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Jag stod i en av kolonial-
makten uppförd byggnad 

i ett land som för en mans-
ålder sedan genomgått en 
blodig frigörelsekamp. Ett 
land där man idag beskriver 
kolonialismen som den direk-
ta motsatsen till mänskliga 
rättigheter. En kristen kyrka 
i ett muslimskt land som för 
drygt tio år sedan stod under 
stark press från islamister. 

Kyrkan Notre Dame d’Afrique 
i Alger är på alla sätt fel, men 
samtidigt så blir det efter en 
stund helt rätt. Vi träffar en av 
kyrkans tre präster som berät-
tar om byggnaden och sidoal-
tarna med texter på tre språk: 
franska, arabiska och ett ber-
berspråk. Hans önskan är att 
detta ska vara en kyrka för alla 
– en mötesplats.

Sidoaltaren är tillägnade hel-
gon som fi nns i såväl muslimsk 
som kristen tradition och man 
ber inför dem gemensamt. I 
det högra sidoaltaret sitter des-
sutom 18 kakelmedaljonger till 
minne av de 18 personer som 
vägrade överge vare sig sin 
kyrka eller sitt land under nit-
tiotalets blodiga inbördeskrig i 
Algeriet. I dag visar såväl mus-

limer som kristna uppskattning 
och vördnad inför dessa min-
nesmärken.

Under tidigt 2000-tal drabbades 
kyrkan av en jordbävning som 
fi ck stora delar av byggnaden 
att rasa ihop. Muslimer och 
kristna hjälptes åt att bygga upp 
den tillsammans. Den gamle 
prästen berättar om en mus-
limsk pappa som kom till Notre 
Dame d’Afrique med sina två 
barn för att de skulle lära sig 
att goda människor kan fi nnas 
överallt, i alla skepnader.

Det behöver inte fi nnas någon 
motsättning mellan religiös 
övertygelse och engagemang 
för människor med en annan 
trosinriktning. Är det något mitt 
besök i Notre Dame d’Afrique 
har visat så är det just detta. 
Ovanför altaret i den gamla 
kolonialkyrkan står nämligen 
skrivet ”Vår Fru av Afrika, be för 
oss och för muslimerna”. 

”Här fi nns alltid plats för alla”, 
som den gamle prästen sade. 

Ulrik Nilsson  
RT Veritas
riksdagsledamot i utrikes-     
utskottet 

Nr 1     2014

Utgiven av:
Tempel Riddare Orden i 
Sverige och Finland.
tidning@tempelriddareorden.se

Ansvarig utgivare:
Per Fredheim
Huvudredaktör: 
Sten Lindgren

Redaktionens adress:
Tempel Riddaren
c/o Sten Lindgren
Kyrkogårdsgatan 11
263 36 Höganäs

Redaktion:
Sten Lindgren                  
tidning@tempelriddareorden.se 

Tommy Johansson
faskens@gmail.com

Lars-Erik Måg
lars-erik.maag@telia.com

Anders Perstrand                        
anders.perstrand@iogt.se

Adressändringar görs till S 
i det egna Templet  

Hemsidor:
www.tempelriddareorden.se
www.tempelriddareorden.org

Kommande nummer:

Nr Manusstopp Utkom. v. 
                                   
2         7/4    2014     21
3       25/8    2014     40
4     27/10    2014     50
1       31/1    2015       8

Tryck: Tryckaren Engelholm
Omslagsfoto:  Installation av 
RT Bothnias nya Mästare. Fr v. 
Steffen Bentsen, Ola Lindberg, 
Sture Nilsson och Per Fredheim.                                
Foto: Lorentz Holmgren.

Tempel Riddaren

EN PLATS FÖR ALLA
En av kyrkans präster samtalar med vice talman Susanne Eberstein.



3

Vi har nyss påbörjat ett 
nytt år – 2014. På något 

sätt är det alltid lite speciellt 
med ett årsskifte – vi vill 
gärna tänka tillbaka på det 
gångna året. 

Om vi här stannar vid vad 2013 
innebar för Tempel Riddare 
Orden så kan vi konstatera 
att vi fi ck uppleva ett trevligt 
och givande General Konvent 
i Visby. Ett stort TACK till alla 
som på sitt sätt medverkade till 
att skapa ett lyckat Konvent för 
oss som var på plats. Vi hade 
olika funktioner och uppdrag 
men bidrog alla till helheten.

Resultatet av ett General 
Konvent är betydelsefullt för 
många fl era än dem som har 
möjlighet att vara med på 
plats. När vi nu ser framåt och 
funderar på vad 2014 kan föra 
med sig för TRO så är det med 
utgångspunkt i de beslut vi 
fattade vid förhandlingsmötena 
i Stor Templet och Det Högsta 

Templet. I Stor Tempel 
Mästare Rådet har fyra nya 
ledamöter tagit plats och 
tillsammans med oss andra 
ska vi göra vårt yttersta för att 
stödja och utveckla Ordens 
verksamhet under innevarande 
konventperiod. 

Utöver det löpande arbetet 
kommer tiden fram till 2016 
att ägnas två projekt som 
beslutades i Visby – en översyn 
av vår organisation med 
tyngdpunkt på de överordnade 
råden och ett projekt med 
arbetsnamnet ”Templet – 
Ordens kraftkälla”. Det senare 
kommer alla Mästare Råd och 
Tempel att bli engagerade i 
under perioden. 

Projektets namn kan alltid 
diskuteras – vad är Ordens 
kraftkälla? Några anser, med 
all rätt, att vår värdegrund är 
kraftkällan och mer specifi kt 
den kristna etiken. Det 
viktigaste med projektets namn 
är ändå att slå fast att den 
lokala verksamheten i varje 
Tempel är grunden för Ordens 
verksamhet. 

Projektet ska öka förståelsen 
för och kunskapen om:

g Ordens värderingar och 
gradernas innehåll

g Ordens rituella arbete

g Praktisering av ett aktivt 
brödraskap.

Jag förstår om några reagerar 
på att arbetet med ”Templet – 
Ordens kraftkälla” är ett projekt. 
Det kan ge en uppfattning 
om att nu ska det diskuteras, 
produceras material och 
sedan är allt klart! Så är inte 
fallet – jag vill i stället beskriva 
projektet som en uppstartsfas 
till ett ständigt pågående, 
målmedvetet arbete att stärka 
Templens arbete inom de tre 
angivna områdena. 

I beslutsunderlaget från 
Konventet fi nns en beskrivande 
förklaring till vad som avses 
med ”Templet – Ordens 
kraftkälla”, att det är ”en 
plats för inspiration till aktivt 
deltagande i Ordens arbete”. 
Det kommer att fi nnas många 
tillfällen att återkomma till 
projektet både i vår tidning och 
i andra sammanhang. 

Jag vill avsluta denna 
beskrivning med att för min 
del konstatera att den tredje 
projektdelen – det aktiva 
brödraskapet – utgör grunden 
för Ordens fortsatta utveckling. 
Det är viktigt och nödvändigt 
att vi ökar den generella 
kunskapen om våra värderingar 
och gradernas innehåll och det 
är viktigt att vi har god kunskap 
om och hög kvalitet i det rituella 
arbetet, men det räcker inte. 
Om vi rekryterar bröder som 
aktivt  ska delta i och utveckla 
vår verksamhet, så måste vi 
vara stolta över att vara Tempel 
Riddare och över vårt lokala 
arbete i Templet. Varje broder 
måste inse att hans deltagande 
i mötesverksamheten är 
nödvändigt för de övriga 
brödernas upplevelse och 
vice versa – vi är beroende av 
varandra! 

Genom ett aktivt brödraskap 
lägger vi grunden för den 
nyrekrytering som vi alla 
önskar. Ditt engagemang 
behövs!

DITT ENGAGEMANG BEHÖVS!

Per Fredheim  SM

Provverksamhet 
med nya ritualer
Sedan i höstas har det pågått 
tester med nya ritualer för 
graderna I-IV i några Tempel. 
Bröderna i STMR har testat i 
sina Tempel och därutöver har 
ett par Tempel i varje Provins 
Kapitel fått prova dem.

SM, SCM och de tre VSM har 
utvärderat provverksamheten. 
Broder Per-Ingvar Krantz tar 
med våra synpunkter till Ritual-
kommittén, som sedan faststäl-
ler de nya ritualerna. Tidspla-
nen är att det ska skickas ut 
nya ritualer till samtliga Tempel 
innan höstterminens start i år.

Det pågår också en revision av 
graderna V – VIII, men de är 
ännu inte klara för översättning 
till svenska.
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RT VÅRDKASEN
Varberg

Till ny Mästare i RT Vårdkasen 
i Varberg efter 
Boris Gabri-
elsson har 
valts Benneth 
Johansson.

Benneth 
Johansson 
recipierade 
1996 i Orden. 
Han är född 1944 i Halmstad 
och fl yttade därifrån till Var-
berg i samband med giftermål. 
Han har hustru och två döttrar 
samt fem barnbarn.

Efter avslutade högskolestudier 
fi ck han tjänst på Landstingets 
kansli med bland annat ansvar 
för delar av psykiatrin inom och 
utom länet.

Hans politiska intresse ledde till 
att han blev invald i Landstings-
fullmäktige, där han haft en rad 
uppdrag som ordförande i olika 
nämnder och styrelser.

I Templet har han haft ämbeten 
som CM, UM och senast som 
KN.

Förutom Tempel Riddarna 
ägnar han sig åt olika ideella 
organisationer. Musikintresset 
är stort och han hanterar själv 
olika instrument.

RT WESTGOTHIA
Skara
Broder Lars Westh är ny 
Mästare i RT Westgothia, 
Skara,  och efterträdde därmed 
Broder Bo Hansson, som haft 
den posten sedan 1996.

Lars Westh föddes 1942 i 
Skövde och kom tidigt med i 
nykterhetsrörelsen. 1959 gick 
han in som medlem i NTO där 
han blev ungdomsledare och 

en tid arbetade som instruktör. 
Han var distriktsordförande i 
Skaraborg vid tiden för IOGT-
NTO-rörelsens bildande och är 
ännu aktiv medlem i  föreningen 
17 Thor.

Han recipierade i Tempel Rid-
dare Orden 1979 och innehar 
nu HTG. Innan han nu tar över 
som Mästare var han UM. 

Under hela sitt yrkesverksam-
ma liv arbetade han inom 
Arbetsmarknadsverket. Han 
började 1966 på Arbets-
förmedlingen i Lidköping och 
har under sin karriär mestadels 
varit  arbetsförmedlingschef vid 
olika kontor i Skaraborg. Efter 
senaste äktenskapet blev han 
änkling 2005. Han har två vux-
na barn och sex barnbarn.

Fritiden ägnar han  åt  släkt-
forskning, där han nått be-
tydande framgångar och 
kan räkna anor ända från 
1200-talet. Till följd av                                         
detta har han fördjupat sig i 
Sveriges historia och i hem-
bygdsforskning.

Resor runt om i världen har 
roat honom och resulterat i att 
han här hemma gärna visar 
bildprogram och kåserar om 
sina upplevelser i olika världs-
delar.

RT BOTHNIA
Piteå
Ola Lindberg har valts till ny 
Mästare i RT Bothnia, Piteå. 
Han är född i Piteå år 1969 och 
jobbar som personlig assistent 
inom stöd och omsorg (med 
multihandikappade) vilket han 
trivs jättebra med. Han blev 
invigd i Orden 2002 i recep-
tionsutposten i Öjebyn. Hans 
faddrar är Sture Nilsson, Lars 
Hjelm och Bo Viklund. Ola har 
tjänstgjort som bl a  BUM, BS, 
UPS, KN och VM. Han innehar 
åttonde graden som han tog 
2012.

Ola är gift med Britt-Marie och 
de har fyra barn i åldrarna 17, 
15, 11 och 9 år.

Ola har levt ett liv med alko-
hol- och drogmissbruk från 
tonårstiden fram till år 1993, 
då han valde att ta hjälp för att 
få ett nyktert liv. Sedan dess 
har han levt nykter och drogfri. 
Hans två äldre bröder dog av 
sviterna av långvariga miss-
bruk.

Det Ola hoppas på och vill 
jobba för är en god och trivsam 
samvaro inom Templet och fi na 
relationer med andra Tempel 
och framför allt att få in nya 
bröder.

ÅTTA TEMPEL HAR FÅTT NYA MÄSTARE
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RT VALKYRIAN
Söderhamn 
Ny Mästare i RT Valkyrian är 
Göran Björkström. Redan vid 
unga år invigdes Broder Göran 
i Tempel Riddare Orden och 
fi rar i år 50-årigt medlemskap. 
Trots att han med sin familj fl yt-
tat och arbetat på olika platser i 
Sverige, har han hela tiden va-
rit trogen RT Staffan, Bollnäs.

Då nu medlemsantalet krympt i 
Bollnäs och Mästaren i RT Val-
kyrian i Söderhamn drabbats 
av sjukdom, var Göran redo 
att axla Mästareuppdraget. 
Bröderna i Bollnäs bildar en 
utpost med förhoppning att 
medlemsantalet ska öka som 
det gjorde under 40-talet. 
Göran har under alla år genom 
sitt öppna, glada och sociala 
engagemang visat att nykterhet 
ger me ning och seriöst innehåll 
i livets alla skeden.

RT ESAIAS TEGNÉR
Karlstad
Christer Nilsson, ny Mästare 
i RT Esaias Tegnér i Karlstad, 
är 68 år, gift med Ewa och har 
både barn och  barnbarn. De 
bor på en gård med både jord 
och skogsbruk utanför Karlstad.

Christer recipierade i 
Tempel Riddare Or-
den 1971 i RT Virtus.

På övrig tid sitter han 
med i Kyrkorådet och 

har varit aktiv inom MHF både 
lokalt och på distriktsnivå.

Ett annat intresse är navigation 
där han även är kursledare.

RT SIRIUS

Skellefteå
Gösta Andersson är ny 
Mästare i RT Sirius, Skellefteå. 
Gösta föddes 1938 och är upp-
växt på en jordbruksfastighet i 
Bodbysund där han fortfarande 
bor. Änkeman sedan 1999 då 
hans fru dog i cancer, har tre 
barn och fyra barnbarn.

Gösta kom med i nykterhets-
rörelsen IOGT i början av 
1950-talet, sedan även MHF. 
Där var han ordförande under 

ett stort antal 
år. Till Tempel 
Riddarna kom 
han 1973 och 
har varit Vice 
Mästare sedan   
sju år tillbaka.

Under sin 
yrkesverksam-

ma tid drev han bensinstation 
i Burträsk. Först 42 år som BP 
mack och sen som Statoil fram 
till det att han sålde den 2002.

Den största utmaningen som 
nyvald Mästare är nyrekryterin-
gen.

RT VERDANDI
Sundsvall
Den nye Mästaren i RT Ver-
dandi, Magnus Hummelgård, 
föddes 1978 på ön Alnö strax 
intill Sundsvall. Ön är känd ifrån 
sågverksepoken med sitt stora 
antal sågverk. Släktnamnet tog 
hans farfars farfar med sig ifrån 
en gård i Närpes, så Magnus 
kan därför förmodligen betrak-
tas som en äkta alnöit, den 
mineral som återfi nns på Alnö.

Magnus farfar var byggnadsar-
betare och hans far stål- och 
industriarbetare, men detta 

har inte hindrat honom från att 
söka andra vägar i livet. Efter 
att han utbildat sig till elektriker 
ändrade han bana och läste 
vidare vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall och 2009 dispute-
rade han i ämnet teknisk fysik. 
Magnus har alltid varit intresse-
rad av vetenskap och teknik 
och själv experimenterat sedan 
han var liten. Idag fortgår ex-
perimenten, men med dyrare 
leksaker som anställd forskare i 
Sundsvall. Där arbetar Magnus 
med elektronmikroskopi och 
utvecklar nya typer av material.

Magnus är även praktiskt kun-
nig, något som han får använd-
ning av på sitt lilla torp i Ortsjön, 
där han bor tillsammans med 
sin fru Christine, dottern Ingrid, 
2 år, och katten Findus.

I Orden inträdde han 2007 
och har sedan dess varit aktiv. 
Största insatsen är organ-
iserandet av konventbyrån vid 
det förra konventet i Sunds-
vall, vilket han senare erhöll 
Eklundsmedaljen i brons för. 
Senast har Magnus varit VM i 
Templet och tar nu över efter 
den förre Mästaren Broder Per 
Fredheim. Magnus kommenter-
ar att ibland känns fysikeryrket 
föråldrat och att han får känslan 
av att vara den siste fysikern, 
så därför vill han inte bli den 
siste Tempel Riddaren också. 
Detta ska han aktivt verka för 
som ny Mästa re i RT Verdandi.

Ännu en ny Mästare presen-
teras på nästa sida.
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RT MINERVA
Jönköping
Kjell Hordnes har installerats 
som ny Mästare i RT Minerva, 
Jönköping. Kjell föddes 1961 i 
Narvik, där hans far var meto-
distpräst. Familjen fl yttade till 
Sverige och Filipstad 1971. Där 
kom Kjells far i kontakt med 
Tempel Riddarna. 

Som 17-åring bestämde sig 
Kjell för en nykter livsstil då han 
hade sett hur hans studiekam-
rater festade och var så onyktra 
att de inte visste vad de gjorde. 
Efter gymnasiet studerade Kjell 
till sjuksköterska och fi ck sin 
första tjänst på Bodens lasarett. 
Han var då inte mogen för ett 
gå in i TR, trots nyfi kenheten 
på de fi na gradbanden hans far 
och storebror hade.

Han fl yttade med sin familj till 
Jönköping och började där en 
skötersketjänst på Onkologen. 
1988 var det äntligen dags för 
att gå in i Tempel Riddare Or-
den i RT Minerva och då i när-
varo av far och storebror.

Kjell var kårchef för scouterna 
och aktiv i Missionskyrkan i 
Norrahammar, så TR fi ck vara 
en gemenskap och plats för 
vila. Han tjänstgjorde som Ka-
plan i de lägre graderna och 
fi ck  därigenom möjlighet att lära 
sig mer om vår Orden. Han har 
alltid uppskattat den förmånen 
att få sitta som tjänstgörande 
och följa med i vår fi na ritual.

KUNGÖRELSE
om gradgivning

Stor Templet för Sverige och Finland

inbjuder till

GRADGIVNING I STICG

Söndagen den 23 mars 2014 kl 13.00

i RT S:t Eriks lokaler, Bangårdsgatan 13, Uppsala 

Anmälan till reception och deltagande                                          

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till    
SKR senast den 1 mars 2014.

Bröder med STG genomför fullständig reception. 
Bröder med äldre STICG genomför komplettering till nya STICG.

Bröder med nya STICG eller högre grader (deltagare) 
ska också anmäla deltagande.

Alla måste anmäla om de önskar delta i Brödramåltiden 
samt anmäla ev behov av specialkost.

Klädsel

HD eller EHD, med URG-dräkt som ska medföras.
URG-dräkt tillhandahålls recipierande Bröder.

Samling

Recipiender samlas kl. 12.00
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 10.00                                                                   

Övriga Bröder kl. 12.30

Anmälan till brödramåltid

Anmälan senast torsdagen den 13 mars 2014 till 

VM i RT S:t Erik, Broder Paavo Collin, tel. 073-073 98 61
eller e-mail: c.paavo@telia.com  

Varmt välkomna till högtid i  

Tempel Riddare Orden!
  

  Per Fredheim Claes-Göran Edberg

                       SM              SKR
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På fl era håll inom TBO och 
TRO funderas det på hur 

vi ska utveckla samarbetet 
mellan TBO:s och TRO:s 
Tempel på samma ort. Det är 
en angelägen fråga och om 
vi utvecklar samarbetsformer 
är det till stor nytta för båda 
våra Ordnar.
 
I Stockholm har sådana fun-
deringar lett till att en ritual för 
gemensamt högtidsmöte har 
skrivits. Den förutsätter att 
offi cianterna består av både 
systrar från Templet Mälardrott-
ningen och bröder från RT Con-
cordia. 

Ritualen har utarbetats av 
företrädare både från Templet 
Mälardrottningen och från RT 
Concordia. I ritualen beskrivs 
våra gemensamma ideal, vår 
strävan mot dessa ideal och 
varje medlems betydelse för 
våra Ordnars fortbestånd.

Ritualen användes för en ge-

mensam höstavslutning den   
3 december. Deltagande syst-
rar och bröder gladdes åt ritua-
len och en förhoppning om att 

den ska användas fl er gånger.

Text: Erik Östberg
Foto: Per Östberg 

Nu trappar vi upp rekryte-
ringsarbetet inom hela 

vår Orden! Från Tempel och 
Utposter runt om i Norden 
rapporteras det fortlöpande 
om nya Bröder!

För drygt ett år sedan startade 
en isländsk TR-Broder en öp-
pen gruppsida på Facebook för 
oss Tempel Riddare. Idag har 
den sidan fl er än 265 medlem-
mar från runt om i Norden och 
där vi bröder kommunicerar 
direkt med (och för) varandra. 

Där berättar vi om möten, posi-
tiva tilldragelser i vår ordens 
verksamheter och inte minst så 
”skryter” vi för varandra om an-
talet nya recipiender som våra 
respektive Tempel och Utposter 
recipierar. Detta välgörande 
”skryt” sporrar och gläder vi oss 

alla åt i vårt gemensamma mål: 

Att säkra vår Ordens framtid.

Gå in på länken https://
www.facebook.com/
groups/49136715930/ och 
kom med du också! Vi har re-
dan, runt om i Norden, fått fl era 
nya recipiender via den här 
Facebook-sidan… och, alldeles 
självklart, ventilerar vi inga Or-
denshemligheter på den här 
Facebook-sidan.

Här så lite dagsfärskt ”skryt” 
från oss i RT Veritas, Borås:

Årets skörd av nya bröder har 
börjat sin spännande vandring 
upp mot de översta trappste-
gen inom vår fi na Tempel Rid-
dare Orden!

Text & foto: Jan Ewers

REKRYTERINGEN I ORDEN TRAPPAS UPP

De nya bröderna heter nedifrån och 
några trappsteg upp: Rasmus Olsson, 
Kenneth Ström och Lars Ekholm

Gemensam avslutning för Concordia och Mälardrottningen

Dessa offi cianter tjänstgjorde vid den gemensamma avslutningen i Stockholm. Från 
vänster: Christer Wik, Per Östberg, Anita Edberg, Gunnel Trobell, Ingemar Weiner, Erik 
Östberg, Larsinge Forsberg, Göte Appelberg och  Anita Ljusberg.
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I våra uppdrag som HSKR, 
VHSM och SKR har vi haft 

förmånen att få samtala med 
väldigt många bröder (och 
även systrar inom TBO). Ge-
nom dessa, ibland förtroliga, 
samtal har vi fått klart för 
oss att uppfattningen om vår 
verksamhet och målet för 
denna varierar kraftigt.

Detta är inte alls konstigt. En 
Ordens verksamhet är ju i 
högsta grad idéburen. Medlem-
marna skapar en egen upp-
fattning och formar sina tankar 
och värderingar från det som 
förmedlas. 

Vi är alla olika. Därmed tar vi 
också till oss olika delar av 
lärdomarna och agerar utifrån 
detta.

Under ritualmötena arbetar vi 
enligt gemensamma och iden-
tiska ritualer, såväl i Tempel 
som i Utposter och Förgårdar. 
Trots detta blir bilden av vår 
verksamhet olika. Detta beror 
oftast på ledande personers  
uppfattningar och idéer. Vi an-
ser detta vara ett sundhetsteck-
en som kan berika verksamhet-
en. Man märker det, när man 
besöker andra Tempel. Ritual-
mötena är dessutom endast en 
del av den omfattande, totala 
verksamheten.

Ordenskunskapen

Med syfte att poängtera och 
inskärpa det som anses vara 
vår ideologiska kärna, har man 
från DHR:s sida velat förmedla 
vad som kallas ”Ordenskun-
skap”. Detta ord kan leda tan-
karna i olika riktningar. Det kan 
till exempel gälla den allmänna 
utvecklingen av Ordensväsen-
det. Alltså inte enbart vår egen 
Orden. Det kan också handla 
om att fördjupa innebörden 
av våra ritualer och symboler, 

vilket var grunden för DHR att 
införa begreppet. 

Detta är gott och väl. Många 
bröder kan inspireras av detta. 
Men, långt ifrån alla. Många är 
nöjda med vad som erbjuds un-
der de ordinarie ritualmötena. 

Den grund vi står på

Vi tycker, att det på senare år 
skapats en vag och överroman-
tiserad bild av vår Ordens his-
toria. Följande utgör dock fakta:

g Vår Orden bildades som 
en gren av den tidiga nykter-
hetsrörelsen i USA. 
Den utgick från ”Washing-
tonrörelsen” och förbundet 
”Sons of Temperance”. Till 
skillnad från andra delar av 
nykterhetsrörelsen, med 
samma ursprung, har vi 
behållit och vidareutvecklat  
ritualmötesformen.

g Vi har inte något historiskt 
samband med den medeltida 
Tempelherreorden. Där- 
emot har vi ”lånat” vissa yttre 
attribut och symboler från 
denna orden, liksom många 
andra ordenssällskap och 
föreningar har gjort.

g Vi har heller inget histo-
riskt samband med de äldre 
förbund som beskrivs såväl 
i bibeln som i den allmänna 
historien. Vi brukar benämna 
dessa ”Våra äldsta föregån-
gare”. 

Redan vid vår Ordens start år 
1845 lade man i en deklara-
tion fast de grundstenar som 
fortfarande gäller:

g ”Vårt Tempel ska stå 
på den oförgängliga klip-
pan Nykterhet, som är den 
säkraste grunden för såväl 
den enskilda människan som 
för samhället”

g ”Vår uppgift är att väcka till 
liv och utveckling det bästa i 
människosjälen och inspirera 
den till kraftansträngning i 
ädelt arbete för Gud, män-
sklighet och fosterland”

g ”Så ska även vårt Tem-
pel samla och giva kraft 
och mod till försvar åt dem 
som komma till detsamma” 
(Jämför med det nu aktuella 
projektet ”Templet – Ordens 
kraftkälla”)

Med detta vill vi säga att nykter-
hetsfrågorna och arbetet med

NYKTERHETSFRÅGAN CENTRAL I ARBETET

Tempel Riddare Ordens gemensamma grund är den 
tidiga amerikanska nykterhetsrörelsen och inte den his-
toriska Tempelherreorden. Det skriver HSKR Kent Alm, 
FVHSM Anders Wiking och FSKR Bengt Davidsson i ett 
debattinlägg. Nykterhetsprofi len är vår huvudgrund.
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den personliga utvecklingen 
(utvecklingen av ”Det inre Tem-
plet”) måste vara det centrala i 
vårt arbete. 

Men, i vilken mån arbetar vi på 
detta sätt? Och hur visar vi det i 
så fall för omgivningen? 

I dessa avseenden menar vi, 
att vi är otydliga. Huvudgrun-
den – nykterhetsprofi len – har 
kommit i bakgrunden. Många 
bröder, särskilt bland våra 
svenska medlemmar, anser att 
vi under senare år mera antagit 
formen av ett religiöst samfund.

Hur många artiklar i Ordens 
tidningar och på webbsidorna 
handlar om nykterhets- och 
drogfrågor? Hur ofta diskuteras 
detta vid våra möten och sam-
mankomster?

Vi kan inte undgå att veta, att 
väldigt många av oss dagligen 
arbetar med nykterhetsfrågor 
och sociala frågor på en ideell 
basis. Men, nästan aldrig talar 
vi om att just vårt medlemskap i 
Orden inspirerar oss till detta.

Vi måste alltså våga berätta att 
nykterhetsfrågorna är viktiga för 
oss. Här skiljer vi oss från de 
fl esta andra Ordenssällskap! 

Vi är inte ett religiöst samfund!  
Enligt vår grundlag gäller: ”Or-
den bygger på kristen grund, 
men lägger icke något band på 
medlemmarnas religiösa och 
politiska åsikter”.

Den romantiska bilden

När romanerna om Tempelrid-
dare dök upp för några år se-
dan var det många av oss som 
”vädrade morgonluft”. Så även 
vi! Nu skulle det nog bli lättare 
att rekrytera nya medlemmar, 
eller hur? Kanske var det också 
så, under en tid. Idag är vi tvek-
samma till att försöka utnyttja 

denna effekt. Som vi nämnt 
ovan, har vi ju knappast någon 
koppling till den gamla Tempel-
herreorden. 

Det engelska ordet ”Templars” 
översattes av våra föregångare, 
inte utan problem, till ”Tempel-
riddare”, som delvis är miss-
visande. En direkt översättning 
av vårt ord ”Riddare” blir ju 
”Knight” på engelska. Ordet 
”Templars” kan lika gärna 
översättas med ”tempeltjänare” 
eller ”tempelbyggare”. 

Det snarlika ordet ”Templare” 
fi nns på svenska endast i sam-
mansättningen ”Godtemplare”, 
som i allmänt språkbruk bety-
der ”nykterist”. Men detta är 
ju precis vad vi är!   Enligt vår 
mening är det därför så som vi 
ska profi lera oss, för att ”rätt” 
personer ska fi nna oss. Besök 
gärna vår nya engelska hem-
sida www.templarsofhonor.
com, så kanske detta blir tydli-
gare!

För att hitta inspiration kan man 
mycket väl studera den äldre 
historien. Här vill vi då rekom-
mendera uttolkningen av ”Dö-
dahavsrullarna”. Dessa anses 
beskriva Esséerna, deras liv 
och levnadsregler. Vår Orden 
har förmodligen mera att lära 
av Esséerna och bibelns Reka-
biter, än av den medeltida, kri-
giska Tempelherreorden.

Det fi nns numera många olika 
sällskap som kallar sig ”Tem-
pelriddare” och som vi inte vill 
förväxlas med. Detta blev tyd-
ligt när tragedin på Utöya med 
Breivik inträffade. 

Alla anser sig ha referenser till 

den medeltida Tempelherre-
orden. Det rör sig om allt från 
strängt religiösa ordenskapitel, 
till MC-gäng som påstår sig 
syssla med ”välgörenhet”. Här 
har vi faktiskt ett jättelikt infor-
mations- och identitetsproblem 
att hantera.

Till slut:

Vill vi, med ovanstående rader, 
väcka debattlusten hos våra 
bröder och systrar. Det är en-
dast med aktivt engagemang 
och fritt meningsutbyte, som vi 
kan utveckla vår orden, så att 
den följer med sin tid. 

Vågar vi inte ta tag i problemen 
och lyssna på varandra, så kan 
vi inte förvänta oss något annat 
än en fortsatt tynande utveck-
ling.

Kent Alm      
Anders Wiking   
Bengt Davidsson

ROMANTISK BILD AV TEMPELHERRARNA

OPK I RT KNAPE. Lördagen den 9 
november tilldelades Broder Lennart 
Irenezon, RT Knape i Uddevalla, 
Ordens Patriark-tecknet. 14 bröder 
besökte honom i hans bostad på 
Skogslyckehemmet och gjorde utdel-
ningen extra festlig för honom.
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Vid HTG-mötet i Kristian-
stad i november recipi-

erade 16 bröder i den tionde 
graden.

Under den efterföljande bröd-
ramåltiden höll tjänstgörande 
kaplan Nils Forsberg talet till 
recipienderna. En del av talet 
följer här:

– Ni var en gång medvandrare, 
lärlingar, stridskamrater, offer-
villiga, vaksamma och ståndak-
tiga väpnare, prövade, antagna 
och utvalda riddare. Men er 
vandring gick vidare, ni kal-
lades till Komturer i Stor Tempel 
Graden, blev invigda till Utvalda 
Komturer i Stor Templets Inre 
Cirkel Grad och i dag har ni 
fått förtroendet att vara Stor 
Komturer, Riddare av det Röda 
Korset.

Ni har gått en lång vandring 
genom många år sedan ni in-
trädde i vårt Brödraskap. Minns 
ni? Vad tänkte ni? Vad kände 
ni?

Mer och mer har våra ögon 
öppnats för nya upptäckter. 
Men vad ni än har kallats och 
vilka uppgifter ni än haft och 

har, som Mästare Rådet och 
bröderna anförtrott er, kanske 
som ämbetsmän i olika upp-
drag, vilka vackra dekorationer, 
halsband, ordensband och ut-
märkelser ni än har fått, är det 
ändå en sak ni alltid varit och 
är, nämligen BRÖDER! Vår Or-

den är ett BRÖDRASKAP.

Vad det betytt för er, kan jag 

bara ana och vad det betytt för 

mig, kan jag nog aldrig riktigt 

förklara.

Ensam är ej ensam, 

om att vara ensam, 

ingen har så många bröder.

Bröder är jämställda. Ingen 

är förmer än du, men du är 

inte heller förmer eller mindre 

än någon annan. Mästare, 

Stor Mästaren, ja till och med    

Högste Stor Mästaren, är jäm-

ställda Bröder.  

Text & foto: Sten Lindgren

BRÖDRASKAP BETONADES VID GRADMÖTE

Allt klart för brödramåltid konstaterar Uno Johnsson och Kurt Neckén.

Succé för Balders bal på Tylöhus

Den16 november var det bal 
på Tylöhus. RT Balder hade 

bjudit in till mat med Storband.

I dörren mötte en fullt rustad riddare 

och önskade välkommen. Bröder 

med sällskap njöt av en underbar 

höstkväll med god tre rätters mid-

dag och dryck.

Många bröder hade damer med sig 

samt även inbjudna vänner, kan-

ske blivande riddare. Innan Stor-

bandet bjöds det på underhållning 

där även Mästare Jimmy Olausson 

deltog med dragspel.  Sen dansades 

det långt in på natten.Succé är ett 

ord som sammanfattar kvällen.   

Text & foto: Henrik Östlund
Mästare Jimmy Olausson – 
Balders dragspelskung.

NY GRAD FÖR PER. Vid ett möte den 
19 november fi ck RT S:t Nicolaus i 
Trelleborg sin första Offervillige Väp-
nare på många år. Det var Per Lindahl 
som recipierade i Templet ett år tidigare 
som  nu fortsatte sin Ordensvandring i 
KG. Broder Per har under sitt första år 
ansvarat för ljud och musik vid mötena 
och från och med i år är han sekreterare 
i S:t Nicolaus.

Text: Tommy Johansson
Foto: Lars Bergqvist
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NYA MEDLEMMAR

RT Concordia, Stockholm 
Karl Bergström                           
Björn Granath

RT Minerva, Jönköping         
Alexander Kalkowski

RT Molay, Ängelholm                   
Arne Svarrer

RT S:ta Gertrud, Västervik             
Lars H Engström

RT S:t Johannes, Kalmar                                     
Johan Jungman                         
Marcus Bergenheim

RT Veritas, Borås                  
Rolf Peder Andersson

RT Vårdkasen, Varberg            
Francesco Siciliani

RT Wästmannia, Västerås     
Lars Göransson

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER

RT Excelsior, Kristianstad             
Sven Johansson

RT Gregorius, Malmö             
Anders Gullstrand

RT Idun, Hudiksvall                       
Torbjörn Bodara                           
Roland Eriksson                                      
Ulf Ekelund

ORDENS PATRIARKER

RT Billingen, Skövde              
Lennart Daremark                
Karl Erik Gustavsson

RT Fyrbåken, Mariestad   
Carl-Folke Wallquist

RT Hermes, Karlskrona        
Ingvar Svensson

RT Knape, Uddevalla                                       
Lennart Irenezon                  
Börje Viberud

RT Veritas, Borås                 
Björn Wennerberg

RT Laurentius, Linköping                                         
Torsten Berg                         
Rune Sunerståhl

RT Malmen
Reenstjärnagatan 33 B          

Kiruna

Inbjuder till

90-årsjubileum                        
18 mars 2014 

Högtiden inleds med IG-
möte med start klockan 

14.00 i Ordenssalen.

Under IG-mötet är damerna 
samlade i Brödramatsalen.

Samkväm med damer.
Högtidstal och                     
underhållning.

Pris per person 350 kronor.

Anmälan 
senast den  27/2  2014 till

Bertil Holm 
tel 0980-15547               

Arne Bergman 

tel 070-2681175

Välkomna

Mästare Rådet

KUNGÖRELSE
om Gradgivning

Sveriges Mellersta 
Provins Kapitel

SM i Stor Templet för 
Sverige och Finland har 

medgivit

Gradgivning i STG

Lördagen 

den 22 mars 2014 

kl. 13.00                                                                   

i RT S:t Eriks lokaler 
Bangårdsgatan 13, Uppsala. 

Anmälan till reception

Receptionsanmälan görs 
på fastställd blankett,                   

till PKKR senast 3 mars 2014

Bröder med STG och högre 
grader (deltagare) ska anmäla 
deltagandet samt om de öns-

kar delta i Brödramåltiden.

Klädsel

HD eller EHD, med URG- 
dräkt som ska medföras.
URG-dräkt tillhandahålls        

recipierande Bröder.

Samling

Recipiender samlas kl. 
12.00   Ämbetsmän och 

tjänstemän kl. 10.00                                                        
övriga Bröder kl. 12.30

Anmälan till brödramåltid

Anmälan senast torsdagen 
den 13 mars 2013 till

VM i RT S:t Erik, Paavo Collin 
tel. 073-073 98 61

eller e-mail: c.paavo@telia.
com

Varmt välkomna till högtid 
i Tempel Riddare Orden.

  Jarl Öman  Eive Andréasson

PKM            PKKR

KOM IHÅG:
Årsrapporten ska 
vara hos SKR 
senast den 4 mars.
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Av någon anledning bru-
kar man ju säga att något 

som inte fungerar ”går åt 
Hälsingland”.

För Riddare Templen i Gäv-
leborg har beteckningen fått 
en betydligt mera positiv be-
tydelse. Visserligen blir fyra 
Tempel nu tre Tempel och en 
Utpost. Men det enda Temp-
let som legat i den del av 
Gävleborgs län som utgörs av 
Gästrikland – RT Manhem i 
Gävle – fl yttar nu sin verksam-
het till Söderhamn, som ligger 
i Hälsingland – och kommer att 
dela lokal med RT Valkyrian. 
Det ser man som något mycket 
positivt. 

Låter det invecklat?

– Kanske det, men det är den 
bästa lösningen vi just nu kan 
komma på, säger RT Manhems 
Mästare Björn Edström, som för 
övrigt är utlånad som Mästare 
från RT Ariel i Falun. 

Gävleborg har länge haft fyra 
Tempel; RT Manhem i Gävle, 
RT Staffan i Bollnäs, RT Val-
kyrian i Söderhamn och RT 
Idun i Hudiksvall. Men alla fyra 
Templen lider av ständigt mins-
kande medlemskårer. Idag har 
de fyra Templen sammanlagt 
116 bröder.

– Egentligen är det väl bara 
RT Idun som har haft en väl 
fungerande egen verksamhet 
av dessa fyra Tempel, säger 
Björn Edström. Både RT Staf-
fan och RT Valkyrian har haft 
svårt att få medlemmarna att 
räcka till och även RT Manhem 
har på senare år haft en hel del 
problem. För några år sedan 

lyckades vi inte ens få ihop ett 
komplett Mästareråd. Det var 
i det läget jag ställde upp som 
utlånad Mästare från Falun.

Verksamhetsmässigt har dock 
de fyra Templen försökt att se 
positivt på sin situation, och har 
i tiotalet år haft ett nära samar-
bete.

– Vi har de senaste åren svarat 
för IG-möten i egen regi, men 
samarbetat när det gäller 
möten i väpnar- och riddare-
graderna, säger Björn. Vi har 
turats om att arrangera mötena 
och besökt varandras verksam-
heter. Det samarbetet blir nu 
ytterligare koncentrerat.

– Vi har haft en fantastisk lokal 
i Gävle, säger Björn. Men tyvärr 
har vi haft vårt förråd långt från 
Ordenssalen. Det har bland 
annat inneburit att allt som be-
hövts till mötena har fått bäras 
36 trappsteg ner före mötena 
och 36 trappsteg upp efter 
mötena. Det har blivit väldigt 
ansträngande.

RT Valkyrian har en bra lokal, 
men har de senaste åren haft 
svårt att få ihop ett Mästareråd. 

RT Staffan har om möjligt haft 
ändå svårare.              

– Men nu slår vi ihop RT Staffan 
och RT Valkyrian till ett Tempel, 
säger Göran Björkström, som 
blir ”spindeln i nätet” i den lös-
ningen. Han lämnar sin uppgift 
som Mästare i RT Staffan, som 
nu kommer att ombildas till en 
Utpost till Valkyrian, och har 
blivit vald till Mästare i RT Val-
kyrian istället.

– Vi har ett oerhört fördelaktigt 
kontrakt på vår lokal i Bollnäs, 
så den vill vi behålla, säger han. 
Där kommer Utposten i Bollnäs 
att ha sina möten – och ett par 
gånger per år hoppas vi också 
kunna arrangera möten med RT 
Valkyrian där.

Att RT Manhem också fl yttar 
sin verksamhet till Söderhamn 
är i princip bara ett fullföljande 
av det samarbete man haft tidi-
gare. Nu kommer de två Temp-
len att ständigt ha gemensam-
ma möten i alla grader.

– Vi kommer att ansvara för 
mötena varannan gång, säger 
Björn Edström. Och vi kommer 
också att fortsätta samarbetet 
med RT Idun i de högre grad-
erna. Det borde innebära att vi 
får en god uppslutning på våra 
möten. 

Och Göran tror också mycket 
på samarbetet.

– Jag är helt säker på att vi 
får ett mycket gott samarbete, 
säger han. Och det är ju viktigt 
för att vi ska få vår verksamhet 
att fungera i Gävleborg.

Text & foto: Lars-Erik Måg

Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Claes Göran Edberg, Dansbanevägen 5, 184 39 Åkersberga

DET GÅR ÅT HÄLSINGLAND I GÄSTRIKLAND

POSTTIDNING B

– Nu ska vi jobba riktigt tätt tillsam-
mans i Riddare Templen i Gävle-
borg, säger RT Manhems Mästare 
Björn Edström.


