 Bankett
Högtidstal, Historik, Underhållning, Eventuella uppvaktningar.

Avslutning i Tempelsalen.

Anmälan
genom inbetalning av kostnaden för högtiden, 250 kr till

Templets postgiro 10 90 20-8.
SKM Anders Östergren, senast den 19 mars 2008.

Ange namn, tempel, ämbete och grad.

Klädsel
HD/EHD med dekorationer, Damer valfritt.

Välkomna         Mästare Rådet
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Ny lokal invigd i Örnsköldsvik
nykterhetsrörelsen under ett tak

I Örnsköldsvik var det stor hög-
tid lördagen den 27 oktober. Då
invigdes nämligen en ny lokal
för RT Nordanskog.

Tempel Riddarna i staden har i
många år hyrt lokal tillsammans
med Odd Fellow och en del andra
ordenssällskap. Nu har emellertid
en förflyttning skett till IOGT-
NTO-föreningen Örnskölds sam-
lingslokal mitt i centrala staden.
Där finns sedan tidigare även AA
och IOGT-NTO:s kamratkedja
samt expeditionslokaler för både
IOGT-NTO och NBV.

Den högtidliga invigningen av

den nya lokalen leddes av Vice
Stor Mästaren,  Mästaren i Sveri-
ges Norra Provinskapitel Per
Fredheim, Sundsvall. Till sin
hjälp hade han bland andra
Stor Under Mästaren, Mästaren
i RT Umeborg Henry Forsgren.
Tillsammans med bröder från
Sundsvall och Umeå bildade de
Templets Mästare Råd och för-
rättade invigningen av den nya
lokalen enligt Odens ritual. RT
Nordanskogs egna bröder fick
sitta och lyssna och ta emot
gratulationer innan de fick in-
träda i sina ordinarie roller un-
der det följande IG-mötet.

VSM Per Fredheim hade också äran att få dela ut STICG-insignerna (nionde graden) för
sista gången enligt den gamla ritualen till  Tommy Olofsson, som är RT Nordanskogs
Mästare, och Algot Viklund.

Nytändning
Per Fredheim uttalade förhopp-
ning om att den nya lokalen ska
föra med sig ett avstamp för
ökad rekrytering i Örnsköldsvik.
Han gladdes över att hela nyk-
terhetsrörelsen i staden nu finns
samlad under ett tak och utta-
lade en förhoppning om nytänd-
ning för Templet. Han framförde
också Stor Templets hälsning och
önskan om framgång.

M Henry Forsgren, Umeborg,
gratulerade också till den nya lo-
kalen som han fann mycket
lämplig för ändamålet. Han lo-
vade också att bröder från Umeå
skulle komma till Örnsköldsvik
vid receptioner under de kom-
mande åren.

David Sjöström, Ordens Patri-
ark och eldsjäl i RT Nordanskog,
fyllde 94 år i samband med in-
vigningen av den nya lokalen.
Han framförde ett varmt tack till
bröder i det egna Templet som
möjliggjort förflyttningen och
gästande bröder för deras hög-
tidliga närvaro. Dagen till ära
bjöd han sedan på måltiden för
cirka 35 bröder. I samband med
måltiden berättade Sven Lind-
blom och visade bilder från en
reportageresa i Palestina och Is-
rael med tonvikt på palestinier-
nas situation i Betlehem.

Sven Lindblom (text och foto)


