Tempel Riddaren
ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND
ÅRGÅNG 97

sid 4 – 5
Nya Mästare och ny
Grundlag vid Konventet

sid 7
TBO Tempel Athena
instiftat i Borås

NR 2 2016

sid 8
Ordens museum ger
historiskt perspektiv

Tempel Riddaren
Nr 2 2016
Det vackra Sandefjord välkomnar sommarens GK-deltagare.

Välkommen till sandefjord

V

i ser fram emot att du
kommer!

Det säger broder Sven Erik
Sandnes, som är redaktör för
norska Tempel Ridderen. Han
skriver vidare i sin spalt i senaste numret:
”Tre år går väldigt fort och jag
har haft turen att få vara med
och planlägga årets General
Konvent de senaste tre åren.
Ja, tur och tur tänker du kanske, men faktiskt så har den
här perioden varit en utmärkt
tid för oss i RT Kong Harald.
Bröderna är indelade i grupper
och vi har ett mål att arbeta för
som samlar oss till gemensam
insats.
Det ska inte stickas under stol
med att det innebär en hel del
jobb att ha värdskap för runt
400 gäster. Men genom att
samarbeta över tempelgränserna, sätta positiva förtecken
på det som ska hända och inte
fokusera på det som är tungt
och arbetsamt så har detta gått
fint. Det var nog klokt av oss att
vi började tidigt och har fördelat
planläggningen över en relativt
lång tidsperiod.
Nu återstår bara själva genomförandet för oss. Vi hoppas att
alla ni som väljer att komma till
Sandefjord i slutet av juli i år
får en trevlig upplevelse och en
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vistelse att se tillbaka på med
glädje.
Vestfold har mycket att erbjuda
och vi har försökt få fram utflykter som kan vara av intresse för
gästerna. Det blir inte så långa
bussturer och inte för långt mellan de olika destinationerna.
Även om Sandefjord har det
högsta invånarantalet i Vestfold är själva staden intim och
välordnad. Går man en fem-tio
minuter från hotellet så har man
en räckvidd som täcker det
mesta av centrum.
En sak är de utflykter och samlingar som ordnas, men ett
General Konvent handlar ju om
mycket mer än det. Vid årets
GK kommer det mesta att vara
tillgängligt i förväg på vår egen
hemsida sandefjord2016.no.
Där kommer att presenteras
förslag till ny grundlag som blir
spännande att läsa samt förslag om ett starkare samarbete
med Tempel Byggare Orden.
I det stora hela ett spännande
konvent som kommer att ha betydelse för Ordens framtid. Som
en del av värdskapet hoppas
jag att du kommer till Sandefjord och deltar i förhandlingar
och turer.”
Text: Sven Erik Sandnes
Översättning: Anders Perstrand
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intresset för vår orden ökar

N

är denna tidning kommer
i brevlådorna är det cirka
två månader till General Konventet 2016 i norska Sandefjord öppnas. Alla rapporter
tyder på att det blir ett spännande och trevligt konvent.

Av naturliga skäl kommer de
närmaste månaderna före ett
GK att präglas av förberedelser. Den största anspänningen
har nog den lokala kommittén.
Det är bara tio år sedan den
situationen var aktuell för oss
som arbetade med att färdigställa förberedelserna för GK10
i Sundsvall, så jag kan enkelt
förstå den spänning som råder
bland bröder och damer i Sandefjord.
I anslutning till ett GK är det
naturligt att se både bakåt och
framåt. Det som har varit kan vi
inte göra så mycket åt – i bästa
fall kan vi ta lärdom av våra
erfarenheter – goda såväl som
dåliga. Det är alltid sorgligt att
konstatera att våra bröder blir
färre och att brödernas medelålder ökar. Detta kan vi inte påverka och det får därför inte låta
oss bli handlingsförlamade.
Något vi kan glädjas åt är att
vissa Tempel har haft en ökad
tillströmning av nya bröder.
Det gäller bland annat några
Tempel där återväxten har varit
svag under flera år.
RT Concordia tillhör de Tempel
som har haft en positiv utveckling de senaste åren och det
är mycket glädjande att notera
att deras Öppet Hus i samband
med Kulturnatt Stockholm lockade närmare 1 000 personer att
besöka Stamhuset. Sammanlagt cirka 400 personer deltog i
två öppna Utpostmöten.
Nu har inte alla Tempel samma
förutsättningar varken när det
gäller egna lokaler eller ett stort

gemensamt arrangemang på
sin ort, men det ger en indikation på att det finns ett intresse
för att få veta mer om Orden. Vi
har samma erbjudande till våra
medlemmar oavsett var Orden
är verksam, men det kräver att
vi blir synliga.

gagemang ni har visat och alla
de goda möten jag har fått uppleva under de tolv år jag sammanlagt har haft ert förtroende
att få verka i STMR. Jag vet att
Stor Templet kommer att ledas
av kunniga och engagerade
bröder efter sommarens GK.

För att underlätta Templens arbete med rekrytering har STMR
beslutat att fram till GK ta fram
en enkel och en större informationsbroschyr, nya rollups och
mässbord. Broschyrerna kommer att skickas till Templen och
det övriga materialet ska finnas
i varje zon – de enheter som nu
blir naturliga arbetsområden för
Provins Kapitlen.

Jag vill avsluta med en dikt av
vår avlidne Ordensbroder Birger Franzén. Han har fångat
broderskapstanken och den
människosyn och kärlek som
bör vara ett rättesnöre för våra
liv.

Ett konvent är så mycket mer
än förhandlingsmöten och rituella möten. Det finns ett annat
möte som är minst lika viktigt
för Ordens framtid – mötet med
alla bröder från andra Tempel.
Vi får i praktiken uppleva den
starka samhörigheten i brödraskapet som vi så ofta pratar
om – särskilt när vi hälsar en ny
broder välkommen och överlämnar vårt Ordensmärke.
Vid förhandlingsmötena i Sandefjord kommer vi säkert att ha
olika åsikter i konkreta frågor.
Det viktigaste är att vi alltid har
fokus på det som är bäst för
Orden och att vi visar varandra
den respekt och omsorg som
Orden kräver av oss.
Som framgår på annan plats i
tidningen så har Valnämnderna
lagt ett förslag som innebär
att jag föreslås att efterträda
HSM, Broder Jens Døvik, och
nuvarande SUM, Broder Mats
Valli, föreslås att efterträda mig.
Detta kan betyda att jag skriver
min sista ledarartikel i Tempel
Riddaren, i alla fall i rollen som
Stor Mästare.
Jag vill tacka er alla för det en-

Glöm inte det
Min vän – du är viktig
ingen kan ersätta dig –
för några människor
är just du viktig
– aldrig någonsin
kommer det att finnas
någon enda mer som du
på denna jord
skapas det inga kopior
därför är du så viktig
på någon plats
där du befinner dig
kan du skapa något
som blir till glädje
för någon eller många
för någon eller många
kan du betyda mycket
mer än de andra –
för någon människa
finns kanske bara du

Per Fredheim SM
Foto: Carina Vallin
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ordens grundlag moderniseras

N

är det om några månader
är dags för årets GK i
Norge så är det en historisk
händelse – på flera sätt.

Inte sedan 1959 har Stor Templet för Sverige och Finland genomfört sina förhandlingsmöten
utanför Sverige. Den gången
genomfördes mötet i Köpenhamn. Därefter har ST-mötena
hållits i Sverige de år då GK har
hållits i Norge. Senast var detta
2004. Därefter har Ordens lag
ändrats så att ST numera har
sitt ordinarie möte vid GK.

Färre ledamöter i Råden
Även under förhandlingsdagen blir det en smått historisk
händelse. Traditionellt har Stor
Templen haft sina förhandlingsmöten på förmiddagen och Det
Högsta Templet, DHT, har sammanträtt efter lunch.
I år kommer DHT att sammanträda först och ST därefter.
Detta föranleds av att det till
DHT kommer ett förslag att
reducera antal medlemmar i
STMR för vårt ST från nio till
sju. På samma sätt föreslås att
antalet medlemmar i Det Högsta Rådet, DHR, minskas till
sju. För att ST-mötet ska kunna
tillämpa den nya bestämmelsen
så är det formellt nödvändigt att
DHT har sitt möte först.
Den föreslagna ändringen
är egentligen en återgång till
den ordning som rådde fram
till GK07 i Växjö. Efter GK13
i Visby tillsattes en utredning,
vars arbete diskuterats vid flera
sammandragningar. De resultaten ligger till grund för de förslag som nu läggs fram.
Den nygamla ordningen innebär att endast en av SM blir
VHSM, den andra får ett annat
ämbete i DHR. Det kommer
också ett förslag till en lagänd-
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ring som ger Stor Templet för
Danmark en annan status. SM i
STD blir adjungerad i DHR utan
ämbete. I STMR blir endast en
av de tre PKM utsedd till VSM
– de övriga två får andra ämbeten i rådet.

män som kan bli nya medvandrare. Då är det viktigt att vår
Grundlag har en tydlig utformning. Den kan inte berätta allt
om TRO, men väl ge information som inte behöver extra tolkningar för att ge en korrekt bild.

Förslag till ny Grundlag

Utökat TBO-samarbete

Sedan våren 2015 har det pågått en diskussion om ändring
av Ordens Grundlag i syfte att
göra innehållet mer lämpat att

Vid GK i Visby beslutade STmötet att såväl STSF som
enskilda Tempel skulle stödja
uppkomst och utveckling av
Förgårdar och Tempel inom
TBO. STMR har stött TBO ekonomiskt under 2014, 2015 och
2016. I det budgetförslag som
läggs fram ingår samma bidrag
för åren 2017 och 2018.

TEMPEL RIDDARE ORDEN
General Konvent 2016
Sandefjord – Norge
27 – 30 juli

möta dem som på olika vägar
söker information om TRO. I
gällande Grundlag, liksom i
Grundvalen, finns formuleringar
som kan verka främmande för
dem som söker information om
Orden.
DHR kommer att presentera ett
förslag till en ny Grundlag samt
borttagande av den nuvarande
Grundvalen. Det avgörande
har varit att inte göra avkall på
någon del av vårt ideella innehåll, men ändå försöka hitta
formuleringar som kan väcka
nyfikenhet hos de informationssökande.
Det har för många varit oklart
vilken av Grundlagen och
Grundvalen som har varit utgångspunkten. Om man studerar dem parallellt så syns det
att Grundvalen är en fördjupning av Grundlagen.
För oss som deltagit i framtagandet av de förslag som läggs
fram på GK har ändringarna i
Grundlagen fått en särställning.
För Ordens utveckling och överlevnad på sikt är det avgörande
att vi kommer i kontakt med

Templen uppmanas också att
göra fortsatta insatser. De två
Ordnarna behöver varandra –
inte minst när det gäller en gemensam marknadsföring.
Under den gångna perioden
har DHR och STMR i TBO upprättat ett samarbetsorgan där
HSM och HSKR har haft träffar
med SM och SKR i TBO. För
samarbetet har det upprättats
ett enkelt avtal. Efter samråd
med Stor Templen lägger DHR
fram ett förslag till utökat samarbete. Ett första steg i det närmare samarbetet är att TBO till
sitt ST-möte i Sandefjord lägger
fram ett förslag till ny Grundlag
som är identiskt till det vi gör.
Det utökade samarbetet mellan TRO och TBO baseras på
det faktum att det skapas en
formell samverkan mellan två
självständiga Ordnar. Båda
anser att det är nödvändigt på
sikt att få en formell struktur
på samarbetet. Därför önskar
DHR få ett uppdrag från DHT
att skapa en formell relation
mellan Ordnarna genom bland
annat en gemensam Grundlag,
en gemensam överordnad
Fortsättning på sid 5

nya mästare i ordens ledning

D

e olika valnämnderna
har lämnat sina förslag
inför det kommande GK. En
mer formell redovisning med
information om vilka som har
ingått i de olika valnämnderna sker i de handlingar som
skickas ut.
Det kommer att läggas förslag
till Det Högsta Templet att Det
Högsta Rådet och Stor Tempel
Mästare Rådet minskas till sju
ledamöter, vilket är den ordning som gällde fram till GK07
i Växjö.

Det Högsta Rådet
Till ny HSM föreslås OPVK Per
Fredheim, RT Verdandi. Till de
övriga sex ämbetena föreslås
följande bröder (alla nyval):
OPVK Yngve Haugstvedt, RT
St. Halvard, Oslo, OPVK Holger Straum, RT Kong Augvald,
Haugesund, OPVK Per-Ingvar
Krantz, RT Veritas, Borås, samt
USKRK Tor Ökvist, RT Malmen,
Kiruna. Dessutom ingår de
valda SM för STSF och STNI

Stor Tempel Mästare Rådet
Till ny SM föreslås USKRK
Mats Valli, RT S:t Erik, Uppsala.
Till de övriga sex ämbetena fö-

Idun, Hudiksvall, (nyval)

Mellersta Provins Kapitlet

Nuvarande SM i STSF Per Fredheim (till
vänster) föreslås bli ny HSM. Nuvarande
SUM Mats Valli (till höger) föreslås efterträda honom i STSF.

reslås: OPVK Claes Göran Edberg, RT Concordia, Stockholm,
USKRK Mikael Lindström, RT
Jämteborg, samt OPVK Magnus Wihlborg, RT S:ta Gertrud,
Västervik (samtliga omval).
Dessutom ingår de valda PKM
för MPK, NPK och SPK.

Norra Provins Kapitlet
Till PKM föreslås omval på USKRK Kent Ivarsson, RT Jämteborg, Östersund. Till de övriga
sex ämbetena föreslås: OPVK
Arne Bergman, RT Malmen, Kiruna, USKRK Stefan Dahlberg,
RT Bothnia, Piteå, USKRK
Karl-Anders Isaksson, Boden,
USKRK Anders Perstrand,
RT Umeborg, Umeå, USKRK
Mats Danielsson, RT Verdandi,
Sundsvall (samtliga omval)
samt OPVK Kjell Lindberg, RT

Till ny PKM föreslås USKRK
Christer Wik, RT Concordia,
Stockholm. Till de övriga sex
ämbetena föreslås: USKRK Pär
Johansson, RT Mäster Olof,
Örebro (omval), SKRK StenBertil Jacobson, RT Wästmannia, Västerås, SKRK Lars-Erik
Måg, RT Ariel, Falun, USKRK
Axel Olofsson, RT Ansgarius,
Norrköping, SKRK Gunnar
Sverredal, RT S:t Erik, Uppsala, samt USKRK Bo Göran
Löwén, RT Silvermalmen, Sala
(samtliga nyval)

Södra Provins Kapitlet
Till ny PKM föreslås OPVK
Vilgoth Wilhelmsson, RT
Knape, Uddevalla. Till de
övriga sex ämbetena föreslås:
USKRK Rolf Lindström RT S:t
Johannes, Kalmar, USKRK
Anders Gullstrand, RT Gregorius, Malmö, USKRK PerErik Bengtsson, RT S:t Sigfrid,
Växjö (samtliga omval), SKRK
Karl Ferling RT S:t Johannes,
Kalmar, SKRK Bengt-Ove Pettersson, RT Felicia, Göteborg,
SKRK Ali Jerremalm, RT Veritas, Borås (samtliga nyval).

Tydligare rollfördelning mellan DHR och STMR

Fortsättning från sid 4

marknadsföring där det är naturligt, och att utveckla ramar
för lokal samverkan mellan
Tempel och/eller Förgårdar från
Ordnarna.

Vår egen organisation
Det är inte aktuellt med någon
omfattande organisationsändring eller lagändring, men det
är viktiga justeringar i våra strävanden att få en mer effektiv
organisation. Avsikten med de
kommande förslagen är att:
r

Få en klarare linje för

beslut och genomförande av
viktiga uppgifter och möjliggöra
snabb verkställighet av beslut
r Markera en ännu större
enighet i Orden
r Förhindra behandling av
samma ärenden i både DHR
och STMR.

Det som kommer att föreslås
är en tydligare rollfördelning
mellan DHR och STMR. DHR
kommer att svara för principiella och strategiska beslut och
verkställigheten av dessa läggs
på Stor Templen. Utöver detta

preciseras ett antal arbetsområden där STMR har ett eget
ansvar för initiativ, utredning
och verkställighet.

Handlingarna till GK16
Möteshandlingarna till Stor
Templets möte är utskickade
till Templen. Handlingarna till
DHT-mötet skickas ut senare.
Alla handlingar kommer att vara
tillgängliga på Konventets hemsida (www.sandefjord2016.
no) . Sökvägen finns också via
vår hemsida under menyvalet
GK16.
Per Fredheim SM
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ordens äldsta tempel firade 125 år

R

T Verdandi i Sundsvall
är det äldsta ännu existerande Templet inom vår Orden. Templet firade sitt 125årsjubileum den 13 februari i
Frimurarnas hus.

Efter kaffe och snittar i Frimurarnas klubbrum hälsade
Mästaren Magnus Hummelgård
bröderna med damer samt
Templets egna bröder med damer varmt välkomna.
Stenstans Berättarteater framförde en dramatiserad historiekavalkad över Sundsvalls
utveckling från branden 1888
till våra dagar. Damerna förflyttade sig sedan till IOGT-NTOlokalen, där Eva-Britt Fredheim
i ord och ton framförde ett program om Sundsvallsflickan Kaj
Gullmar och hennes sånger.
Bröderna höll under tiden ett
gradmöte i Frimurarlokalen, där
de kunde glädjas år invigningen
av en ny broder.
Därefter vidtog den gemensamma jubileumsbanketten på
restaurang Brandstation.
Stor Tempel Mästare Rådet
representerades av Stor Mästaren Per Fredheim och Vice
Stor Mästaren Kent Ivarsson.
Dessutom deltog bröder från ett
flertal Tempel.

CM i RT Idun Hudiksvall Ove Nygren och M i samma tempel Kjell Lindberg gratulerar med
blommor och present.

Templet startades när några
godtemplare i Skönvik, 6 km
norr om Sundsvall, såg en notis
i Sundsvalls Tidning 1887 om
templet Alpha, som startades
av ingenjören Emil Johansson i
Gränna. De var trädgårdsmästaren C F Eklund, hyvelmästaren Jonas Westman samt C A
Sundström.
Den 15 februari 1891 lyckades
man starta ett Tempel i Skönvik
med 15 bröder. Templet fick
namnet nr 3 Verdandi.
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Mästare Rådet har under de
senaste 15 åren trots ett minskat medlemsantal arbetat oförtrutet för Templets utveckling.
Sedan 2001 har till exempel
ett regelmässigt och berikande
samarbete skett mellan RT Idun
i Hudiksvall och Verdandi genom att man besöker varandras
möten och familjearrangemang.
I juli 2010 ägde en stor händelse för RT Verdandi rum,
då Ordens General Konvent
hölls på Hotell Södra Berget i
Sundsvall med deltagande av
närmare 600 bröder och damer.
Verdandis Mästare Råd stod för
värdskapet och gjorde tillsammans med ett antal bröder en
storartad arbetsinsats vid genomförandet av konventet.

Glimtar från Riddare Templet
Verdandis 125-åriga historia
presenterades av undertecknad
FBUM Janeric Bülund. Gratulationer och hälsningar från ett
flertal Tempel varvades med
sång av Annika Winthagen,
som framförde sånger av bland
andra Edit Piaff. Avslutningsvis
överlämnades en fana med
Tempel Riddarnas symbol, den
liksidiga triangeln med de tre
inskrivna trianglarna från RT
Concordia i Stockholm.
Ur historiken kan nämnas att

1918 upphörde RT Verdandi i
Skönvik och kvarvarande bröder överfördes till Templet nr
6 Sundsvall som samtidigt fick
överta namnet nr 3 Verdandi.

2011 såldes fastigheten på
Köpmangatan och efter en tid
på Vivansborg i Timrå håller
Templet numera till i Frimurarnas Ordenshus i centrala
Sundsvall.
FBUM Janeric Bülund föredrar utdrag ur RT
Verdandis 125-åriga historia.

Text: Janeric Bülund
Foto: Lars Ivarsson

tbo:s sjätte tempel instiftat i borås

D

en 5 mars instiftades
under högtidliga former
TBO-Tempel Nr 6 Athena i
Borås.

Tankar på ett Tempel i Borås
starade redan hösten 2011, då
FG i Borås hade cirka 20 systrar. Det blev emellertid inget
av det då, eftersom systrarna
i Varberg och Växjö bildade
egna Förgårdar.
Tanken på ett Tempel närmare
oss systrar i den södra delen
av landet släppte emellertid
inte, och våren 2014 träffade vi
representanter från vårt Moder
Tempel Ranrike för att åter diskutera en delning av Ranrike.
Sommaren 2015 bildades en
interimsstyrelse med representanter från FG i Växjö, Borås
och Varberg. FG i Varberg kommer att tillhöra Templet Ranrike
i fortsättningen, men hälften av
systrarna kommer att tillhöra
Tempel Athena, det nya Templet i Borås.
Namnet Athena kommer från
den grekiska mytologin, och
där var Athena vishetens och
krigets gudinna. Athena stod
som försvarare av hem och städer och gudinna över hantverk,
vishet och uppfann mycket som
har blivit till nytta för mänskligheten och civilisationen och
hennes ständiga följeslagare

Här är Mästare Rådet i Tempel Athena: från vänster SKM Birgitta Clausson, UM Birgitta
Fromreide, S Estrid Gabrielsson, K Margareta Gustavsson, VM Inga-Lill Alm, M Birgitta
Dahlin och CM Margaret Gabrielsson.

var ugglan. Namnet Athena ansåg vi passar in eftersom vi har
kämpat för att få ett Tempel och
Templet ligger i en hantverksstad och sedan är det upp till
oss systrar att bevisa att vi också är modiga och kämpar för
att vårt nya Tempel får många
nya systrar.
Interimsstyrelsen har träffats
regelbundet för att förbereda invigningen och arbeta fram alla
de arbetsredskap som behövs
för våra fyra grader. Under detta arbete har vi haft stor hjälp
av Bröderna i RT Veritas som
sett till att vi fått ”låna” arbetsredskap som vi har gemensamma och de har väglett oss inför
vår start av Tempel Athena.
Invigningen förrättades av SM
Carin Wiking och till sin hjälp
hade hon Mästare Rådet i Ranrike. Vi fick en högtidlig och
stämningsfull invigning med
mer än 30 systrar närvarande

och vi hade även besök av
systrar från Templet Mälardrottningen.
Efter invigningen samlades vi
i matsalen för en gemensam
festmåltid tillsammans med
bröder. SCM Margaret Gabrielsson tog hand om ordningen
avseende mat och tal. Templet
fick mottaga många tal, gåvor och lyckönskningar under
denna trivsamma stund tillsammans.
Bröderna i RT Veritas hade
tagit hand om de praktiska bestyren, anlitat sin matleverantör
och dukat inför vår stora dag.
Vi systrar framför än en gång
ett stort tack till bröderna i RT
Veritas och vi hoppas kunna
få fortsätta vårt samarbete i
denna fina anda.
Text: Birgitta

Dahlin
M i Tempel Athena

Foto: Leif Andersson

Ranrike delade med sig av systrar för tredje gången

Å

ter minskade antalet
medlemmar dramatiskt i
Tempel Nr 2 Ranrike i Uddevalla.
Sedan Templet Ranrike startade 2006 så är det för tredje
gången som ett nytt Tempel
startas utifrån Templet i Uddevalla. Först var det Tempel Nr 4
St. Sunniva i Bergen 2011, sedan Tempel Nr 5 Dronning Åsa

i Larvik 2013 och nu Tempel Nr
6 Athena i Borås 2016. Det är
en härlig känsla som infinner
sig när man kan se resultatet
av vårt arbete.
Under en tioårsperiod är det
ungefär 80 systrar som har
lämnat Moder Templet för att
få sin tillhörighet i ett nystartat
Tempel närmare sin bostadsort.
Detta medför att systrarna har

möjlighet att delta på fler ritualmöten och att inte flera dagar
med övernattning behöver tas i
anspråk .
Vi önskar våra systrar i Templet
Athena lycka till med den fortsatta verksamheten.
Christina Wiking
M i Tempel Ranrike

7

Larsinge visar gärna vårt museum

Å

r 2008 ville Mästare Rådet för RT Concordia
skapa ett museum för Tempel Riddarna i Stamhuset i
Stockholm. De tillfrågade
Larsinge Forsberg om han
kunde tänka sig att bli den
som ansvarade för museet.

skojs skull, säger han. Den står
i museet nu när jag bygger den,
men sedan är det tänkt att den
ska stå i kapprummet när museet är öppet.
Kapprummet, som faktiskt
även det kan ses som en del
av museet. Här finns nämligen i golvet Tempel Riddare
Ordens hemliga chiffer inlagt.
Eller snarare fanns – delar av
golvet försvann när en hiss
byggdes i huset. Men även där
har Larsinge byggt en modell,
som visar hur golvet såg ut före
ombyggnationen.

– Men Stor Mästare Rådet fick
höra talas om idén och tyckte
att det inte var en fråga för ett
enskilt Tempel. Därför tog de
över initiativet till museet och
utsåg mig till museiintendent,
berättar Larsinge.
Det är inget stort museum Larsinge basar för.
– Nej, sannerligen inte, säger
han. Det har en alldeles för liten yta. Det gör att jag har fått
prioritera hårt vad som ska finnas där – och chansen att ha
specialutställningar är mycket
liten. Det får man i så fall ha på
annan plats i Stamhuset.
Men Larsinge har gjort det bästa av situationen. Han fick ta
över en skräpkammare i anslutning till ordenslokalerna i samband med att viss renovering
genomfördes av huset. Där har
han skapat ett antal montrar.
– Jag har valt ut några historiska perspektiv, säger han. Några
betydelsefulla personer – som
exempelvis Emil O Johansson,
som förde Tempel Riddare
Orden till Sverige, och Oscar

Larsinge Forsberg på plats i museet. Här trivs
han bra när han får besök och får berätta om
Tempel Riddare Ordens historia.

Eklund, som var vår ledare när
Sverige fick ta över ansvaret
för Orden på världsbasis från
USA – har fått egna montrar.
Här finns också en hel del fanor
och symboler samlade. Men
det viktiga med museet är inte
att vara ett arkiv. Det viktiga är
att vi ger en historisk bild av
vad vi är.
Ett litet projekt Larsinge jobbat
länge med är att bygga upp
en modell av den allra första
borgen som Tempelherreorden
hade när den bildades utanför
Jerusalem 1118. Borgen Krak
de Chevalier som låg på en
udde i Syrien.

– Det beror mest på att jag varit
sjuk en hel del under året. Jag
har nog bara haft en handfull
grupper här. Men nu mår jag
bättre och de som vill se museet – enskilda och grupper – kan
ta kontakt med mig, så ordnar
jag en visning. Jag nås per telefon 0765-67 89 07, säger museiintendent Larsinge Forsberg,
som vill att museet ska bli ett
levande museum med många
besökare.
Text & foto:

Lars-Erik Måg

– Men den bygger jag mest för

Början till borgen.
Larsinges projekt att bygga en
modell av Krak
de Chevalier,
den allra första
Tempelherreborgen i Syrien på
1100-talet.
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Under 2015 har besöken inte
varit många i museet.

Oscar Eklund var den första svensk som
fick ta över styret av Tempel Riddare
Orden på världsbasis, när avvecklingen
började i USA.

patriarken jakob på RT umeborg

R

T Umeborg fick en kväll
uppleva kristendomens
historia under 2 000 år. Det
var Broder Lennart Forsgren,
som visade sitt katedralbygge, baserat på patriarken
Jakob och hans söner.
Där medverkade även hustrun
Vivi-Anne som berättare och
dottern Åsa Bergqvist med
sång.
När Robertfors Musiksällskap
skulle sätta upp musikalen
om patriarken Jakob i Gamla
Testamentet blev glasmålningarna av Chagall i Hadassasjukhusets synagoga i Jerusalem
1986 en inspirationskälla.

Broder Lennart Forsgren visar sitt katedralbygge hos RT Umeborg.

En mapp med bilder av glasmålningarna blev liggande i
Robertsfors i 30 år, och när de
hittades vid en flyttning ville
Broder Lennart Forsgren, som
varit ledare för musiksällskapet,
bygga ett slags ”galleri” för att
senare berätta om Jakob.

antal söner med krigiska lustar
där Ruben, den äldste, dessutom söker sällskap med en
av sin fars hustrur. En dotter
Dina berättas det också om,
som genom att uppvaktas av
hövdingens son i Sikem tvingar
sina bröder till folkmord.

Katedralmodellen innehåller
på övre våningen bland annat
bilder från småskolans ”bibliska
berättelser”, där tyngdpunkten
ligger på Jesus och Nya Testamentet.

Detta och andra händelser i
judarnas historia berättade ViviAnne om och visade projektioner av de färgrika glasmålningarna.

Patriarken Jakob var en högst
mänsklig och ”vanlig” man –
men med vardagsproblem av
stora dimensioner. Vad sägs
om fyra fruar och en bedräglig svärfar, en tvillingbror som
var hans dödsfiende och ett

Lennart Forsgren berättade
med stor inlevelse om hur kris-

tendomen utvecklades under
2000 år till ett stort träd med
många grenar. Han illustrerade
detta med projicerade bilder av
sina snidade altartavlor i björk.
Det vittnar om ett konstnärligt
sinne att kunna delge olika
samband med dramatiseringar
om de stora kyrkliga personligheterna som L L Laestadius,
C-O Rosenius och Gerhard
Gerhardsson.
Text: Agne Arvidsson
Foto: Anders Perstrand

Lennart Forsgren

Lennart Forsgren var
åren 1960 till 2000 kyrkomusiker inom Robertfors
församling och musikledare respektive musiklärare. Ledare för Robertfors
Musiksällskap under 30 år.
Recipierade till TR 1962
och blev OPK 2012.

Mor Vivi-Anne och dotter Åsa sjunger duett
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frälsningsarmén fick gåva av veritas

N

är RT Veritas i Borås genomförde sin årshögtid,
111 år efter instiftandet, samlades bröder med respektive
till en välfylld lördagskväll.

En av kvällens höjdpunkter var
överlämnandet av en gåva,
som samlades in under höstens
klubbafton, till Frälsningsarmén
i Borås. Dess representant,
Christel Lindgren, tog emot gåvan av Veritas Mästare Broder
Per-Ingvar Krantz, som hoppades att gåvan skulle komma
till nytta.
Christel Lindgren uttryckte sin
tacksamhet över gåvan och
lovade att den skulle göra stor
nytta i deras arbete.
RT Veritas Mästare Per-Ingvar Krantz överlämnar en penninggåva till Frälsningsarméns
representant Christel Lindgren.

En annan höjdpunkt var underhållningen av Thore Olofsson

och Jerry Rudenvall. Thore
och Jerry genomförde ett välvarierat program, som uppskattades till fullo av åhörarna. Att
programmet gick hem vittnar
till fullo de myckna och varma
applåderna om.

När det musikaliska programmet var genomfört väntade en
välsmakande supé i matsalen.
Kvällen avslutades med att alla
återgick till Tempelsalen, där
Tore Olofsson och Jerry Rudenvall spelade ytterligare ett
par låtar.
Sedan var det dags för alla att
ta sig hemåt efter en mycket
lyckad kväll.
Text: Leif Danielsson
Foto: Ali Jerremalm

Två Ordens Patriarker mindes sina 50 år

D

ubbla Ordens Patriarker,
lärorik genomgång av
våra symboler av Mästaren
Per-Ingvar Krantz och allt
inramat av fantastisk sångoch musikunderhållning från
läktaren av Bröderna Kent
Andersson, Bernt Sköld och
Janne Reinholdsson. Det fick
deltagarna i RT Veritas vara
med om vid ett IG-möte.
Som en extra ingrediens kunde
tjänstgörande Mästaren Broder
Ali Jerremalm informera om en
ny påskriven ansökan från en
ung man.

Under den efterföljande brödramåltiden berättade kvällens två
Ordens Patriarker vältaligt om
sina vardera 50 år som Tempel
Riddare.
– 1956 träffade jag min hustru
och vi fikade tillsammans på ett
kafé. Det är snart 60 år sedan
och vi fikar fortfarande. 60 år är
naturligtvis svårslaget men jag
10

Ordens Patriarkerna Per-Gunnar
Beischer (till vänster) och Jan-Olof
I Nilsson berättade
minnen från sina
50 år som Tempel
Riddare.

måste säga att de 50 åren här
i Tempel Riddare Orden och
Veritas kommer god tvåa, sade
Ordens Patriarken Per-Gunnar
Beischer i sitt uppskattade
tacktal.

och kippade efter andan. Så
anträdde jag min Tempel Riddarevandring, berättade Broder
Jan-Olof I Nilsson i sitt minnestal över sina 50 år som Tempel
Riddare.

– Högste Stor Mästaren gästade Veritas när jag recipierade
i första graden och han höll
talet till recipienden i Tempelsalen. Han avslutade sitt tal till
mig genom att ge mig en rejäl,
broderlig dunk i ryggen. Detta
var jag helt oförberedd på så
jag tappade andan fullkomligt
och blev stående i Tempelsalen

Minnen och Ordens framtid i
idérika och positiva meningar
var sedan det stora samtalsämnet vid kaffet i klubbvåningen
och orden ”minns ni?” var flitigt
förekommande till långt in på
sena kvällstimmar.
Text & foto:

Jan Ewers

NYA BRÖDER

RT Concordia, Stockholm
Nisse Lundgren
Peter Nilsson
RT Felicia, Göteborg
André Bagein
RT Gregorius, Malmö
Roger Boysen
RT Idun, Hudiksvall
Joakim Nordqvist
RT S:t Erik, Uppsala
Lars Lagerström
RT S:t Hans, Visby
Ole Kaspersen
RT S:t Johannes, Kalmar
Alexander Krasnov
RT S:t Nicolaus, Trelleborg
Björne Bergmark
Johan Melin
RT Verdandi, Sundsvall
Peter Karlsson
RT Veritas, Borås
Samuel Oluware

40 deltagare på Kyndelsmässofirande i Gävle. RT Manhem i Gävle finns ju
inte mer. Det lades ner förra året, och bröderna med Gävlehemvist flyttades över till RT
Valkyrian i Söderhamn. Men trots det firades gemensamt Kyndelsmässofirande i Gävle
med RT Ariel i Falun som arrangör och med deltagare från RT Ariel, RT Valkyrian och RT
Idun i Hudiksvall. Lokal för firandet var den lokal RT Manhem ägde för ett antal år sedan
och som numera är ett konferenscentrum som kallas för ”Templet” – och som faktiskt har
kvar mycket av den utsmyckning som var Tempel Riddarnas. Över 40 personer deltog i
det stämningsfulla arrangemanget som avslutades med middag och med underhållning
av Jan Wikegårds Trio. Även nästa år kommer de tre Templen att samarrangera Kyndelsmässofirandet i Gävle – men nu med Hälsingetemplen som arrangör. Detta trots att både
RT Valkyrian och RT Idun flyttas över till Norra Provins Kapitlet.

Text:

Lars-Erik Måg Foto: Joe Formgren

ORDENS PATRIARKER
RT Concordia, Stockholm
Göte Appelberg
Rolf Westerlund
RT Excelsior, Kristianstad
Svante Sehagen
RT Gregorius, Malmö
Kurt Nilsson
RT Magnus Ladulås,
Nyköping
Börje Helsing
RT Malmen, Kiruna
Curt Blom
RT Sirius, Skellefteå
Olle Hällgren
RT S:ta Gertrud, Västervik
Lennart Tildemyr
Göran Ribman
RT Valkyrian, Söderhamn
Jan-Patrik Johansson
RT Veritas, Borås
Per-Gunnar Beischer
Jan-Olof I Nilsson
RT Wästmannia, Västerås
Lars Johansson

sydligaste templet växer. RT S:t Nicolaus i Trelleborg hade glädjen att kunna
välkomna två nya bröder vid sina möten i mars och april. I mars recipierade Broder Björne
Bergmark (på bilden till vänster tillsammans med fadder Esbjörn Johnsson) och i april tog
Broder Johan Melin (på bilden till höger, där han får en blombukett av Mästaren Tomas
Löfström) första steget i Ordensvandringen. Vid båda mötena deltog bröder från samtliga
skånska Tempel.				
Text & foto: Tommy Johansson

Rapportera till Tempel Riddaren!

Redaktionen vet att Tempel och Utposter runt om i Sverige har
en mycket omfattande och omväxlande verksamhet. Tyvärr har vi
ingen möjlighet att åka runt och bevaka allt, därför behöver vi er
hjälp. Alltså: skicka in lite texter och bilder från era möten, utflykter, fester, utåtriktade arrangemang och allt annat ni sysslar med.
Kanske kan det ni håller på med inspirera andra Tempel.
Adressen till redaktionen finns på sidan 2. Välkomna!

EKLUNDSMEDALJ I SILVER

RT Ariel, Falun
Emil Gregori
Harald Gabrielsen
Lars-Erik Måg

RT Concordia, Stockholm
Christer Wik
RT Finlandia, Helsingfors
Henry J Ahlberg
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Claes Göran Edberg, Dansbanevägen 5, 184 39 Åkersberga

POSTTIDNING

B

Helkväll med OPK, EMS och reception

V

id IG mötet den 22 mars
besöktes RT Concordia
av SM Per Fredheim och tre
bröder ur STMR, SKR ClaesGöran Edberg, SSKM Mikael
Lindström och SUM Mats
Valli.
Vidare besöktes mötet av redaktionen för tidningen Tempel
Riddaren, Tommy Johansson,
Lars-Erik Måg samt Anders
Perstrand och flera bröder
från olika tempel från söder till
norr med andra ord, mötet var
mycket välbesökt.
Vid mötet recipierade lärlingen
Peter Nilsson från vår utpost
i Stockholms Söderort. Våra
utposter är mycket viktiga och
bra inkörsport till templen.
SM Per Fredheim delade
sedan ut två OPK-tecken till
Bröderna Göte Appelberg och
Rolf Westerlund som nu delar
denna fina utmärkelse med
nio andra bröder i vårt tempel.

De nya Ordens Patriarkerna, Bröderna Göte Appelberg och Rolf Westerlund. I mitten SM
Per Fredheim.

Det var inte slut med detta; SM
delade sedan ut EMS till Templets VM, Broder Christer Wik.
Efter detta så kunde en nöjd M
i vårt tempel avsluta mötet och
bjuda till brödramåltid i Riddaresalen.
Text & foto:

Tommy Nilsson

Ännu en ny broder

V

id IG-mötet i februari kunde bröderna i RT Concordia glädjas åt att få välkomna
ännu en ny broder.

Den nye EMS-innehavaren Christer Wik
tillsammans med Templets Mästare Ingemar
Weiner.

Lärlingen Nisse Lundgren från
utposten Stockholms Söderort recipierade då. Mötet var
mycket välbesökt och bland de
närvarande bröderna var fyra
stridskamrater.

Februarirecipienden Nisse Lundgren tillsammans med fadder Simon Winnfors, bakom
står Thomas Ahlström och Björn Svensson,
och längst bak Mikael Jussela.

12

Vid Templets årliga möte i URG
recipierade Broder Ulf Engström. Broder Ulf är mycket
aktiv och har tidigare varit sändebud i Utposten Stockholms
Söderort.

Recipienden vid Concordias helafton Peter
Nilsson (till höger) med faddrarna Virre Annergård och Ulf Engström.

