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MINNEN UR FACEBOOKFLÖDET

S

om de flesta väl känner till
så har TRO en facebooksida, där Tempel, systrar och
bröder kan lägga in texter och
bilder från verksamheten.

För några veckor sedan uppmanade broder Simon Winnfors oss att
lägga in inslag från minnesvärda
ögonblick i vår ordensvandring.
Gensvaret blev stort, och redaktionen tyckte att dessa minnen
skulle göras tillgängliga även för
medlemmar som inte har tillgång
till facebook. I detta nummer av
Tempel Riddaren kommer ett urval
att dyka upp lite här och där på
sidorna.

Christer är numera bosatt i Portugal men fortfarande medlem i RT
Umeborg.
Nedan ser vi initiativtagaren själv
på bild på en nyinstallerad Utpoststyrelse (30/1 2018) där han själv
tillsammans med bröderna Kjell
Andersson, Mikael Pettersson, Artur Karlsson och Virre Annergård
axlat ansvaret. Kjell och Artur finns
inte längre bland oss men de var
med ända till slutet.

tidning@tempelriddareorden.se
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Tommy Johansson
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Tryck: Tryckaren Engelholm

Omslagsfoto: Innan pandemin stoppade all verksamhet hann RT S:t Laurentius med en reception i IG och en i RG och även under 2019 fick Templet flera
nya bröder. Vid årsmötet samlades en grupp av de senaste tillskotten, från
vänster IG: Tomas Andersson, Daniel Stankovic, Richard Lindersjö och Mikael
Silverhem KG: Sven-Åke Helberg och Per Hellman och RG: Lars Borg och
Tom Lernäs.
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Till att börja med presenterar vi
Christer Vredins foto från 100-årsfesten 1987, när vi fyllde Blå
Hallen med bröder med damer.
Med efterföljande dans i Gyllene
Salen.En minnesvärd tillställning
på Stockholms Stadshus. Broder

Foto: Fredrik Topplund						

Redigering:
Tommy Johansson
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NU ÄR BRODERSKAPSTANKEN VIKTIG!

M

ina Bröder och Systrar i
våra Ordnar!

Denna vår har inte blivit vad vi
förväntade oss. Året började
som vanligt med ritualmöten och
installationer av nya Mästare,
ämbets- och tjänstemän. Men
ganska fort började vi höra talas
om ”Corona”, ”Covid-19”, ”SARSCov-2” och pandemi. I början var
det en farsot långt bort, i en för
de flesta tidigare okänd provins
i Kina. Så småningom kom det
närmare med rapporter om skidturister från Italien.
När spridningen började ta fart
även här hemma i Sverige tog jag
i samråd med HSM därför snabbt
det tråkiga, men nödvändiga,
beslutet att ställa in all mötesverksamhet inom Stor Templet för
Sverige och Finland. De flesta av
våra medlemmar är över 70 år,
och tillhör därmed en av riskgrupperna.

snarast få möjlighet att recipiera.
Andra aktiviteter får kanske anstå
ett helt år innan de kan genomföras. Klart är att sviterna kommer att leva kvar länge.

Coronaviruset har vänt upp-och-ner på all
verksamhet inom våra Ordnar, men har
också gett oss möjligheter att förverkliga
det vi lär på våra Ordensmöten.

hör efter hur bröderna mår, om
de behöver hjälp att handla eller
uträtta ärenden. Myndigheterna
säger att personer över 70 år
ska hålla sig hemma och inte gå
till affären eller uträtta ärenden.
Kanske kan vi som är lite yngre
hjälpa till? Här har vi goda möjligheter att förverkliga det vi lär på
våra Ordensmöten!

Även yngre medlemmar kan
tillhöra riskgrupper. Därför var
det enda ansvarsfulla att ställa in
verksamheten för att skydda våra
medlemmar och samhället mot
onödig smittspridning och belastning av sjukvården.

Förr eller senare kommer denna
pandemi att vara över, och verksamheten kan starta upp på nytt.
När detta sker vet vi inte idag,
men förhoppningen är att kunna
starta till hösten igen, i alla fall
med den lokala verksamheten.
Det Högsta Rådet och Stortempelmästarerådet följer utvecklingen, och så snart det bedöms
säkert kommer vi att öppna upp
för verksamhet igen.

Beslutet har sedan visat sig korrekt, när våra myndigheter allt
mer begränsat möjligheterna att
samlas och umgås socialt. Man
pratar om ”social distansering”,
ett ordval som jag själv tycker är
olyckligt. Vad det handlar om är
”fysisk distansering”, det vill säga
att vi inte ska komma för nära
varandra rent fysiskt. Sociala
kan och ska vi mycket väl vara,
men på andra sätt än att träffas
fysiskt.

Om vi kan starta med full kraft,
eller om det fortfarande kommer
att finnas begränsningar, vet vi
inte. Men vi hoppas att i alla fall
den lokala mötesverksamheten
ska kunna starta upp. Hur det blir
med gradgivningar i högre grader
och andra regionala eller landsomfattande samlingar återstår att
se. Vi planerar dock för att kunna
hålla även dem, men är beredda
på att ställa in om det inte visar
sig möjligt.

Inom våra Ordnar värnar vi
broderskapstanken, och vi uppmanas att hjälpa den som är
svagare. Under den pågående
pandemin har vi utmärkta möjligheter till detta! Ring varandra,

Stoppet i verksamheten har
naturligtvis påverkat vårt Ordensarbete på många sätt. Många
skulle under våren fått nya grader, och vi får nu planera om för
att möjliggöra för dessa bröder att

Helgen 3-4 oktober har vi planerat en ämbetsmannasamling
i Uppsala. Tanken är att samla
alla sekreterare och ceremonimästare till utbildning i Templens
administration och det rituella
arbetet i riddaregraderna. Jag
ber därför bröder S och CM boka
in denna helg. Har ni inte möjlighet att själva delta bör ersättare
utses. Vi återkommer i början på
hösten med mer information, men
hoppas idag kunna genomföra
utbildningen som vi vet är av stort
behov.
Under tiden kan jag bara be er att
vara rädda om er, följa myndigheternas rekommendationer och
inte glömma bort varandra. Ring,
skicka meddelanden och träffas
genom videosamtal. Vi är fortfarande bröder och systrar i våra
Ordnar! Med det vill jag önska er
alla en skön sommar, och hoppas
att vi till hösten åter får samlas
kring de symboler och arbetsredskap som förgyller och fördjupar
vårt Ordensarbete.
Med broderlig hälsning och med
önskan om FSV.

Mats Valli
Stormästare
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ORDEN PÅ KRISTEN GRUND ÄR INGEN SEKT

M

änniskor och tro. Ja, så
heter ett av Sveriges Radios återkommande program i
P1, där religions- och trosfrågor diskuteras från olika synvinklar.

närmare, håller enligt min mening
en stillsam, högstämd ton och
förmedlar visdom från hela vårt
kristet etiska och antika kulturarv.
Varje möte ger tillfälle till meditation och kontemplation, vilket är
bristvaror i vårt moderna, ständigt
uppkopplade samhälle. I detta
avseende är ordensarbetet vida
överlägset sådant som ”mindfulness” och andra, ofta kortlivade,
företeelser. Det är så här jag uppfattar konstaterandet att Orden
”bygger på kristen grund”.

Själv är jag en trogen lyssnare
till detta program. För min del
kan jag därvid inte låta bli att
samtidigt fundera på hur våra
ordnar, TRO och TBO, förhåller
sig till dessa frågor. Jag har noterat att våra bröder och systrar
sinsemellan har ganska olika
syn på vad respektive Orden
står för.
Följande betraktelse syftar till att
belysa detta. Jag tror nämligen
att de här frågorna numera är
mycket viktiga vid samtal med
tilltänkta, nya medlemmar.

Undersökningar har visat att de flesta yngre
svenskar tror att Jesus verkligen har funnits
men de tror inte på olika mirakler.

Vad säger vår Grundlag?

Under Ordens första tid i USA
var detta knappast någon stor
fråga. Nästan alla var uppfostrade inom ett kristet samfund,
oftast av frikyrklig karaktär. Nu
har situationen ändrats tämligen
radikalt. Våra nordiska samhällen
har blivit allt mera sekulariserade.
Statsreligionen har avskaffats. I
takt med naturvetenskapernas
landvinningar har det också blivit
tydligt att skapelsebeskrivningen
enligt bibeln inte har någonting
med verkligheten att göra.

Historiskt är vi en gren av den
nykterhetsrörelse som uppstod
i USA under första delen av
1800-talet. Vi arbetar som ordensförbund, vars ena huvudsyfte är att samla människor till arbete i det goda och sannas tjänst
till gagn för samhället, familjen
och den egna utvecklingen. Det
andra huvudsyftet är att arbeta
för ett samhälle fritt från alkohol
och andra droger.
Vi delar våra grundläggande
värderingar med våra tidiga
föregångare. Det gäller begreppen Sanning, Kärlek, Renhet och
Trohet. Kort sagt, vår linje ligger
fast.

Kristen grund
Vår grundlag slår också fast att
Orden bygger på kristen grund,
men ställer inga särskilda krav
på medlemmarnas religiösa eller
politiska ståndpunkter. Vad detta
innebär har diskuterats fortlöpande under mycket lång tid. Innebär
det att man inte kan bli medlem
om man saknar en kristen övertygelse? Att Orden inte ställer
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några särskilda krav pekar i och
för sig i en annan riktning.

Naturligtvis måste en sådan utveckling medföra att den enskilda
människans tro kan förändras.
Själv har jag under hela min medlemstid hävdat att jag gärna kan
lova att avstå från alkohol och
droger, men inte att hålla mig till
en viss, exakt religiös tro. Våra
upplevelser och erfarenheter gör
att inställningen till religiösa frågor varierar under livet, även om
inte alla vill erkänna detta, ens för
sig själva.

Ordens innehåll
Det rituella innehållet, som jag av
naturliga skäl inte kan gå in på

Jag har inte funnit några tendenser till en sekteristisk utveckling
i vårt löpande ordensarbete.
Likafullt får jag då och då höra att
vi betraktas om en ”kristen sekt”.
Här har vi uppenbarligen något
att arbeta med i den utåtriktade
informationen.

Personlig tro
Ingen kommer förbi de riktigt stora existentiella frågorna. Inte ens
den som säger sig vara ateist.
Från bibeln känner vi alla igen
orden ”I begynnelsen skapade
Gud himmel och jord”. Men vem
skapade i så fall Gud? I grunden
finns samma fråga inom naturvetenskapen; Allt började med ”big
bang”. Men vad fanns det innan
denna enorma händelse? Det
måste alltså finnas någon form av
urkraft eller allmakt, oavsett vad
man väljer att kalla denna.
Undersökningar har visat att de
allra flesta yngre svenskar inte
betraktar sig som religiösa, men
att de tror på ”något”. Typiskt
tror man på en allmakt (= Gud)
och på att Kristus verkligen har
funnits. Däremot tror man inte på
olika mirakler som jungfrufödsel,
gå på vattnet eller återuppväckande av döda. Man har sin ”personliga tro”.
Den bokstavstroende kristne har
ingen förståelse för dessa ståndFortsättning på nästa sida

TBO BEHÖVER FÖRGÅRDAR DÄR TRO FINNS

T

empelbyggarna är fortfarande en liten och ung
Orden. Vi har mycket att lära av
Tempelriddarna, av varandra,
av att försöka och att eventuellt misslyckas och börja om
på nytt. Den som intet vågar
intet vinner.
Vi har fått hjälp av Tempelriddare
för att lansera vår nya hemsida.
Den finns på både norska och
svenska.
Via hemsidan kommer det några
intresseanmälningar från kvinnor
som vill bli medlemmar i TBO –
de flesta från Sverige. Då är det
en fördel om det finns en Förgård
eller Tempel i närheten. Det betyder att vi önskar oss Förgårdar
på de platser där TRO har verksamhet.

Nytt från TBO:s
Stormästareråd
den hjälp vi får från Tempelriddarna. Förutom webbplatsen
skapas ritualer för användning i
gemensamma möten mellan TBO
och TRO och även ritualer för
öppna möten. Vi har också fått
ekonomiskt stöd från Stortemplen
för Norge, Island och Färöarna
och från Sverige och Finland.
Dessutom får vi värdefull hjälp
från lokala Tempel.

TBO-nålen med stolthet varje
dag. Var glad när du kan gå i
Högtidsdräkt, vare sig du ska till
Förgården eller Templet. Berätta
för familj och vänner att du mår
bra av att delta i mötena, att
systerskapet ger dig glädje, att
du ständigt lär dig något nytt. Att
hörnstenarna Sanning, Kärlek,
Renhet och Trohet är viktiga för
oss.

Vi är en inkluderande gemenskap
för värdebaserad utveckling.

Tempelriddarna har gjort en trevlig medlemspärm. Vi önskar att
få hjälp med att utveckla en egen
pärm till våra medlemmar.

Tänk om fyra–fem damer till
Tempelriddare kunde gå samman
och bilda en Förgård! Det skulle
vara en fantastisk gåva till TBO
under 2020 då vi firar 15-årsjubileum. Templet Mälardrottningen i
Stockholm startade i mars 2005
efter att Förgården startade 2004.

Vi har också behov att utbilda oss
i hur vi ska möta människor för
att berätta om TBO och särskilt
om vad Orden har att erbjuda
den enskilda medlemmen. Det
är viktigt att framhålla det trevliga
i våra högtidliga rituella möten
där vi kan bygga upp oss själva
och reflektera över livets viktiga
värden.

Vi i TBO är mycket nöjda med

Kära Tempelbyggare, använd

Kari Dahle Halvorsen
Stormästare

Det är nu vi kan göra något för våra medmänniskor

Fortsättning från föregående sida
punkter och har svårt att tänka
sig att sådana personer passar
in i vår Orden. Detta synsätt är
enligt min uppfattning fullständigt fel och kan vara en del av
orsaken till att Orden betraktas
som en ”kristen sekt”, snarare än
ett ordensförbund. I princip tror
jag att alla moderna människor
egentligen har behov av att delta
i en rörelse som vår.

Livet är här och nu
Förhoppningen om ett evigt liv är
gemensam för de stora världsreligionerna. Detta har under historiens lopp varit något som såväl

världsliga som religiösa ledare
utnyttjat som ett effektivt maktmedel. Människor har förtryckts
i fattigdom: ”Du får finna dig i att
du har det eländigt nu, men du
kommer att belönas i nästa liv
om du gör som jag kräver”. Massor av människor har drivits ut i
bestialiska krig med denna typ av
argumentation. De radikaliserade
självmordsbombare vi ser idag är
ett annat exempel. Dessa räknar
med att komma till paradiset efter
att ha genomfört sitt fruktansvärda dåd.

Men livet är här och nu. Det är
nu vi har möjlighet att göra något
gott och kärleksfullt för våra med-

människor, helt i enlighet med vår
Ordens syfte. Det är bara så vi
kan bygga vårt inre Tempel.

Kent Alm
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ÄRANS TEMPEL – VÅRT URSPRUNG

U

nder senare år har vår Orden vid flera tillfällen blivit
ifrågasatt på grund av namnet
Tempel Riddarna. Senast var
det mest allvarligt då Anders
Bering Breivik ställde upp i
egenkomponerad uniform och
förklarade sig vara tempelriddare. Många av våra bröder
reagerade på detta och efterlyste riktlinjer från vår Ordens
ledning för vad som borde
sägas om detta.

Tempelriddarna var en militär
katolsk orden från medeltiden.
Den hörde hemma i Jerusalem
med syfte att skydda det Heliga
landets pilgrimer. Under 200 år
växte denna orden till en ansenlig
makt i världen med stora rikedomar och inflytande. Så var det
fram till år 1307 då den franske
kungen förbjöd denna orden,
konfiskerade alla dess egendomar och arresterade alla riddare
som han kunde få tag i.
Denna orden framstår för många
i ett mystiskt och äventyrligt sken.
Många av dagens Tempelriddare
söker efter kopplingar mellan
denna gamla orden och vår egen.
På grund av våra ritualers hänvisningar till den gamla Orden anser
nog en och annan att en sådan
koppling finns.

The Temple of Honor
Våra förfäder i USA hade inga
sådana tankar. The Temple of
Honor uppstod i den amerikanska
nykterhetsrörelsen på 1840-talet.
Både denna ordens uppbyggnad och ritualer visar att det inte
fanns tankar om medeltidens
riddare som påverkade uppkomsten av orden. Dess organisering
var komplicerad och påminner
mycket lite om en riddarorden.
Oskar Eklund säger själv att Orden var en krånglig konstruktion
med onödiga underavdelningar,
tungrodd och oöverskådlig. Diagrammet i den här artikeln är ett
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försök att visa hur den här organisationen såg ut. Den vänstra
strukturen visar hur det såg ut i
en delstat där ordenssystemet
hade en begränsad uppbyggnad
och den högra visar hur det såg
ut i en delstat med fullt uppbyggt
ordenssystem.
Amerikanerna använde alltid uttrycket ”Templar” på sina medlemmar, vilket betyder en person
med tempeltillhörighet eller en
tempeltjänare. I de fall man
avsåg de gamla tempelriddarna
hette det ”Knight Templars”, alltså
riddarna från templet. Den svenska översättningen av ”Templars
of Honor and Temperance” till
”Ärans och Nykterhetens Tempelriddare” är därför en otillfredsställande och delvis vilseledande
översättning av det amerikanska
namnet.

Inflytande från Frimureriet
Det ursprungliga frimurarsystemet har bara tre grader, det så
kallade ”blå frimureriet”. Den första storlogen etablerades i London 1717 och senare på 1700-talet spreds frimurarnas idéer i
Europa. Önskemål om flera
grader uppstod tidigt och år 1743
dök Tempelriddar-legenden upp
i en ny grad i Frankrike. Detta år
blev också baron Karl Gotthelf
von Hund invigd som ”skotsk riddare” i en fransk frimurarloge.
År 1751 grundlade han en orden

som fick heta ”Det Strikta Observansen”, och det var i detta
”riktiga frimureri” som tempelriddargraderna infördes. Hela systemet hade sju grader och de flesta
skandinaviska logerna gick över
till detta. Den första norska logen
St. Olai Loge tog detta i bruk från
1752 och tillämpade det fram till
1782. De högsta graderna i detta
system införlivades senare i det
svenska systemet.
Den första logen i Norden var
Den Nordiska Första S:t Johannis
Logen i Stockholm 1735. Antalet
loger ökade snabbt, systemet
utvecklades vidare och revisioner
behövdes. De största förändringarna kom när hertig Karl av
Södermanland – den blivande
konung Karl XIII – fattade intresse för frimureriet och påbörjade
en större revision. Det resulterande svenska systemet blev en
blandning av Rite of York, Strict
Observance, de högre graderna
från franska system samt systemen från Rosenkors-Orden och
Kabbala.
Detta system inom frimureriet är
nu den dominerande praxisen
inom norska, danska, svenska
och isländska frimureriet. Detta
var välkänt för Oskar Eklund och
hans medarbetare inför arbetet
med att anpassa ”Tempel of Honor and Temperance” till TempelFortsättning på nästa sida

RIDDAREDYGDERNA VAR BRA FÖREBILDER

gjordes ett system av gradindelning för templen. Unga och oerfarna tempel fick ge 1:a graden.
De som kommit lite längre fick ge
väpnargraderna och erfarna stora
tempel kunde ge alla graderna
ända till sista riddargraden. Denna uppdelning var otroligt funktionell och bra, men dessvärre
har vi övergivit denna modell och
ursprunget till hela detta system
som understödde riddarsystemet
på ett fint sätt.

Fortsättning från föregående sida
Riddare Orden. Det är föga
förvånande att både idéerna och
organisationen blev färgade av
den existerande Frimurarorden.

Omorganiseringen i Sverige
Som nämnts ansåg Oskar Eklund
att den amerikanska organisationen var hopplöst krånglig och
passade dåligt i Sverige. Han
byggde därför upp en organisation med en helt annan struktur.
Det är inte svårt att se att frimureriet var den modell han använde
och tanken på tempelriddarna
kom förvisso också härifrån.
Riddaridealen passade bra in
i vår ordens tankesätt och riddaredygderna var förebilder som
man kunde hänvisa till i de olika
graderna.
Ordens uppbyggnad blev sålunda
som en skola i kristen moral och
etik. Först en invigningsgrad som
lade grunden. Sedan en väpnarskola med tre grader. Slutligen en
riddarskola, också den med tre
gradsteg. Riddaren var färdigut-

Baron Karl Gotthelf von Hund instiftade en
orden med sju grader, som sedan Oskar
Eklund utgick ifrån när han organiserade
om Tempel Riddare Orden.

bildad efter att ha erhållit sjunde
graden och kunde då väljas
som ledare och medlem av Stor
Templet.
Det var också uppenbart att för
att ge alla dessa grader krävdes mycket av det tempel som
skulle stå för alla ceremonierna. I
Amerika löstes detta av särskilda
gradtempel (councils). I Sverige

Kanske borde Orden ändra namnet för att släppa dessa kopplingar med de gamla tempelriddarna. Många av våra bröder har
varit inne på den tanken. Ärans
Tempel hade varit ett bättre och
mer korrekt namn för oss, men
Tempel Riddare Orden är väl
inarbetat och svårt att släppa. Låt
oss bara vara medvetna om att
förbindelsen till våra medeltida
namne endast ligger i våra ideal
och symboler. Det finns ingen
reell förbindelse!
Ragnvald Pettersen

Redaktör för norska Tempel Ridderen
Översättning: Anders Perstrand

De skånska Templen satsar på lördagsmöten

D

e skånska Templen ska
under år 2020 tillsammans
genomföra fyra möten på lördagar för att underlätta för de
bröder som inte har möjlighet
att gå på möten på kvällstid att
få uppleva ett ritualmöte.

Lördagen den 15 februari arrangerade RT Excelsior det första i
raden och då bjöds det på reception. Anders Nord, mycket aktiv i
IOGT-NTO och Junis, tog första
steget i ordensvandringen.
Bland det 30-tal bröder som var
samlade fanns förutom skåningar
en broder från RT Hermes i
Karlskrona och en broder från RT
Bothnia i Piteå.
Text & foto:

Tommy Johansson

Här är den nye stridskamraten i RT Excelsior, Anders Nord, tillsammans med M Nils Forsberg, faddern Karl-Erik Jönsson och PKCM Anders Gullstrand.
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FLERA RECEPTIONER HOS S:T LAURENTIUS

Å

ret hos RT S:t Laurentius
i Linköping har börjat bra
med reception på de båda IGmöten Templet hunnit med.
Den 8 januari gick startskottet, då
Jens Friberg invigdes. Dessutom
installerades ämbetsmän och
tjänstemän. Vid den efterföljande
måltiden serverades bland annat
en välsmakande smörgåstårta.
Totalt 29 bröder närvarade.
Den 13 februari genomfördes
en värdig reception i Renhetens
Grad där Per Nordén, Lars Borg
och Tom Lernäs blev Vaksamme
Väpnare. Templets VM Birger
Ander tjänstgjorde som M.
Extra roligt var det att mötet besöktes av bröder från både RT S:t
Hans i Visby och RT Virtus i Kristinehamn. 25 bröder gav den kvällen något av det mest värdefulla vi
kan ge till varandra – vår tid.

Per Nordén, Lars Borg och Tom Lernäs recipierade i Renhetens Grad den 13 februari.

Den 27 februari samlades 27
bröder till IG-möte för att ge
Daniel Stankovic ett varmt och
värdigt mottagande. Efter gradmötet hölls förhandlingsmöte i
sällskapsvåningen, där bröderna
fick ta del av en gedigen verksamhetsberättelse för det gångna
året. Mästarerådet beviljades ansvarsfrihet och verksamhetsplan
och budget för 2020 fastställdes.
Kvällens recipiend backades upp
av bröder av nästan alla grader.
Text & foto:

Fredrik Topplund

Den nye Stridskamraten Jens Friberg tillsammans med faddrarna Per Hellman och Fredrik
Topplund.

MER FRÅN FACEBOOK. Jan Ewers har
varit generös med att
dela med sig av sina
minnen. Till vänster
en bild från allsången
utanför kyrkan vid GK
i Visby 2013 och till
höger en utflykt med
en valfångstbåt vid GK
i Sandefjord 2016.
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NARKOTIKAFRÅGAN STÄNDIGT AKTUELL

N

arkotikapolitiskt Center,
NPC, är en ny verksamhet
som startades för drygt ett år
sedan. Genom analys, debatt
och folkbildning ska vi bidra till
en human, restriktiv narkotikapolitik.
Det är en verksamhet som
Tempel Riddare Orden var med
och bildade genom sitt huvudmannaskap i studieförbundet
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV. Det var där
diskussionerna började för några
år sedan utifrån att NBVs huvudmän kände det angeläget att göra
mer i narkotikafrågan framöver
sedan frågan hamnat högre upp
på dagordningen. Efter en del
pilottestande landade verksamheten i det som kom att bli NPC.

13 organisationer är med
NPC är en nätverksbaserad och
tankesmedjeliknande verksamhet
som idag har 13 organisationer
som valt att gå in med pengar
eller personal för att mer direkt
stödja verksamheten. NBV är en
av organisationerna och bland de
andra kan nämnas IOGT-NTO,
Blå Bandet, Föräldraföreningen
mot narkotika och LP-verksamheten, det vill säga inte bara nykterhetsorganisationer utan även

MER FRÅN FACEBOOK. Nuvarande
HSM Per Fredheim tar upp kollekt
under högtidsgudstjänsten vid GK i
Sundsvall 2010.

organisationer som arbetar för en
restriktiv narkotikapolitik.
Det händer mycket politiskt
inom narkotikafrågan just nu.
Konsumtionen går inte ner utan
ligger stabilt bland ungdom, men
med en viss ökning bland vuxna,
samtidigt som dödligheten över
tid har ökat.

Här behöver pilarna börja gå
nedåt för att vi ska kunna vara
riktigt nöjda. Detta gör också att
narkotikapolitiken utmanas och
krafter som alltid velat liberalisera
vädrar morgonluft och framför
förslag om att liberalisera politiken. De pekar på andra länder
som legaliserat eller på andra
sätt gjort narkotika mer tillgänglig
i förhoppningen att det ska lösa
utmaningarna de stått inför.

Större satsning krävs
I de analyser vi från NPC gjort
kan vi inte se att en liberalisering
av narkotikapolitiken på något sätt
skulle vara lösningen på att få ner
konsumtionen eller minska dödligheten. I stället för den nedtrappning som skett successivt över
åren behövs en större satsning på
förebyggande verksamhet.
Det behövs också en så tidig
upptäckt av narkotikakonsumtion
som möjligt, där alla arenor, socialtjänst, skolor, arbetsplatser och
polis nyttjas, så att konsumtionen
upphör så fort som möjligt. Det
behövs även en vårdkedja som
fungerar både snabbt och organisatoriskt, så att personer i beroende kommer till behandling och
sedan finner sin känsla av sammanhang inom jobb, fritid och
bostad. Dessutom bör också de
som inte har ett beroende förmås
att sluta med sin konsumtion. Så
kan vi utveckla en human, restriktiv narkotikapolitik.

Välkomna att medverka!
I det här arbetet ska ni som

bröder och systrar känna er välkomna att medverka på många
olika sätt. Ni kan delta vid de utbildningstillfällen eller i de webbinarier vi regelbundet arrangerar
digitalt. Ni kan läsa våra rapporter
och PM där vi reder ut nakotikapolitikens myter och teknikaliteter.
Eller varför inte ordna en studiecirkel inom till exempel ”8 myter
om cannabis”.
Vi hoppas förstås att ni både
läser och delar de debattartiklar vi frekvent skriver och att ni
ordnar föreläsningar inom ämnet
så både ni och andra oroliga i
samhället blir bättre på narkotikapolitiska argument. Allt det där får
ni ta del av om ni prenumererar
på vårt nyhetsbrev NPC Analys,
som ni enkelt kan teckna er för
på www.narkotikapolitisktcenter.se.
För narkotikafrågan idag är inte
så enkel att det går att svara
att det är farligt. Där krävs idag
bättre argument. Det betyder inte
att narkotika är mindre farligt utan
bara att vi behöver vara mer pålästa för att föra fram den humana, restriktiva narkotikapolitiken.

Peter Moilanen
Chef för Narkotikapolitiskt
Center
Foto: Pierre Andersson
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NY ANTAGEN RIDDARE I RT CONCORDIA

V

id ett möte den 11 februari
hos RT Concordia i Antagne Riddares Grad recipierade
en broder från vårt Tempel.
Broder Karl Bergström recipierade vid en mycket välbesökt
sammankomst med gäster från
RT S:t Erik, RT Jämteborg, RT
Knape och RT Esaias Tegner.

Templets M broder Christer Wik
talade till recipienden och efter
det innehållsrika mötet var det
dags för den sedvanliga brödramåltiden i Riddaresalen. En viktig
avslutning på en mycket givande
samvaro.
Text & foto:

Tommy Nilsson

Den nye Antagne Riddaren Karl Bergström
tillsammans med en av sina faddrar, templets FM broder Ingemar Weiner.
MER FRÅN FACEBOOK. Här kommer det sista svepet.

Vid 50-årsjubileet hos RT Hekla på Island 1999 fångade
Claes Göran Edberg Ann-Mari Appelberg, Göte Appelberg
och Anita Edberg.

Anders Schmidt visar RT Iduns bröder på Brödradag i Stamhuset den 26
maj 2018.

Bent Larsen presenterar jyska bröder som var samlade till möte i
Herning den 17 mars 2017.
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Steffen Olsen när han reciperade ARG i oktober 2019 i RT Esaias
Tegnér, omgiven av flera celebriteter.

Junkerdalsträffen
och NPK:s sommarträff inställda

C

TEMPEL RIDDARE ORDEN
Södra Provinskapitlet

KUNGÖRELSE OM GRADGIVNING
STORMÄSTAREN
i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit
Sveriges Södra Provinskapitel

oronavirusets framfart har
gjort att våra ordnars verksamhet har legat nere större
delen av vårterminen.
Osäkerheten om när vi kan
återgå till det normala har också
gjort att arrangemang som
planerats i sommar och höst har
ställts in. I skrivande stund vet
vi att Junkerdalsträffen i Norge
den 4–7 juni och Norra Provinskapitlets planerade sommarträff
i Piteå den 24–26 juli tyvärr inte
kan genomföras.

GRADGIVNING I STOR TEMPEL GRADEN STG
Lördagen den 24 oktober 2020 klockan 13.00
i RT Balders lokaler,
Karl XI:s väg 33, Halmstad
Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare
senast 1 september 2020.
Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till
PKKR Karl Ferling, Vasallgatan 14 B, 393 49 Kalmar
eller via e-post
karl.ferling@tempelriddareorden.se
senast den 9 september 2020
Bröder med STG och högre grader (deltagare) skall anmäla
deltagande samt om de önskar delta i Brödramåltid och anmäla
behov av specialkost senast måndag den 12 oktober 2020 till
Karl Ferling, mobil 0730-73 93 34 eller e-post
karl.ferling@tempelriddareorden.se

Klädsel HD eller EHD
Samling
		
		
		

Ämbetsmän och tjänstemän kl. 10.00
Recipierande Bröder 		
kl. 12.00
Övriga Bröder 			
kl. 12.30

Varmt välkomna till högtid
i Tempel Riddare Orden
Jan Gunnarsson

Karl Ferling

PKM

PKKR

RT Gregorius hade
möte via Skype

E

tt annorlunda möte genomfördes av RT Gregorius i
Malmö på långfredagen.
CM Peder Agerius och hemsidesmakaren Mikael Schmidt hade
arrangerat så att vi kunde koppla
ihop oss genom Skype och träffas på det sättet.
Dagordningen var lite musik,
några ord från M Tommie Göransson och en kort berättelse
om den heliga lansen. Bröder
som inte hade möjlighet att vara
med kunde skicka in hälsningar
i förväg som lästes upp under
mötet.
Efter mötet kunde de bröder som
ville stanna kvar i Skype och växla några ord med varandra, precis
som vid kaffebordet. Ett nytt Skypemöte kommer att genomföras
på Kristi Himmelfärdsdag.
Tommy Johansson
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Curt Arne Gisleskog, Dalagatan 12, 692 31 Kumla

POSTTIDNING

B

TIDEN GÅR – SAKER BESTÅR

I

många av våra lokaler finns
minnen och saker från tidigare bröder i vår Orden.

några gånger, bland annat för
att recipiera i STG. Receptionen
leddes av Sven Selander, som
var NPK-Mästare. Klockan fanns
säkert på plats, även om jag inte
har något minne av detta.

Ibland kan vägarna vara lite krokiga och svåra, men kraften och
känslan för vår Orden leder oss
hela vägen. Låt oss här följa Broder Erik Eklund från Härnösand.
Han föddes den 29 maj 1907 och
recipierade i RT Svea i Härnösand den 21 april 1929.

Vid RT Sveas nedläggning flyttades klockan till RT Verdandi i
Sundsvall, där den tyvärr inte fick
någon ny placering innan våra
bröder i Sundsvall stod inför en
flyttning till andra lokaler.

Erik sökte sig senare till Stockholm. Enligt vår matrikel uppgavs
han vara entreprenör. Vi finner ett
övergångsbrev från den 5 mars
1940 där han önskar förflyttning
och redan den 13 mars insätts
Erik i RT Concordia.
Känslan för Templet Svea gjorde
att han återvände som medlem
till Svea den 20 september 1952,
men var, vad vi kunnat notera,
fortfarande bosatt i Stockholm,
där han avled den 26 mars 1991.
Känslan för hans Tempel Svea
var stark och när han den 15 maj
1979 från M erhöll Ordens Patriarktecken, hade han med sig
det golvur som vi ser på fotot och
överlämnade till Templet Svea att
ha i sina lokaler.
Klockan är ett fint golvur med en
lång pendel och kraftiga lod för
att klara driften. Den har också
slag, dock bara vid hel timme.
Vid genomgång och reparation
av klockan kan vi notera att den
är tillverkad av en engelsk urmakare, verksam under 1810-talet.
Klockan har drag av liknande ur
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När jag medverkade till flytten av
Templet till Timrå och lokaler som
var mindre, så erbjöd jag att RT
Jämteborg kunde ge klockan en
plats i vår fina festsal här i Östersund. Efter renovering pryder den
nu sin plats.

Klockan från RT Svea är tillverkad i England i slutet av 1700-talet.

från sent 1770-tal, till exempel
urtavlan, som har en övre halvrund bemålad del, men den har
med sin utsmyckning också fått
inspiration från Tyskland. Klockan
har även en visare för datum,
som dock är manuell. Man får
själv flytta den, när man drar upp
loden med vev.

Den andra bilden visar den
skrivpulpet som också har kommit från RT Svea i Härnösand.
Frågan är om det finns en lika
spännande historia kring dess
skapelse och den möbelsnickare
som med känsla och kunskap
har skapat den.
Kent Ivarsson
RT Jämteborg

Text & foto:

Hur den hamnade hos Erik
Eklund i Härnösand framgår inte
bland våra handlingar.
RT Svea är inte längre aktivt,
men jag hann besöka Templet

Även skrivpulpeten hos RT Jämteborg
kommer från RT Svea, men dess historia
är fortfarande förborgad.

