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”Tintin” hängde i en arm
på isbrant på Mount Everest

sid 8-9

Den 24 april upptogs äventyraren
Kenneth ”Tintin” Johansson som
Lärling i Utposten i Sjuhärad. Han
var då just hemkommen efter att som
ende svensk deltagit i en strapatsrik
tävling genom världens torraste öken
Atacama i Chile. ”Tintin” som enligt
planerna kommer¨ att recipiera i RT
Veritas i Borås, har också varit med
om en dramatisk upplevelse när han
klättrade i Himalaya, närmare bestämt Mount Everest.
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Stora krav på Templens Mästare
Detta år har startat med installation
av nya Mästare och invigningar av
nya lokaler. Våra nyvalda Mästare
möttes i Norrköping tillsammans
med ledamöter ur Stor Tempel
Mästare Rådet. Syftet var att gemensamt gå igenom Mästarens arbetsuppgifter. Mästaren i Templet
är en av våra allra viktigaste ämbetsmän. Han har stora krav på sig.
Han ansvarar för att Templet leds
enligt Ordens föreskrifter.
Vi har resonerat om våra
grundläggande arbetsuppgifter.
Om att hålla samman verksamheten. Om kunskap om Orden.
Om våra bröders engagemang.
Allra mest talade vi om Mästaren. Hans inställning och attityd. Vi har talat om ledarskapet,
om våra möten och om hur vi
måste nyttja våra bröders olika
kompetenser. Att Mästaren skall
vara ett föredöme för bröderna.
Vi skall ha kompetenta Mästare
och - hjälpa dem i deras arbete.
Nya lokaler
Sedan i höstas har vi invigt tre
nya lokaler i Sverige. I höstas
fick RT Nordanskog i Örnskölds-
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vik nya lokaler hos IOGT-NTO.
I januari invigdes lokalen i Visby.
RT S:t Hans finns nu i den tidigare Baptistkyrkan och helt nyligen flyttade RT Manhem in i Frimurarnas fastighet i Gävle. Vi
gläds alla över dessa tre nya lokaler. De är ändamålsenliga och
väl belägna. Lokalbytena innebär en stimulans i arbetet.
I april samlas delar av Det
Högsta Rådet och Stor Templen
till överläggningar i Norrköping.
På dagordningen finns gemensamma och övergripande frågor.
Vad blir det med de nya graderna? Om detta kan man läsa i
detta nummer av Tempel Riddaren. Det är som med alla nya projekt. 95 procent av arbetet blir
klart ganska fort – sedan tar det
minst lika lång tid med de återstående 5 procenten. I höst planeras
att en gradgivning skall ske i den
nya 12:e graden. Sedan följer resten allteftersom arbetet blir färdigt.
Det finns något att se fram
emot!
Anders Wiking
Stor Mästare

Anders Wiking.
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Fler bör klassa upp sig till
utvecklande absolutister
Bäste Broder – är du anonym
absolutist?
Innan motoriserade tåg och bussar fanns fraktade hästdragna
postdiligenser både post och
passagerare. När någon skulle
följa med erbjöds ibland första-,
andra- eller tredjeklassbiljetter.
Detta förvånade nya resanden
som fann att alla säten var lika.
Skillnaden märktes vid uppförsbackar, då den som valt första
klass fick sitta kvar, andraklasspassagerarna fick gå bredvid och
de som valt den billigaste biljetten fick hjälpa hästarna genom
att skjuta på vagnen.
Berättelsen frestar mig att jämföra bröder i samma Tempel,
även om biljettpriset (medlemsavgiften) i dessa är enhetligt.
Några av bröderna är anonyma
absolutister, betalar avgiften och
infinner sig när det är dags för
reception. De finns på vagnen
och är värdefulla på sitt sätt. Andra går på möten och kan som
medlöpande absolutister ibland
hjälpa till att bära stolar.
Den tredje gruppen är de ut-

vecklande absolutisterna, som
antingen i egenskap av tjänstemän deltar i mötets ledning, skriver protokoll, fixar program, serverar, sköter bokföring, bär sitt
TR-märke synligt i helg och
söcken, värvar medlemmar och/
eller deltar i nykterhetsdebatten.
Vi har haft ett nytt årsskifte i en
tid då alkoholbruket ökar och
tränger sig ner i åldrarna. Vi
måste bidra till att synas bättre
och skapa opinion för våra idéer
om helnykterhet som grund för
ett bättre samhälle. Fler behöver
lämna rollen som anonym eller
medlöpande absolutist och
klassa upp sig till utvecklande –
en progressiv grund för ett klokt
nyårslöfte att oftare och bättre
hjälpa till att skjuta på vagnen
för ett nyktrare och rikare
Sverige.
Stäng inte dörrarna! Tag plats!
Skjut på!
Med broderlig hälsning och tillönskan om F.S.V
THORE GÅRMARK,
OPK-broder i RT Wästmannia

Thore Gårmark.

Våra ligalag är våra medspelare
Ett lags mål är att vinna. Alla
nykterhetsrörelsens lag vill vinna
ett nyktrare samhälle och behöver därför samspela. Även om vi
primärt tillhör ett lag är det inte
fel att även tillhöra annat lag i
farmarligan.
Inom Tempel Riddare Orden
söker vi gärna medlemmar tillhörande andra nykterhetsorga-

nisationer och /eller kristna samfund. I logikens namn bör också
vi som Tempel Riddare, inom
våra egna eknomiska ramar, vara
medlemmar i sådana organisationer och därmed stärka de totala insatserna i det gemensamma målet att nå ett nyktrare
samhälle.
Många föreningar med rekry-

teringsproblem bör motverka
tendensen att när krubban är
tom bitas som hästarna och i
stället söka hjälpas åt att broderligt dela den begränsade fodermängden.
Thore Gårmark
RT Wästmannia
3

Nya grader kan ge ökad aktivitet
Vid General Konventet i Växjö
beslutades om flera ändringar i
Tempel Riddare Ordens lag.
Bland annat tillkommer två nya
grader. Det Högsta Rådet har
kommit långt i arbetet med att
utforma de nya graderna och
med en översyn av de första åtta
graderna.
Stor Templets Inre Cirkel Grad
(IX) är flyttad dit namnet säger,
till Stor Templen. Det är en nyskriven grad, och alla bröder i
STG kommer efter en viss tid att
kallas till reception.
Högsta Templets Grad (X) är som
namnet säger lagd till Det Högsta Templet och är en ny grad
med innehåll från den tidigare
STICG. Alla bröder kommer efter
en viss tid i STICG att kallas till
reception. Det är i denna grad
Ordens pedagogiska system skall
avslutas.
Högsta Templets Inre Cirkel
Grad (XI) är den första av två
hedersgrader. Ritualen är ny,
men innehåller en del från den
tidigare HDG-ritualen. Högsta
antal bröder i graden är 243 st.
Heders Graden (XII) är Ordens
högsta grad, med högst 81 bröder. Detta är en helt ny grad,
med en nyskriven ritual.
Då det är de två första av ovanstående grader som berör de
flesta, koncentrerar vi oss på dem.
Nya titlar
Bröderna i den nya Stor Templets
Inre Cirkel Grad, STICG, kallas
Utvalde Komturer och bröder
som recipierat i Högsta Templets
Grad, HTG, kallas Stor Komturer, Riddare av det Röda Kors.
Vad händer med de nuvarande
Stor Komturerna?
De behåller självklart sin titel,
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men för att kunna bli Riddare av
det Röda Kors och ta emot de nya
insignier som hör till, måste de
uppfylla två krav. För det första ska
de deltaga i ett receptionsmöte i
den nya STICG. Därefter ska de
recipiera i HTG. Det är alltså viktig att nuvarande bröder Stor Komturer, så snart som möjligt deltar i
ett möte i nya STICG. innan de
kan kallas till reception i nya tionde (X) grad.
Vad händer med de nuvarande
Utvalde Stor Komturerna?
De nuvarande USK och innehavare av tionde grad, ca 135-140
bröder kommer att få ett brev
med information om vilka regler
som gäller. Det främsta kravet är
att de ska vara med på ett möte i
nya STICG, IX grad och ett möte
HTG, X grad.
Nya graddekorationer
Det blir delvis nya graddekorationer. För att mottaga dessa ska
man recipiera i respektive grad.
Principen är att ingen ska tilldelas
några graddekorationer utan att
ha recipierat i graden. (Tidigare
tilldelning av insignierna för nionde och tionde grad försvinner.)
De första mötena i (nya)
STICG startar hösten 2008. Stor
Templet för Danmark genomför
det första mötet, som blir i Köpenhamn den 20 september.
Stor Templet för Sverige och Finland håller ett möte i Hudiksvall
den 18 oktober och Stor Templet
för Norge och Island i Oslo den
25 oktober. Första mötet i Högsta Templets Grad (HTG) hålls ett
par månader senare och de första recipienderna blir de som enligt lagen skall ha HTICG (XI);
medlemmarna i Stor Tempel
Mästare Råden. Efter dessa inledande möten kommer det att

hållas flera möten i både STICG
och HTG på flera platser i både
Sverige och Norge.
Provmöten
De bröder som enligt lagen är
berättigade kommer att kallas till
reception, men det kommer
också att tagas hänsyn till brödernas ålder. De tre första
STICG-mötena i Stor Templen,
blir en slags ”provmöten”. Vi behöver dessa möten för att ”finputsa” och pröva ritualerna. Det
samma gäller det första mötet i
HTG. Det blir ett mindre antal
recipiender på de första mötena.
Varför nya grader?
• Den nya lagens bestämmelser
om tidsintervallerna mellan
graderna, tillsammans med de
nya graderna, kommer att bidra till en ökad aktivitet.
• Den nya tionde grad, Högsta
Templets Grad (HTG) innebär att alla bröder ska kunna
få uppleva avslutningen på
det pedagogiska systemet.
• Det är många bröder som har
stått länge i sin nuvarande
grad, både i STG och STICG.
Nu får de möjlighet att recipiera i en eller två grader.
• De nya graderna skall bidra till
brödernas inre utveckling och
ge en avslutning på de nuvarande gradernas utbildning.
• Det är vår förhoppning att
detta skall ge inspiration till
många bröder, inspiration
och förnyat intresse, förnyat
deltagande i broderskapet,
insatser för en större
medlemsskara och nya
recipiender i IG.
Eric Lundqvist, HSM
Roland Smith, HSKR
Steffen Bentsen, HSCM

Tempel Riddare i Norrköping tog
initiativ till skolbygge i Limas slum
Broder Stellan Palm har ett stort
socialt intresse och vilja att hjälpa
människor, framför allt barn i
tredje världen, till ett drägligare
liv. Med privata medel som en
grundplåt bildade han därför
1989 SP-stiftelsen, vars syfte
bland annat är att ge stöd till undervisning av barn i u-länder och
utöva hjälpverksamhet.

Mat i skolan
I dag står skolan på egna ben.
Där bedrivs undervisning för
cirka 500 gatubarn fördelade på
årsklasserna 1-11. Eleverna får
också ett mål mat om dagen i
skolan och skoluniform.
– Skolans tillkomst har lyft
hela byn och många familjer har
fått det bättre än tidigare, framhåller Eric Lundqvist.

Stellan Palm.

Nu riktar SP-stiftelsen sina
hjälpinsatser mot ytterligare ett
slumområde utanför Lima. Misären i detta område är om möjligt
större än i Magdalena. Området
tjänstgör som Limas soptipp. Där
planerar stiftelsen att låta bygga
en ny skola.
Eric Lundqvist betonar att SPstiftelsen står fri från såväl den
svenska som den peruanska staten. Man har heller inga bindningar till något enstaka samfund.
– Det är nödvändigt för oss att
vara självständiga. Skulle vi till
exempel ta emot medel från
Sida, hade andra krav ställts på
skolbygget som hade blivit dyrare och kanske inte kunnat genomföras.
SP-stiftelsen har under åren
skänkt cirka fyra miljoner kronor
till hjälpverksamhet. Den stöds
av bland annat Stor Templet för
Sverige och Finland.
– Vi har ett så kallat 90-konto
Forts på sidan 7
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Stellan Palm är idag 90 år gammal, men fortfarande engagerad
i stiftelsens verksamhet. Ordförande i siftelsens styrelse är Högste Stor Mästare Eric Lundqvist.
Stellan Palm är hedersordförande. Stiftelsen stöds av Stor
Templet för Sverige och Finland.
Stellan Palm blev tidigt engagerad i KFUM:s ungdomsverksamhet. Dessutom var han körsångare och fick genom sången
många tillfällen att resa runt i
världen och har själv kunnat se
den nöd många människor i
tredje världen lider.
År 1953 recepierade målarmästare Stellan Palm i RT Ansgarius i Norrköping. I detta Tempel är även HSM Eric Lundqvist
medlem. Under en av sina många resor lärde han känna ett
svenskt missionärspar, Lennart
och Bojan Lindgren, som sedan
1962 verkar i Lima i Peru. Eric
Lundqvist berättade om missionärsparet och deras planer på att
bygga en skola i slumstadsdelen
Magdalena för Stellan Palm.
Denne hade en tid letat efter ett
projekt i tredje världen.
När makarna Lindgren var
hemma i Sverige på besök tog
Stellan Palm kontakt med dem
för att få reda på lite mer om
projektet.

Ofattbar misär
Några månader senare reste han,
tillsammans med Eric Lundqvist,
till Lima där de tittade på en
lämplig tomt för skolbygget.
– Misären i detta området är
ofattbar,förklarar han.
– En del familjer bor i skjul.
Stellan Palm berättar att när de
skulle åka till Magdalena hade de
svårt att hitta någon som ville köra
dem dit på grund av den kriminalitet som råder i området till en
följd av omfattande problem med
alkohol och andra droger.
Efter besöket i Magdalena for
Stellan Palm och Eric Lundqvist
tillbaka till Sverige, De hade fått
lov att köpa tomten och skolbygget kunde ta sin början. Stellan Palm bildade SP-stiftelsen
(SP står för Stellan Palm) vars
”huvudsakliga syfte är att främja
vård och fostran av barn och
lämna stöd till undervisning och
att utöva hjäpverksamhet”. Det
största bidraget till stiftelsen,
cirka tre miljoner kronor, stod
Stellan Palm för själv med privata medel.
Skolan stod klar 1993 och invigdes på hösten detta år. Vid invigningen överlämnade Tempel
Riddare Orden 25 000 kronor
till inköp av musikinstrument.

Tempel i norr satsar för framtiden

SUM Henry Fosgren, Umeå smider framtidsplaner med Östen Albertsson, Umeå och
Bert Sjölund, Lycksele under en paus på temadagen i Skellefteå.

För att finna bra former för att
skapa tillväxt inom Tempel Riddare Orden och i synnerhet
med fokus på de egna Templen
arrangerades en temadag i RT
Sirius lokaler i Skellefteå en lördag i februari. 22 bröder från
Lycksele, Umeå, Skellefteå, Lövånger, Piteå och Boden deltog.
Mästare Thure Johansson från
värdtemplet inledde dagen, Initiativtagaren Tord Lindgren, RT
Bothnia, valdes förstås enhälligt
att leda dagens aktiviteter. Diskussionens vågor gick höga för
att finna lämpliga och bra former
för att erbjuda fler att bli medlemmar i respektive Tempel.
Bodensaren Bengt Davidsson redovisade hur den dystra utvecklingen ser ut i RT Bröderna. Statistiken visar nödvändigheteten
av att sätta stort fokus på medlemsrekryteringen om Tempel
Riddare Orden ska leva vidare.
Många olika förslag både väl be6

prövade och mindre väl beprövade, fördes fram.
Gå inte oklädd
Östen Albertsson, RT Umeborg,
har exempelvis de senaste åren
delat ut inte mindre än 398
foldrar med information om Orden. Han redovisade på ett engagerat sätt hur han lagt upp sin
”ritual”. Våga fråga var hans tes.
Det är ju precis som många tidigare dokument från Tempel Riddare Orden ger förslag på. Östen
Albertsson väljer att i alla lägen,
efter att frågor ställts, överlämna
ett kuvert med folder och kontaktuppgifter, en arbetsform som
han berömde Sture Nilsson, tidigare M i RT Bothnia, för. Denne
har alltid propagerat för att vara
offensiv och aldrig gå ”oklädd”.
– Dela ut foldrar och utveckla
samtalen med intresserade. Det
är viktig att notera vilka som fått
foldrar, då kommer resultatet så
småningom.

Sätt mål
Tord Lindgren framhöll med emfas viken av att sätta mål.
– Utan mål blir det inget resultat som ger tillväxt, påpekade
han.
– Vi måste acceptera att många
inte väljer att ta vara på förmånen att bli medlem. Men om vi i
norr söker reda på 1000 personer inom en presumtiv målgrupp
och kontaktar dem på olika sätt kanske enligt ”Sture-Östenmetoden” kommer vi att lyckas
vända den nedåtgående trenden.
– Våga fråga. Acceptera ett nej
och gå vidare,uppmanade Tord
Lindgren.
Thure Johansson framhöll att
ett mål kan vara en reception vid
varje IG-möte. Stor Under Mästare Henry Forsgren redovisade
hur det ser ut i resten av landet.
Siffrorna understryker att om det
inte ska bli kris i hela vår Orden
så måste något göras. Och det är
nu.
Redovisning
Efter ett livligt grupparbete redovisade de olka grupperna vad
som framkommit som lämpliga
åtgärder. En redovisning med tillägg kommer att sammanställas
så att alla blir påminda om
temadagens arbete, berättade
Tord Lindgren för Tempel Riddarens utsände.
För att öka samhörigheten
mellan Templen valdes Vidar Ek,
RT Bröderna, som koordinator
med målet att skapa största möjliga entusiasm och samverkan.
Till sist framfördes ett jättetack
till Gunnel Johansson som servade med mat och fika.
Anders Perstrand (text)
Tord Lindgren (foto)

Riddare Tempel upphörde
Utpost i Ludvika invigd

Tempel Riddare Orden har funnits i Ludvika sedan 1921. Man
startade som en Utpost till Riddare Templet Ariel i Falun. Efter
25 år som Utpost bildade man
1946 ett eget Tempel med namnet Pro Pace. Det betyder ”För
fred” eller ”För frid”. Dåvarande
komministern Bertil Elgstedt
skulle på ett planeringsmöte för
att bland annat bestämma det
nya Templets namn. Då hörde
han på radion att det blivit fred
efter det andra världskriget och
föreslog namnet Pro Pace.
Sedan starten har Pro Pace hyrt
lokaler av Frimurarföreningen på
Gustavsberg. Då Frimurarna
sålde Gustavsberg förra året började Tempel Riddarna söka efter

ny lokal. Efter många diskussioner beslöt man hyra av IOGTNTO. Tyvärr är den lokalen för
liten för tempelmöten varför
man återgår att vara en Utpost
till RT Ariel i Falun och RT Pro
Pace upphörde vid årsskiftet.
Onsdagen den 27 februari invigdes den nya lokalen med besök av Provins Kapitel Mästaren
Stig Gustavsson från Linköping,
som installerade den nya Utpoststyrelsen. Större delen av Mästare Rådet från RT Ariel deltog
också i högtiden. Kvällen avslutades med ett samkväm tillsammans med damerna i den livaktiga Damklubben. 35 bröder och
damer deltog.



Efter invigningen av den nya Utposten i Ludvika förenades bröderna med damerna till samkväm.

Forts från sidan 5

vilket innebär att SFI, Stiftelsen
För Insamlingskonton, kontrollerar att insamlade medel används på rätt sätt.
Stellan Palm är mycket glad
över att hans verk fortsätter och
att stiftelsen kan hjälpa till med
ekonomiskt stöd för att göra de
möjligt för barn att få gå i skola.
Leif Lundqvist
Fotnot: SP-stiftelsens plusgirokonto är: 90 08 37- 6
Stiftelsen har också en egen
hemsida: www.sp-stiftelsen.se
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Omskriven äventyrare nybliven
Lärling i Utposten i Sjuhärad

Enligt planerna kommer Kenneth Johansson att recipiera i RT Veritas i Borås i maj månad.

Är Kenneth ”Tintin” Johansson
från Borås, nybliven lärling i
Utposten Sjuhärad och blivande
Tempel Riddare i Veritas, Borås,
2000-talets svar på de gamla
anfädernas korståg?
Kenneth ”Tintin” Johansson är
44-åringen som genomför äventyr runt om i hela världen. Han
har bland annat varit med om en
mycket omtalad/omskriven och
dramatisk räddning från Mount
Everest, när hans ena axel plötsligt totalhavererade när han
hängde på en isbrant ett par
hundra meter från sitt mål.
När bröderna läser det här, så
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har ”Tintin” (som han kallas för
sin lite bångstyriga frisyr) just
kommit hem från Atacamaöknen i Chile där han, som ende
svensk, deltagit i en 250 kilometer lång tävling genom världens
torraste öken: Atacamaöknen.
Tävlingen är ansedd som världens tuffaste ökentävling till fots
då man endast har sju dygn på
sig att genomföra tävlingen.
Idag har han hunnit antagas
som lärling i Utposten Sjuhärad
och han har vid detta möte redan berättat och visat bilder för
de närvarande bröderna om sitt
äventyr i Chileöknen

Blivande Tempel Riddare
I början på året bestämde sig
”Tintin” för att ansöka om
medlemskap i RT Veritas i
Borås och därmed sälla sig till
raden nya bröder som nu söker
sig till Veritas. Enligt planerna
kommer ”Tintin” att recipiera i
maj. Snabbare har inte gått att
recipiera ”Tintin”, då Veritas
idag är i den angenäma situationen att presumtiva medlemmar faktiskt står i kö för att få
recipiera.
Som nybliven Tempel Riddare
ger han sig sedan iväg till Kina
för att genomföra en äventyrlig
tävling genom Gobiöknen (juni).

Äventyren, vare sig det gäller klättring i Himalaya eller vandring i öknar, är Kenneth ”Tintin” Johanssons stora intressen och har blivit en
livsstil för honom.

Denna tävling ingår i en serie
tävlingar, som tillsammans med
Atacama-öknen i Chile, Saharaöknen (Egypten i oktober) och
Antarktis ”The Last Desert” (november) ingår i den tuffa tävlingen: Racing The Planet.
Hemsida
Blivande broder ”Tintin” är ende
svensk som ger sig i kast med att
försöka genomföra alla fyra deltävlingarna under ett och samma
år och bröderna kommer att
kunna följa honom via hans
hemsida: www.tintinjohansson.com.
På denna hemsida kan man
redan idag gå in och läsa/se bil-

der/film om ”Tintin” och hans
genomförda äventyr, kommande
äventyrsplaner och ha kontakt
direkt med honom via gästboken.
Under sina äventyr kommer
”Tintin” att ha speciell direktkontakt med bröderna i Veritas
via denna hemsida och där alla
kan följa hans kämpande ute i
världen.
Vår egen Tempel Riddare i tiden!
Jan Ewers,
RT Veritas, Borås (text)
Kenneth är klar för ett nytt äventyr med
helikopter.
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Ordensmuseum i Kristianstad
skildrar RT Excelsiors första år
I år fyller RT Excelsior i Kristianstad 100 år. Jubileet kan firas i
Templets mycket fina och ändamålsenliga lokaler i den egna
fastigheten på Österlånggatan.
Lokalerna invigdes den 17 oktober 1931 av RT Excelsiors stiftare Stor Mästaren Oskar Eklund i närvaro av 126 bröder,
varav 40 från andra Tempel.
Under de 23 år innan nuvarande
lokaler togs i bruk har Templet
huserat på flera olika platser i
Kristianstad. Av den historik över
RT Excelsiors lokaler som gjordes i samband med Templets 80årsjubileum framgår att fastighetsfrågan många gånger varit
på dagordningen. Den första lokal som utnyttjades togs i bruk
redan innan Templet instiftades 8
december1908. Redan i april
detta år hade en så kallad TRklubb bildats i Kristianstad med
medlemmar i VT Gregorius som
vara bosatta i Kristianstad och
Hässleholm.
TR-klubben hade sina sammankomster i IOGT-huset som
numera ägs av Frälsningsarmén.
År 1924 bildades en fastighetsförening inom RT Excelsior i avsikt att köpa en fastighet och i
denna inreda lokaler för Templet
och bostäder åt föreningens
medlemmar. Ordförande i fastighetsföreningen blev snickarmästare August Andersson.
Två våningsplan
Vid bolagsstämman 1930 beslutades att inköpa tomten Katten 4
vid Österlångatan 9, som var den
sista lediga tomten i kvarteret. På
denna tomt byggdes den fastighet
där RT Excelsior nu har sina loka10

Mästaren i RT Excelsior Sven-Åke Anderberg framför Templets ”instiftelsetavla” med porträtt av de 21 stiftarna som hänger på en vägg utanför tempelsalen....

ler. Den 1 oktober 1931 var fastigheten klar för inflyttning. Förutom lokaler för Templets verksamhet fanns i fastigheten också
lägenheter för Templets bröder.
Byggkostnaderna uppgick till
208 367 kronor och 25 öre. Till
detta tillkom kostnader för tomt,
tomtmätningar, arkitekt-, konsult- och kontrollantarvoden.
Hyresintäkterna beräknades till
15 150 kronor.

I dag disponerar RT Excelsior
två våningsplan i fastigheten för
sin egen verksamhet.Tempel Riddarens utsände möter nuvarande
ordföranden i fastigetsföreningen
broder Lars G Niwong och sekreteraren i fastighetsföreningen
tillika Mästaren i Templet SvenÅke Anderberg i hallen på andra
våningen. På denna våning finns
kansli, mästarerådsrum, matsal,
kök och salong där bröderna

samlas för lite småprat och för
att skriva in sig i liggaren innan
de går en trappa ned till tempelsalen.
Oskarsrummet
Ena kortväggen i matsalen pryds
av ett porträtt av FHSM Thorleif
Hansen. Porträttet är målat av en
broder vid namn David Lock
som, när han målade det 1978,
tillhörde RT Scania. Porträttet är
egenligen en personlig gåva till
broder Sven-Åke. Men denne
har skänkt det till Templet. I matsalen finns också porträtt av tidigare Mästare. En trappa ned finns
Tempel-salen,som är stor och
rymlig.
I slutet av 1990-talet installerades en hiss mellan de två våningarna. Via Våra Gårdar fick
fastig-hetsstyrelsen ett bidrag
från staten på 165 000 kronor till
hissen.
Hissen mynnar i Pelarsalen alldeles utanför tempelsalen.På en
av väggarna i Pelarsalen hänger
en ”instiftelsetavla” med porträtt
av de 21 instiftarna av Templet
placerade runt ett porträtt av
Oskar Eklund.På motsatt sida
hänger en STICG-tavla och under
står denna en liten Kristusstaty.
I anslutning till Pelarsalen har
ett mindre rum inretts som tillägnats Tempel Riddare Ordens
store ledare och föregångsman
Oskar Eklund. Rummet kallas
”Oskarsrummet”. På en av väggarna hänger en kopia av det
porträtt av Oskar Eklund som
finns i Ordens stamhus i Stockholm målat av Förre Mästaren
Knut Cronhammar. På en annan
vägg hänger en ”Regis Magistrates”, en förteckning över samtliga Mästare som verkat under
RT Excelsiors 100- åriga tillvaro.
Museum
Bröderna Niwongh och Anderberg visar också musikläktaren,

Ordföranden i Templets fastighetsförening Lars G Niwongh och M Sven-Åke Anderberg
vid ett porträtt på matsalens ena kortvägg föreställande FHSM Thorleif Hansen. Porträttet
är målat av en broder vid namn David Lock och är egentligen en personlig gåva till SvenÅke Anderberg.

vilken tillkom så sent som 1975.
Rundvandringen i lokalerna inkluderar även recepiendrum och
förrådsutrymmen samt det intressanta museet där en del gammalt
materiel som användes under de
första åren av RT Excelsiors historia kan ses. Exakt vad som
gömmer sig i museet är förborgat
för bröderna innan de nått
sjunde graden.
Lars G Niwongh berättar att
det i fastigheten även finns tio
lägenheter. Numera är dessa lägenheter inte reserverade för
medlemmar i RT Excelsior enbart. Lediga lägenher läggs ut på
den öppna hyresmarknaden.
Dessutom finns i bottenplanet av
fastigheten två källarlokaler som
hyrs ut till bosniska föreningen
respektive Hjärt- och lungsjukas
förening.
– Tack vare hyresintäkterna har
vi ganska bra ekonomi när det

gäller fastigheten, förklarar
fastighetsföreningens ordförande.
– Hyrorna ger intäkter på cirka
615 000 kronor per år.
Fjärrvärme
För två år sedan installerades
fjärrvärme i fastigheten och man
håller nu på att ta in anbud så att
man kan installera hörslinga.
RT Excelsiors Mästare Sven-Åke
Anderberg är, med rätta, stolt
och glad över att Templet förfogar över så fina lokaler. Han berättar också att bröderna i
fastighetsföreningens styrelse
ställer upp ideellt som fastighetsförvaltare och utför underhåll
och reparationer för vilket det
inte krävs speciella yrkeskunskaper eller behörighet.
Leif Lundqvist (text)
Sten Lindgren (foto)
11

Concordiabroder
sångsolist på ny cd
Broder Rolf Bromme, i RT Concordia, har tillsammans med
Anouchka Mukherjee givit ut en
ny cd. Den omfattar solon och
duetter från operor, romanser
och kyrkomusik. Ackompanjatörer är Samuel Skönberg och
Jan Eyron.
Inspelningen skedde vid tvåtillfällen 21 december 2006 och
31 maj 2007. I februari 2008
blev cd:n klar och har titeln
Solos & duets from Operas,
Romances and Church Music.
Rolf Bromme är barytonsångare och har sjungit i kör sedan 1960 i bland annat Col-
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Nya medlemmar
RT ANSGARIUS, Norrköping
Björn Rådenstein, Rejmyre
RT ARIEL, Falun
Kent Wicklund

Åke Körberg 100 år
Den 30 december förra året var
det dags. Då fyllde Stor Komturen och Ordens Patriarken
Åke Körberg, RT Concordia 100
år. Det var många bröder och
även bröders familjer som med
glädje sände Åke Körberg en
gratulationernas tanke denna
dag. Några hade dessutom möjlighet att personligen uppvakta i
festvåningen i Roslags Näsby där
han valt att hålla sitt 100-årskalas.
Åke Körberg recipierade i Orden år 1944 i RT Mäster Olof i
Örebro. Redan då hade han
gjort betydande insatser inom
nykterhetsrörelsen. År 1925 anslöt han sig till dåvarande NTO
där han haft en mängd uppdrag
och utfört ett storartat arbete.
Efter studier på Wendelsbergs
folkhögskola och folkskollärar-

legium Musiceum i Halmstad
och Kungliga Flharmoniska kören i Stockholm. Han har bedrivit privata sångstudier för bland
annat en av ackompanjatorerna
på cd:n pianisten Samuel Skönberg från Ödeshög och har även
studerat på Musikhögskolan i
Stockholm.
Bo Flodin,
organist i RT Concordia

RT BOTHNIA, Boden
Lennart Olofsson
VT FURAN, Lycksele
Agne Arvidsson
RT HERMES, Karlskrona
Karl Heinz Sadelsten, Rödeby
RT MINERVA, Jönköping
Bertil Berg
Mats Törnqvist
RT MOLAY, Ägelholm
Benny Newstam, Malmö
seminarium började hans lärargärning. 1958 blev han rektor i
Täby och överförde sitt medlemskap till RT Concordia i Stockholm. Han tillhör sedan många
år dess Utpost i Sollentuna.
Erik Östberg

RT UMEBORG, Umeå
Kjell Nilson
RT VERDANDI, Sundsvall
Sten Lundgren
RT VERITAS, Borås
Rude Pålsson

In Memorian
Bertil Onelius

Mästaren i Riddare Templet
Valkyrian i Söderhamn, Bertil
Onelius, har avlidit efter en

kort tids sjukdom. Han skulle
ha fyllt 70 år i augusti.
Bertil Onelius recipierade i
RT Valkyrian 1959 och var sedan 1998 Templets Mästare.
Han var Tempel Riddare i
tredje led. Hans farfar var
Mästare i RT Valkyrian åren
1933 - 1951 och hans far var
bland annat mångårig Ceremoni Mästare.
Broder Bertil var optiker och
ägare i tredje led till Onelius
Optik. Rörelsen grundades av
hans farfar. Sonsonen tog över
firman 1975.
Bertil Onelius hade många
strängar på sin lyra. Han var
tekniskt intresserad och tillver-

kade själv en hydrokopter och
byggde även sin egen helikopter. Han var också intresserad
av snabba sportbåtar, som han
till och med slog världsrekord
med.
Broder Onelius var även dykare och deltog 1967 i VM i
harpunering i Kuba och blev
där tvåa i sin klass.
Han ägde ett företag på Sri
Lanka för tillverkning av båtar
och vistades där under långa
perioder. Hans nuvarande hustru är från Sri Lanka men bosatt i Söderhamn.

Förre Högste Stor Ceremoni
Mästaren Utvalde Stor Komturen Gunnar Gyllborg, RT
Minerva, Jönköping, har avlidit
i en ålder av 93 år. Han inträdde i Tempel Riddare Orden
1947 och utnämndes 1997 till
Ordens Patriark efter 50 års
medlemskap. Gunnar Gyllborg var under två perioder
Mästare i RT Minerva, dels
åren 1962 - 1974 och dels
åren 1992 - 1996. För sina utomordentligt stora insatser för

Orden erhöll han 1985 Eklunds Medaljen i Guld. Så sent
som i oktober förra året spelade han en aktiv roll i firandet
av 120-årsminnet av Tempel
Riddare Ordens införande i
Sverige.
Mer om Gunnar Gyllborgs
gärning inom Tempel Riddare
Orden kommer i nästa nummer av Tempel Riddaren.

Olof Törnqvist

In Memorian
Gunnar Gyllborg

Utnämningar
OPK: Åke Östlund, RT Fidelitas,
Åmål, Åke Lönn, David Ramnebo, RT Minerva, Jönköping,
Åke Fredljung, RT Hermes,
Karlskrona, Joaneric Bülund, RT

Verdandi, Sundsvall, Sten
Gabrielii, RT Veritas, Borås,
Håkan Norling, VT Vårdkasen,
Varberg, Verner Ahlgren, RT
S:t Andreas, Värnamo, Birger

Davidsson, Evald Orselius,
RT S:t Laurentius, Linköping,
Stig Gullberg, VT S:t Nicolaus,
Trelleborg.
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Riddare Templet Fidelitas
inbjuder bröder och damer till

60-års högtid
lördagen den 4 oktober 2008.
Program
Klockan 16.00 möte i IG i RT Fidelitas lokaler,
Torvaldsgatn 4, Åmål.
Klockan 16.00 samlas damerna på Stadshotellet,
Kungsgatan 9, Åmål för lättare servering
Klockan 18.00 samling för bankett på Stadshotellet
Kungsgatan 9, Åmål.
Servering av tvårätters middag, kaffe med kaka
Högtidstal
Underhållning samt ev. uppvaktning
Klädsel: EHD med dekorationer, Damer valfritt.
Kostnad: Damsamling 50 kr, bankett 250 kr.
Rum kan beställas hos Åmåls Stadshotell, tel. 053261610 (ange Tempel Riddare jubileum).

Anmälan
sker genom inbetalning av kostnaden till RT Fidelitas
plusgiro 33 75 70 – 6, senast 4 september 2008
Ange namn, tempel, grad, ämbete och ev. matallergi.
.

Välkommen

Mästare Rådet

RT Excelsior i Kristianstad

Sveriges Norra
Provins Kapitel
SM i Stor Templet för Sverige och Finland har
medgivit

Gradgivning i STG
Lördagen den 4 oktober 2008
i RT Jämteborgs lokaler, Kyrkgatan 61 A, Östersund
Klädsel:
HD eller EHD med URGDRK som skall medföras.
URGDRK tillhandahålles recipierande bröder.
Program:
kl. 13.00
15.30
18.00
ca 20.00

IG-möte med reception
Brödramåltid
STG-möte
Enkel brödramåltid

Samling för STG:
Ämbetsmän och recipierande bröder kl. 17.15.
Övriga bröder kl. 17.45.
Anmälan
till reception på fastställd blankett skall göras till
Templets Mästare eller Sekreterare
senast torsdag 19 september
f.v.b. till PKKR senast den 24 september.

inbjuder härmed bröder och dámer till

100-års jubileum
Lördagen den 13 december 2008 kl. 13.00
i Templets och Sirius Ordens lokaler, Kristianstad
Utförligare program med tider för anmälan,
samling och så vidare kommer i nästa nummer av
Tempel Riddaren.
Mästare Rådet för RT Excelsior hälsar alla bröder
och damer varmt och broderligt
Välkomna
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Mästare Rådet

Anmälan om deltagande i brödramåltid
samt rumsbeställning skall göras till
VM Sven Selander,
Kyrkgatan 61 B, 831 34 Östersund
telefon 063-75 91 18 eller e-post
sven.selander@swipnet.se
senast onsdag 24 september.
Varmt välkomna till högtid
i Tempel Riddare Orden!
Per Fredheim
PKM

Anders Perstrand
PKKR

Stor Mästaren i Stor Templet
för Sverige och Finland

Riddare Templet Bröderna

har medgivit gradgivning i STG

Inbjuder bröder och damer till

Söndagen den 19 oktober 2008
klockan 13.00

100-årsjubileum

i RT Veritas lokaler, Yxhammarsgatan 8-10
i Borås
Anmälan till reception:
Receptionsanmälans göres på fastställd blankett till
eget Tempels Mästare eller Sekreterare
senast den 1 september 2008.
Templet anmäler därefter till PKKR
senast den 5 september 2008.
Anmälan till brödramåltid:
Anmälan till brödramåltiden
söndagen den 19 oktober 2008
göres till RT Veritas per post eller
tel. 033-41 12 85.
Senaste anmälningsdag är den 6 oktober 2008.
PPKR ansvarar för anmälan av de
recipierande bröderna!
Klädsel:
HD eller EHD med URGDRK,
som ska medföras.
URGDRK till recipienderna tillhandahålles
genom PKMR.
Samling:
Recipienderna samlas till anvisad plats
senast kl. 12.15.
Övriga bröder samlas senast kl. 12.30.
Lördagen den 18 oktober anordnas IG-möte
med narvaro av PKMR;s ämbetsmän.
Sammanträdestid klockan 18.00.
Varmt välkomna till högtid
i Tempelriddareorden!
Per-Ingvar Krantz
VSM, PKM i SSPK

Rolf Träff
PKKR

i Boden

Program

Lördagen den 13/9 2008
10.00
Kransnedläggning på
August Berglunds grav
11.00-13.00 Avfärd för aktivitet
11.30
Lunch
15.00-18.00 Samling IG-möte
15.00-18.00 Damerna: Guidad busstur
19.00Jubileumsbankett
22.00Nattplenum
Söndagen den 14/9 2008

11.0012.00
Klädsel:

Högmässa i Överluleå kyrka
Kyrkkaffe
Avslutning
Bröder EHD m dek Damer valfri

Anmälan och betalning kan göras via
anmälningsblankett direkt på vår hemsida:
www.rtbröderna.nu
eller till Bo Elmgren Floragatan 22, 961 74 BODEN
Tel: 070-395 50 03

Anmälan senast 1 Augusti 2008.
Välkomna

Mästare Rådet

Sveriges Mellersta Provins Kapitel
SM i Stor Templet för Sverige har medgivit

Gradgiving i STG
Lördagen den 4 oktober 2008 k. 18.00
i Stamhuset, Stockholm (RT Concordias lokaler)
Utförligare program med tider för anmälan och så
vidare kommer i nästa nummer av Tempel Riddaren.
Varmt välkomna till kommande högtid
i Tempel Riddare Orden
Stig Gustavsson
PKM

Eive Andreason
PKKR
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POSTTIDNING B

Tempel Riddare Orden, c/o Tore Litborn, Snövägen 3, 441 34 ALINGSÅS

Goda framtidsutsikter för
svenskt-danskt samarbete
Måndagen den 18 februari åkte
ett stort antal bröder från VT S:t
Nicolaus i Trelleborg in till Köpenhamn. Denna kväll hade
man med sig Ted Englund, blivande Lärling som då upptogs i
Utposten Knud Lavard.
Det var nästan fullt i deras utpostlokal. Med cirka 28 bröder
närvarande blev detta en spännande och intressant inledning
för denne Lärling.
Meningen är att Ted Englund
nu ska delta i den danska utpostens verksamhet under våren för
att därefter inlänkas i
Trelleborgstemplet framöver.
– Detta var nog det bästa som
hänt mig sa han till bröderna vid
måltiden efter mötet.
– Den värme som mötte mig
grep tag i mig och det blev en
intressant inledning på min
vandring inom Tempel Riddare
Orden.
Som vanligt kom bröderna från
Trelleborg i egen buss in till Danmark och hade även bröder från
RT Gregorius i Malmö med sig.
Medlem i 60 år
Samarbetet mellan Trelleborg
och Köpenhamn och har en lång
tradition. Redan före Öresundsbrons tillkomst hämtades de
danska bröderna vid färjeläget i
Malmö av trelleborgsbröder med

Kjell Hansson, här med sin danska blomsterbukett och tillsammans med Mästaren i VT
S:t Nicolaus Esbjörn Jonssoon.

en minibuss. Av detta har det
numera blivit ett fördjupat samarbete i och med att Templen fått
in yngre bröder som vill och kan
arbeta vidare. För som de båda
Templens Mästare uttryckte sig:
Vi behöver varandra för att utvecklas och leva vidare som
Tempel. Så nu har man satt bollen i rullning med nya mål i sikte
för en fortsatt god utveckling för
dessa tre sydliga Tempel.
Ett exempel på det skånskdanska samarbetet är att brö-

derna från RT Knud Lavard på ett
möte i Trelleborg upvaktade VM
i VT S:t Nicolaus Kjell Hansson
med en stor bukett med gula och
vita rosor. Kjell Hansson har varit medlem i Tempel Riddare Orden i 60 år och reser, tillsammans med Mästaren Esbjörn
Jonsson runt och deltar i General
Konvent och jubileumsmöten
över hela Norden.
Lars Bergqvist
(text och bild)

