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Nu har de olika råden ut-
sett sina valnämnder in-

för kommande GK. Eftersom 
det i några fall ska komplet-
teras med personlig ersät-
tare så publicerar vi här de 
ordinarie ledamöterna i de 
utsedda valnämnderna. 

Här är bröderna som ska för-
bereda valen i Sandefjord 
2016:

Södra Provins Kapitlet 
OPVK  Björn Wennerberg, 
RT Veritas, Borås (sammankal-
lande) 
USKRK Roland Hellén-Halme, 
RT Gregorius, Malmö 
OPVK Ingvar Johansson, 
RT S:t Sigfrid, Växjö

Mellersta Provins Kapitlet 
USKRK Sven-Erik Lilja, 
RT Wästmannia, Västerås 
(sammankallande) 
USKRK Per-Olof Ståhl, 
RT S:t Laurentius, Linköping 
USKRK Kjell Öberg, RT Con-
cordia, Stockholm

Norra Provins Kapitlet 
OPVK Henry Forsgren, 
RT Umeborg, Umeå (sam-
mankallande) 
USKRK Bert-Ove Andersson, 
RT Verdandi, Sundsvall 
SK Jan-Erik Tedemar, RT Jäm-
teborg, Östersund

Stor Templet för Sverige 
och Finland 
OPVK  Björn Wennerberg, 
RT Veritas, Borås (sammankal-
lande) 
USKRK Sven-Erik Lilja, 
RT Wästmannia, Västerås 
OPVK Henry Forsgren, 
RT Umeborg, Umeå

Det Högsta Templet 
OPVK Kjell Westring, RT Con-
cordia, Stockholm (sammankal-
lande) 
OPVK  Björn Wennerberg, 
RT Veritas, Borås 
OPVK Henry Forsgren, 
RT Umeborg, Umeå 
OPVK Oddvar Elle, RT St. 
Hallvard, Oslo 
OPVK Per A. Hatlen, RT St. 
Georg, Ålesund
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Tempel Riddaren

För att berika Tempel Rid-
daren, Ordensföredrag, 

högtidstal, artiklar av olika 
slag finns ett stort behov för 
poesi. Vår värdegrund är in-
nehållsrik och i vårt arbete 
använder vi ritualer och 
symboler för att underlätta 
förståelsen av dess innehåll. 

I samma syfte har vi stor nytta 
av poesi – den ger oss en extra 
dimension i våra strävanden att 
göra Ordens värdegrund till vår 
egen.

Om vi går några år bakåt så 
förekom det rätt ofta att olika 
bröder bidrog med dikter i 
Tempel Riddaren – dikter som 
sedan ”adopterades” av olika 

ämbetsmän som berikade sina 
olika tal och skrifter med värde-
full poesi.

Finns det fortfarande poeter i 
brödraskaran – fast du hittills 
skrivit för ”byrålådan”?  
Kanske har vi också bröder 
som har gett ut sina alster i 
bokform?  
Har du som läser Tempel Rid-
daren tips på författare vars 
alster skulle passa väl in i våra 
sammanhang?

Har du svar på någon av 
frågorna – ta kontakt med SKR, 
Claes Göran Edberg. 
claes-goran.edberg@tempel-
riddareorden.se eller telefon 
073-687 1669.

VI BEHÖVER MER POESI

Valnämnder inför GK är tillsatta
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Förra numret av Tempel 
Riddaren redovisade ett 

förslag att ta bort Provins  
Kapitlen som organisations-
nivå. I stället skulle det inrät-
tas en ny regional organisa-
tion närmare Templen. 

Förslaget från Organisations-
utredningen baserades på en 
motion från vårt Stor Tempel till 
Det Högsta Templet vid Gene-
ral Konventet 2013. I samma 
artikel redovisades några andra 
förslag till ändringar i Ordens 
organisation. Det påtalades 
också att det kunde bli aktuellt 
att kalla till ett Extra GK i maj, 
men att detta skulle avgöras av 
Det Högsta Rådet vid samman-
trädet i slutet av februari. 

I februari beslutade först STMR 
att låta Provins Kapitlen finnas 
kvar, men att de ska förses 
med delvis nya arbetsuppgifter. 
Dessa presenteras i korthet i 
en artikel på sidan 5. Vidare 
beslutade Det Högsta Rådet 
att inte kalla till något Extra GK. 
Rådet gjorde bedömningen att 
de ändringar som kommer att 
föreslås i organisationen går att 
hantera vid GK16 i Sandefjord.

Var det nödvändigt att utse en 
Organisationsutredning? Själv-
klart var det nödvändigt efter-
som det var ett uppdrag som 
Konventet gav till DHR. Men 
det har gått några år sedan mo-
tionen skrevs och vårt STMR 
bedömer att Orden i dag står 
inför viktigare utmaningar än att 
ta bort Provins Kapitlen och fin-
na nya lösningar på de uppgif-
ter som nu handhas av dessa. 
Då blev det i stället naturligt att 
komplettera med nya arbets-
uppgifter och därmed verkställa 
de idéer som framfördes av Or-
ganisationsutredningen. 

Den viktigaste uppgiften för 
Orden är att fokusera på den 
lokala verksamheten. Det är 

i Templen som Ordens fram-
tid avgörs. Vi arbetar nu med 
projektet ”Templet – Ordens 
kraftkälla”. Dess undertitel är 
”en plats för inspiration till aktivt 
deltagande i Ordens arbete”. 
Projektet ska pågå fram till 
GK16 – därefter ska det övergå 
i ett målmedvetet arbete för att 
stärka Templens verksamhet. 

Det innebär att de nya arbets-
uppgifterna för Provins Kapitlen 
blir en naturlig uppföljning av 
projektet på två nivåer. Först 
genom det direkta stödet till 
Mästare Råden med en fad-
der från PKMR och ytterligare 
engagerade bröder från när-
liggande Tempel. De ska ge 
stöd i arbetet med planering 
och utveckling – med särskilt 
fokus på rekryteringsarbetet. 
För det andra i de nya zonerna, 
en fastare organisation av ex-
isterande samarbete mellan 
Tempel, där det ska bildas en 
arbetsgrupp tillsammans med 
en fadder från PKMR. 

Uppgifterna för zonerna är att 
gemensamt planera för grad-
möten av olika slag, samt att 
planera och genomföra utbild-
ningsaktiviteter inom viktiga 
områden såsom rituellt arbete, 
rekrytering, ordenskunskap och 
ämbetsmannautbildning.

Vi har inte tänkt att Provins 
Kapitlen ska lämnas ensamma 
med de nya uppgifterna. PK är 
Stor Templets förlängda arm 
och STMR kan aldrig avsäga 
sig det övergripande ansvaret. 
Vi kommer att ställa ekono-
miska resurser till förfogande 
och ämbetsmännen kommer 
att delta i arbetet så långt det 
är möjligt. Vi har nyss tillsatt 
en arbetsgrupp för rekryte-
ringsfrämjande åtgärder under 
ledning av SUM Mats Valli och 
VSM Jarl Öman. Uppgiften är 
till en början att ta fram material 
av olika slag för användning i 

rekryteringsarbetet. Det handlar 
också om att sprida goda ex-
empel på lyckade rekryterings-
aktiviteter. 

Det Högsta Rådet arbetar med 
en förstudie till en marknadsfö-
ringskampanj. Kampanjen vill 
sprida kunskap om TRO och 
TBO. Det är nödvändigt att vi 
kan beskriva för presumtiva 
medlemmar vilka vi är, vad vi 
står för och framför allt vad vi 
kan erbjuda dem som söker sig 
till oss. 

Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att vi kommer att 
göra sammanhållna aktiviteter 
med övergripande marknads-
föring, rekryteringsgrupp inom 
Stor Templet, genomförande av 
”Templet – Ordens kraftkälla” 
och praktisk hjälp för Templen 
med nya arbetsuppgifter för 
Provins Kapitlen.

Till sist är det upp till var och 
en av oss att bidra med vårt 
engagemang och vår entusi-
asm. Jag är stolt över att vara 
Tempel Riddare och är beredd 
att göra vad jag kan för att nya 
medlemmar ska få del av den 
goda gemenskapen och få ut-
veckla sig själva i ljuset av våra 
grundläggande värderingar. Är 
du med?

Labor Omnia Vincit!

EXTRA GENERAL KONVENT BEHÖVS INTE

Per Fredheim  SM
Foto: Carina Vallin



4

1927 köpte Tempel Riddare 
Orden en fastighet på 

Kammakaregatan 54 i Stock-
holm. Tomten lär ha kostat 
200 000 kronor.

– Det var vår dåvarande ledare, 
Oskar Eklund, som tog initiati-
vet, berättar Mats Ljusberg, 
som idag är Bolagets VD. Os-
kar hade fått en gåva vid Stor 
Tempel mötet i Kalmar 1922 
för sitt framgångsrika arbete för 
nykterheten.

– Givarna önskade att Oskar 
skulle bindas vid gåvan, vilket 
han ville undvika. Gåvan satsa-
de han istället i en fond som 
fick namnet ”Labor omnia vin-
cit” (Ihärdigt arbete övervinner 
allt), LOV-fonden, som blev 
grundplåten till en satsning på 
ett Stamhus för Tempel Riddare 
Orden.

Helt nytt stenhus 1929
Den bebyggelse som fanns 
på tomten vid köpet 1927 revs 
och istället byggdes ett helt nytt 
hus, som stod klart 1929. Ett 

stenhus på fyra våningar med 
ytterligare två våningar under 
markplan och vind.

– Här, på Vingråen 42, som 
kvarteret heter, skapades en 
byggnad som idag är oerhört 
viktig för hela Tempel Riddare 
Orden, hävdar Mats Ljusberg. 
 
Fastigheten är byggd för att 
kunna finansiera sig själv. 
Den innehåller naturligtvis en 
imponerande vacker ordens-
sal, ett stort rymligt förhus, en 
riddaresal, klubbrum, kök och 
massor med förvaringsutrym-
men. 

Och här finns också utrymmen 
för Tillbehörsexpeditionen, som 
ger service till i stort sett hela 
Tempel Riddare Orden - oav-
sett vilket land Templen ligger 
i, samt för lagerlokaler och ett 
mindre museum.

– Men det stora förutseendet 
vid byggandet var att man 
även gjorde 24 lägenheter med 
1–4 rum, säger Mats. 23 av 
de lägenheterna är uthyrda till 
marknadsmässiga hyror. Den 
24:e lägenheten, en enrum-
mare, är ett övernattningsrum 
som vi själva utnyttjar i olika 
sammanhang.

Uthyrningen av lägenheter ger 
årligen intäkter på cirka 2,2 mil-
joner.

– Idag är fastigheten i stort sett 
lånefri, och vi satsar ordentligt 
på att hålla den i gott skick. 
2014 kostade underhåll och 
service cirka 500 000 kr utöver 
driftkostnaderna, som ligger 
i storleksordningen 950 000 
kronor. Resterande är avskriv-
ningar och personalkostnader

Ordentligt överskott
Fastigheten ger således ett or-
dentligt överskott. Det gör att 
aktiebolaget kan ge sina aktie-
ägare stor utdelning på deras 
aktier. 

– Stor Templet äger 60 procent 
av aktierna och RT Concordia 
40 procent, informerar Mats. I 
år blev utdelningen på aktierna 
dels 12 kronor/aktie i ordinarie 
utdelning och dels 3 kronor/ak-
tie i en extra utdelning. I pengar 
räknat innebär det att ägarna 
fick dela på 203 000 kronor.

– Vi är ett bolag med god likvi-
ditet, hävdar Mats. 

– Fastigheten är idag värderad 
till 40–50 miljoner kronor. Och 

Fortsättning på sid 5

STAMHUSET VIKTIGT FÖR OSS ALLA 

RT Concordias ordenssal, som hör till de största och mest frekventerade ordenslokalerna 
inom Tempel Riddare Orden i Sverige.

Tempel Riddarnas Stamhus på Kammaka-
regatan i Stockholm. Byggnaden, som bland 
annat innehåller RT Concordias ordenslo-
kaler, Tempel Riddarnas Tillbehörsexpedi-
tion och Tempel Riddarnas museum, klarar 
driftkostnaderna med de 25 lägenheter som 
dessutom finns till uthyrning.
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Fortsättning från sid 4
på senare år har vi fått vårt 
ansvar utökat. Bolagets sty-
relse har, tillsammans med Stor 
Templet, skapat ett forum, där 
för Orden gemensamma fas-
tighetsfrågor hanteras.

– Tanken är att vi ska hjälpa 
också andra tempelbyggnader 
runt om i landet med råd och 
tips i finans- och förvaltnings-
frågor. Det kan till exempel 
innebära att ett Tempel med 
renoveringsbehov kan lösa fi-
nansieringen via Fastighetsbo-
laget och Stor Templet.

– Vi har tagit oss an två olika 
problem, säger Mats. Det finns 
många Tempel runt om i landet 
som ligger på stort kapital som 
är svårt att få räntebärande. Vi 
lånar in en del av det kapitalet 
och förmedlar lånen vidare till 
Tempel med lånebehov.

Idag är 20 tempelbyggnader 
i Sverige helägda av Tempel. 
Resterande hyr sina lokaler.

– Men det är viktigt att vi ser till 
att dessa lokaler underhålls, 
moderniseras och sköts, menar 
Mats. Det gäller att se till att 
fastigheterna blir självbärande.

Som ett exempel på Tempel 
man hjälpt på senare år näm-
ner Mats RT S:a Gertrud i 
Västervik.

– Där har vi byggt om och tagit 
till vara utrymmena på ett bättre 
sätt. Det har inneburit av vi 
kunnat tillskapa uthyrningsbara 
lägenheter, som hjälper till att 
bekosta driften av fastigheten 
framöver.

Mats ser gärna att många flera 
Tempel hör av sig för att disku-
tera en utveckling av sina fas-
tigheter.

– Det finns mycket att göra för 

bättre lönsamhet, säger han. 

– Och det här är något vi borde 
ha satt igång med för länge 
sedan. Idag känner jag att vi 
har ett stort stöd för dessa sats-

ningar från Stor Templet.  Men 
tyvärr har nog inte den insikten 
alltid funnits bland våra ledare 
inom Tempel Riddare Orden.

Text & foto: Lars-Erik Måg 

Hjälper till att placera Templens överskottskapital

NY BRODER I RT CONCORDIA. Vid senaste mötet i invigningsgraden i RT Concordia 
invigdes i Orden Virre Annergård, som varit lärling i Stockholm Söderorts utpost. Vid mö-
tet deltog ett drygt 30-tal av Templets bröder, som efter installationen välkomnade vår nye 
broder. Att broder Virre kommer från en av våra Utposter understryker vikten av Utposter-
na som inkörsport till Templen. Broder Mats Hedén, en av Virres faddrar, höll recipiendta-
let till honom. På bilden omges den nye brodern av faddern Mats, broder Göte Appelberg 
och Templets Mästare Ingemar Weiner. Text  & foto: Tommy Nilsson.

STMR beslutade vid sitt 
sammanträde i februari 

att Provins Kapitlen blir kvar. 

Organisationsutredningen före-
slog en mer decentraliserad 
organisation för att ge bättre 
stöd till Templen, vilket i sig var 
en bra idé. Vi väljer därför att 
komplettera PK:s arbetsupp-    
gifter med ett utökat stöd till 
varje enskilt Tempel i provin-
sen när det gäller planering 
och utveckling av den lokala 
verksamheten. 

I detta arbete kommer vi att en-
gagera andra bröder från när-
liggande Tempel – gärna bröder 

som tillhör Den Stora Vakten 
(innehar graderna XI – XII).

Vidare kommer vi att göra en 
fastare organisation av de infor-
mella samarbetena som i dag 
finns runt om i Stor Templet. Vi 
skapar ett system med zoner 
där representanter för PK ska 
ta initiativ till utökad samverkan 
mellan Tempen och genom-
föra olika typer av utbildningar 
och andra aktiviteter. Detta 
ska planeras tillsammans med 
representanter för de ingående 
Templen.

Per Fredheim, SM

Provins Kapitlen får nya uppgifter 
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Den 27-30 juli nästa år har 
RT Kong Harald i Sande-

fjord värdskapet för Tempel 
Riddare Ordens 25:e General 
Konvent.

Sandefjords centrum ligger vid 
slutet av Sandefjordsfjorden. 
Med halvöarna Österön och 
Västerön har kommunen en 
kustlinje på hela 146 km, som 
med alla stränder samt stug- 
och campingturister gör Sande-
fjord till en verklig sommarstad. 
Sandefjords kommun är efter 
folkmängd den största kom-
munen i Vestfold. Kommunen 
har 44 655 invånare.

Historia
Sandefjord är känt för sjöfart 
och sin kemiska industri. His-
torien från skeppsbygge och 
valfångst återspeglas i det lo-
kala näringslivet 
med bland annat 
Jahres olje- och 
fettindustri, Fram-
näs Mekaniska 
Verkstad och Jo-
tun färgfabrik. 

Jotun är i dag det 
största företaget i 
Sandefjord. Kon-
cernen har 7 800 
anställda varav 
ca 1 000 i Norge. Jotun har ett 
eget museum som vi får möj-
lighet att besöka under konven-
tet. Det ligger ca 150 meter från 
konventhotellet.

Kurbad
I det egentliga Sandefjord 
var det inte så mycket liv och 
rörelse innan orten utvecklades 
till kurbad. År 1837 etablerade 
privatläkaren dr. Heinrich A. 
Thaulow ett sjöbad där. Han 
hade bott i staden sedan 1833. 
Kort tid därefter upptäckte han 
en svavelhaltig källa som kom 
att användas i behandlingen. 
Likaledes införde han använd-

ning av maneter. Både kunga-
hus, statsminister och ledande 
kulturpersonligheter kom till 
Sandefjord för kurbad. 

Valfångsttiden
Redan från 1850 bedrev en del 
skutor från   Sandefjord jakt 
på säl och val i Norra Ishavet 

och efter Finn-
markskusten. Det 
var emellertid 
en verksamhet i 
liten skala. Men 
år 1905 började 
med valfångst på 
det öppna havet. 
Då sände Chr. 
Christensen den 
första valfångst-
expeditionen från 

Sandefjord till Södra Ishavet. 

Mellan åren 1905 och 1914 
startades 25 valfångstföre-
tag i Sandefjord. I slutet av 
1920-talet hade Sandefjord en 
flotta på 15 kokerier och över 
90 valfångstfartyg. Över 2 800 
man i området jobbade med 
valfångst under 1954. Under 
60-talet gick allt färre expedi-
toner söderut och säsongen 
1967/68 blev den sista för 
Sandefjords del.

Idag hålls minnena från denna 
viktiga epok i stadens historia 
levande genom Valfångst-
museet och det restaurerade 

valfångstfartyget Southern Ac-
tor. Det kommer att ges tillfälle 
att besöka båten under konven-
tet – och kanske rent av få en 
fjordtur med den.

Sevärdheter
Sandefjord är fullt av sevärd-
heter; allt från Valfångst-
monumentet, museer, kyrkor, 
skulpturer, vikingagravar och 
kustkulturcenter till shopping i 
centrum och bangolf, allt detta 
inom gångavstånd från kon-
venthotellet.

Anders Jahres gamla herr-
gårdsliknande bostad Midtåsen 
är nu öppen för allmänheten 
och här finner man bildhug-
garen Knut Steens (1924-2011) 
tjusiga skulpturpark. 

Kommunikationer 
Sandefjords flygplats Torp har 
förbindelser till nationella och 
internationella destinationer 
och  är Norges näst största vad 
avser utlandstrafik. Färjerederi-
erna Color Line och Fjordline 
kör turer till och från Strömstad. 
Vestfoldbanan har tågstopp på 
Sandefjords och Torps statio-
ner. Europaväg 18 går genom 
Vestfold och till Oslo tar det 
cirka en och en halv timme 
med bil.

Text: Sven Erik Sandnes
Översättning: Anders Perstrand

SANDEFJORD FULLT AV SEVÄRDHETER

Valfångstmonumentet påminner om en betydelsefull ekonomisk uppgångstid i Sande-
fjords historia,

Nästa sommar är det 
General Konvent i 
norska Sandefjord. 
Det kommer mycket 
information om detta 
senare, och här inleder 
vi denna med en pre-
sentation av platsen 
för Konventet.
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Riddare Templet Veritas i 
Borås har genomfört sin 

110:e årshögtid.

Många bröder med respektive 
hade mött upp till en festlig och 
trevlig kväll.

Sedan Veritas Mästare Broder 
Per-Ingvar Krantz hälsat alla 
välkomna var det dags för kväl-
lens musikaliska gäster, Jazz 
It under ledning av Michael 
och Pia Eriksson, att ta podiet i 
besittning. De förgyllde kvällen 
med att framföra en rad gamla 
godingar.

Under en paus i musikunder-
hållningen höll Stor Mästare 
Broder Per Fredheim ett upp-
skattat högtidstal.

Så var det dags för Per-Ingvar 
Krantz att dela ut Ordens kan-

ske högsta utmärkelse. Det var  
Broder Bengt Forsbring som 
blev utnämnd till Ordens Pat-
riark och fick mottaga de syn-
bara tecknen för detta.

Därefter var det dags för musi-
kerna att fortsätta sitt program 
och slutföra sin del av kvällen. 
Att det var ett program i publi-
kens smak vittnar de många 
och långa applåderna om.

Efter underhållningen förflyt-
tade sig deltagarna till mat-
salen, där det stod en välsmak-
ande supé och väntade. 

Den lyckade kvällen avslutades 
i Tempelsalen med en högtidlig 
stund. Ett par låtar av Jazz It 
och ett ”tack för kvällen” av 
Per-Ingvar Krantz.

Så var det dags för gästerna 
att bege sig hem med många 
och goda minnen av en fin och 
trivsam kväll.

Text: Leif Danielsson
Foto: Håkan Dahl

JAZZ OCH OPK VID VERITAS JUBILEUM

Broder Bengt Forsbring mottager tecknet för Ordens Patriark av Mästaren.

Pia och Michael Eriksson med musikgruppen Jazz IT.

NORDISK FÖRBRÖDRING VID 
ARG-RECEPTION I RT VERITAS. 
Broder Ole Jörgen Hov Jevne från 
RT S:t Hallvard, Oslo, ville besöka 
RT Veritas och valde att slå ihop 
sitt efterlängtade besök med att då 
också själv recipiera i ARG. Hans 
idé och önskemål mottogs med 
öppna famnar både bland hans 
bröder i det egna Templet och hos 
bröderna i RT Veritas. Torsdagen 
den 12 mars recipierade således 
Broder Ole tillsammans med RT 
Veritas Broder Daniel Svensson vid 
ett högtidligt och mycket välbesökt 
ARG-möte. Ett drygt 50-tal bröder 
från båda Templen fyllde Tempel-
salen. Mötet blev minnesrikt och 
lite extra speciellt genom denna 
nordiska förbrödring i det ”normala” 
Tempelarbetet och inspirerade till 
ytterligare framtida samarbete i 
sann broderlig anda.
Text & foto: Jan Ewers
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Varifrån kommer namnen 
på de olika Templen inom 

vår Orden? I förra numret 
ägnade vi oss åt den mytolo-
giska gruppen med ett galleri 
av romerska, grekiska och 
nordiska gudar.

I detta avsnitt ska vi titta när-
mare på goda egenskaper på 
latin som påverkat namnvalen. 
”Ni talar bra latin” ligger nära 
till i detta sammanhang. Den 
meningen är en palindrom och 
blir således samma baklänges. 
Men våra tidiga bröder tänkte 
inte i dessa banor när man 
skulle finna lämpliga tempel-
namn ur latinska språket. 

När RT Concordia i Stockholm 
instiftades 1899 hade Oskar 
Eklund föreslagit namnet efter 
en kamratförening som han 
hade startat under skoltiden. 
Föreningen hette ”Amicitia 
et Concordia”, vilket betyder 
Vänskap och Endräkt. Men 
vad betyder Endräkt i sin tur? 
I korsord blir det ”barr” medan 
Nationalencyklopedin anger 
”enighet och sämja”. I syno-
nymer.se hittar man dessutom 
”sammanhållning, samförstånd, 
samdräkt, harmoni, frid och 
försoning” och det är ju efter-
strävansvärt.

RT Felicia i Göteborg fick sitt 
namn efter det latinska ordet 
för Lycka. Detta kärnfulla namn 
påverkade så småningom 
andra Tempel. Boråsarna sökte 
och fann sanningen Veritas, en 
av Ordens grundvalar. Bröder-
na i Alingsås följde trenden och 
kallade sitt tempel Bonitas som 
betyder Godhet. 

RT Caritas i Arvika tog sitt 
namn efter latinska ordet för 
Kärlek och templet i Kristine-
hamn heter Virtus, det vill säga 
Dygd. RT Fidelitas i Åmål står 
för Trohet och syftar givetvis på 
brödernas trohet mot Orden, 
Templet och Brödraskapet. RT 
Excelsior i Kristianstad valde 
en latinsk interjektion med 
betydelsen ’högre’ eller ’uppåt’ 
i andlig bemärkelse. Däremot 
fick templet i Falun sitt namn 
efter det hebreiska ordet Ariel, 
Guds barn.

Latinet kunde också användas 
för geografiska beskrivningar. I 
Piteå finns RT Bothnia, vilket är 
den fornlatinska benämningen 
på landskapen kring Bottniska 
vikens norra del. Det latinkling-
ande namnet Wästmannia i 
Västerås syftar förstås på land-
skapet Västmanland. Skaras 
Westgothia är logiskt och även 
Finlandia i Helsingfors; alltså 

den latinska formen av Finland. 
Jean Sibelius symfoniska dikt 
Finlandia utnyttjas inom Temp-
let.

Men varför krångla till det med 
latin när man tar namn från den 
svenska geografin. RT Mal-
men i Sveriges till ytan största 
kommun Kiruna står på en rik 
malmfyndighet, men stadens 
centrum måste delvis flyttas 3 
km österut till följd av att gruv-
brytningen orsakar deformatio-
ner i marken. Templet står nog 
kvar. I Sala finns RT Silvermal-
men av förklarliga skäl. 

I Östersund var stiftarnas tanke 
att Templet Jämteborg skulle 
vara som en borg för jämtarna. 
Namnet Umeborg vill i sin tur 
symboliskt antyda att Templet 
skall vara en borg för staden 
Umeå. Det nedlagda templet 
Vasaborg byggde också på 
samma tanke.

Skövde ligger vid foten av Bil-
lingen som därigenom fått ge 
namn åt Templet. Vi avslutar 
den geografiska turen i Marie-
stad och Varberg. RT Fyrbåken 
i Mariestad ligger vid Vänern 
som har en betydande sjöfart. 
Liksom fyrbåken hjälper de 
sjöfarande att finna den rätta 
vägen, vill Templet vara en 
vägvisare på livsvandringen. 
Staden Varberg har uppkallats 
efter fästningen med samma 
namn. Denna byggdes på ett 
vardhberg, det vill säga ett berg 
på vilket man förr tände en 
vardhe (vårdkase) som signal 
då fienden nalkades.

Det är fler spännande bakgrun-
der till namn på Tempel inom 
TRO, men det får bli i nästa 
nummer. Då ska det bland an-
nat handla om Esaias Tegnér, 
Magnus Ladulås och Mäster 
Olof.

Text: Anders Perstrand
Det mäktiga berget fick stå fadder åt 
Templet Billingen i Skövde.

Templet i Varberg har fått sitt namn av 
att staden byggdes på ett berg där man 
tände vårdkasar.

MÅNGA NAMN ÄR HONNÖRSORD PÅ LATIN
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Till vänster spelar stipendiaten Laura Michelin flöjt vid RT Ansgarius 110-årsjubileum. Templets Mästare Ivar Karlberg delar ut 
ungdomsledarstipendium till scoutledaren Pontus Slottner och till höger delar Högste Stor Mästaren Jens Døvik ut Eklunds Medaljen i 
Brons till Broder Björn Rodenstein.

Riddare Templet Ansga-
rius i Norrköping firade 

sitt 110-årsjubileum lörda-
gen den 28 mars i Tempel-
lokalen. 

Som vanligt hade Mästaren i 
RT Ansgarius haft kontakt med 
Louis De Geers Musikgymna-
sium i  Norrköping, som väljer 
ut de stipendiater som ska få 
sina utmärkelser vid årshögti-
den.

Musikstipendiater i år blev 
Laura Michelin, flöjt, (hon har 
redan debuterat i Norrköpings 
Symfoniorkester), och Ebba 
Lejonclou, som har sång 
som huvudsyssla, men som 
tyvärr inte kunde närvara då 
hon redan var engagerad i en 
operakör i Närke. Däremot fick 
vi höra inspelningar av Ebba, 
som mamma Annika Lejon-
clou hade med sig. Vardera 
erhöll  5 000 kronor, som går 
till fortsatt utbildning, noter och 
instrument.  

Likaså finns ett stipendium för 
årets ungdomsledare inom 
Östra Östergötland. I år fick  
kårchefen och scoutledaren 

Pontus Slottner detta. Han 
tillhör Equmenia-kyrkan i Fin-
spång (Missionsförbundet).

Programmet i Tempelsalen var 
upplagt med sikte på stipen-
dieutdelningen, och inbjuden 
kantor var Sven O Linge från 
Linköping. 

Högtidstalet hölls av Högste 
Stor Mästaren Jens Døvik. 

Högste Stor Mästaren, assis-
terad av Mästaren Ivar Karl-
berg och Ceremoni Mästaren 
Lars-Erik Lundberg, delade ut 
checkar, diplom med motive-
ring, samt blommor till stipen-
diaterna. Eftersom Jens Døvik 
själv varit sekreterare för 
Norges Scoutförbund var han 
glad att få lämna stipendium 
till en scout. 

Stipendiaten Laura Michelin 
spelade flera stycken på sin 
flöjt och visade upp ett drivet 
sätt att hantera sitt instrument.  
Mamma Annika Lejonclou 
spelade upp sin dotter Ebbas 
sång, som var imponerande 
för att vara framförd av en så 
ung sångerska.

Kantor Sven O Linge avslu-
tade  i Tempelsalen med att 
på orgeln spela ”Våren” av 
Edvard Grieg, som särskilt  
tilltalade våra norska vänner.

Under det att stycket spelades 
släcktes ljuset ner i Tempel-
salen och Stjärnhimlen, som 
visar hur himmelen såg ut 
1935 när Templet invigdes, 
tändes upp.

Festen fortsatte i Festsalen 
där borden var dukade. Fes-
ten inleddes med att Sven 
O Linge spelade Menuett ur 
symfoni 39 av W A Mozart och 
så fick vi sjunga till bords.

Stipendiaterna framträdde 
även här med sång och musik. 
Mästaren intervjuade dem och 
tal hölls och gåvor överlämna-
des av de gästande bröderna. 
Stämningen var god, och kväl-
len förlöpte med tack till vår 
HSM som fick en fotobok om 
Norrköping med sig hem. 

Text: Ivar Karlberg
M RT Ansgarius 

MUSIKER OCH SCOUTLEDARE BELÖNADES
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Lördagen den 14 mars 
2015 var det möte i Trohe-

tens grad  i TBO Mälaradrott-
ningen, och dessutom recep-
tion. Två systrar, Alexandra 

Castelo Branco och Annica 
Nilsson, recipierade.

Efter mötet var det måltid och 
trivsam gemenskap som vi 

alltid har efter våra möten. 
Recipienderna gick hem med 
nya ordensdekorationer och var 
sin rosa ros som är vår symbol 
och alla var nöjda efter en fin 
eftermiddag.

Måndagen den 23 mars var det 
dags för en ny aktivitet. Först 
gemensam sopplunch tillsam-
mans med TRO-bröderna, 
därefter gick vi till respektive 
studiecirklar. Vi systrar läser 
och diskuterar vår nya lag. 
Intressant och lärorikt samt 
djupare kunskap för alla som 
deltager i studiecirkeln. Att träf-
fas ger större gemenskap. 

Text & foto: Annica Nilsson

Templet Umespiran hade 
en mycket trevlig och 

givande helg 27-28 mars. Vi 
fick besök av vår syster VSM 
Anita Edberg, som genom-
förde en så kallad visitation. 

Det blev ett kärt återseende här 
i Umeå då Anita från Templet 
Mälardrottningen deltog vid de 
olika tillfällena då vi startade 
vår TBO-verksamhet. Vi minns 
med stor glädje de första gra-
dernas invigningar i den första 
gruppen om sju personer, som 
ägde rum i Stockholm, och 
sedan vidare i Umeå, när vårt 
eget Tempel invigdes.

Visitationen genomfördes till 
största belåtenhet och vi fick 
bra möjlighet att under trivsam-
ma systerliga former samtala 
och diskutera om olika frågor 
och funderingar som alltid infin-
ner sig. Allt för att se framtiden 
inom TBO an med bästa tillför-
sikt.

Lördagens samling inleddes 
med lunch när våra systrar från 
Sundsvall kommit fram till oss. 
Alltid lika välkomna och med 

gott humör får vi ses. Efter 
måltiden höll Anita Edberg ett 
intressant föredrag om TBO:s 
framväxt från första början till 
där vi står idag. En engage-
rande frågestund vidtog.

Därefter var det dags för en 
alltid lika härlig stund, glädjen 
att ha invigning, nu i Renhetens 
Grad av tre Sundsvallssystrar, 

Eva-Britt Fredheim, Zaedi Da-
nielsson och Göta Sandman. 

I den vackert uppdukade tem-
pelsalen genomfördes invig-
ningen så högtidligt och vackert 
som vi alla önskar och vill.

Text: Margot Asplund
M Umespiran
Foto: Anders Perstrand

Systrarna i Templet Umespiran hade en trivsam helg tillsammans med VSM 
Anita Edberg och systrar från Sundsvall.

TREVLIGT ÅTERSEENDE I TBO UMESPIRAN

Studiecirkel ger gemenskap i TBO Mälardrottningen

Mästaren i TBO Mälardrottningen, Gunnel Trobell, flankeras av de båda nya systrarna i 
Trohetens grad, Annica Nilsson och Alexandra Castelo Branco.
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NYA BRÖDER
RT Concordia, Stockholm
Virre Annergård
Kurt Juréus
RT Felicia, Göteborg
Robert Bååth
RT Jämteborg, Östersund
Hannu Valta
Daniel Krusevi
RT S:t Erik, Uppsala
Jimmy Ravelin
RT S:t Laurentius, Linköping
Johan Gustafsson
Lars Larsson
RT S:t Nicolaus, Trelleborg
Max Richter-Larsson
RT Veritas, Borås
Love Wiklund
Robin Erdås

ORDENS PATRIARKER
RT Bonitas, Alingsås
Elver Jonsson
RT Concordia, Stockholm
Ingemar Weiner
RT Esaias Tegnér, Karlstad
Lennart Wallorin
RT Excelsior, Kristianstad
Nils Forsberg
RT Gregorius, Malmö
Gösta Eriksson
Roland Hellén-Halme
RT Idun, Hudiksvall
Åke Larsson
RT Jämteborg, Östersund
Kjell Ed
RT Veritas, Borås
Svening Svenningson
RT Westgothia, Skara
Samuel Alteryd

EKLUNDSMEDALJ        
I SILVER
RT Excelsior, Kristianstad
Nils Forsberg
RT Esaias Tegnér, Karlstad
Mats Jansson
RT Jämteborg, Östersund
Mikael Lindström
RT Westgothia, Skara
Robert Bogár

Gradgivning i HTICG
Ordens elfte grad

Högsta Templets Inre Cirkel Grad
Lördagen den 19 september 2015
Stamhuset, Kammakaregatan 56, Stockholm

Lördagen den 26 september 2015  
Stamhuset, Parkveien 41 A, Oslo

Anhållan om reception                                          
Templens Mästare Råd anmäler om man vill rekommendera 
någon broder för reception i denna hedersgrad. Anhållan      
skickas till Stor Kansler senast 90 dagar före mötet. 

Anmälan om deltagande
Bröder som önskar närvara vid receptionerna anmäler detta 
till HSKR senast 5 september (Stockholm), respektive 
12 september (Oslo).

Närmare upplysningar                                                                 
Ytterligare information för recipiender och mötesdeltagare 
lämnas i samband med kallelse respektive anmälan.

Varmt välkomna till högtid i
Tempel Riddare Orden

  Kent Alm  Arne Edholm
  HSKR   HSCM

Sommarträff 2015 Umeå 25–26 juli
Vi börjar programmet på lördag, men ni är välkomna redan på 
fredag kväll. Alla aktiviteter kommer att ske inom gångavstånd 
från Templet Umeborg. 

Ur programmet: besök på nya Väven, Guitar the Museum, Medi-
cinhistoriska muséet och katolska kyrkan. För närmare informa-
tion och anmälan kontakta RT Umeborg:

M Micael Andersson, micael.andersson@kuratorn.se,          
070-276 87 33

S Anders Perstrand, anders.perstrand@iogt.se, 070-236 47 02
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Claes Göran Edberg, Dansbanevägen 5, 184 39 Åkersberga

POSTTIDNING B

Broder Alvar Wate i Karl-
skoga, medlem i RT Vir-

tus i Kristinehamn, uppvak-
tades på sin 100-årsdag av 
fem bröder. 

Templets yngste Broder Mi-
chael Forsberg (han fyller 30 
år i höst) ingick i delegationen 
som överlämnade blommor och 
diplom. VM Stellan Wahlfrids-
son höll ett tal till Broder Alvar. 
Mötet med Alvars anhöriga för-
gyllde också uppvaktningen.
Text : Roland Stenbäck

Yngste Brodern Michael Forsberg sitter 
tillsammans med äldste Brodern Alvar 
Wate framför SKM Sten Eriksson,VM 
Stellan Wahlfridsson, CM Henry Rådbo 
och S Roland Stenbäck.

YNGSTE BRODERN UPPVAKTADE ÄLDSTE

URG-RECEPTION I SKÅNSKT-DANSKT SAMARBETE. Vid det traditionella skärtors-
dagsmötet hos RT Excelsior i Kristianstad reciperade tre bröder i URG. Det var Allan 
Carlsen och Per Laukamp från RT Knud Lavard i Köpenhamn och Mats Wejnor från RT 
S:t Nicolaus i Trelleborg. På bilden tillsammans med Mästarna i RT Knud Lavard respek-
tive RT S:t Nicolaus, Per Kristensen och Tomas Löfström. 
Text & foto: Tommy Johansson

ORDENS PATRIARK I HEMMILJÖ. 
Broder Uno Johansson i Oxelösund till-
delades värdigheten av Ordens Patriark 
i mitten av februari. Receptionen ägde 
rum den 4 november 1964 i dåvarande 
RT S:t Eskil i Eskilstuna. Mästaren i RT 
Magnus Ladulås i Nyköping, Leif Karls-
son, genomförde ceremonin i närvaro 
av bland andra Ordens Patriark, tillika 
granne, Broder Inge Svensson. Kerstin 
Johansson och Maj Svensson, som 
båda har varit mycket aktiva i Templets 
damklubb bevittnade ceremonin och 
deltog i efterföljande festlighet tillsam-
mans med sina makar. På bilden håller 
Mästaren Leif Karlsson talet till den 
nyblivne Ordens Patriarken i närvaro av 
Inge Svensson och Maj Svensson.
Text & foto: Björn Thunberg


