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 GENERALKONVENT 2019 i KARLSTAD 

 
 
            

 
       

 

Tempel Riddare Ordens högsta beslutande organ är Generalkonventet. I år var  
konventet förlagt till Karlstad 31 juli – 3 augusti.  

390 deltagare som bjöds på rika upplevelser. 
Viktiga beslut fattades. 
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  MÄSTAREBREV                                                                                         .                

Mina Bröder, väl mött till en ny termin i vårt Tempel med att arbeta för: 

Sanning – så som den har uppenbarats i Bibeln, till vägledning för kunskap om rätt och fel, 
och därmed till stöd för vårt samvete. 

En tempelriddare är försiktig med sina ord i tal och skrift. 
Det han säger är sant och det han lovar är orubbligt. 

Kärlek – till Gud, sitt land och sin nästa. 

En tempelriddares kärlek till Den Evigt Store Mästaren, som livets skapare och beskyddare, 
bör mana honom att troget bygga sitt liv i ödmjuk respekt för livets helighet. Kärleken till 
sitt land bör besjäla varje tempelriddare, så att han använder sina gåvor till gagn för det 
samhälle han lever i, tar hand om naturen och visar respekt för landets lagar. En tempelriddare 
försöker alltid att leva i respekt för sin nästa, efter den gyllene visdomsregeln: Allt vad ni vill 
att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. 
 
Renhet – i tankar, ord och gärningar. 

En tempelriddare strävar efter att rena och förädla sina tankar, begär och seder, och inrättar sitt 
liv efter detta. 
 
Trohet – mot nästan, Orden och sig själv. 

En tempelriddares trohet bygger på Guds kärlek till alla människor. 
Han visar aktning och vänskap mot alla Ordensbröder och arbetar för främjande av Ordens 
ändamål, självständighet och framgång. 

Som ni alla vet är Tempel Riddare Ordens högsta beslutande organ Generalkonventet. 
Konventet samlas vart tredje år. I år var konventet förlagt till Karlstad 31 juli – 3 
augusti. Vi var ca 390 deltagare som bjöds på rika upplevelser och fick vara med där 
viktiga beslut fattades.  
Broder Bengt Rosberg var ombud från vårt Tempel till Mellersta Provins Kapitel Mötet 
och Stor Tempel Mötet. Undertecknad var ombud för Mellersta Provins Kapitelet vid 
Det Högsta Templet. Från vårt Tempel deltog dessutom Broder Roger Karlsson och 
Broder Kjell Persson vid det stora IG-mötet med installation av ämbetsmämmen i de 
högre råden. 

Förhandlingarna löpte smidigt och verksamheterna på de olika nivåerna granskades och 
godkändes samt nya verksamhetsplaner antogs. 
Första kvällen samlades bröderna till reception i elfte graden.  
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Samtliga ämbetsmän i Det Högsta Rådet omvaldes. I Stor Templet för Sverige och 
Finland avgick Broder Clas Göran Edberg och Broder Mikael Lindström dessa ersattes 
av Broder Curt-Arne Gisleskog RT Mäster Olov, Örebro och Broder Håkan Dahl RT 
Veritas, Borås. I vårt eget Provins Kapitel (det mellersta) ersattes Broder Bo-Göran 
Löwén med Broder Fredrik Topplund RT S:t Laurentius, Linköping. 

PKMR konstituerade sig sålunda  

 
Sittande: 
PKVM Pär Johansson RT Mäster Olof, Örebro  
PKM Christer Wik, RT ConcordiaStockholm  
PKUM Lars-Erik Måg RT Ariel, Falun 
Stående: 
PKKR Fredrik Topplund RT S:t Laurentius, Linköping. 
PKCM Gunnar Sverredal RT S:t Erik, Uppsala 
PKSKM Axel Olofsson RT Ansgarius, Norrköping  
PKKN Sten-Bertil Jakobson RT Wästmannia, Västerås  

Utöver välorganiserade utflykter och bejublade underhållningsprogram bjöds 
konventets del talare på gott kamratskap inom och utom den stora 
kongressanläggningen som erbjöd många lokaler i olika storlekar. Vår Herre såg också 
till att ”Sola i Karlstad” lyste under alla kongressdagarna. Generalkonventet fungerade 
som vanligt mycket förträffligt och alla arrangörer är värda ett stort tack. 
 
Tempel Byggare Orden genomförde sitt General Konvent parallellt med TRO.  
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Vid den avslutande banketten kungjordes att General Konventet 2022 kommer att 
äga rum i Uppsala. Vår Stor Mästare Broder Mats Valli menade att RT S:t Erik 
behöver all hjälp den kan få från närliggande Tempel för att genomföra 
arrangemangen. Så nu gäller det för var och en av oss att ”kavla upp ärmarna” och vara 
beredda på att ställa upp. 
 
Än en gång väl mött, mina Bröder och med önskan om FSV. 

 
 

 
 

 


 
 EN SMULA EVIGHET 
 
Kan man skänka en människa EVIGT LIV genom att skriva om henne? 
Nej, inte om vi tar det stora greppet om tiden. 
 
I en artikel för en tid sedan inventerade en morgontidning Norges rika utbud av biografier 
över framgångsrika skidåkare. Rubriken löd: Norges skidhjältar får evigt liv i böckerna.  
Att litteraturen skrivs för evigheten är en underförstådd del av dess väsen - i den förevigas 
det som annars skulle skatta åt förgängligheten. Exempel saknas knappast. Vi kan ta 
William Shakespeare, som i en av sina sonetter uttryckligen skriver att diktens syfte är att 
odödliggöra den älskade: "Men din sommars skönhet vissnar ej, /förlorar inte glansen som 
du bär/och dödens skryt kan aldrig träffa dig/när evigt rader i min dikt du är." 
Denna föreställning om textens förmåga att bestå i evinnerlig tid kan sannolikt 
härledas till Bibeln. Under många århundraden var det den enda skrift som de flesta 
människor kom i kontakt med. Och i den skrev Gud själv ur sin evighet, om så 
grundläggande och svindlande avlägsna händelser som världens och livets uppkomst. 1 
begynnelsen var ju Ordet.  
 
Litteraturen äger en enastående förmåga att kortsluta tiden; orden sammanfogar 
sig till en tidsmaskin. Den som exempelvis läser Elin Wägners Norrtullsligan förflyttas 
bums till några Stockholmskvarter under 1900-talets första år och ett gäng unga 
förvärvsarbetande kvinnors vardag. 
En bok är också en ingång till en annan människas - författarens - tankevärld. Läser 
man Samuel Pepys dagbok, som han förde i London 1660-1669, tycker man sig lära 
känna en levande människa, trots att han har varit död i århundraden, i all hans fåfänga, 
ömklighet och älskvärdhet. 
Men även ett skönlitterärt, inledningsvis muntligt traderat verk, som det 4000 år gamla 
Gilgamesh-eposet är givetvis en unik inblick i tidigare tankevärldar. Hade det inte 
nedtecknats hade berättelserna om kung Gilgamesh sannolikt varit glömda sedan länge. 
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Hur länge eposet kommer att fortsätta att läsas går givetvis inte att svara på. Däremot 
vet vi hur länge en människa hittills har kunnat leva vidare i en text. 
För ungefär 5000 år sedan antecknades tre namn på en kilskriftstavla i dagens Irak. 
Syftet är okänt, men kanske var det något slags kvitto. Inskriptionen lyder ”Två av Gal-Sals 
slavar: En-pap X och Sukkalgir".  
Det är de första människor vi känner till namnet. Om vi förflyttar oss till våra breddgrader 
är den första namngivna personen, som levt inom det nutida Sveriges gränser, kanske 
Hugleik. 1 Gregorius av Tours Frankerkrönikan omnämns en härjande hövding med det 
namnet, som kommit seglande norrifrån med sina soldater. Denne Hugleik besegras och 
stupar år 516, men omnämns även i Beowulfkvädet ("Hygelac”), som kung över vad som 
antas vara götarna. Därmed bedömer forskarna att han faktiskt har existerat.  
Av de människornas liv återstår alltså inte mycket mer än namnen. Samt att en var en 
hövding, som plundrade och dödades. Att ett par andra var slavar till en tredje.  
Önskan att leva för alltid tycks samtidigt vara en allmänmänsklig strävan. Redan kung 
Gilgamesh reste över världen i förhoppning om att hitta ett medel för odödlighet. 1 vår samtid 
har företaget Googles grundare plöjt ner miljarder kronor i forskning för att uppnå evigt liv.  
 
Det kan därför vara på sin plats att begrunda evigheten lite. Och vi kan göra det med hjälp av 
journalisten och författaren Andrev Walden. I en krönika härförleden gick han pedagogiskt 
igenom universums ålder - de 13,8 miljarder år som har förflutit sedan big bang lät han 
motsvaras av ett 27,6 meter långt rep. Efter 9,2 miljarder år, det vill säga 18,4 meter av 
repet, skapas vår sol. När en meter av repet återstår dyker de första växterna upp. Vid 80 
centimeter insekterna, vid 48 centimeter gör dinosaurierna entré för att sedan lämna 
scenen 25 centimeter senare. Vår människosort har existerat i ungefär 300 000 år och av 
alla de människor som har levt under de första 295 000 åren finns alltså inte ens ett 
namn bevarat. Men mänsklighetens tid i universum inskränker sig till en halv millimeter 
av Waldens rep. 
Egentligen säger inte heller universum oss så mycket om evigheten. Om dess uppkomst 
och eventuella slut vet vi mycket lite. Det kan inte uteslutas att big bang och den 
efterföljande expansionen slutar i en kollaps. Och att det i sin tur bara är ett universum i 
raden av vem vet hur många. Som ett slags kosmiska in-och utandningar. 
 
Frågan är om vi ens behöver ett ord för evigheten? Att det finns ett sådant begrepp 
antyder att  
mänskliga handlingar kan ha något slags bäring på den, att vi kan fatta beslut där vi 
föreställer oss att evigheten är en parameter. Det är en minst sagt absurd överskattning av 
vår arts betydelse, en föreställning som leder tankarna fel. Det enda säkra vi kan säga om 
mänskligheten är att den någon gång i framtiden kommer att utplånas och därmed sälla sig 
till de 99,9 procent av alla levande varelser som hittills har uppstått och dött ut på den här 
planeten (en himlakropp som i sin tur också kommer att förintas).  
Är det den evigheten som Norges skidhjältar förutspås överleva i bokform? Går det ens att 
föreställa sig hur det eviga liv Gilgamesh och Googlegrundarna eftersträvar skulle 
gestalta sig? 
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Den evighet som litteraturen ställer i utsikt inskränker sig snarare till några hundra år. Om 
ens det. Vi får helt enkelt acceptera att livet är kort och att konsten, i bästa fall, kan vara 
något längre. 

                                                                Tidningen Vi. maj -19 (Peter Fröberg Idling) 

 
 
         

                      
 
MÖTESSCHEMAT 
 
RT Wästmannia inleder höstterminen med IG-möte den 4 sept. kl. 19. 
RT Silvermalmens IG-möte söndag 8 sept. föregås av ZON-träff. 
 
 
 

 

 
 

 
Zon-utflykt den 1 juni 
RT Ariel stod som värd för årets sommarutflykt till Nora. Ett                                     
30-tal bröder och damer från Ariel, Mäster Olof och Wästmannia (TUW-zonen) 
samlades vid järnvägsstationen i Nora.  

På plats blev vi mottagna av en guide, som tog oss till järnvägsmuseet och 
lokverkstaden, där vagnar och lok från forna dagar kunde beskådas. Sedan var det 
dags för sopplunch hos Slottspigorna. Dagmar Langes systerson Owe Hoffner 
(bild) visade oss därefter runt i de miljöer, där Maria Langs mordgåtor utspelades. 

En trevlig och intressant resa, trots lätt regn.   

Tack till bröderna från Falun, som planerat utflykten. 
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I BACKSPEGELN -  EN TILLBAKABLICK 
 
Minns Du trivselträffarna, som vår förre M anordnade med ett antal kända personer?  
År 1994 var TV-Aktuellts Lars Orup gäst vid en trivselträff i Templets lokaler. Ett 40-
tal personer hade kring kaffeborden enligt ett referat i Tempel Riddaren. 
Lars Orup hade bjudits in för satt berätta om sin tid som svårt sjuk. I 
flera månader låg han på sjukhus och var nästan apatisk. 
- Jag ville inte se på TV, inte höra på radio, inte läsa böcker eller 

tidningar, berättade Orup. 
- Jag ville bara vara i fred. Jag kunde inte trycka på knappen för att 

tillkalla personal. Jag bara låg där som ett paket. 
Men så en dag skulle ”paketet” flyttas. Lars Orup kom på en annan sal.  
- Så småningom började jag komma tillbaka till livet och kunde trycka 

på knappen för att få hjälp. Jag började intressera mig för 
verksamheten omkring mig och förnimma vitklädda varelser som 
gjorde allt för att jag skulle få bästa tänkbara vård. 

Men det behövde mycket självövervinnelse och stor viljekraft för att 
komma igen, underströk gästen.  
Efter tack och blommor tog redaktör Orup åter till orda och berättade 
glimtar och episoder från sin tid bakom och framför TV-kamerorna. Han 
berättade om människor han mött, både här hemma och ute i stora 
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världen, vanliga människor och statsöverhuvuden.  
En lång och värmande applåd avslutade kvällen med en gedigen och 
respekterad personlighet. 
 
 
 

 
 
 

 
 
  RT Wästmannias Medlemsblad Preliminär utgivningsplan 
Termometergatan 2, 72350 Västerås  Nr Manus senast Utkommer vecka 
Redaktion       e-post 3/19 11 aug 34 
Ola Magnusson         ola.magnusson@brredband2.com 4/19 29 okt 41 
Sten-Bertil Jakobson sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se  1/20 27 jan   6  
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