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LEENDEN STÄRKER BAND

I

psalm 98 står det: ”Ett vänligt
ord kan göra under, det läker
hjärtats djupa sår, det är ett ljus
i mörka stunder, en hand, som
torkar ögats tår. Ett vänligt ord
är änglabud, en hälsning ifrån
Herren Gud.”
Nu kommer årstidens ljus samtidigt som det sakta ljusnar för våra
möjligheter att åter träffas för gemenskap kring våra värden. Nu får
vi större möjlighet att vistas ute, gå
promenader, se vår omgivning och
bli medvetna. Att se och förundras
av det vi ser, att beskriva det vi ser
i tanken och njuta av det som är
nu, nuet.
Kanske har förlusten av någon
nära kommit under det år som
gått. Då kan sorg och tankar om
livets mening uppta en stor del
av tillvaron. Man kan behöva att
skriva ner allt det man har kvar i
livet: kunskap, bostad, hus, arbete
och vänner samt alla våra ordensmedvandrare. Då man ser detta,
så framträder att man har förlorat
något, men också har mycket kvar.
När vi träffades i Karlstad 2019
pratade jag vid den Öppna förgården om något som får oss att må
bra. Leendet. Enligt en av världens
ledande experter på mänskliga
ansiktsuttryck så ﬁnns det 50 olika
sätt att le.

”duschas” vårt inre av goda och
sköna hormoner.
Att se på någon som ler startar på
samma sätt en rad positiva uppåtspiraler i kroppen. Ett äkta leende
kommer inifrån och gör att man
blir varm och glad inombords. Det
skapar trygghet.
Varför är äkta leende viktigt? Jo
för när vi upplever äkta, positiva
känslor blir också hjärtats rytm
mer harmonisk och samstämmig.
Hela vårt inre slappnar av och vi
går upp på en högre funktionsnivå.
Leendet stärker banden mellan
människor.
Så stäng av mobilen en stund
och var helt närvarande med dina
medmänniskor. De behöver dig
och de behöver mötas av ett uttrycksfullt ansikte.
Ett leende kan vara början till att
du möter en ny Syster eller Bror.
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Bara att le förändrar saker för
dig – och hos andra som tar emot
ditt leende. Det är bevisat att man
själv blir lyckligare av att le oftare.
Det gäller oavsett hur man mår,
för hjärnan kan inte skilja mellan
vad vi tror på och vad som är sant.
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Systrar och Bröder! Låt oss så
fortsätta på den väg vi börjat
vandra. Låt oss gå tillsammans
och med ett leende bjuda dem vi
möter att bli våra medvandrare.

När man ler höjs ens välmående
direkt. Det slappnar även av ansiktets alla små muskler, vilket också
gör dig mer attraktiv i andras ögon.

Så när vi med viljans hjälp drar
i smilbandens muskler går det
signaler till hjärnan. Vilket sätter
full fart ute i kroppen och snart

Tempel Riddaren

Tryck: Tryckaren Engelholm
Omslagsfoto: Arkitektupproret
utsåg 2020 Tempelriddarnas
fastighet i Karlskrona till en av
stadens och Blekinges vackraste
byggnader. I samarbete med
NBV har lokalerna upprustats
under pandemistilleståndet.

Carin Wiking
Stormästare TBO

Sidan 6
Foto: Tommy Johansson

NU KAN VI SKÖNJA LJUSET I TUNNELN

K

ära Bröder och Systrar i
våra ordnar!

Snart är även vårterminen över,
utan att vi kunnat samlas kring
de symboler och ritualer vi varit
vana vid. Men vi kan nu skönja
ljuset på andra sidan den mörka
tunneln.
Även om vaccinationsplanerna
blivit försenade, så pågår just nu
vaccinationerna för fullt. Många
av er har redan fått i alla fall den
första sprutan. Några har fått
båda två. En del väntar fortfarande på sina. Själv ﬁck jag kallelse till vaccination tidigare idag.
Förhoppningsvis kommer tillräckligt många i vårt land att få sin
vaccination under sommaren, så
att vi framåt hösten kan få återgå
till lite mer normala tider.
Att Ordensarbetet legat nere så
lång tid har naturligtvis påverkat
oss alla. I några Tempel har man
försökt hitta alternativa sätt att
hålla kontakten. Några har träffats utomhus, några via videomöten på internet. Men det står
sig slätt mot att få hålla riktiga
Ordensmöten igen.

Viktigt hålla kontakten
Det är nu viktigt att Mästareråden
planerar för höstens verksamhet
och att starta upp verksamheten
igen. Många bröder har inte haft
någon kontakt med Templet eller
andra bröder, och känner kanske
att de kommit bort från verksamheten. Det är därför viktigt att vi
nu tar kontakt med alla bröder,
även de som är passivförda, och
försöker få upp intresset att starta
upp igen i höst.
Ett telefonsamtal, en träff via video på internet eller ett personligt
brev kan vara några sätt att förbereda inför nystarten. Jag hoppas och tror att vi på det sättet
kan minimera ett tapp av bröder
på grund av uppehållet. Att några
för alltid lämnat oss i saknad kan

vi inte göra något åt, men vi ska
inte tappa bröder på grund av att
vi inte hållit kontakt.
Stor Tempel Mästare Rådet kommer den 17 maj att ha ett videomöte med alla Mästare. Tanken
bakom detta är just att planera för
uppstart igen så fort våra myndigheter säger att det kan ske under
säkra former.
Vissa restriktioner kommer vi nog
att få leva med en längre tid, men
det är min förhoppning att vi till
hösten åter får samlas till arbete i
Ordens och det godas tjänst.

Nya bröder ett lyft
Glöm heller inte bort rekryteringen. Att få starta upp igen med
att recipiera nya bröder kan bli ett
lyft för Templen och bröderna.
Jag vet att vi under den tid verksamheten legat nere fått intresseanmälningar via Ordens hemsida.
En del kom i samband med den
artikel i Aftonbladet där jag intervjuades. Mer om den på sidan 9 i
tidningen.
Att vi syns i olika sammanhang
ökar chansen till att vi får nya
medlemmar! Det är viktigt att vi
tar vara på den, och att vi inte
väntar med att hålla kontakt med
de som anmält intresse.

Det Högsta Rådet har under den
här tiden tillsatt en strategigrupp,
som tittar på hur vi på bästa sätt
startar upp igen. Jag vill rikta ett
tack till alla de bröder som svarade på den enkät vi skickade ut
per e-post. Den har gett oss vägledning i det fortsatta arbetet, och
värdefulla insikter inför framtiden.
Gruppen kommer att fortsätta sitt
arbete även efter att Ordensverksamheten startat upp igen.

Många isolerade
Vi har haft en svår tid under
pandemin när vi inte kunnat träffas och umgås som vi varit vana
vid. Många har suttit isolerade i
hemmen med minimala kontakter
med omvärlden. Nu hoppas jag
att vi börjar se slutet på denna
isolering och att vi snart åter kan
börja leva ett mer normalt liv.
Jag vill önska alla bröder och
systrar med familjer en skön
sommar. Glöm inte hålla kontakten med Ordensbröderna och
-systrarna! Vi behöver er alla till
hösten!
Med broderlig hälsning och med
önskan om FSV.

Ritualerna snart klara
Ordensledningen har under pandemin fortsatt sitt arbete. Som
det ser ut i skrivande stund kommer ritualerna för riddargraderna,
PRG, ARG och URG, att kunna
tryckas under sommaren. Det är
min förhoppning att de ska ﬁnnas
i Templen då vi kan starta upp
verksamheten igen.
OKU-gruppen har växelläsningar
så gott som klara för riddargraderna också, och de ska bara
stämmas av med de nya ritualerna innan de kan tryckas och
sändas ut.

Mats Valli
Stormästare TRO
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DIGITAL KYNDELSMÄSS HOS RT CONCORDIA

K

yndelsmässoﬁrande och
ﬁrande av Ordens högtidsdag genomförde RT Concordia
i Stockholm traditionsenligt
den 7 februari.
Sedan några år tillbaka hålls detta möte tillsammans med TBO:s
Tempel Mälardrottningen. Skillnaden mot föregående års ﬁrande
var att årets möte genomfördes
digitalt eftersom vi i år inte kan ha
vanliga möten i våra lokaler.
Kan man ha digitala möten då?

Ja, det gick bra. Det förutsatte
visserligen tillgång till internet. I
inbjudan till mötet informerades
om hur man kopplar upp sig för
att vara med i mötet. 20 bröder
och systrar i Concordia och Mälardrottningen hade gjort det.
Broder Erik Östberg talade om
ljuset och också om mörkret. Delar av hans tal återges här:
– I okunnighetens och förvillelsens
mörker ﬁnner sökaren aldrig det
han söker. Livets och verklighetens skiftningar och nyanser döljs
i ett grått töcken. Det behöver
lysas upp i förvillelsens mörker så
att vi kan se vad som är sant och
hur det verkligen förhåller sig. Så
ljust så vi kan se hur det förhåller sig med livet och döden blir
det visserligen aldrig. På sådana
frågor ges inga svar men man kan
komma en bit på väg.
– Tänd kunskapens ljus i okunnighetens och förvillelsens
mörker.
– Vi behöver också ljus så vi kan
se en medvandrare som har det
svårt.
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– Vi behöver ljus så vi kan se
vännens leende när vi möts.
– Vi behöver ljus så vi kan se den
röda domherren lysa mot snön
när han plockar utslängda frön.
– Vi behöver ljus så vi kan se
skillnaden på det som är gott och
det som är ont.
– Vi behöver ljus som kan värma
ett fruset hjärta och bli till en läslampa för våra innersta tankar.
– Vi behöver ljus så vi kan se
snödroppen kämpa sig upp ur
jorden när det blir vår.
– Och vi behöver ljus så vi kan se
varandra.
Under anförandet visades foton
tagna av RT Concordias M Per
Östberg, som symboliskt anknöt
till det som sades, däribland de
bilder som publiceras här.
Efter talet följde kamratlig samvaro med enskild kaffeservering
och möjlighet till reﬂektioner kring
ljuset och sättet att genomföra
Fortsättning på sidan 5

HELA NORRLAND KÄNNER SVEN SELANDER
lla bröder uppskattar den
broder som alltid haft
utveckling och framgång som
mål i tempelarbetet.

A

många möten ligger på vardagskvällar, ändå resa och delta.

I Riddaretemplet Jämteborg
inlänkades i mars 1961 en broder
som sedan väldigt många bröder
i Norrland och också i övriga Sverige lärt känna och uppskatta.

I augusti 2006 överraskades
Sven med att tilldelas Eklundsmedaljen i guld i samband med
sommarträffen som Broder Eric
Lundqvist lockade till under ett
antal år. Den högtidliga ceremonin kunde ske hos RT Umeborg
i närvaro av bröder från många
Norrlandstempel.

I Mästarerådet för Jämteborg
noterar vi uppdrag som UM
1973–1974, VM 1975–1985 och
sedan M åren 1986–1997. Även
under några år på 2000-talet
återkom han som VM och stöd till
nya Mästare.
Vilken broder är det som avses?
Det är Broder Sven Selander
som beskrivs ovan och många
är det som lyssnat till honom när
han från M-platsen format möten
och sammankomster med sin
lugna stämma.

PKM i fyra perioder
1995 tillträdde han uppdraget
som Provinskapitelmästare i
Norrland, vilket han sedan hade
under fyra perioder, det vill
säga tolv år. Samtidigt var han
åren 1995–2000 SUM och åren
2001–2006 SSKM i Stor Templet
för Sverige och Finland.
Många gånger har vi i Templet i
Östersund fått ta emot hälsningar
och berättelser från Svens resor
och möten här i norr. Ett av de
Tempel som han berättade om
var RT Furan i Lycksele, vilket
gjorde att jag själv sökte mig dit.

Friluftsliv och vinterbad

Sven Selander har vid sidan om sin gärning
i RT Jämteborg varit en uppskattad gäst i
de övriga Templen i Norrland.
Foto: Mikael Lindström

RT Svea i Härnösand, platsen
där Broder Sven ledde min
reception i STG, var ett annat
Tempel som jag besökte ett ﬂertal
gånger.
Här fanns också Tempel som nu
är borta som RT Thule i Luleå,
RT Nordanskog i Örnsköldsvik,
VT Solatunum i Sollefteå och VT
Riddarborgen i Fränsta.

Långa resor om nätterna
Sven var en välkommen gäst
bland templen, men det innebar
också många och långa resor i
bil ofta till sent om nätterna. Som
egen företagare med goda medarbetare så kunde han, trots att

Friluftsliv med utevistelse har
han tillsammans med hustrun
Tyra ofta ägnat sig åt och många
bröder har också besökt dem i
deras blommande paradis vid Bölensjön söder om Östersund. En
rutin så länge som sjön var isfri
var också att ta ett morgondopp.
Under några år har han också
medverkat till att rusta upp
Pilgrimsleden mellan Sundsvall
och Trondheim, allt från att röja,
bygga rastplatser och märka upp
leden i skog och mark.
Vi i Templet gläds varje gång som
Sven kommer till oss på möten
och sammankomster. Här i mars
uppvaktade vi hans 60-åriga
medlemskap i Jämteborg.
Vi hoppas att pandemin dragit sig
tillbaka senare under året så att
vi kan uppvakta Broder Sven på
hans 90-årsdag.
Kent Ivarsson
Sekreterare i RT Jämteborg

Fortsättning från sidan 4
mötet. Deltagarna uttryckte allmänt att mötesformen var en god
ersättning när vi nu inte kan ha
möten på annat sätt.
Sammanställt av
Tommy Johansson
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NBV-SAMARBETE GER NYA MÖJLIGHETER
rkitektupproret utsåg år
2020 Tempelriddarnas
fastighet i Karlskrona till en av
stadens och Blekinges vackraste byggnader.

A

Fastigheten, som byggdes 1888–
1889, ägs och förvaltas sedan
1937 av Tempel Riddare Orden
genom Byggnadsföreningen
Hermes och är byggnadsminne
sedan 1982.
Fastigheten innehåller bostäder,
butiker, kontor samt ordenslokaler.
Då Templets verksamhet inte
kunnat genomföra under en
tid har vi beslutat att installera
en automatisk dörröppnare vid
fastighetens port, att modernisera
hissen, att uppdatera styrsystem
för värme, ventilation och kyla,
Dessutom har vi tecknat nytt
hyresavtal med studieförbundet
NBV Syd, vilket innebär att del
av Templets lokal hyrs ut till NBV
och att vissa lokaler delas med
NBV.
Detta innebär att lokalerna iordningsställs, elledningar byts ut
och ﬁber dras till lokalerna, målning och renovering utförs.
NBV har installerat videokonferenssystem som även kan användas av Templet och övriga hyresgäster i fastigheten. Därmed

Sten-Erik Weiber, M och vicevärd i RT Hermes, är glad för att Templet har fått NBV som
hyresgäst och samarbetspartner.
Foto: Tommy Johansson

har NBV återkommit till oss som
hyresgäst.
Bidrag från Stortemplet har erhållits för förbättring av tillgänglighet
för vår lokal. Vi ser fram emot
att ha NBV som hyresgäst i våra
lokaler, säger Byggnadsföreningens ordförande Leif Ottosson i en
kommentar.

Sören Persson
SKM RT Hermes

På grund av pandemin och
inställd verksamhet har vi kunnat
utrymma och renovera lokalerna
utan hinder.

Hubendickska huset – Tempelriddarnas fastighet i Karlskrona – har utsetts till en av stadens och Blekinges vackraste byggnader av Arkitektupproret. Foto: Tommy Johansson
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M och vicevärd Sten-Erik Weiber
ser fram emot nya och bättre
förutsättningar för Templets verksamhet i samarbete med NBV.

HÄR OCH VAR I TIDNINGEN ska vi
presentera inslag från Ordens Facebook-sida. Christer Wik berättar om ett
digitalt samtalsmöte i RT Concordia
med 21 bröder från sju olika tempel
och två olika stortempel boende i fyra
olika länder som bland annat ﬁck lyssna på Åke Marcussons inledning kring
Tempelriddare, historia och nykterhet.

TBO PLANERAR FÖR NYSTART
tormästarerådet i Tempel
Byggare Orden inbjuder till
samling för representanter för
Tempel och Förgårdar 11–12
september. Samlingen hålls i
lokalerna på Kammakargatan i
Stockholm.

S

TBO har stort behov att få en bra
omstart av verksamheten efter
den pågående pandemin. Till
samlingen har inbjudits Mästare
och Ceremonimästare i Templen
och Presiderande systrar och
Förste Vakthavande i Förgårdarna. Genom att TBO svarar
för merparten av kostnaderna
bör alla inbjudna ha möjlighet att
delta oavsett avståndet till Stockholm.
Av innehållet i samlingen kan
nämnas genomförande av rituella
möten, rekrytering och kunskap
om hemsidan och intranätet. När
deltagarna åker hem ska de känna sig inspirerade att återuppta
verksamheten på sina hemorter.

Öppen Förgård
inspirerade
till fortsättning
Efter den ﬁna upplevelsen vi i
Förgården hade när vi var med
och startade Förgården i Östersund, kände vi oss inspirerade att
fortsätta söderut.
Per och jag besökte TRO:s lokal i
Söderhamn för att rekognoscera
inför en Öppen Förgård där. En
ﬁn lokal och ett trevligt bemötande av tempelriddarna gjorde att
vi såg fram emot att ha en Öppen
Förgård i deras lokaler.
Vi fortsatte planeringen i Förgården i Sundsvall tillsammans med
Templet Mälardrottningen, som
också skulle delta i Söderhamn.
Den 18 januari 2020 kom vi några ifrån Sundsvall,och några ifrån
Stockholm och sammanstrålade

Starten av Förgården i Östersund inspirerade till en fortsättning i Söderhamn. Systrar från
Stockholm, Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall samlades till ett högtidligt möte. Nu planeras det för att gå vidare till Hudiksvall i höst.
Foto: Claes Göran Edberg

med deltagare från både Söderhamn och Hudiksvall. Det blev ett
högtidligt möte, där Gunell Trobell
höll tal och TR-bröder hjälpte till
med ljus och ljud.
Vi ville komma till Hudiksvall också och Per och jag mötte några
tempelriddare för att rekognoscera där. Vi bestämde datum för
en Öppen Förgård, men Coronapandemin kom emellan – men vi
ger inte upp! Vi får så småningom
komma överens med Templet i
Hudiksvall om ett nytt datum –
kanske till hösten.
Eva-Britt Fredheim
Presiderande syster i
TBO-Förgården i Sundsvall

att vi bör träffas och fortsätta
vårt TBO-arbete. Men när är det
lämpligt?
Templet Umespiran brukar ha sitt
årsmöte med val och gradmöte
i februari månad. Men i år får vi
ändra på det, ställa om planerna.
Inte ställa in.
Nu hoppas vi att alla har fått sina
vaccindoser och håller sig friska,
så kan vi ses i juni. Så ta nu fram
almanackan och boka in helgen
19–20 juni 2021, alltså sista helgen före midsommar för årsmöte.
Mera information kommer.
Valnämnden genom
Zaedi Danielsson

Umespiran
ser framåt
mot sommaren
Valnämnden för Templet Umespiran har haft telefonmöten. I
denna valnämnd ingår Britt-Marie
Stocke, Gunilla Lindskog och
Sylvia Ivarsson. Alla är vi överens
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VI KAN GÖRA EN INSATS FÖR SAMHÄLLET
årets första nummer av
tidningen Tempel Riddaren skrev jag att ”Egentligen
behövs vår Orden nu, mera än
någonsin tidigare”. Detta kan
synas vara ett ganska allmänt
uttryck för allas vår önskan.
Men för mig har det, i dessa
dagar, en betydligt djupare
innebörd. Jag skall här försöka
förklara varför.

I

Det står nu helt klart att vi i vårt
land, liksom i hela västvärlden, har växande problem med
gängkriminalitet som drivs av
en enorm narkotikahandel med
underliggande missbruk. Samtidigt ser vi en oroväckande ökning
av alla andra våldsbrott, familjetragedier och traﬁkbrott under
inverkan av såväl alkohol som
narkotika.
Människan är ju som bekant
ett ﬂockdjur. Detta ser vi tydliga
exempel på idag när politiker
av olika färger samfällt ropar på
skarpare lagstiftning, ﬂera poliser
och strängare straff.
För min del tycker jag att det är
tämligen märkligt att man inbillar
sig att detta skall vara universallösningen på dessa svåra problem. Man hör numera inte en

enda röst på att satsa på förebyggande verksamhet. Våra myndigheter arbetar i allt väsentligt
enbart med nödhjälp i efterhand.
Framtiden tycks därmed vara
nattsvart.
Det borde i ett sådant läge vara
uppenbart att det bästa man kan
göra är att kämpa mot själva
användningen av narkotika och
alkohol. Om det inte ﬁnns någon
efterfrågan kommer drivkraften
för de kriminella att minska. Men
detta kräver att vi alla inser att
det är den enskilda individen som
har huvudansvaret för att det
skall lyckas. Precis som när vi nu
tillsammans försöker bekämpa
den pågående pandemin.

Utnyttja tiden fram tills vi kan
mötas igen till att fundera på hur
vi bör agera för att uppfylla våra
löften! Vi kan uppenbarligen inte
räkna med att ”någon annan”
kommer att ta nödvändiga initiativ
i den här riktningen. Om vi tar
chansen och gör rätt kommer det
sedan inte att vara något problem
att hitta nya engagerade medlemmar.
Men då måste vi våga träda fram
i ljuset.
Broderliga hälsningar med tillönskan om FSV.

Det är alltså här vi kommer in i
bilden. Enligt vår grundlag skall
vi ju arbeta för ett medmänskligt
samhälle fritt från alkohol och
andra droger. Om vi tar fasta på
detta ger det oss faktiskt chansen
att ta täten i en förnyad folkrörelse för att rädda vårt samhälle.
Det hör till saken att dagens
situation inte är olik läget under
1800-talet, då alkoholbruket var
på väg att förstöra samhället.
Snarast är situationen nu ännu
allvarligare, eftersom vi nu har

VI FORTSÄTTER EXPOSÉN FRÅN ORDENS FACEBOOK-SIDA. Lars Ivarsson bjuder på en bild från RT
Jämteborgs årsdag 2018 där det första stipendiet ur Carin
& Kjell Wallströms minnesfond delades ut till UNF.
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problem med både narkotika och
alkohol.

Kent Alm

En ﬂitig medarbetare på sidan är Jan Ewers från RT Veritas
i Borås. Här bidrar han med en bild från en ceremoni vid
Grännamonumentet.

AFTONBLADET INTERVJUADE MATS VALLI
et är inte varje dag som vår
Orden uppmärksammas i
riksmedia, men måndagen den
12 april intervjuades SM Mats
Valli i Aftonbladet.

D

– Sedan har vi också våra nyktra
alkoholister som ﬁnner stöd hos
oss. De söker någonting mer, någonting som utvecklar dem, och
de vet att det är en krets där det
är helnyktert.

Artikeln var ovanligt saklig och
vinklades på att vi arbetar för
nykterhet och personlig utveckling. Historiken med vår bakgrund
i Washington återgavs också.
Vår SM ﬁck berätta hur vi arbetar
och varför våra ritualer är hemliga. Han berättade också om
TBO.
Tempel Riddaren återger här
några av SM:s citat. En del är
redigerade för att sammanhanget
ska framgå.
– Det som särskiljer oss från de
andra ordenssällskapen är att vi
är helnyktra. Vi tar avstånd från
alkohol och andra droger, helt
och hållet.
– Annars har vi samma grundupplägg som alla andra seriösa
ordnar. Vi har ett gradsystem
som man vandrar i för att ta till
sig de tankar och idéer som ﬁnns
i orden och man kan säga att det
är lite som årskurser i en skola,
att man tar graderna i tur och ordning.

– Vid en reception ställs man
inför ett skådespel eller en situation där man är centralﬁgur och
som man får agera på, och det är
lite därför som vi inte berättar vad
som händer i graden, för att den
här situationen och skådespelet
ska ge spontana reaktioner som
man senare får möjlighet att reﬂektera över.
– Orden i sig har inga rätt eller fel
eller pekpinnar. Däremot ger vi
våra medlemmar möjligheter att
reﬂektera över varför de reagerat
som de gjort i olika situationer.
– Vi har många som har varit
nyktra sedan födseln. Och sedan
har vi många som man kan kalla
för sällandrickare, som tycker att
de kan avstå det här vinglaset till
nyår, eller vad det nu kan vara,
när de kommer med i den här
gemenskapen.

– Vi avfordrar ingen bekännelse
av tro av våra medlemmar men vi
använder bibliska ordspråk och
kristna symboler och sådant i arbetet och det är klart att om man
kommer från en annan religion
så kanske man kan uppfatta det
som stötande.
– Det är många som kopplar
Ordens namn till den medeltida
tempelriddarorden och tror att vi
bedriver någon form av korståg
mot muslimer, vilket inte alls är
sant. Det är en vanföreställning
som ibland dyker upp.
– Det ﬁnns en samordning med
TBO och vi har ett tätt samarbete
hela tiden. Och i och med att vi
har ett tätt samarbete i graderna
så ﬁnns det ju en möjlighet att
längre fram gå samman.
Törs vi hoppas att detta bara var
första steget till ett större intresse
i media för vår verksamhet.
Sammanställt av
Tommy Johansson

Här ﬂyttar vi oss tillbaka till General Konventet
i Jönköping 29/7-1/8 1992. Det är bröderna
från RT Concordia, S-E Jönsson, CG Edberg,
M Ljusberg, G Appelberg, L Åhling och A Fredriksson som har samlats. Bilden har förmedlats av Claes Göran Edberg.
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NEDSLAG I TEMPEL RIDDARENS HISTORIA
roder Mikael Lindström i
RT Jämteborg har på Facebook-sidan bjudit på inslag
ur äldre nummer av Tempel
Riddaren – som till och med
år 1987 hette TR-Bladet – och
dessa har mött stort intresse.
Vi följer upp här med några
nedslag från de senaste 70
åren.

B

Efraim Almgren en artikel om
Egyptiernas visdom. De gamla
egyptiernas mysterietempel
hade stora likheter med dagens
ordensväsende. Där ﬁck man
också kvaliﬁcera sig för de högre
graderna och mera kunskap.
Och i decembernumret fanns ett
reportage från invigningen av RT
Umeborgs nya lokal.

RT Ansgarius som varit i Peru
och deltagit i invigningen av en
skola för gatubarn som templet
lämnat bidrag till.

Det som slår en när man läser de
äldre numren är att tidningen har
stora mängder text men mycket
få bilder. Och det beror naturligtvis på den tidens tryckteknik,
som krävde kliché för varje bild.
Dagens digitala teknik har gjort
det betydligt enklare.

Den stora händelsen år 1950 var
augusti- och septembernumren
med General Konventet i Malmö.
Hälsningsanförande och högtidstal återgavs ordagrant men vid
sidan om Konventet fanns det
också plats för att redogöra för
en artikel om 150-årsminnet av
Peter Wieselgrens födelse.

I julinumret 1960 skrev redaktör
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1981 gjordes tidningen om från
A4 till ett mindre format och man
började utnyttja dekorfärgen blått
i olika nyanser. Första numret
pryddes av en bild på HSM Gunnar Bohman och inne i tidningen
kunde man läsa att stamhuset i
Norge hade invigts.

1984 återgick man till att trycka i
svart-vitt och någon färg i tidningen blev det inte förrän 1994, då
ordenssymbolen och en del linjer
trycktes i guldfärg. I det numret
ﬁnns ett reportage om bröder från

I det första numret år 2000 var
det premiär för fyrfärgstryck. Ur
innehållet kan vi nämna ett stort
reportage från RT Concordias
100-årsjubileum med högtidsmöte i Blå hallen och bankett
i Gyllene salen i Stockholms
stadshus.

Vi närmar oss nu modern tid och
vårt sista nedslag i det förﬂutna.
År 2009 återgick man till A4formatet. Det första numret det
året berättade att den första
receptionen i nya tionde graden
hade genomförts i Borås med 58
recipiender.
Tommy Johansson

VILGOTH WILHELMSSON
HAR AVLIDIT
tt sorgens budskap har nått
oss. Broder Vilgoth Wilhelmsson har för alltid nedlagt
sina arbetsredskap.

E

Broder Vilgoth föddes den 14
april 1941, och blev medlem
av Orden och Riddare Templet
Knape i Uddevalla 1979, där han
förblev medlem livet ut.
Broder Vilgoth hade många ämbeten inom vår Orden, först i RT
Knape och sedan för både Södra
Provinskapitlet, där han först var
Ceremonimästare och sedan
Provinskapitelmästare, och Stor
Templet, där han var Storceremonimästare i nio år. Eftersom
han ﬂyttat från Södra Provins
kapitlet inför General Konventet
i Karlstad så lämnade han både
Provinskapitelmästarerådet och
Stor Tempel Mästare Rådet då.
– Inga problem, det ﬁxar vi, var
alltid Vilgoths svar när man bad
honom om hjälp. Med glimten i
ögat och nära till skratt ställde
han alltid upp när han blev ombedd, och var en ﬂitig besökare
av våra möten i olika grader. Han
var en kär vän, god ledare och
erfaren Ceremonimästare, som
alltid hade en lösning när problem uppstod.
För sina insatser inom vår Orden hade Broder Vilgoth hedrats
med Ordens högsta grad, Hedersgraden, tilldelats Templets
hedersmedalj – Eklundsmedaljen
i brons, och Stortemplets he-

Carin och Kjell Wahlström skänkte pengar
till en minnesfond som administreras av
Stor Templet för Sverige och Finland.

Föreslå lämpliga
mottagare av
Wahlströms
stipendium

U

dersmedalj – Eklundsmedaljen
i silver. Vid General Konventet i
Karlstad ﬁck han motta Ordens
högsta utmärkelse, Det Högsta
Templets hedersmedalj – Eklundsmedaljen i guld.
Broder Vilgoth gick bort den 27
februari 2021 i sviterna efter
Covid-19, endast några veckor
innan han skulle fyllt 80 år. Vi
minns honom med värme och
tacksamhet för allt vad han gjort
och betytt för oss, och våra tankar går till dem som stod honom
närmast. Vi lyser frid över hans
minne.
Mats Valli
Stormästare

Rapportera till Tempel Riddaren!
Tempel och Utposter runt om i Sverige har normalt en mycket omfattande och omväxlande verksamhet med möten, utﬂykter, fester,
utåtriktade arrangemang och annat. I dessa tider måste vi arbeta
på annorlunda sätt, och det ﬁnns många som ändå lyckas hålla
igång arbetet. Redaktionen vill gärna veta hur ni gör. Adressen till
redaktionen ﬁnns på sidan 2. Välkomna!

nder 2020 har vi inte
kunnat dela ut något
stipendium ur Carin och Kjell
Wahlströms fond på grund av
pandemin.
Därför har Stor Tempel Mästare
Rådet beslutat att dela ut två
stipendiesummor, stipendiet kan
delas på ﬂera, under 2021.
Vi behöver bra förslag på lämpliga stipendiater. Förslag lämnas
till Storkanslern Curt Arne Gisleskog, lämpligast via mail: skr@
tempelriddareorden.se.
Carin och Kjell Wahlström bodde
och verkade större delen av sina
liv i Östersund. Båda var på olika
sätt verksamma i Tempel Riddare Orden. Stor Templet för Sverige och Finland erhöll genom
testamente och gåva grunden till
den minnesfond som inrättades i
deras namn.
Anslag ur fonden ska gå till organisationer som jobbar förebyggande mot alkohol och andra
droger bland barn och ungdomar. Stipendiet ska användas till
verksamhet till barn och ungdomar.
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Returadress: Tempel Riddare Orden, c/o Curt Arne Gisleskog, Krokusgatan 4, 524 32 Herrljunga

POSTTIDNING B

RT VIRTUS LOKAL PÅ VÄG ATT ÅTERSTÄLLAS

N

u pågår återställningen av
den eldhärjade lokalen hos
RT Virtus i Kristinehamn (Nykterhetens hus).
Nils Dåverhög berättar:
– Vi hoppas och tror att det blir
klart inomhus i maj/juni och att
ytterväggarna är reverterade och
klara i mitten av september.
Bilden visar ingångsdörrarna
på andra våningen och man ser
också en del av frisen som löpte
runt rummet och beskrev sökandet efter den Heliga Graalen.
Allt som var i detta rum förstördes
och nu ska en konstnär som kan

måla Graal-sagan anlitas och
dörrar nytillverkas.

ekonomin!
Nils Dåverhög

– Vi tackar för hjälpen vi ﬁck med

Stefan Dahlberg, Mästare i RT Bothnia och Kent Ivarsson, Provinskapitelmästare, inbjuder
till sommarträff i Piteå.
Foto: Anders Perstrand

Sommarträff i Piteå i juli-augusti

N

orra Provinskapitlet och
RT Bothnia bjuder in till
sommarträff i Piteå helgen 30
juli–1 augusti med utﬂykter
och trevlig gemenskap.
Mer information kommer på
TRO:s hemsida
www.tempelriddareorden.se
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Information och anmälan:
Stefan Dahlberg 070-391 44 55
c.stefan.dahlberg@gmail.com
Arrangemanget genomförs med
reservation för gällande restriktioner.

ÄVEN SISTA FACEBOOK-INLÄGGET
den här gången kommer från Jan
Ewers. Han ger inte bara oss medlemmar glimtar från verksamheten, han
lägger även ut reklam för Orden på sin
egen sida. Här är ett exempel.

