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I samband med avslutningen 
av Generalkonventet i Sande-

fjord avslöjades var 2019 års 
Generalkonvent kommer att 
genomföras. Det blir RT Esaias 
Tegner i Karlstad som blir ar-
rangör.

– Ni är varmt välkomna till solsta-
den Karlstad, deklarerade Temp-
lets Mästare Christer Nilsson i 
samband med presentationen. 
Vi har goda förbindelser åt alla 
håll, både med vägar, järnväg 
och flyg. Karlstad har 31 mil till 
Stockholm, 22 mil till Oslo och 26 
mil till Göteborg. Så avstånden är 
inte direkt avskräckande från de 
större befolkningscentrana.

Esaias Tegner är ett Tempel som 
instiftades 1905 och totalt har 
man idag 60 medlemmar. Men 
man räknar säkerligen med lite 
hjälp även från de mera närbe-
lägna Templen i Provins K apitlet.

Planerna är att stordelen av 
förhandlingarna kommer att hål-
las på Karlstads Kongress- och 
Kulturcenter.

– Och några problem med hotell-
bäddar lär det inte bli, tror Chris-
ter Nilsson. Vi har totalt 1 500 
hotellbäddar att tillgå i centrala 
Karlstad.

Vi får gratulera RT Esaias Tegner 
till modet att söka arrangemanget 
och tilldelningen av Generalkon-
ventet. Kanske det är det som 
behövs för Karlstadstemplet för 
att få ytterligare fart på verksam-
heten och tända glöden bland 
bröderna.

Text & foto: Lars-Erik Måg
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Generalkonventet 2019 blir i Karlstad

Leif Brodén och Christer Nilsson hälsar Tem-
pelriddare och Tempelbyggare välkomna till 
Generalkonventet i Karlstad 2019.

STIPENDIUM TILL NORSKA IOGT:S KAMRATSTÖDSVERKSAMHET. Vid 
Tempel Riddare Ordens Generalkonvent är det tradition att dela ut ett stipen-
dium ur Ordens 100-årsfond. Årets stipendium på 50 000 kronor tilldelades 
IOGT i Norge för den kamratstödsverksamhet i form av ett socialmedicinskt 
center organisationen driver i Sandefjord i samarbete med Sandefjords kom-
mun – Sammen om Nøden. Centret har 8 000 – 10 000 besökare per år och har 
uppmärksammats av regeringen och stortinget. Avgående HSM Jens Døvik och 
HSKR Kent Alm överlämnade stipendiet till ledaren för centret, Olav Lande, vid 
konventets avslutningsbankett.
Foto: Lars Ivarsson
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Jag vill börja med att tacka 
för det stora förtroende 

bröderna visat mig genom att 
välja mig till ny Stormästare 
för den kommande treårspe-
rioden. 

Det ställs stora krav på en Stor-
mästare, och jag hoppas kunna 
leva upp till dem. Jag kommer 
i vart fall att göra mitt yttersta 
för att leda Stor Templet genom 
de utmaningar som möter oss 
under den kommande mandat-
perioden.

Vi har under sommaren varit på 
Generalkonvent i Sandefjord, 
Norge. Ett välarrangerat och 
välbesökt konvent, vilket liksom 
tidigare konvent gav oss förny-
ad kraft och glädje i ordensar-
betet. Att träffa bröder från vår 
ordens hela utbredningsom-
råde är stimulerande, och det 
är alltid lika roligt att återknyta 
gamla bekantskaper.

Som vid de flesta General-
konvent har även denna gång 
några bröder lämnat Stortem-
pelmästarerådet. Bröderna 
Per Fredheim och Per-Ingvar 
Krantz har fått nya uppgifter 
inom Det Högsta Rådet. 

Broder Jarl Öman har valt att 
lämna Stortempelmästarerå-
det. Jag vill passa på att tacka 
dessa bröder, samt de bröder 
som lämnat det tre Provinska-
pitelmästareråden, för alla de 
insatser som var och en på sitt 
sätt gjort för vår orden. 

I och med den minskning av 
antalet ledamöter i Stortempel-
mästarerådet som beslutades 
på Generalkonventet får vi 
bara en ny medlem. Jag vill 
hälsa broder Christer Wik, RT 
Concordia, välkommen i rådet. 
Christer blir ny Storundermäs-
tare och är även ny Provinska-
pitelmästare i Mellersta Provins 
Kapitlet.

Vid Generalkonventet fastställ-
des nya arbetsplaner för den 
kommande mandatperioden, 
både för Det Högsta Templet 
och för Stor Templet. I bägge 
dessa lyfts rekrytering fram 
som vår viktigaste uppgift. Ska 
Orden överleva och de vär-
den vi kämpat för föras vidare, 
krävs att vi ständigt tillförs nya 
medlemmar. Glädjande nog 
kan vi på flera håll se att fler 
bröder recipierar i Orden. 

Nya medlemmar kommer dock 
sällan av sig självt. För ett bra 
rekryteringsarbete krävs hårt 
och långsiktigt arbete av samt-
liga bröder, på alla nivåer. Det 
är framför allt ute i Templen, ge-
nom enskilda bröders insatser, 
som ett framgångsrikt rekryte-
ringsarbete kan bedrivas. 

Från Stortempelmästarerådet 
och Provinskapitelmästare-
råden kan vi bistå med mate-
rial, goda idéer och råd, men 
huvudarbetet kan bara bedrivas 
av Templen och dess bröder. 

Vi presenterade under konven-
tet två nya broschyrer tänkta att 
användas i rekryteringsarbetet. 
Dessa går att beställa från till-
behörsexpeditionen. Mer mate-
rial är på gång, såsom roll-ups, 
mässbord och bildspel. Men 
för bästa resultat vill vi gärna 
veta vad Templen behöver 
hjälp med. För gärna fram era 

önskemål via Provins Kapitlen 
och de kontaktmän som varje 
Tempel har.

Projektet ”Templet – Ordens 
kraftkälla” lever vidare, och ska 
köras igång i de Tempel som 
ännu inte startat. Att vi bättre 
lär känna vår orden och dess 
värdegrund samt höjer kvali-
teten på vårt arbete bidrar till 
mer engagerade bröder. Och 
då blir det också lättare att vara 
aktiv i rekryteringsarbetet. Ställ 
dig själv frågan ”Varför är jag 
Tempelriddare?” När du kan ge 
ett bra svar på den, då har du 
också goda förutsättningar att 
rekrytera!

REKRYTERING VÅR VIKTIGASTE UPPGIFT

Mats Valli
Stormästare
Foto: Lars Ivarsson

Vid Generalkonventet presenterades två nya broschyrer att användas i rekryteringsarbe-
tet, en lite utförligare och en lite behändigare i tredubbelt visitkortsformat, Båda på temat 
”En inkluderande gemenskap för värdebaserad utveckling”.
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MYCKET NYTT EFTER GENERALKONVENTET
Det blev en hel del nytt 

som beslutades vid Det 
Högsta Templets förhand-
lingar vid Generalkonventet i 
Sandefjord.

Ny Högste Stormästare, en of-
fensiv verksamhetsplan, en of-
fensiv budget, organisationsför-
ändringar av Det Högsta Rådet 
och Stortempelmästarerådet, 
ny grundlag, ändringar i Ordens 
allmänna lag och  närmare 
samarbete med TBO är kanske 
de viktigaste besluten.

Ny Högste Stormästare blev 
helt enligt planerna Per Fred-
heim, Sundsvall, som efterträ-
der Jens Døvik, som nu, efter 
många år i Det Högsta Rådet, 
tycker att han har gjort sitt och 
avböjt återval.

Han står dock bakom vår nya 
verksamhetsplan, som framför 
allt vill prioritera att göra vår 
orden känd så att vi får en åter-
växt att bygga framtiden på. Av 
den anledningen har General-
konventet även tagit en budget 
som är något underfinansierad 
för att skapa de resurser som 
behövs.

Organisationsförändringarna är 
flera. Till att börja med minskas 
både Det Högsta Rådet och 
Stormästareråden i storlek. 
Från nio ledamöter till sju var-
dera. Det löser man genom att 
inte som tidigare låta Stormäs-
tarna i samtliga Stor Tempel bli 
Vice Högste Stormästare.

De Stor Tempel som har minst 
400 medlemmar får något av 
ämbetena i Det Högsta Rådet. 
Har man ett mindre Stor Tem-
pel får man inget säte i DHR – 
möjligen en observationsplats.

I Stor Templet för Sverige och 
Finland löses motsvarande 
problem med att Mästarna i 
Provins Kapitlen inte längre är 

självskrivna som Vice Stormäs-
tare, utan får finna sig i att ta 
andra lämpliga uppdrag i Stor 
Tempel Mästarerådet.

§ 3.1.2 i Ordens allmänna lag 
får också en förändrad lydelse 
för att rollfördelningen mellan 
DHR och Stor Tempel ska bli 
klarare. Där står numera att 
”Stor Tempel skall leda Ordens 
verksamhet i full överensstäm-
melse med Ordens lagar, följa 
Föreskrifter och anvisningar 
fastställda av Det Högsta Rå-
det, samt verkställa uppgifter 
givna av Det Högsta Templet 
eller Det Högsta Rådet!

Naturligtvis antogs också 
förslaget till ny Grundlag som 
vi tidigare berättat om. Dock 
fanns det önskemål från flera 
ledamöter att den norska över-
sättningen ska ses över, då den 
norska skrivningen idag på en 
del punkter upplevs mera oklar 
än den svenska.

Som en följd av den nya Grund-
lagen kompletteras Ordens 
Allmänna Lag på tre punkter. 
Det är under Kapitel 1. Organi-
sation, §11 Om medlemmarna. 

Texten blir: 
1. Orden ser i varje medlem 
blott människan och fäster 
icke avseende vid börd, 
rikedom eller andra timliga 
företräden.
2. Brödraskapet vill ge stöd 
och hjälp till behövande, 
då så är av nöden, men en 
Tempel Riddare kräver icke 
understöd för egen del, med 
hänvisning till sitt medlem-
skap i Orden.
3. Brödraskapet kräver, att 
dess medlemmar följer Or-
dens lagar och anvisningar i 
allt som sammanhänger med 
ordensplikterna, samt att de 
träget deltar i Ordens sam-
mankomster. 

Brödraskapets löften är 
strängt utformade och skall 
vara en klar viljeyttring om 
ett livslångt medlemskap i 
Orden.
Medlemmen känner ansvar 
för den egna livsföringen med 
det egna samvetet som främ-
sta domare.

Generalkonventet tog även 
beslut om att samarbetet med 
Tempel Byggare Orden ska bli 
intensivare. Det sker bland an-
nat genom att man nu tagit en 
gemensam Grundlag. Man ska 
även ha en gemensam över-
ordnad marknadsföring när det 
är naturligt, genomföra gemen-
samma projekt, utveckla ramar 
för samarbete och att minst 
en gång per år genomföra ett 
gemensamt möte mellan DHR 
och STMR (TBO).

Generalkonventet beslöt även 
att höja antalet ombud med full 
rösträtt till Det Högsta Templet. 
I år var de valda ombuden 13. 
Från och med nästa General-
konvent kommer de att vara 27.

Riddaretemplen har också fått 
en ändring i Ordens Allmänna 
Lag. Det är § 4.4.4 som hand-
lar om antalet deltagare som 
krävs för att göra ett förhand-
lingsmöte i ett Riddaretempel 
beslutmässigt. Idag krävs en 
tiondel av medlemmarna, dock 
minst nio personer. Något som 
kan vara svårt för de minsta 
templen. 

Ny formulering blir: 
Riddare Tempel är besluts-
mässigt då minst en tiondel av 
medlemmarna är närvarande.

Lars-Erik Måg



En av anledningarna att 
samlas på konventet i 

Sandefjord var ombudsmö-
tena med Stor Templen för 
Sverige och Finland respek-
tive Norge och Island. 

Vad hände då på vårt möte 
förutom godkännande av 
årsrapport och budget? Vi 
valde ny Stormästare efter Per 
Fredheim. Till ny Stormästare 
valdes Mats Valli. I Stortem-
pelmästarerådet (STMR) ingår 
även VSM Kent Ivarsson, SUM 
Christer Wik, SKR Claes Göran 
Edberg, SCM Vilgoth Wilhelms-
son, SSKM Mikael Lindström 
och SKN Magnus Wihlborg.

Ett flertal intressanta motioner 
antogs, vidarebefordrades eller 
helt sonika avslogs. 

Miljöplattform
Bröderna i Boden väckte åter 
frågan om en miljöplattform 
för TR för att framhålla vikten 
av engagemang i miljöfrå-
gorna. Detta för att säkerställa         
acceptabla levnadsbetingelser 
för våra medmänniskor och för 
kommande generationer, enligt 
motionärerna. 

STMR påpekar att en likaly-
dande motion behandlades vid 
GK2013 och att frågan sedan 
väcktes i Det Högsta Rådet, 

DHR. Motionärerna är inte nöj-
da med det uttalande som DHR 
då gjorde. Nu antogs motionen 
och det beslutades att än en 
gång väcka frågan i DHR.

Regler för medlemskap
Bodensarna föreslår vidare att 
Ordens regler för medlemskap 
ses över i avsikt att Orden 
öppnas för medlemskap även 
för kvinnor. Motionen avslogs 
med tanke på att Tempel Byg-
gare Orden finns sedan mer 
än tio år. Vi kommer att ha ett 
utökat samarbete mellan de två 
ordnarna.  Det berördes även i 
en motion från bröderna i Växjö 
med en idé om gemensam ri-
tual på nivån Sanningens Grad 
utan reception. Det förslaget 
har tillstyrkts och lagts fram för 
Det Högsta Templet.

Inget byte av färg
Ett förslag att byta färg på ax-
elbandet i grad XII blev föremål 
för omröstning bland ombuden. 
STMR anser att Orden står 
inför betydligt viktigare upp-
gifter än att lägga resurser på 
att ändra graddekorationerna. 
Motionen avslogs med siffrorna 
33 mot 13.

Inte tungt att vara Patriark
Att bli utsedd till Ordenspatriark 

är en stor förmån, men tecknet 
på denna värdighet kan kännas 
tungt – 0,16 kg. Nu föreslogs i 
en motion en brosch liknande 
Veterantecknet att bäras till 
EHD. STMR har inte uppfattat 
av OPK-bröder att den nuva-
rande utmärkelsen skulle vara 
tung att bära. Det är med stor 
glädje och stolthet som de bär 
sitt välförtjänta hederstecken. 
Avslag blev beslutet.

Mindre särskrivning
Särskrivning är en främmande 
företeelse i de nordiska språ-
ken och det är från tiden under 
Supreme Council i USA då den 
skandinaviska delen var en 
mindre del av Orden. Det är på 
tiden att språkbruket i våra ak-
ter anpassas. STMR fick redan 
vid förra GK uppdraget att gå 
vidare. 

DHR har beslutat att vi ska 
skriva Tempel Riddare Orden, 
Stor Tempel och Provins Ka-
pitel. Även nuvarande rituella 
ämbetsbeteckningar bibehålls. 
STMR har utarbetat en re-
kommendation om hur man i 
icke-rituella sammanhang kan 
uttrycka olika benämningar 
utan särskrivningar. Bra, tyckte 
ombuden.

Mer marknadsföring
Templet i Alingsås efterlyste 
inspirerande agitatorer för att 
”väcka liv” i slumrande och oen-
gagerade bröder. Det är inte 
bara fråga om att producera 
informationsmaterial. Ett antal 
åtgärder har vidtagits för att 
öka marknadsföringen. STMR 
anser att de nya arbetsuppgif-
ter som har tilldelats Provins 
Kapitlen ska utgöra något av 
det agitatorjobb som motionä-
ren efterlyste.

Text: Anders Perstrand
Foto: Lars Ivarsson
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ENKLARE SKRIVREGLER I TIDENS ANDA

Jarl Öman lämnade Stortempelmästarerådet vid 
årets generalkonvent.

Björn Wennerberg föredrog valnämndens 
förslag som antogs av ombudsmötet.
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I en någorlunda avskild vrå i 
konventhotellet lyckas Tem-

pel Riddaren få en pratstund 
med broder Jens Døvik som 
just lämnat posten som vår 
ordens Högste Stormästare. 

Han kan se tillbaka på en 
intressant och spännande tid 
efter sju år som HSM, men 
också ganska krävande.  

Ökat krav på kreativitet
En central utmaning var (och 
är) att Orden fick ganska 
många medlemmar på 50- och 
60-talet. Många av dessa är 
nu över 80 år och de flesta inte 
så aktiva. Det betyder att det 
kommer att ta några år innan 
medlemstalet kan öka igen. 
Vi rekryterar ju inte så många 
medlemmar per år nu för tiden.  

Att arbeta med ett medlemstal 
som stadigt minskar ställer 
ökade krav på kreativitet med 
mera i de styrande organen. 
Han hoppas att de senaste 
årens arbete kommer att ge  
resultat tids nog.

En viktig utmaning för Orden är 
att kommunicera med dagens 
aktuella medlemskandidater. 
Det måste ske i ett språk som 
de kan förstå och ställa upp på.

Kontakt med omvärlden
Ändringen i Grundlagen med 
tydligare målsättningsparagraf 
som nu blev antagen av Det 
Högsta Templet är en viktig 
utgångspunkt för bättre kom-
munikation med omvärlden. I 
tider med utmaningar är det 
alltid viktigt att fokusera på 
det som är framför oss och 
att upprätthålla god kontakt 
med dem som är medlemmar i 
Orden, och även med nya, för 
att Tempel Riddare Orden ska 
föras vidare.

Jens Døvik började sin yrkes-
bana på 60-talet inom reseby-

råbranschen. Han kom tidigt 
in i utvecklingen av enorma 
datamaskiner i stora hallar. 
Kapaciteten i dessa gigantiska 
maskiner kan inte mäta sig 
med nutidens smartphones, 
men det var dåtidens tekniska 
möjligheter. 

Chef i scoutförbundet
Detta arbete ledde bland annat 
till en ekonomisk utbildning 
och ledarutbildningar. Han var 
i många år generalsekreterare 
för norska scoutförbundet. 

Han hade inte hört talas om 
Tempel Riddare Orden förr-
än en nära vän frågade, och 
då blev han medlem i augusti 
1983. 

Inom vår orden är det viktigt, 
anser broder Jens, att man är 
öppen för förnyelse och arbetar 
utåtriktat i samhället, men man 
ska även ta vara på traditioner 
och innehåll. Han betonar att 
vår orden är en orden för ut-
veckling av människor, som tar 
ansvar för sig själva och andra. 
Det är centralt att vår orden 
bygger på goda medmänskliga 
värderingar och nykterhet. Vi 

ställer högre krav på våra med-
lemmar som avlägger livslånga 
löften. 

Ritualer bra lärometoder
Han ser ritualerna i de olika 
graderna som utomordentligt 
bra lärometoder. Man kan 
jämföra livets skeden med att 
färdas mellan slussar i kanaler 
och passera olika nivåer. Se-
dan slussas man upp till nästa 
nivå. Det kan förstås variera i 
tid mellan slussarna och det är 
fullt naturligt. Viktigt i lärandet 
är också att slussarna/graderna 
alltid kan tas en gång till.

Nu går broder Jens in i ett 
nytt skede i en lugnare del av 
kanalsystemet, vilket han ser 
fram emot med tillförsikt. Hans 
erfarenhet kommer att utnytt-
jas i flera avseenden inom vår 
orden men han har förstås inte 
längre det övergripande an-
svaret. Jens Døvik önskar sin 
efterträdare Per Fredheim all 
lycka i det nya ämbetet. 

Text & foto: Anders Perstrand

BÅDE FÖRNYELSE OCH TRADITION VIKTIGT

Nu längtar broder Jens till Junkerdalsträffen i juni nästa år. Då får han kanske åter pröva 
fiskelyckan.
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”VÅR ORDEN SKA ARBETA I TIDEN”
Före den avslutande ban-

ketten på generalkon-
ventet lyckades vår utsände 
även få en pratstund med 
Tempel Riddare Ordens ny-
valde Högste Stormästare. 

Per Fredheim växte upp i 
Drammen drygt tre mil sydväst 
om Oslo och kom som 23-åring 
till Sverige. Det berodde till stor 
del på att han vid ett alkohol-
politiskt seminarium, som NBV 
arrangerade i Danmark, träf-
fade en trevlig svensk flicka, 
Eva-Britt från Sundsvall. Tycke 
uppstod som det heter och de 
är fortfarande lyckligt gifta.

Före detta taxichaufför
Per intresserade sig tidigt för 
datateknik och studerade detta 
ämne parallellt med taxikör-
ning. Det visade sig även vara 
en bra grund för inlärning 
av det svenska språket. Så 
småningom startade han en 
egen taxirörelse och arbetade 

sedan under många år i olika 
befattningar inom taxirörelsen i 
Sundsvall och Västernorrland. 
Arbetsuppgifterna kom med 
åren att i huvudsak handla om 
IT-frågor.

I början av 80-talet jobbade han 
fem år på Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet NBV i 
Sundsvall. 

Lång väg inom TR
Men TR då? Per Fredheim 
invigdes i januari 1972 och 
har gått den långa vägen via 
Mästare i RT Verdandi Sunds-
vall 1995-2003, Norra Provins 
Kapitlet 1998-2013 och Stor-
tempelmästarrådet för Tempel 
Riddare Orden i Sverige och 
Finland sedan 2004, varav de 
senaste tre åren som Stormäs-
tare.

Som programförklaring vill Per 
betona att vår orden ska arbeta 
i tiden enligt den antagna verk-

samhetsplanen. Där framhålls 
särskilt vikten av att vi kan 
presentera Orden så att den 
blir känd för dem som kan ha 
intresse av medlemskap. Per 
anser att det goda och inklude-
rande brödraskapet är en förut-
sättning för en god utveckling. 

Trovärdig framtoning
Vi måste vara trovärdiga i vår 
framtoning om vi ska rekrytera 
och behålla nya bröder. Per har 
en devis att vi ska ha ”ett varmt 
hjärta, en kall hjärna och rena 
händer”. Och med det konsta-
terandet skakar vi hand och 
tackar för samtalet. 

Lycka till önskar vi Tempel 
Riddare Ordens förste Högste 
Stormästare som behärskar 
både svenska och norska.

Text: Anders Perstrand
Foto: Lars Ivarsson

Nyvalde Högste Stormästaren Per Fredheim flankeras här av de övriga nyvalda ledamöterna av Det Högsta Rådet, från vänster Tor 
Ökvist, Holger Straum, Per-Ingvar Krantz och Yngve Haugstvedt. I rådet ingår också Stormästarna för Stor Templet för Norge och Island, 
Vebjørn Fagernes, och Stor Templet för Sverige och Finland, Mats Valli.
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Under Generalkonventet 
i Sandefjord blev Mats 

Valli vald till ny Stormästare 
för Stor Templet för Sverige 
och  Finland.

Men det dröjde ända till den 6 
september innan broder Mats 
kunde tillträda sitt nya ämbete. 
Mats insjuknade på General-
konventets andra dag – efter 
att han blivit vald till Stormäs-
tare.

– Jag fick ont i magen, berättar 
han. Den svullnade upp och jag 
mådde illa.

Efter en smärtsam natt tog 
Mats kontakt med en norsk 
jourläkare på telefon.

– Hon trodde att jag drabbats 
av ett virus, och att det skulle 
gå över på några dagar.

Efter Generalkonventet erbjöd 
sig S:t Eriks Mästare Gunnar 
Sverredal att köra hem Mats 
och hans bil till Uppsala.

– Jag kände mig lite bättre. 
Men väl hemma i Uppsala blev 
jag sämre och sämre. Till slut, 
en vecka efter att jag drabbats 

av mina smärtor, åkte jag in till 
akuten.

På akutmottagningen under-
söktes Mats grundligt och det 
gjordes även en skiktröntgen 
av magen

– Den visade att jag i själva 
verket drabbats av en blind-
tarmsinflammation. Och den 
hade spritt sig till tjocktarmen. 
Dessutom hade det bildats en 
åtta centimeter stor böld i blind-
tarmen.

Eftersom inflammationen spritt 
sig vågade läkarna inte göra 
någon operation. Mats behand-
lades istället med antibiotika 
och smärtstillande preparat. 
Efter några dagar fick Mats åka 
hem och fortsätta behandlingen 
där.

– Jag var faktiskt helt däckad i 
två veckor efter hemkomsten. 
Men medicineringen hade öns-
kad verkan och idag är jag i full 
fart igen, berättar Mats.

Men det var naturligtvis mycket 
som blivit liggande under den 
tiden. Bland annat hade Mats 
inte kunnat delta i receptionen 

till XII graden i Sandefjord och 
heller inte kunnat vara med på 
installationen av det nya Stor-
tempelmästarerådet

I hemmatemplet i Uppsala rät-
tades nu de detaljerna till. Först 
utnyttjade Det Högsta Templets 
Högste Stormästare Per Fred-
heim de rättighet han som HSM 
har till enskild reception och 
ordnade att Mats fick Ordens 
tolfte grad som SM förväntas 
inneha. Sedan installerades 
Mats av Per i sitt ämbete – un-
der uppsikt och medverkan av 
15 av hemmatemplets bröder 
och 40 gästande bröder från 
åtta olika Tempel runt om i 
Sverige.

Och nu ämnar Mats sätta full 
fart  som SM.

– Bland annat har jag som mål-
sättning att besöka så många 
Tempel som jag hinner med. 
Jag hinner väl knappast besöka 
alla Tempel, men jag ska sprida 
besöken geografiskt så mycket 
jag kan så att alla landsdelar 
får besök, utlovar SM Mats 
Valli.

Text & foto: Lars-Erik Måg

INSTALLATION MED FÖRSENING 
– blindtarmen spökade för nye Stormästaren

Brödramåltid efter det väl-
besökta IG-mötet i Riddare-
templet S:t Erik, där HSM Per 
Fredheim ombesörjt att SM 
Mats Valli blivit installerad i 
sitt ämbete. Och som synes 
verkar båda lika glada över 
att Mats nu äntligen kunnat 
aktivera sig igen efter sin 
sjukdom. 
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HÄR ÄR MÄSTARERÅDEN I PROVINS KAPITLEN:

Norra Provins Kapitlet:
Sittande: från vänster PKUM Stefan 
Dahlberg, RT Bothnia, PKM Kent 
Ivarsson, RT Jämteborg, VPKM Arne 
Bergman, RT Malmen. Stående från 
vänster: PKSKM Mats Danielsson, RT 
Verdandi, PKCM Karl-Anders Isaksson, 
RT Bröderna, PKKN Kjell Lindberg, RT 
Idun och PKKR Anders Perstrand, RT 
Umeborg.
Foto: Lars Ivarsson

Mellersta Provins Kapitlet:
Sittande från vänster: PKUM Lars-Erik 
Måg, RT Ariel, PKM Christer Wik, RT 
Concordia, och VPKM Per Johansson, 
RT Mäster Olof. Stående från vänster: 
PKCM Gunnar Sverredal, RT S:t Erik, 
PKKN Sten-Bertil Jakobson, RT Wäst-
mannia, PKSKM Bo Göran Löven, RT 
Silvermalmen, och PKKR Axel Olofsson, 
RT Ansgarius.
Foto: Lars Ivarsson

Södra Provins Kapitlet:
Sittande från vänster: PKUM Karl 
Ferling, RT S:t Johannes, PKM Vilgoth 
Wilhelmsson, RT Knape, och VPKM Rolf 
Lindström, RT S:t Johannes. Stående 
från vänster: PKCM Anders Gullstrand, 
RT Gregorius, PKSKM Per-Erik Bengts-
son, RT S:t Sigfrid, PKKN Ali Jerremalm, 
RT Veritas, och PKKR Bengt-Ove Pet-
tersson, RT Felicia.
Foto: Lars Ivarsson
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Svävande ängel, harmonis-
ka hornstötar och kling-

ande klockor fick deltagarna 
uppleva på utflykten norrut 
under konventet.

Första stopp var vid en medel-
tidskyrka som firade 900 år 
1994. Guiden Anna från Polen 
berättade inlevelsefullt om 
kyrkans historia. I koret hängde 
en snidad och förgylld ängel i 
naturlig storlek – om man nu 
vet hur stor en ängel är. På 
något sätt lyckades Anna sänka 
ängeln några meter till vår 
ögonhöjd. Helt magiskt.

Efter denna visning var det 
bara en kort promenad till den 
imponerande rekonstruerade 
gästabudssalen i Vikingamu-
seet. Där möttes vi av kraftfulla 
signaler på näverlur trakterad 
av en musikstuderande som 
i medeltida dräkt sommarjob-
bade på museet.

En annan traditionsrik verk-
samhet presenterades efter 
nästa bussförflyttning, nämligen 
Olsen Nauen Klokkestøperi. 
Företaget som nu är Norges 
enda klockgjuteri grundades 

redan år 1864 och leds numera 
av sjätte generationen Olsen. 

Här fick vi veta det mesta om 
gjutning av stämda kyrkklockor 
i ren brons och klockspel. Det 
är en tidskrävande tillverknings-
process med femtusenåriga 
anor. De klockor som gjuts idag 
klingar kanske om tusen år 
fortfarande klart och vackert ut 
över stad och land. 

Många deltagare köpte med sig 
välklingande souvenirklockor 
i hanterbart format att gömma 
undan i vitrinskåpet hemma. 
Själv kostade jag på mig en 

vacker användbar kulspetspen-
na med företagets logga.

Sista stopp gjordes på fram-
lidne Anders Jahres residens 
Midtåsen. Skeppsredaren själv 
gestaltades av Trygve Ander-
sen, som hälsade välkommen 
vid stora entrén och guidade 
sakkunnigt runt i ”sina” salar 
och i skulpturparken. Från 
residensets terrass hade man 
en magnifik utsikt över staden 
Sandefjord och hamnen. Till 
och med vårt hotell skymtade i 
fjärran. 

Text & foto: Anders Perstrand

Tut i lur på kulturtur – och klockors ljuva klang!

Kraftfulla signaler på näverlur ljöd i Vikingamuseet.

När det var dags för fotografering av 
ämbetsmännen hade Stormästare Mats 
Valli drabbats av blindtarmsinflamma-
tion, vilket framgår av artikel på annan 
plats i tidningen. Här är de övriga leda-
möterna av Stortempelmästarerådet för 
Sverige och Finland.
Sittande från vänster: SUM Christer Wik  
och VSM Kent Ivarsson. Stående från 
vänster: SSKM Mikael Lindström, SCM 
Vilgoth Wilhelmsson, SKN Magnus Wihl-
borg och SKR Claes Göran Edberg.
Foto: Lars Ivarsson

KRETSEN KRING NYE STORMÄSTAREN
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Sandefjord blev under bör-
jan av 1900-talet centrum 

för norsk valfångst. 

När valen började bli mera 
fåtalig i Atlanten rustade norr-
männen fartyg som årsvis drog 
till det södra halvklotet. Och ut-
gångspunkten för dessa fartyg 
blev Sandefjord.

I Syd-Georgien, som ligger i 
Antarktis (Sydpolen), skapade 
man en bas för valjakten. Så 
småningom startade man stora 
valkokerier som tog hand om 
slakten och beredningen av 
valarna i närheten av fångst-
platserna.

I Sandefjord fanns på 1920-   
talet 25 valfångstbolag som 
ägde 15 valkokerier och över 
90 valfångstbåtar.

I 60 år bedrev norrmännen 
valjakt runt Antarktis. Totalt lär 
man fram till 1968 ha dödat 
runt 1,3 miljoner valar och sys-
selsatt omkring 40 000 norrmän 
i valfångsten.

Idag är många valarter utrot-
ningshotade och internationella 
överenskommelser har skapat 
ett förbud mot jakt i industriellt 
syfte av de stora valarterna.

I Sandefjord, som var centrum 

för de flesta norska valfångstre-
derierna, blev slutet på val-
fångsten naturligtvis något av 
en katastrof. De invånare som 
inte arbetade med valfångst på 
något sätt var lätträknade. Men 
Sandefjord har överlevt och 
har idag ett av världens finaste 
valfångstmuseer.

Många av deltagarna vid Ge-
neralkonventet tog chansen 
att besöka museet och vi var 
också en hel del som tog chan-
sen att ta en tur med Sande-
fjords enda kvarvarande val-
fångstfartyg – kommunalägda 
Southern Actor, som idag är ett 

museifartyg som gör rundturer i 
Sandefjorden.

Även idag förekommer viss lag-
lig valjakt längs Norges kuster. 
Men detta har Sandefjord ingen 
del i. Där heter idag den största 
arbetsgivaren Jotun och till-
verkar färg – en färg som man 
enligt TV-reklamen har svårt att 
komma ihåg namnet på. De-
midekk är namnet. En välgär-
ning de står för är att skänka 
färg varje gång Southern Actor 
behöver målas om.

Text & foto: Lars-Erik Måg

IDAG ÄR DET VALFRITT I SANDEFJORD 

Bjarne Liverød jobbade under hela sitt yrkesverksamma liv med valfångst. Idag, som 
pensionär, berättar han historien om livet på valfångstbåtarna som guide på Southern 
Actors turistturer. 

Tre välförtjänta mottagare fick Eklundsmedaljen i guld
Under Generalkonventet 

fick tre bröder ta emot 
Ordens högsta utmärkelse, 
Eklundsmedaljen i guld.

De är Eive Andréasson, som 
i många år gjort stora insat-
ser i såväl RT Ariel som Mel-
lersta Provins Kapitlet, HSM 
Per Fredheim och FSM i Stor 
Templet för Norge och Island 
Yngve Haugstvedt.

Foto: Lars Ivarsson
Eive Andréasson        Per Fredheim              Yngve Haugstvedt
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Sittande från vänster: SUM Kari Halvor-
sen Dahle, SM Carin Wiking  och SVM 
Brit Fjell. Stående från vänster: SCM 
Margaret Gabrielsson, SKN Lena Kver-
nér, SSKM Britt-Marie Stocke och SKR 
Margot Asplund.
Foto: Lars Ivarsson

DETTA ÄR TBO:S STORMÄSTARERÅD

...och mycket annat hände också  på Generalkonventet

Högtidsgudstjänsten fick en mäktig avslutning när deltagarna sam-
lades utanför kyrkan och tillsammans sjöng Härlig är jorden.
Foto: Lars Ivarsson

Ensemble du Nuovo bjöd på vacker sång vid många tillfällen under 
konventet.
Foto: Lars Ivarsson

Författaren till boken ”Rus og Rolex”, Olaf 
Olsvik, berättade om sin väg från ett hög-
reståndsliv till den djupaste förnedring och 
tillbaka till ett värdigt liv.
Foto: Lars Ivarsson

Esbjörn Johnsson från Sveriges sydligaste 
Tempel, RT S:t Nicolaus i Trelleborg, över-
lämnade en tavla från sin hemstad till Sven-
Erik Sandnes från RT Kong Harald.
Foto: Lars Ivarsson

– Aldrig har jag blivit så hyllad på en icke-
jämn födelsedag, sade FSKR Tore Litborn, 
när en fullsatt salong sjöng för honom på 
77-årsdagen.
Foto: Tommy Johansson
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Broder Lars Malmbjörk 
föddes den 27 mars 1936. 

Efter uppväxten inledde han sin 
yrkesbana 1958 som folkskol-
lärare. Han tjänstgjorde under 
denna period vid flera skolor i 
Linköping med omnejd. 

Efter kompletterande studier 
verkade han sedan under 
många år som adjunkt, med 
religionskunskap som huvud-
ämne. Detta var ett ämne som 
även upptog en stor del av 
hans fritid. Han skapade med 
tiden en omfattande samling 
med filosofiska skrifter och bib-
lar, som han gärna visade för 
sina besökare.

Broder Lars hade många 
strängar på sin lyra. Han var 
politiskt aktiv på såväl kommu-
nal som regional nivå och del-
tog med liv och lust i ett flertal 
olika nämnder och styrelser och 
blev inte minst därigenom en 
välkänd profil i Linköping.

Han invigdes i Tempel Riddare 
Orden år 1967. Ordensarbe-
tet låg honom alltid varmt om 
hjärtat, vilket gjorde att han 
på många olika sätt bidrog till 
utvecklingen av Orden, Till följd 
av detta tilldelades han år 2005 
Ordens högsta utmärkelse, 
Eklundsmedaljen i guld.

Broder Lars hade under årens 
lopp flera ledande uppdrag 
inom Orden. Han var sålunda 
under en lång period Mästare i 
RT S:t Laurentius i Linköping. 
Han var också under många år 
ledamot i Stortempelmästarerå-
det för Sverige och Finland som 
Vice Stormästare och Storkap-
lan. Han var Provinskapitelmäs-
tare i Sveriges Mellersta Pro-
vins Kapitel. Från 2013 var han 
också ledamot i Ordens högsta 
ledning, Det Högsta Rådet.

Vi bröder i Tempel Riddare Or-

den kommer att minnas broder 
Lars som en av Ordens största 
ideologer. Han efterlämnar en 
omfattande samling av skrifter 
och betraktelser, som kommer 
oss alla till godo. 

Han var en omvittnat framstå-
ende talare i högtidliga sam-
manhang. Det förekom också 
att han utnyttjade sin goda 
sångröst i dessa sammanhang. 
Broder Lars var en mästare i att 
förklara betydelsen av, och his-
toriken bakom, symboler som 
förekommer såväl i ordenssam-
manhang som i olika religioner.

Lars Malmbjörk bidrog med 
många viktiga synpunkter och 
idéer för ritualutveckling och Or-
dens inre verksamhet. Han var 
också i hög grad inblandad när 
Ordens kvinnliga gren, Tempel 
Byggare Orden, startades.

Under det verksamhetsår som 
blev hans sista skrev han dels 
en betraktelse under namnet 
”Det inre tempelbygget II”, 
dels en uppskattad skrift som 
förklarar betydelsen av alla de 
symboler som visas i Ordens 
äldsta medlemscharter.

In i det sista var han en mycket 
aktiv medlem av Det Högsta 
Rådet. Han medverkade till 
exempel vid utformningen av 
den nya Grundlag, som sedan 
fastställdes vid General Kon-
vent 2016 i Sandefjord. Trots 
stora besvär med sjukdom var 
han inriktad på att personligen 
närvara i Sandefjord. Tyvärr för-
unnades honom inte detta. Han 
avled söndagen den 12 juni.

Broder Lars var stark i sin krist-
na tro. Familjen, genom hus-
trun Anita och barnen, återgav 
i dödsannonsen Romarbrevets 
kapitel 8 vers 37, vilket kan ses 
som en bekräftelse av detta:

Nej, i allt detta vinna vi en härlig 
seger genom honom som har 
älskat oss.

Vi som fick den stora förmånen 
att få samarbeta med Lars i 
olika styrelser kommer alltid att 
minnas hans kloka, underfundi-
ga och inte sällan humoristiska 
inlägg i diskussionerna.

Kent Alm
Förre HSKR

LARS MALMBJÖRK HAR LÄMNAT OSS

En av Ordens 
största ideologer, 
Lars Malmbjörk, har 
avlidit.
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TRO och TBO på Folknykterhetens dag
På Skansen i Stockholm 

firades enligt tradition 
Folknykterhetens dag på 
Kristi himmelfärdsdag.

Firandet genomfördes vid 
Ordenshuset Brofästet och 
började på förmiddagen och 
slutade vid 16-tiden. Både folk 
från rörelsen och många andra 
intresserade stannade till för att 
lyssna och samtala.                                                                              

Bland talarna fanns förre kultur- 
och utbildningsministern Bengt 
Göransson, en av RT Concor-
dias medlemmar. Dessutom 
bjöds det på fin musikunder-
hållning av en musikgrupp där 
Templets kaplan Per Östberg 
spelade fiol. Inne i Ordenshuset 
genomfördes ritualmöte enligt 
gammal Ordens sed och detta 
lockade många intresserade. 

Från Tempel Riddare Orden 
och Tempel Byggare Orden, 
alltså RT Concordia och Mä-
lardrottningen, var funktionä-
rer på plats i vår monter och 
dessa marknadsförde våra 
båda ordnar med bravur.                                                                                                                 
Material delades ut och samtal 
med intresserade tog vid. Totalt 
var fem funktionärer på plats.                                                                                           

Vi har inte tidigare varit bort-
skämda med marknadsförings-
material men det blir bättre för 
varje år och det är viktigt inför 
framtiden.                                                                                                  

Det är inte lätt att beskriva våra 
ordnar utan att avslöja något, 
men att ändå få intresserade 
att lyssna. E-postadresser och 
telefonnummer växlades för 
framtida förhoppningsvis frukt-
bara kontakter. 

Man blir ibland förvånad över 
att så många vet en hel del om 
oss. Här har vi givetvis hjälp av 
våra hemsidor och öppet hus-
arrangemang. Positivt också att 
flertalet av de intresserade var i 
relativt ung ålder. 

Nu sker uppföljningen och 
förhoppningsvis står recipien-
derna i kö när höstterminen 
börjar. 

Text & foto: Tommy Nilsson               

Den nyinköpta fanan och TBO:s roll up kompletterade varandra fint.

SKARABORGARE PÅ VÅRUTFLYKT. Tempelriddare i Skaraborg fick möta sommaren 
vid en vårutflykt i maj. Värme och sol och en härlig grönska omslöt gruppen som samla-
des till morgonandakt i Högstena Kyrka ledd av broder Göran Eriksson. En presentation 
om kyrkans historia gav mästaren i Westgothia. Efter förflyttning några kilometer radade 
man upp sig framför Dalénmuseet där man fick höra om denne mans märkliga och ena-
stående uppfinningar. Utflykten avslutades med ett besök hos Jodets bonadsutställning.

HÖSTSTART MED RECEPTION I 
MOLAY. Vid höstens första möte i RT 
Molay i Ängelholm recipierade Mikael 
Andersson. Han fick sina första läro-
spån i Utposten i Klippan och tog nu 
steget över till Tempel Riddare Orden. 
På bilden flankeras han av Templets 
Mästare Lennart Jönsson och faddern 
Erling Alkmar. Vid högtidligheten deltog, 
förutom bröder från det egna Temp-
let, bröder från RT Excelsior och RT 
Gregorius.
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KUNGÖRELSE 
STORMÄSTAREN 

i Stor Templet för Sverige och Finland 
har medgivit 

Sveriges Södra Provins Kapitel

GRADGIVNING I STG
Lördagen den 12 november 2016 kl 13.00 

i RT Excelsiors lokaler,  
Österlånggatan 9 A-B, Kristianstad
Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare      

senast 15 oktober 2016.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till 
 PKKR Bengt-Ove Pettersson, Nordostpassagen 42,  

411 13 Göteborg, eller via e-post 
bengt-ove.pettersson@tempelriddareorden.se 

senast den 24 oktober 2016 

Bröder med STG och högre grader (deltagare) skall anmäla del-
tagande samt om de önskar delta i Brödramåltid och anmäla ev.      
behov av specialkost senast måndagen den 31 oktober 2016 till 

Bengt-Ove Pettersson, mob 070-799 65 10 eller e-post
bengt-ove.pettersson@tempelriddareorden.se

Klädsel 
HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän samlas kl. 10.00 

Recipierande Bröder samlas kl. 12.00 
Övriga Bröder samlas kl. 12.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden
Vilgoth Wilhelmsson           Bengt-Ove Pettersson 

PKM                                   PKKR          

NYA BRÖDER
RT S:t Johannes, Kalmar
Daniel Johannisson
RT Valkyrian, Söderhamn
Andreas Frank
RT S:t Erik, Uppsala
Magnus Malm
RT Knape, Uddevalla
Hans-Carl Carlson
RT Concordia, Stockholm
Arthur Artlock
RT S:t Laurentius, Linköping
Rikard Wälitalo
RT Excelsior, Kristianstad
Simon Fagerström

EKLUNDSMEDALJ
I GULD
RT Ariel, Falun
Eive Andréasson
RT Verdandi, Sundsvall
Per Fredheim

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER
RT Gregorius, Malmö
Tommy Johansson

ORDENSPATRIARKER
RT Jämteborg, Östersund
Sven-Erik Johansson
RT Minerva, Jönköping
Nils-Erik Lundgren
RT Umeborg, Umeå
Gideon Andersson

NY VD FÖR STAMHUSET. Vid Fastighets AB Concordia Stamhusets 
bolagsstämma i mars utsågs Ulf Engström (bilden tilll vänster) till ny vd för 
bolaget efter Mats Ljusberg. 
Ulf har mångårig erfarenhet av både drift och skötsel av fastigheter. Han 
har arbetat som fastighetsförvaltare inom Trygg Hansa, AP fastigheter med 
flera, samt även förvaltat kommersiella fastigheter och sjukhus i centrala 
Stockholm. 
Till vardags arbetar Ulf vid Stockholms läns landsting med ansvar för imple-
mentering av landstingets krisberedskap vid stora samhällsstörningar.
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RECEPTION OCH EMS I FINLANDIA. 
Den 20 april 2016 hade RT Finlandia 
visitation och besiktning av Ordensloka-
lerna, som utfördes av PKM Jarl Öman 
och PKKR Eive  Andreasson. Samma 
dag recipierade Klas Eriksson i RG. Se-
nare fick vi uppleva en minnesrik stund 
i form av EMS-medalj som HTR Broder 
Henry J. Ahlberg fick mottaga. På bilden 
RG Klas Eriksson, S Krister Strand-
berg,  PKM Jarl Öman och HTR Henry J. 
Ahlberg.  
Text & foto: Erkki Hietanen

FYRA BRÖDER RECIPIERADE I KG. 
Vid mötet i KG den 5 april kunde ett 
välbesökt möte i RT Concordia glädjas 
åt fyra recipiender.  Tre bröder från vårt 
eget Tempel och en gästande broder 
från RT S:t Johannes i Kalmar. Talet till 
recipienderna hölls av KN Broder Per 
Östberg. På bilden M  Ingemar Weiner 
omgiven av fyra recipiender, från vänster 
Kurt Jureus, Virre Annergård, Thomas 
Ahlström och gästande brodern Niklas 
Claesson.
Text & foto: Tommy Nilsson

FYRA NYA BRÖDER I RT KNAPE. RT Knape har haft glädjen att under ett halvår 
kunnat inviga fyra nya bröder. Sannolikt startar också höstens verksamhet med en ny 
broder. De fyra nya bröderna heter från vänster Hans-Carl Carlsson, Bengt Mowitz, 
Kim Mäkynen och Milot Kelmendi. I mitten M Nils-Erik Söderqvist.
Milot Kelmendi

Traditionsenligt avslu-
tade RT Virtus i Kristine-

hamn vårens träffar med en 
utfärd.

18 personer från tre Tempel 
deltog och första anhalt var 
Ramundeboda kyrka i Laxå, 
som har en mycket originell 
arkitektur och historia. Asker-
sunds Landskyrka besöktes 
också. Den går tillbaka i tiden 
till 1670. 

Sista målet var Stjernsunds 
slott vid sjön Alsen. 

Varmt tack till bröderna Nils 
Dåverhög, Kjell Nilsson och 
Anders Rubenson för en full-
matad utfärd.

Roland Stenbäck 

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 mö-
ten, 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!

Virtus på utfärd till 
kyrkor och slott

Skelleftebor fick höra 
om väckelsepionjär

Ett 50-tal Tempelriddare 
med damer från Skel-

lefteå och byar runtomkring 
besökte Svarttjärn den 17 
april.

Vid gudstjänsten berättade 
Gunnar Hedman om EFS-
pionjären C-O Rosenius, 
som föddes1816. Tidskriften 
Pietisten som utgavs under 
väckelsen på 1800-talet var 
spridd i hela Sverige. 

Från Rosenius sångskatt 
sjöngs flera sånger. 

Kjell Brodin


