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BILDEN PÅ FÖRSTASIDAN är från 
årets sista möte i RT Concordia i Ut-
valde Riddares grad. Från vänster Stor-
mästare Mats Valli, Utvalde riddarna 
Georgios Makris och Mats Heden, 
Mästare Per Östberg, Utvalde riddarna 
Magnus Molin och Patrick Lundeberg 
samt Mästaren i RT S:t Hans Bengt 
Jakobsson. Se vidare sidan 9

Tempel Riddaren
Efter att två vakanser upp-

stått i TBO:s Stormästareråd 
har Annica Nilsson och Ingrid 
Kallström Bengtsson valts in 
som ledamöter. Så här presen-
terar de sig:

Annica Nilsson

Jag har ett långt förfl utet inom 
TRO redan från barndomen ge-
nom min far och senare genom 
min make Tommy i RT Grego-
rius, numera i RT Concordia.  I 
Malmö hade vi ett Damsällskap 
och där var jag ordförande.                                                                                                                                      
Vi har bott i Malmö 65 år. 2009 
fl yttade vi till Sollentuna, där dot-
ter, svärson och barnbarn bor.                                                                                                                            

TBO kom lite senare. Det var Anita 
Ljusberg med sitt engagemang 

som gjorde  att  det blev TBO för 
mig och det är jag glad för. 

Jag blev invigd som novis 2011. 
Jag började som FS och efter ett 
par år PS, är sedan några år tillba-
ka även VM i Templet Mälardrott-
ningen.  Efter vakans i STMR 
blev jag utsedd till Storunder-
mästare, ett intressant uppdrag.                                                                                                                                  
E-post:  nilsson.annica@telia.
com 

Ingrid Kallström Bengtsson 

Jag har ett stort musikintresse 
och är musikansvarig i Temp-
let Athena och förgården i 
Växjö. Är sedan valmöte i hös-
tas sekreterare i förgården i 
Växjö. Efter vakans i STMR 
blev jag utsedd till Storkaplan.                                                                                                  
E-post:  ingrid.peb@telia.com                                              

TVÅ NYA LEDAMÖTER I 

TBO:S STORMÄSTARERÅD

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 möten, utfl ykter, fester, 
utåtriktade arrangemang och allt annat ni sysslar med. Kanske kan 
det ni håller på med inspirera andra Tempel. Adressen till redaktionen 
fi nns härintill. Välkomna!
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Kära Bröder och Systrar i 
våra ordnar!

Det är ett nytt år igen, och med 
det väntar nya möjligheter. De 
allra fl esta av oss har fått minst 
två vaccindoser, många också 
en tredje dos. Hur väl vaccinet 
skyddar mot nya varianter av 
viruset vet vi inte, men det tycks 
i vart fall skydda ganska väl mot 
allvarlig sjukdom. Det bådar gott 
för Ordensverksamheten. Vi kan 
fortsätta samlas kring de värden 
vi håller så högt, även om viss 
försiktighet fortfarande behövs. 

Tyvärr fi nns det även några 
bröder som av olika skäl inte 
vaccinerat sig. De som inte har 
medicinska skäl att inte vaccinera 
sig vill jag uppmana att tänka en 
gång till. Du vaccinerar dig inte 
enbart för din egen skull, utan 
också för dina bröders och med-
människors skull. Även om du 
själv inte blir svårt sjuk så riskerar 
du att hjälpa till att sprida viruset i 
samhället. 

För de ovaccinerade gäller 
fortsatt alla restriktioner, och jag 
ber er som inte är vaccinerade 
att vänta med att besöka våra 
Ordensmöten till dess myndighe-
terna säger att det åter är säkert 
för ovaccinerade att träffas.

Vad har vi då att se fram emot 
under år 2022? Årets stora 
begivenhet är förstås General 
Konventet i Uppsala. Anmäl-
ningsblanketten fanns i förra 
numret av Tempel Riddaren, och 
går också att hämta från Ordens 
hemsida. Planeringen har gått in 
i slutskedet, och mer information 
om lokaler, utfl ykter med mera 
fi nns på annan plats i tidningen. 
Konventet är öppet för bröder och 
systrar av alla grader. Jag hop-
pas få möta så många av er som 
möjligt under de augustidagarna i 
Uppsala. Varmt välkomna!

Arbetet med färdigställandet av 

de nya riddargraderna pågår för 
fullt. Ritualen för Prövade Ridda-
res Grad (5) är slutgranskad och 
godkänd. Den granskningen gav 
upphov till små justeringar i både 
Antagne Riddares Grad (6) och 
Utvalde Riddares Grad (7). Så 
snart dessa är genomförda och 
slutgranskade kommer Stor Temp-
let att låta trycka och sända ut de 
nya ritualerna. Förhoppningen är 
att de ska komma under våren.

Arbetsgruppen för ordenskun-
skap, OKU, har skrivit färdigt 
växelläsningar för alla de tre rid-
dargraderna. Så fort ritualerna är 
slutgodkända kan vi stämma av 
växelläsningarna, och sedan kan 
de tryckas. Förhoppningen är att 
också de ska kunna skickas till 
Templen under våren.

Jag vet också att arbetsgruppen 
för Ordens Rekrytering och Mark-
nadsföring, ORM, har nya idéer 
på gång. Några Tempel har redan 
fått besök av gruppen och fått 
agera försökskaniner. Försöken 
har varit lyckade, och fl er besök 
planeras. 

Vi kan konstatera att vi aldrig 
haft så rikligt med materiel i form 
av broschyrer, roll-ups, mäss-
bord och bildspel som nu. Vi kan 
alltså inte längre skylla på att det 
saknas materiel – nu är det upp 
till oss bröder om vi vill föra våra 
ideal och traditioner vidare till 
kommande generationer. Det är 
vi tillsammans som måste göra 
jobbet! Det håller inte att ”ligga på 
soffl ocket” och säga att vi ”frågat 
alla vi känner”. Det är dags att 
fråga igen, och att låta våra vän-
ner och bekanta svara själva på 
frågan! Och vi har defi nitivt inte 
frågat alla vi inte känner!

Jag vet också att några Tempel 
har det mycket svårt, några på 
grund av bristande ekonomi, 
några på grund av lågt medlems-
antal och/eller för ålderstigna 
bröder. Det är viktigt att Templen 

som har det svårt så tidigt som 
möjligt signalerar detta till Stor 
Tempel Mästare Rådet, för att 
vi ska ha en chans att hjälpa till. 
När pengarna är slut, eller det 
inte fi nns några aktiva bröder 
kvar, är det för sent! 

Ska vi kunna göra något tillsam-
mans behöver vi få tidigt informa-
tion, medan det fortfarande fi nns 
möjlighet att vända trenden. Stor 
Templet har ekonomiska resurser 
att hjälpa till om det inte gått för 
långt. Vi kan till exempel hjälpa till 
med rekryteringskampanjer, eller 
kortare ekonomiskt stöd för att 
kunna ta fram en handlingsplan. 
Däremot kan vi inte fi nansiera 
verksamheten i Templet, till det 
räcker inte pengarna.

Orden har en del utmaningar 
framför sig, men jag är säker på 
att vi med förenade krafter ska 
överkomma dem. Jag tror att 
våra idéer och värden har nå-
got att erbjuda även kommande 
släkten.

Med broderlig hälsning, önskan 
om FSV och en god fortsättning 
på det nya året,

Mats Valli
Stormästare

GENERAL KONVENTET ÅRETS BEGIVENHET



4

Till våra mötestraditioner 
hör att vi vid årets första 

möte får lyssna till det nyårs-
brev som Högste Stormästa-
ren skickar ut inför varje nytt 
år. Detta har många Bröder 
gått miste om i år på grund av 
pandemin som tvingat oss att 
ställa in en hel del möten. Men 
i stället publicerar vi Högste 
Stormästarens tankar här:

Kära Vänner och Bröder Tempel-
riddare!

På den första dagen av det nya 
året skriver jag det traditionella 
nyårsbrevet till Ordens alla av-
delningar att läsas vid den första 
sammankomsten under det nya 
året 2022.

I det läget vi befi nner oss känns 
det nödvändigt att se framåt – av 
fl era skäl. Sedan början av 2020 
har ordensverksamheten varit 
starkt påverkad av den pågå-
ende pandemin. Vi har därför 
inte mycket att se tillbaka på och 
ta med oss in i framtiden från de 
senaste två årens verksamhet. 

Svårare igen
Vi kunde glädja oss åt att den tog 
lite fart under den gångna hös-
ten, men nu har läget igen blivit 
svårare ute i samhället. I skri-
vande stund är det osäkert hur 
det kommer att påverka möjlighe-
ten att genomföra rituella möten 
under de närmaste månaderna, 
men om vi slipper ytterligare res-
triktioner så ser det ut att vi kan 
genomföra möten med försiktig-
het och med bröder som är fullt 
vaccinerade.

Ordens högsta ledning har också 
kunnat träffas fysiskt under hös-
ten – det har varit nödvändigt 
med tanke på det kommande 
Konventet i Uppsala i augusti 
2022. För vår del har det också 
fungerat rimligt bra med video-
möten, men det är inget alternativ 
förTemplens rituella möten. Där-

emot har några Tempel utnyttjat 
den digitala tekniken för olika 
typer av sociala sammankomster.

Den främsta orsaken till att vi 
måste se och arbeta framåt med 
förenade krafter fi nner vi genom 
att studera vår medlemsstatistik. 
Vi har under de senaste åren 
förlorat många medlemmar, av 
vilka de fl esta har varit trogna 
sina löften intill slutet, men har 
avlidit på grund av hög ålder och 
sjukdom.

En överlevnadsfråga
Även om vi inte lyckas rekrytera 
nya bröder i samma takt så är 
det en överlevnadsfråga att vi i 
alla Tempel får några nya bröder 
varje år. I våra tre Stortempel har 
vi Tempel som kämpar för sin 
överlevnad. Då krävs det ett mål-
medvetet arbete där alla nivåer 
inom Orden gör sitt yttersta för att 
vända den negativa trenden.

När verksamheten kämpar i 
motvind fi nns det alltid några som 
vill göra det enkelt för sig och 
argumenterar för att Orden måste 
förändras i grunden – då skulle 
våra svårigheter övervinnas. 

Till det vill jag kort citera vår 
tidigare stora ledare – Thorleif 
Hansen. Då han mötte liknande 
krav på att ändra Ordens grund-
läggande principer svarade han, 
fritt översatt, att det är inte vi som 
ska ändra Orden – det är den 
som ska ändra oss.

Att det inte är något fel varken på 
våra grundläggande värderingar 
eller våra arbetsmetoder bevisas 
av att fl era av våra Tempel lyckas 
bra med rekryteringen, medan 
det på andra håll görs väldigt lite 
för att sprida kunskap om Orden, 
viket är en förutsättning för att få 
nya bröder. 

Långsammare process 
Min önskan är att rekryteringsar-
betet återgår till att bli en lång-

sammare process. I mina första 
år i Orden var det kö för att bli 
kallad till reception. Då blev pro-
cessen av naturliga skäl långsam 
och den stora vinsten var att 
Templen och de  presumtiva brö-
derna lärde känna varandra – en 
given förutsättning för att en ny 
broder ska fortsätta sin vandring 
i graderna och därmed tillgodo-
göra sig den kunskap vi vill ge 
våra bröder som byggstenar när 
de ska utveckla sina egna liv. 

Några gånger slutade den 
långsamma processen med 
att parterna enades om att ett 
medlemskap i Orden inte var av 
intresse. Tyvärr är det så att nya 
bröder som snabbt recipieras i 
Orden utan att parterna lär känna 
varandra ofta lämnar verksamhe-
ten eller blir passiva medlemmar. 
Ett passivt medlemskap är inte 
till nytta varken för Orden eller 
medlemmen.

Kloka tankar från 1912
De fl esta kloka tankar är redan 
tänkta och nedskrivna. År 1912 
skrev dåvarande Storkanslern i 
Stortemplet för Sverige, Gustav 
Christensson, följande i ”För-
eningsbandet” – en förlöpare 
till våra nuvarande medlemstid-
ningar:

”Ett stort arv ha vi tempelriddare 
att förvalta och ett stort ansvar 
vilar på oss, ansvar icke endast 
inåt utan även utåt. Endast i den 
mån vi äro medvetna härom och 
inrikta vårt eget personliga arbete 
på förverkligande av brödraska-
pets grundsatser äro vi mer än 
till namnet tempelriddare, äro vi i 
anda och sanning medlemmar av 
brödraskapet. Och endast genom 
att uppbygga vårt eget hjärtas 
Sanningstempel kunna vi komma 
i besittning av medel och makt 
att ute i livet bygga upp det stora 
andliga, universella sannings-
templet; vartill den evige 

Fortsättning på nästa sida

DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT SE FRAMÅT



RT Westgothia i Skara har 
fi rat sitt 90-årsjubileum. 

När RT Veritas bildades i Borås 
anslöt sig många bröder i Ska-
raborgs län och så småningom 
bildades utposter i Skara och 
Mariestad.

RT Veritas stod som modertem-
pel till utposten i Skara som bilda-
des 26 februari 1921.

Den 5 oktober 1930 hade ut-
posten öket i såväl antal som 
arbetsintensitet och mognat för 
att bli invigningstempel. 35 bröder 
var med och bildade Westgothia 
Skara. 

Redan den 22 maj 1932 var tiden 
mogen för upphöjning till Väp-

nartempel, men det skulle dröja 
ända till 19 februari 1950 innan 
Westgothia kunde erhålla Riddar-
tempelvärdighet.

Under årens lopp har fl era hund-
ra män anslutits till Riddaretemp-
let. Vid 50-årsjubileet 1980 var 
medlemssiffran 145 bröder. Den 
har nu drastiskt minskat till 35. 

Glädjande är dock att mötesdel-
tagandet är högt. I regel är 15 – 
20 bröder närvarande.

Många bröder från näraliggande 
tempel har besökt våra möten, 
främst från Fyrbåken i Mariestad 
och Veritas i Borås, och i höstas 
kunde templet fi ra 90-årsjubileum.

Lars Westh
M RT Westgothia
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Fortsättning från föregåend sida

Byggmästaren ger oss vishet och 
styrka.”

Han påtalar alla bröders ansvar 
för Ordens fortsatta utveckling 
och att det endast kan ske ge-
nom att vi arbetar på ett sådant 
sätt att bröderna vandrar uppåt 
i graderna och får den kunskap 
som krävs för uppgiften – endast 
genom att bygga upp vårt eget 
hjärtas Sanningstempel får vi till-
räcklig kunskap för att förverkliga 
Ordens idéer ute i det allmänna 
livet.

Se fram mot GK
Vi ser fram emot vårt General 
Konvent i Uppsala i augusti. 
Information om arrangemanget 
fanns med i våra medlems-
tidningar i december och mer 
kommer att skrivas i kommande 
tidningar samt på våra hemsidor. 
Jag ser fram emot ett Konvent 
där vi lägger planer för den 
kommande 3-årsperioden. Det 
kommer också att läggas förslag 
om framtida ändringar i organisa-

tionen och vi ska välja de bröder 
som ska leda arbetet i Stortemp-
len och Det Högsta Templet. 

Utöver de obligatoriska aktivite-
terna kommer vi att genomföra 
receptioner i våra tre högsta 
grader och delta i olika sociala 
aktiviteter. För många av oss 
fi nns också en stark längtan efter 
att återse goda vänner och knyta 
nya vänskapsband. 

I vårt arbete är det viktigt att 
alltid framhålla betydelsen av att 
alla har något att bidra med i det 
gemensamma arbetet som utgör 
Tempel Riddare Orden. Jag vill 
därför citera Erik Gustaf Geijer: 
”Det är min fullkomliga överty-
gelse, att det fi nnes ingen enda 
människa, som ej kan göra nå-
gonting, bättre än alla de andra. 
Också fi nnes det ej en enda, av 
vilken jag icke tilltror mig att lära 
något.”

Vi har olika förutsättningar, men 
var och en kan bidra till att skapa 
vår gemensamma Orden. Det 
gäller i det outtröttliga vardags-

arbete såväl som när vi träffas i 
större sammanhang. Alla behövs 
och dina insatser är avgörande. 
Välkommen till givande ordens-
möten och andra aktiviteter under 
2022.

Jag önskar våra Tempel och de-
ras bröder ett givande och välsig-
nat år 2022!

Broderliga hälsningar med öns-
kan om FSV! 

RT Westgothias Mästare Lars Westh före-
drog Templets historia vid 90-årsfi randet.

Per Fredheim
Högste Stormästare

Alla har något att bidra med i det gemensamma arbetet

RT WESTGOTHIA I SKARA  HAR FYLLT 90 ÅR



General Konventet 2022 
närmar sig med stormsteg. 

Nedan presenteras staden 
och de lokaler som vi kommer 
att husera i under konventets 
olika arrangemang.

Uppsala är Sveriges fjärde 
största tätort med 165 456 (2020-
12-31) invånare i tätorten, medan 
hela kommunen har cirka 237 
000 invånare (2021). Sedan 1164 
är Uppsala kyrkligt centrum i 
Sverige i och med dess ärkebis-
kopssäte inom Svenska kyrkan. 
Uppsala domkyrka invigdes år 
1435. Uppsala universitet, grun-
dat 1477, är det äldsta sätet för 
högre utbildning i Norden.

Stadens tidigaste namn var Östra 
Aros, där Aros (det ursprungliga 
namnet) betyder åmynning och 
syftar på Fyrisåns utlopp i Mä-
laren. Östra tillades för att skilja 
orten från Västra Aros (Västerås). 
Orten Uppsala låg norr om Östra 
Aros och den var från 1164 säte 
för ärkebiskopen. 

När ärkebiskopssätet ungefär 
1273 fl yttades till Östra Aros 
följde namnet Uppsala med och 
Östra Aros blev Uppsala. Den ort 
som förut hade namnet Uppsala 

fi ck heta Gamla Uppsala. 

Drabanten
Företagshuset Drabanten lig-
ger centralt i Uppsala, mitt emot 
järnvägsstationen, och är hem 
för Riddare Templet Sankt Erik. 
År 1917 köptes den första tom-
ten in av Lf 31 Thor, en lokal 
IOGT-förening, och år 1967 även 
granntomten.

Huset på drygt 5000 m2 ägs av 
Riddare Templet Sankt Erik till 20 
procent och resterande delar av 
IOGT-NTO-rörelsen i olika kon-
stellationer. I huset fi nns förutom 
Ordens- och möteslokaler och 
ägarnas egna lokaler bland annat 
ett kontorshotell med ett 80-tal 
kontorsrum, en snabbmatsrestau-
rang, ett hotell och vandrarhem, 
en privat gymnasieskola och 
studieförbundet NBV. 

Alla möteslokaler ligger i mark-
planet, är tillgänglighetsanpas-
sade och utrustade med hör-
selslingor, utom den lokal som 

Tempel Byggare Orden kommer 
att nyttja vilken ligger på plan 2. 
Hissar fi nns i huset. 

På Drabanten kommer konvents-
byrån och tillbehörsexpeditionen 
att fi nnas, och här hålls också 
alla förhandlingsmöten, semi-
narier och reception i grad XII. 
Tempel Byggare Orden har alla 
sina arrangemang här, förutom 
systrarnas afton som hålls på 
restaurang Sven Dufva.

Västmanlands-Dala
Studenterna är organiserade i 
olika ”nationer”, ofta kopplade 
till det eller de landskap studen-
terna kommer från. Totalt fi nns 13 
nationer i Uppsala, och Västman-
lands-Dala organiserar främst 
studenter från Västmanland och 
Dalarna, som namnet antyder. 
Nationen grundades år 1639.

Västmanlands-Dala nations hus 
är ett av endast två byggnader i 
Sverige som ritats av den fi nländ-
ske arkitekten Alvar Aalto. Den 
andra är Aaltohuset i Avesta. Det 
nuvarande nationshuset byggdes 
1965, efter en insamling bland 
hembygdens kommuner. 

På Västmanlands-Dala nation 
kommer vi att hålla receptions-
möten i graderna X och XI, samt 
ha välkomstsamkvämet.

Norrlands
Norrlands nation är den största 
studentnationen i Uppsala med

omkring 8 000 medlemmar. 

Nationen riktar sig främst till stu-
derande vid Uppsala universitet 
och Sveriges lantbruksuniversitet 
som kommer från Norrland, men 
numera kan alla eftergymnasiala 
studerande beviljas medlemskap. 

På Norrlands nation kommer 
brödernas afton att hållas.

Fortsättning på nästa sida
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På Drabanten hålls alla förhandlingsmöten och seminarier samt alla TBO:s arrangemang 
utom systrarnas afton. Här kommer också konventsbyrån och tillbehörsexpeditionen att 
fi nnas.

GENERAL KONVENTETS LOKALER KLARA
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Fortsättning från föregående sida

Restaurang Sven Dufva

I hjärtat av det som idag är 
Uppsala Science Park ligger 
restaurang Sven Dufva. Området 
tillhörde tidigare Upplands rege-
mente, senare Signalregementet 
och när det fl yttade till Enköping 
blev det vetenskapspark.

På Sven Dufva äger Systrarnas 
afton rum.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka är en katedral 
i gotisk stil. Exteriört är den hu-
vudsakligen en nygotisk tegel-
efterbildning av fransk höggotik 
runt en medeltida stomme. Den 
är domkyrka i Uppsala ärkestift, 
församlingskyrka för Uppsala 
domkyrkoförsamling, och utgör 
en rikshelgedom för Svenska 
kyrkan. 

I kyrkan förvaras Sankt Eriks 
reliker i Eriks skrin och en relik av 
den heliga Birgitta i ett silverskrin 
i Finstakoret. Sankt Erik blev se-
dermera Sveriges nationalhelgon 
och Heliga Birgitta blev Europas 
skyddspatron. 

Kyrkan har också traditionellt 
varit den svenska kröningskyrkan 
för nya kungar och drottningar. 
Den invigdes slutgiltigt 1435 och 
hade Sankt Erik, Sankt Lars och 
Sankt Olof som skyddspatroner. 
Gustav Vasa, Johan III och deras 
gemåler, Magnus Stenbock, 
Emanuel Swedenborg, Carl von 
Linné och Nathan Söderblom är 
begravda i Uppsala domkyrka. 
I norra tornet fi nns sedan reno-
veringen på 70-talet ett museum 
med kyrkliga textilier.

Kyrkan är tillsammans med 
Nidarosdomen i Trondheim och 
Mariakyrkan i Gdansk den största 
i Östersjöregionen (och störst i 
Sverige; 118,7 meter lång och 
lika hög i de båda västtornen). 

Den största av dess klockor, kall-
lad Storan, är med sina 7 360 kg 
Sveriges största kyrkklocka.

I domkyrkan kommer högtids-
gudstjänsten att äga rum.

Uppsala slott

Slottet började byggas 1549 som 
en befästning och ingick i den 
serie borgar som Gustav Vasa 
och hans söner uppförde som 
skydd mot utländska och in-
hemska fi ender. År 1567 var de 
första boningsdelarna på slottet 
klara, och man kunde utrymma 
den gamla ”Uppsala gård”, och 
i maj samma år inträffade de 
omskrivna Sturemorden i slottets 
fängelsehåla. 

Efter en brand den 23 april 1572 
omformades borgen och bygg-
des ut till ett representativt re-
nässanspalats av Johan III och 
arbetet var inte avslutat förrän i 
1600-talets början. 

Karl IX höll sin kröningsmiddag 
i slottets nya rikssal 1607. Så 
gjorde också hans son, Gustav 
II Adolf, 1617. Drottning Kristina 
följde inte traditionen – Sverige 
hade blivit en stormakt och kunde 

inte kröna sin drottning i svåråt-
komliga Uppsala.

År 1702 drabbades Uppsala av en 
stor stadsbrand där även slottet 
skadades. Trots att skadorna san-
nolikt var relativt måttliga dömdes 
hela slottet ut. Delar av huvud-
byggnaden, det så kallade tvärs-
lottet, revs för att få material till 
andra byggen. Vid återuppbygg-
naden 1744 avkortades  tvärslot-
tet och hela slottet byggdes om i 
franskklassisk stil. Ombyggnaden 
skedde efter Carl Hårlemans 
ritningar. Arbetena avbröts 1762 
i brist på pengar. Den planerade 
norra fl ygeln blev aldrig uppförd 
och det är så vi ser slottet än idag. 

Uppsala slott är även residens för 
Landshövdingen i Uppsala län, 
som därmed även är Ståthållare 
på Uppsala slott och då ingår i de 
Icke tjänstgörande hovstaterna 
vid Kungliga hovet.

I rikssalen på Uppsala slott 
kommer TRO att hålla sitt instal-
lationsmöte, och här hålls också 
konventets avslutningsbankett.

Mats Valli
Stormästare 

I Uppsala slott kommer TRO att hålla sitt installationsmöte, och här hålls också konventets 
avslutningsbankett                  Foto: Anders A Aronsson

BÅDE SLOTTET OCH DOMKYRKAN ÄR MED



Riddaretemplen Bothnia i 
Piteå, Gregorius i Malmö 

och S:t Gertrud har fått nya 
Mästare i år. Här presenterar vi 
dem.

Lennart Olofsson

RT Bothnia

Han är nygammal mästare, 69 
år, pensionerad militär fl ygtekni-

ker på F 
21 och 
änkeman 
med en 
son.

Lennart 
Olofsson 
är fak-
tiskt bara 
Tempel-
riddare 

på sitt 14:e år. Han gick med i 
Utpost 2008.

    – Jag blev kontaktad av två 
medlemmar i Tempelriddareorden 
och jag tyckte det de berättade 
om var intressant, säger han. 
Budskapet de hade kunde jag 
defi nitivt ställa upp på.

Han kom alltså med i verksam-
heten i Utposten och där blev 
han snabbt Sändebud.  Han togs 
också in i Riddaretemplet Bothnia 
och tog även där på sig en del 
uppdrag.

    – Till en början blev jag FBUM. 
Och när jag hade tillräckligt hög 
grad valdes jag sedan till Mäs-
tare. Efter ett tag bytte jag sedan 
till att vara Kaplan. Men nu är det 
dags att bli Mästare igen.

Och Lennarts målsättning är 
glasklar: 

    – Att driva templet framåt med 
rekrytering av nya medlemmar 
och att stärka ekonomin, slår han 
fast.

Vi får hålla tummarna för att han 

lyckas med detta! Som pensionär 
har han alla möjligheter att hinna 
ägna tid och kraft åt sitt tempel.

Anders Gullstrand

RT Gregorius

Även Anders är nygammal Mäs-
tare, 59 år, särbo och har tre barn 
och fem 
barn-
barn och 
arbetar 
som 
begrav-
ningsre-
presen-
tant.

Men det 
är inte 
direkt 
någon nykomling som tillträder. 
Anders Gullstrand var faktiskt 
templets Mästare mellan 2010 
och 2017 också. Så det är snara-
re en återkomst det handlar om. 

Och han har en hel del erfarenhet 
även på högre plan.

– Jag är PKCM i Södra Provins-
kapitlet sedan 2011. Men mitt 
medlemskap i Tempelriddareor-
den började redan 1991. Jag har 
ett intresse för Ordenssällskap 
och jag tyckte att Tempelriddare-
orden var lämplig att satsa på.

Anders första uppdrag i RT Gre-
gorius var som Ceremonimäs-
tare. Ett uppdrag som han sedan 
en tid fortsatte med i RT Knud 
Lavard i Köpenhamn innan han 
återkom till RT Gregorius.

– Här var jag sedan Mästare fram 
till 2017. Senaste åren har jag va-
rit VM. Och min målsättning som 
ny Mästare är att vi ska bibehålla 
den goda standard vi har i Malmö 
och dessutom försöka öka anta-
let medlemmar med 20 procent 
under tre år.

Trots den tuffa målsättningen har 

Anders faktiskt en del andra sa-
ker att ägna sig åt också. Dels är 
han medlem i en frikyrka i Malmö. 
Och dels är han inte rädd för att 
ge sig ut på djupa vatten:

– Nej, att paddla havskajak är 
faktiskt en av mina hobbies, av-
slöjar Anders.

Magnus Wihlborg

RT S:t Gertrud

Magnus är 72 år, gift med Mari-
anne och har dotter och barnbarn 
och är kyrkoherde emeritus.

Magnus 
Wihlborg 
är långt 
ifrån nå-
got okänt 
namn i 
Tempel-
riddare-
kretsar. 
Han gick 
med i VT 
Oscars-
borg i Oskarshamn redan 1981 
och har haft många olika uppdrag 
i både tempel, provinskapitel och 
inte minst i Stortemplet för Sve-
rige och Finland, där han varit 
Storkansler sedan 2010.

– Jag valdes till Kaplan i VT 
Oscarsborg och upplevde då hur 
nödvändigt det var att fylla mö-
tesceremonin med innehåll även 
när det inte var reception. Jag 
höll bland annat en serie Ordens-
föredrag om symboliken i TRO. 
Sedan tjänstgjorde jag en period 
som Ceremonimästare, berättar 
Magnus.

År 2000, vid Generalkonventet 
i Göteborg, fi ck han sitt första 
uppdrag på central nivå.

– Jag blev Provinskapitelkaplan 
i Sveriges Södra Provinskapitel 
och var det sedan fram till Gene-

Fortsättning på nästa sida 
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Fortsättning från föregående sida

ralkonventet i Sundsvall 2010. Då 
åtog jag mig uppdraget som Stor-
kaplan i Stortemplet för Sverige 
och Finland, och jag är även med 
i den OKU-grupp som DHT bildat.

Hur känns det då att axla en 
Mästareroll?

– Att få träda in i en av Ordens 
äldsta tempelsalar som Mästare 
känns stort och fyller mig med 
ödmjukhet att få fortsätta i de 
spår som många duktiga före-
gångare lagt. Ordenskunskapen 
har alltid legat mig varmt om hjär-
tat. Där fi nns en djup källa med 
värden som berikar livet. Men jag 
tänker att alla delar hör samman. 
För har vi en god medlemsvård, 

så utvecklas en trivsam gemen-
skap.

– Genomför vi ritualmöten med 
högtid och värdighet, så längtar vi 
till nästa samling. Det är vikigaste 
grunden för att rekryteringen ska 
bli naturlig. Jag hoppas att vi i 
Mästarerådet ska känna att detta 
är vårt gemensamma ansvar och 
uppdrag.

Magnus prästvigdes i Växjö dom-
kyrka 1980 och var sedan präst 
i Oskarshamns församling. 2015 
gick han i pension.

– Men jag hjälper fortfarande till 
med gudstjänster vid behov och 
möjlighet, avslöjar Magnus.

Han har också haft några hob-

bies som står hans kyrkliga enga-
gemang nära:

– Pilgrimsvandringar och ikon-
målning, berättar han. Men i 
och med corona-pandemin har 
pilgrimsvandringarna blivit till 
dagliga 8-kilometerspromenader 
istället. Och numera har kameran 
också fått följa med, eftersom jag 
fått ”pippi på fåglar” ute i Erne-
mar.

Förutom foto är också fi lma, lay-
outa och redigera stora intressen.

– Jag har också en viss konst-
närsådra som började med 
oljemålning och utvecklades till 
ikonmålning. Men på grund av 
min tilltagande darrhänthet har 
jag fått släppa det intresset.

Många intressen utanför Tempel Riddare Orden

Även om pandemin inte är 
över än, så kan man i alla 

fall skönja en viss ljusning i 
tunneln. Under den gångna 
hösten har verksamheten kom-
mit i gång i templen och så 
även hos oss i RT Concordia. 

Vid vårt möte i PRG recipierade 
vår broder Mikael Pettersson 
som nu har börjat sin vandring i 
riddarekapitlet. Talet till recipien-
den hölls av hans fadder broder 
Simon Winnfors. Vid mötet var 
också hans fadder Lars-Olof 
Johansson närvarande. Det blir 
extra högtidligt när recipiendens 
faddrar är med. 

Vid IG-mötet i november, som 
också innehöll parentation över 
tio bortgångna bröder, delades 
Ordens Veteran Tecken ut till brö-
derna Jan Söderman och Björn 
Larsson. Detta tecken kan man 
erhålla då man tillhört orden i 25 
år. Fler bröder borde ta möjlighe-
ten att erhålla denna utmärkelse, 
som fås  tillsammans med ett fi nt 
diplom. 

Året avslutades med möte i 
december i Utvalde Riddares 
Grad, den högsta graden tem-
pel arbetar i. Mötet gästades av 

Stormästare Mats Valli. Vid mötet 
recipierade fyra bröder, tre egna 
bröder och en broder från RT Mi-
nerva som tidigare varit medlem 
hos oss. 

Templets Mästare broder Per 
Östberg talade till recipienderna. 
Efter mötet var det samling i Rid-
daresalen för den gemensamma 
måltiden. Den är en viktig slut-
punkt på varje tempelmöte.

Text och foto: Tommy Nilsson 

Prövade riddaren 
Mikael Pettersson om-
given av sina faddrar, 
från vänster Simon 
Winnfors och Lars-Olof 
Johansson.

FLERA RECEPTIONER I RT CONCORDIA

Ordensveteranerna från vänster Jan Söder-
man och Björn Larsson. 
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TEMPEL RIDDARE ORDEN

Stor Templet för Sverige och Finland

KUNGÖRELSE
Andra gången

General Konvent 2022
Stor Templet för Sverige och Finland

sammanträder till ordinarie Stortempelmöte 
i Uppsala torsdagen den 4 augusti 2022.

      Mats Valli               Curt Arne Gisleskog

     Stormästare                        Storkansler

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Det Högsta Rådet

KUNGÖRELSE
HÖGSTE STORMÄSTAREN                                                        

har medgivit 

GRADGIVNING
i Högsta Templets Grad, HTG

Onsdagen den 3 augusti 2022 kl. 13:00
i Västmanlands-Dala nations lokaler

S:t Larsgatan 13, Uppsala

Anmälan till reception                           
Riddaretempel gör anmälan 

på fastställd blankett till Storkansler 
senast lördagen den 30 april 2022. 

Anmälan till deltagande och           
brödramåltid

Alla (recipiender och deltagare) måste anmäla om 
de önskar delta i Brödramåltiden.

Anmälan görs senast lördagen den 30 april 2022 
på anmälningsblanketten för General Konventet 

eller till HSKR br. Per-Ingvar Krantz,
070-636 12 79 eller 

hskr@tempelriddareorden.org
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Samling                                                       
 Recipiender   kl. 12.00 
 Övriga bröder   kl. 12.30
 Mötet beräknas sluta  kl. 17.00

Klädsel HD eller EHD. 

 

 Varmt Välkomna till högtid 

i Tempel Riddare Orden 

 

Per-Ingvar Krantz       Yngve Haugstvedt

          HSKR               HSCM

OPK OCH BALLOTERING I RT S:T LAURENTIUS. RT S:t Lau-
rentius avslutade höstterminen med IG-möte och 20-tal bröder 
närvarande. VM Birger Ander tilldelades OPK-tecknet för 50 års 
medlemskap. En inträdesansökan balloterades, vilket innebär 
reception vid nästa års första möte. 

Text och foto: Fredrik Topplund
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TEMPEL BYGGARE ORDEN

Stor Tempel Mästare Rådet

KUNGÖRELSE
Andra gången

General Konvent 2022

Stor Templet av Tempel Byggare Orden 
sammanträder till General Konvent 

den 3 – 6 augusti år 2022 
i staden Uppsala, Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent 
återfi nns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Dagordning
    1. Förhandlingsmöte i Stor Templet öppnas 
        enligt ritual

    2. Fråga om General Konvent lagligen blivit     
        utlyst

    3. Upprop av Stor Templets ledamöter

    4. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet

    5. Val av Justerare och Rösträknare

    6. Stor Templets verksamhetsberättelse 

    7. Revisorernas berättelse

    8. Fråga om ansvarsfrihet för STMR för 
        ämbetsperioden

    9. STMR:s förslag om verksamhetsplan och 
        budget 

    10. Propositioner från STMR

    11. Motioner från Tempels Mästare Råd

    12. Val av Stor Mästare

    13. Val till övriga ämbeten i Stor Tempel 
          Mästare Rådet

    14. Val av Revisorer och revisorssuppleanter

    15. Förhandlingsmöte i Stor Templet avslutas 
          enligt ritual

Arbetsordning och Program
Möteshandlingar sänds ut till ombuden i förväg. 
Övrig Information och anmälningsblankett fi nns i 

Ordens hemsida

 Carin Wiking Margot Asplund

  Stormästare  Storkansler   

TEMPEL RIDDARE ORDEN

Det Högsta Rådet

KUNGÖRELSE
Andra gången

General Konvent 2022

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden 
sammanträder till General Konvent

den 4 augusti 2022 på Drabanten, Uppsala, 
Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent 
återfi nns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Föredragningslista
      1. Förhandlingsmöte i Det Högsta Templet 
          öppnas enligt ritual
      2. Fråga om General Konvent lagligen blivit  
          utlyst
      3. Upprop av Det Högsta Templets   
          ledamöter
      4. Val av Ordförande och Sekreterare för                
          mötet
      5. Val av Justeringsmän och Rösträknare
      6. Det Högsta Rådets (DHR:s) verksamhets-  
          berättelse och räkenskaper
      7. Stiftelsen Tempel Riddare Ordens 
         100-årsfonds verksamhetsberättelse
      8. Revisorernas berättelser
      9. Fråga om ansvarsfrihet för DHR för 
         ämbetsperioden
    10. DHR:s förslag om strategi, verksamhets- 
          plan och budget
    11. Förslag från Det Högsta Rådet
    12. Förslag från Stor Tempel och Stor Tempel
          Mästare Råd
    13. Val av Högste Stor Mästare
    14. Val av övriga Ämbetsmän i Det Högsta 
           Rådet
    15. Val av Revisorer och Revisorssuppleanter
    16. Förhandlingsmöte i Det Högsta Templet
          avslutas enligt ritual

 Per Fredheim    Per-Ingvar Krantz

                    HSM                     HSKR
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ORDENSPATRIARKER
RT Felicia, Göteborg
Olle Terneby
Sven Östberg 

RT Idun, Hudiksvall
Leif Ragnarsson
Ove Nygren

RT Knape, Uddevalla
Nils-Erik Söderqvist
Ralph Hägg

RT Minerva, Jönköping
Bertil Nilsson

RT Umeborg, Umeå
Lars Sjöstedt

Tord Renström

EKLUNDSMEDALJ
I SILVER
RT Veritas, Borås   
Håkan Dahl
Ali Jerremalm   

Vid Riddaretemplet Ansga-
rius Adventsfest lördagen 

den 4 december hade templet 
inbjudit familjen Hellman från 
Motala tillhörande Frälsnings-
armén. 

Stiftelsen Temperance inom Rid-
daretemplet Ansgarius har till 
uppgift att dela ut stipendier för 
speciella insatser, som till exem-
pel att stödja behövande männis-
kor i vårt samhälle, och här är fa-

miljen Hellman engagerade i den 
verksamheten i Motala. Men de är 
också en musikalisk familj och fi ck 
visa det på vår Adventsfest där 
de tillsammans musicerade samt 
var och en också visade prov på 
sitt kunnande av olika instrument 
samt solosång.

För en fi n andakt stod familjen 
Sven-Erik och Carola Lilja. 

Så fi ck även vår Mästare Axel 
Olofsson tillfälle att dela ut en 

OPK-medalj till vår Broder Arne 
Blomberg som varit en engagerad 
och fl itig broder i RT Ansgarius, 
och fortfarande är en fungerande 
länk i vårt Tempel. 

Festen fortsatte nere i festvå-
ningen där vi fi ck mera musik och 
förtäring och avslutades med tack 
och blomsterutdelning till våra 
medverkande.

Ivar Karlberg

Stipendium för stöd till behövande i Motala

NYA ORDENSPATRIARKER 
I RT UMEBORG. En kväll i 
slutet av oktober för 50 år se-
dan invigdes två unga män till 
tempelriddare i Umeå. Vid ett 
välbesökt möte nyligen med RT 
Umeborg uppmärksammades 
dessa bröder Lars Sjöstedt och 
Tord Renström med tilldelning 
av hedersutmärkelsen Ordens 
Patriark. Vid mötet deltog 
även några tidigare utnämnda 
patriarker.

På bilden ses några av RT 
Umeborgs Ordenspatriarker, 
från vänster Sture Lövgren, 
Åke Oscarsson, Tord Ren-
ström, Lars Sjöstedt och 
Holger Sandström. Målningen i 
bakgrunden har gjorts av fram-
lidne Ordenspatriarken Torsten 
Burström.

Text och foto: 
Anders Perstrand


