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Washingtonmonumentet är en byggnad i den Amerikanska 

staden Washington och det är beläget i det vidsträckta 

parkomområdet intill Kapitolium (sättet för USA’s kongress).  
 

Byggnaden är ett minnesmärke över George Washington, 

en  av USA:s grundlagsfäder och landets första president. 
 

Washingtonmonumentet byggdes mellan 1848-1884 och 

det är utformat som en hög vitaktig ”Egyptisk” obelisk. 

Monumentets form sägs ha en hemlig frimurare symbolik. 
 

Minnesmonumentet invigdes den 21 februari år 1885, 

men öppnades inte för publik förrän 1888. 

Obeliskens invändiga spiraltrappa (898 steg) komplett-

erades med tiden med hiss för att öka tillgängligheten.  
 

En tidskapsel murades in i en av tornets hörnstenar 1848, 

innehållandes dagsaktuella tidningar, sedlar och mynt,  

samt information om släkten Washington.  



Tornets totala vikt beräknas till 81 120 ton och det har 

en utvändig yta på ca: 8700 kavadrat meter. 

Den invändiga fria diametern i tornet är ca 20 meter. 

Totalhöjden är nära 170 meter, vilket gör monumentet till 

världens högsta fristående murade byggnad.  
( Som jämförelse är frihetsgudinnan med sockel 93 meter hög ) 
 

Då bygget skedde under period av 40år med en knapp 

budget, speciellt de första halvan av uppförandet, har  

monumentet sitt bästa byggmaterial i övre delen av tornet. 
 

Detta var också orsaken till att monumentets ursprungliga 

grundmur visade sig vara underdimensionerad.  

När bygget nått halvvägs, fick man gräva fram tornets 

bottenplatta och förstärka den med betong. 
 

Det dåliga byggnadsmaterialet, samt århundraden av 

jordsättningar, har även lett till en hel del renoveringar. 

Den senaste och mest omfattande, skedde 2011-2014 efter 

att ett kraftigt jordskalv orsakat tornet betydande sprickor. 
Renovering år 1934 



Själva bygget kan delas in i fyra perioder: 
 

1848 – 1854.  Grunden byggs och de första 46 meterna av tornet. 

Sedan sinar bidragen, som antingen bestod  i pengar eller skänkta 

byggstenar. Orsaken var först politisk oro,  sedan inbördeskriget. 
 

1855 – 1858.  Bygget kommer så sakteliga igång,  men avbryts 

igen efter bara 2 meter, när den sten som Påve Pius IX skänkt, 

förstörs av anti-katolska sällskapet KnowNothings. 

De religiösa protesterna medförde att byggbidragen uteblev.  
 

1876 – 1880.  Kongressen bidrar  med en stor summa för att slutföra 

projektet. Det mesta går åt att förstärka grunden, som gett vika. 

Man når höjden av 53 meter, 1/3 av tornets totala längd  (170m). 
 

1881 – 1884:  Armés ingenjörs-trupper avslutar bygget på bara 3år. 

På den pyramidformade toppen placerades en 23 cm hög signerad 

’Apex-sten’ i aluminium, en av den tidens mest dyrbara metaller. 
 

Lieutenant Colonel Thomas Lincoln Casey lyckades på ett smak-

fullt och snillrikt sätt, inkorporera de olikformade skänkta minnes-

stenarna som delar av monumentets innerväggar.  Apex-stenen 

Bygget 1877 



En av dessa minnes-stenar som hade skänkts till Washington-monumenetet kom från 

Tempel Riddare Ordens moder-organisation Templars Of Honor And Temperance. 
 

Vid Orderns årsmöte 1853 beslöt man skänka ett skulpterat marmor block och 

år 1856 stod stenen klar. Finansieringen skedde genom insamlingar inom Orden.  
 

Denna sten kan nu beskådas på avsats 18 av 35, ca 61 meter upp, inuti monumentet. 

120 cm bred 

60 cm  
hög 

Tjocklek: 
30 till 45 cm 



Mycket av det som lärdes ut en gång av Templars Of Honor skedde genom symbolik 

och samlade erfarenheter. 
 

Vissa av symboler kan verka underliga om man inte får dessa förklarade, 

medan andra är mer vedertagna.  Alla kan dock ha flera andemeningar, 

som man erhåller genom en vandring  i grader  inom Ordern. 



Här följer en förklaring  av stenens symboler och dess symbolik med hjälp av 

information hämtad ur boken ‘Manual of the Templars of honor and Temperance’,  

av George B. Jocelyn. 
 

Man ska ha i åtanke att symbolerna ska tolkas som man upplevde dem år 1850-talet 



Vi börjar med symbolerna till vänster. 



Detta är en avbildning av baksidan för 

Templars Of Honor  medlemsmedaljong.  
 

Triangeln är den enklaste figur med kanter 

man kan rita och den är en urgammal 

symbol för Sanning. (Sanning är alltid enkel) 
 

Sanning har tre beståndsdelar: 

Vishet, Kraft och Rättvisa. 
 

Triangelns tre kanter kan också stå för:  

Jämlikhet, Perfektion och Styrka. 



Detta är en avbildning av baksidan för 

Templars Of Honor  medlemsmedaljong.  
 

Pilbågarna inuti cirklarna symboliserar 

Löftes båge (Bow of Promise = Regnbåge) . 
 

Bokstäverna längs kanten är står för:  

”Visit The Sick, 

  Remeber The Dead,  

  Comfort The Afflicted.” 
( Besök de sjuka, kom ihåg de döda, trösta de drabbade. )   



Hjärtat är symbolen för trohet och 

det ger upphov till goda gärningar . 
 

Låt denna symbol påminna er om 

att hjärtan måste hållas rena, samt att 

alla dess handlingar präglas av kärlek.   
 

"En människa med gott hjärta bär fram 

det som är gott, medan en man med 

ett ont hjärta bär fram det som är ont.” 



Hjärtat  symboliserar också kärleken. 
 

Låt kärleken styra och ditt liv. 

Den kärlek du ger, får du mångfalt tillbaka.    
 

Kärleksbudet: 

”Det du inte vill att andra gör mot dig, 

  skall du icke göra mot dem” 
 

Harmoni och fred kan inte bo inom oss, 

inte heller nås framgång i arbete, 

om våra hjärtan inte är rena. 



En oljelampa ovanpå en pelare. 

 

(Den levande) Pelaren representerar 

medlemmarna i Tempel Of Honor . 
 

Den tända oljelampan är symbolen för 

’kärleks-lågan’ som brinner i våra hjärtan.  



En gång i tiden sjönk vår jord under 

en störtflod och alla dess invånare dog, 

förutom dem som var i arken. 
 

Vägleda av Gud, överlevde de över-

svämningen och återbefolkade världen.  
 

Arken med dess takfönster ständigt 

riktad uppåt i regn och storm 

till Gud ovan, lär dig att man endast 

når tryggheten via trohetens väg. 



Vi inriktar oss nu på högra sidan. 



Handslaget påminner oss om det 

förbund om trohet  dess medlemmar 

ingått med Templars Of Honors. 

Medlemmarnas avsikt att följa sitt 

nykterhetslöfte baseras på deras 

lojalitet.   

 

Förbundet forsätter även efter döden.  



Fontänen med dess vatten står för 

renhet. ( Renhet både i tanke och kropp. ) 
 

Renhet måste följa dig var du än går, 

omge de vägval du gör och visa 

vägen i allt du utför. 
 

 

Handlingar du utför måste vara rena 

från baktankar och ditt arbete måste 

sträva efter att bättra mänskligheten. 



Renhetens Fackla lär dig att frigöra dig 

från alla föroreningar i kropp och själ. 
 

    ”I likt med en guldsmeds eld,  

    bränna upp orenheter av begär 

    och laster och lämna kvar rent 

    guld av dygd och glädje”. 
 

Facklan symboliserar också att du kan 

vara ett ljus i denna mörka värld. 



Detta är en avbildning av framsidan 

för T.H.T medlemsmedaljong.  
 

Stjärnan ( tre sammanflätade trianglar ) 

inuti triangeln, är en metafor för 

vandringen genom  Templars Of 

Honors  ordensgrader.  
  

Bokstäverna och symbolerna längs 

cirkelkanten ingår i ett chiffer och 

var endast avsedd för medlemmar. 



Denna triangel, som omsluter en nio-

uddig stjärna, symboliserar vandringen 

genom Templars Of Honors ordensgrader.   
 

Sidorna i den yttre triangeln står för: 
 

* Kärlek, som förenar oss med varandra. 
 

* Renhet, som höjer och förädlar oss. 
 

* Trohet, gör att vi uppfyller våra löften, 

  genomför våra plikter. 

 



                Rom Devil 

 

Detta är en gammal symbol för 

alkoholfördärvet. 
  

På glas och flaskor står det: 

Vin, Cider och Rom. 
 

Det var främst dessa drycker som 

förr orsakade våld och fattigdom 

 i Amerika. 



Detta är en avbildning av Templars 

Of Honor, vilket var Orders emblem.  
 

 

Templet är omgärdat av en cirkel. 
 

Cirkeln lär ut, att Gud finns i centrum. 
 

Denna enkla form, perfekt i alla delar, 

utan början och slut, är för oss (T.H.T)  

en symbol för enighet, fullkomlighet 

och den ständigt närvarande Guden. 



Som de flesta nog vet, används örnen (Eagle) ofta som symbol för Amerika. 
 

I näbben bär fågeln en banner med Templars Of Honors honnörs ord;  

Sanning (truth), Kärlek (love), Renhet (purity) och Trohet (fidelity).  
  

Örnen lyfter Templars Of Honors triangel i dess klor. 

Det kan man tyda som att Ordens värderingar är till gagn för nationens bästa. 



Längre ner på stenen kan man läsa det löfte man ger vid en invigning 

i Orden Templars Of Honors and Temperance. 
 

Det lyder: ”We will not make, buy, sell or use as a beverage, 

                    any spirituous or malt liquors, wine, cider,  

                    or any other alcoholic liquor; and will discountenance 

                    their manufacture traffic and use,  

                    and this pledge we will maintain unto the end of life.” 
 

                ( ”Så länge jag lever kommer jag varken göra, köpa eller använda 

                      mig av alkoholhaltiga drycker och kommer på alla ärbara sätt  

                      försöka hindra dess tillverkning, hantering o användning”  ) 

 



Vi har mycket att lära av historien. 

Stenen representerar värden som består. 
 


