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BILDEN PÅ FÖRSTASIDAN visar fem 
nya Mästare som valdes vid General-
konventet i Uppsala i augusti. Sittande 
Stormästarna i TBO och TRO Eva-Britt 
Fredheim och Jan Gunnarsson. Ståen-
de Provinskapitelmästarna Lars Ivars-
son (norra), Jan-Inge Persson (södra) 
och Fredrik Topplund (mellersta)

Se vidare sidorna 5 – 13 

Tempel Riddaren

Det är General Konvent och 
jag står mitt bland systrar 

från både Sverige, Norge och 
Island. De blir vittnen när jag 
avger löften som Stormästare.

Tanken slår mig, kommer jag att 
klara mitt ämbete till fullo de tre 
kommande åren? Vad har jag i 
mitt bagage?

Jag är utbildad lågstadielärare och 
kantor, vilket innebär att jag har 
lång erfarenhet av att leda män-
niskor i grupp. Jag har erfarenhet 
av styrelsearbete i fl era föreningar 
som hjälper till när jag skall för-
bereda och leda möten. Med det 
viktigaste av allt är ändå att jag 
har lusten och viljan att arbeta 
med det som jag tror krävs för få 
Orden att växa.

Alla medlemmar måste bli sedda 
och få känna en samhörighet 
som inte känner några gränser. Vi 
måste inspirera och lyfta varandra 
till att göra våra rituella möten till 
fi na upplevelser.

Forskning har visat att om vi får 
uppleva fantastiska saker bildas 
hormonet oxytocin och vi mår bra. 
Det har också betydelse hur vi 
tänker när vi är på väg till mötet 
och hur vi ser på varandra när vi 
samlas.

Jag tänker på en berättelse som 
följt mig och som jag brukar på-
minna mig om ibland. Det handlar 
om ett kloster som höll på att gå 
under på grund av ovänskap. 
Trädgården höll på att växa igen. 

Ryktet om att det inte var bra där 
spred sig och några nya männis-
kor sökte sig inte dit.

Då sökte de upp abboten och 
bad om råd. Han svarade: Tänk 
så här: En av er är Jesus, men ni 
vet inte vem det är. Uppför er mot 
varandra med den tanken i huvu-
det. Då blev klostret en plats dit 
många sökte sig igen och livet där 
blomstrade på nytt.

Som avslutning vill jag önska er 
kraften att efter en lång pandemi 
med inställda möten orka samlas 
kring våra vackra ritualer.

Hör gärna av er till mig via mail 
eller telefon:

eva-britt.fredheim@tempelbyg-
gareorden.org – telefon 070-533 
9331.

Eva-Britt Fredheim
Stormästare TBO 

Alla medlemmar måste bli   
sedda och känna samhörighet

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 ni gör. 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. Det 
kanske kan inspirera andra. Adressen till redaktionen fi nns här intill.
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Kära läsare av vår Ordens-
tidning!

Vi har genomfört General Kon-
vent i Uppsala. Där fastställdes 
verksamhetsplaner för den 
kommande perioden och valdes 
ämbetsmän i Stortemplen och 
Det Högsta Templet.  

Jag väljer här att, något omarbe-
tat, återge delar av de högtidstal 
jag höll vid banketten på Uppsala 
Slott den 6 augusti. För de som 
deltog i banketten blir det repeti-
tion.

När Tempel Riddare Orden och 
Tempel Byggare Orden har sitt 
General Konvent vart tredje år 
så är det förhandlingsmöten och 
installation av nya ledare som 
är de obligatoriska aktiviteterna.  
Men vad är ett Konvent utan en 
bankett och när vi ändå samlades 
från hela Norden så genomförde 
båda Ordnarna ett stort antal 
rituella möten. Sammanlagt har 
närmare 80 bröder och systrar re-
cipierat i en ny grad. För TBO var 
det extra högtidligt då de invigde 
systrar i en ny grad – Prövning-
ens grad. 

För våra Ordnar är syskon-
gemenskapen viktig. Möten med 
gamla och nyfunna vänner beri-
kar vår verksamhet, stärker oss i 
det vardagliga arbetet och får oss 
att längta till nästa ordensmöte 
och till nästa General Konvent i 
Borås 2025.

I Uppsala var vi samlade från Bo-
den i öster, Färöarna och Island 
i väster, från Köpenhamn i söder 
till Tromsö i norr. I detta omfat-
tande område bedriver vi vår or-
densverksamhet. Det betyder att 
våra Tempel och Förgårdar lever 
under vitt skiftande geografi ska 
och klimatmässiga livsvillkor, men 
vi samlas alla i en inkluderande, 
kärleksfull och uppbygglig ge-
menskap.

Våra Ordnar baserar sin verk-
samhet på en gemensam Grund-
lag, där det i portalparagrafen 
framgår att ordnarnas syfte är att 
samla människor i det godas och 
sannas tjänst, till gagn för:

n det samhälle som alla är en 
del av

n   familjen

n   egen utveckling

Det är inte vilken personlig 
utveckling som helst – utan den 
baseras på en kristen grund 
representerad av Ordnarnas 
hörnstenar Sanning, Kärlek, Ren-
het och Trohet. Dessa vilar på 
nykterhetens starka klippa och 
tillsammans är dessa grunden för 
det uppbyggnadsarbetet som ska 
forma oss, inte bara för gemen-
skapen i Templet, utan också för 
det liv vi lever tillsammans med 
våra medmänniskor. Ett helnyk-
tert arbete för den som söker me-
ning och sammanhang i livet.

Alla vet vi att den enda männis-
kan vi kan ändra är oss själva. 
Genom vårt liv och framför allt 
hur vi möter våra medmänniskor 
i det dagliga livet, visar vi om vi 
har förstått syftet med vårt or-
densarbete. 

Bara med utgångspunkt i oss 
själva kan vi framstå som tro-
värdiga. Genom våra handlingar 
och alla kontakter med männis-
kor, inom och utom våra Ordnar, 
måste vi spegla de goda dygder 
och egenskaper vi får lära oss 
och söka att låta dem  påverka 
våra liv.

I början av en ny konventperiod 
är det naturligt att se framåt. 
Båda våra Ordnar är i behov av 
fl era medlemmar. 

Från olika orter inom TRO får vi 
ibland höra att det är för stark 
betoning av det kristna innehål-
let och andra gånger är kritiken 
att vi är för mycket fokuserade 

vid den personliga nykterheten.  
Min uppfattning är klar – vi måste 
betona de värden som gör våra 
Ordnar unika i relation till alla an-
dra ordenssällskap. Det betyder 
att vi måste framhålla kombinatio-
nen av vår kristna grund och det 
faktum att vi kräver att våra med-
lemmar inte själva ska använda 
berusande medel. I detta arbete 
har vi alla ett gemensamt ansvar.

Våra bröder som deltog vid 
General Konventet lärde känna 
Dag Hammarskjöld lite närmare 
genom ett föredrag av Caroline 
Hammarskjöld. Hennes mammas 
morfar var Dags bror. 
I ett tal vid universitet i Cam-
bridge 1958 säger Dag Hammar-
skjöld:

”Det är lätt att skjuta över ansva-
ret på andra eller måhända söka 
förklaringar i något slags histo-
riska lagar. 

Det är mindre lätt att söka orsa-
kerna inom oss själva eller på ett 
område där vi alla bär ett bety-
dande ansvar. Men ett sådant 
sökande är nödvändigt, ty till sist 
är det endast inom oss själva 
och på sådana områden, som vi 
kan hoppas att genom vårt eget 
handlande göra en bärkraftig 
insats för att vända utvecklingens 
gång.”

Per Fredheim
Högste Stormästare 

VI HAR ALLA ETT BETYDANDE ANSVAR
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Mina Systrar och Bröder i 
våra Ordnar!

Så närmar vi oss slutet på en 
sommar som jag hoppas har varit 
god för Dig och de Dina och nu 
står höstterminen för dörren. I 
början av augusti genomfördes 
General Konventet i Uppsala och 
fl era av Er  deltog. 

Ur min horisont var det ett lyckat 
Konvent och jag tackar för förtro-
endet att leda Stortemplet under 
den nu inledda ämbetsperioden! 

Tack framfördes till avgående 
ämbetsmän i STMR och PKMR 
samt till värdarna för Konventet, 
Bröderna i RT S:t Erik och jag 
instämmer gärna. Till Bröderna 
FSM Mats Valli, FVSM Kent 
Ivarsson, FSCM Christer Wik och 
FSKN Magnus Wihlborg vill jag 
rikta ett särskilt tack för den tid 
vi arbetade tillsammans i STMR. 
Utan den lärotiden hade mitt nya 
uppdrag inte varit möjligt. 

Ytterligare lärotid var det att 
verka som PKM i SPK! Tack mina 
Bröder i PKMR för trevligt och 
konstruktivt styrelsearbete!

Varmt välkommen till de nya
Ett varmt välkommen vill jag då 
rikta till de nya i Rådet; VSM 
Fredrik Topplund, SUM Jan-Inge 
Persson, SCM Lars Ivarsson och 
SKN Kjell Lindberg. Tillsammans 
med omvalda SKR Curt-Arne 
Gisleskog och SSKM Håkan Dahl 
har vi axlat ett stort ansvar och 
en utmaning att vända den nega-
tiva medlemsutvecklingen. 

Nya Provins Kapitel Mästare 
Råd har också installerats och 
dessa Råd har samma ansvar 
och utmaningar som jag känner 
att STMR har. Tillsammans skall 
vi i de fyra Råden arbeta intensivt 
för den verksamhetsplan som 
klubbades på Konventet. Helgen 
24-25 sept samlas vi i RT Mäster 
Olofs lokaler i Örebro. Ett vik-

tigt och nödvändigt möte där vi 
väntas lägga fast riktlinjerna för 
arbetet. 

Den allt överskuggande uppgiften 
är ju att erbjuda nya Bröder och 
Systrar medlemskap i våra Ord-
nar. Det är på oss I Templen runt 
om i landet och de överordnade 
Råden TROs och TBOs framtid 
vilar. 

För att klara det måste vi göra 
oss mer synliga, presumtiva 
medlemmar måste ges möjlighet 
att fi nna oss och vi måste pröva 
olika vägar att nå dem. Goda ex-
empel fi nns och de skall spridas 
vidare och rekryteringsarbetet 
måste intensifi eras och utvecklas. 

Vårt varumärke är starkt
Tiden förändras kontinuerligt 
och vi skall utvecklas med den, 
iakttagande en slags balansakt. 
För när vi å ena sidan fångar upp 
möjligheter till rekrytering skall vi 
också värna det som utgör vårt 
starkaste varumärke. TRO och 
TBO har ett starkt Ordensmässigt 
innehåll och erbjuder sann ge-
menskap i miljöer fria från alkohol 
och andra droger. Mig veterligt de 
enda två Ordenssällskapen som 
kan utgöra motkraft till dryckes- 
och berusningskulturen.

Vi står tillsammans för ett sant 
Syster- och Broderskap där even-
tuella ”värdsliga” skiljaktigheter 
lämnas utanför. Vi är en nykter 
resurs som stöd. Vi har en fi n 
gemenskap. Detta är några av 
våra, om man får använda ett 
modernt uttryckssätt,  viktigaste 
marknadsfördelar. I den tid vi le-
ver kommer allt fl er försöka fi nna 
sammanhang som motvikt och 
där skall vi fi nnas! 

Besök måste underlättas
Jag tänker att vi måste anpassa 
våra mötesdagar så att det un-
derlättar att besöka näraliggande 
Tempel. Kanske ett eller fl era 
möten skall ordnas på lördagar 

med möjlighet att resa fram och 
tillbaka över en dag. Att besöka 
varandras Tempel är berikande 
och för många Tempel innebär 
det att fl er är närvarande när en 
ny medlem invigs.

I verksamhetsplanen som antogs 
på Konventet fi nns mer att läsa 
och jag vill här omnämna sam-
arbetet mellan TBO och TRO. 
Gemensamma öppna möten till 
vilka vi kan inbjuda vänner och 
bekanta skall utökas. 

Ordnarna ska samverka
STMR skall tillsammans med 
TBO:s motsvarighet bilda arbets-
grupper som skall planera och 
genomföra sådana möten. I en 
första omgång på de orter där 
båda Ordnarna är verksamma. 
Gemenskapen och trivsamheten 
på ett sådant möte kan resul-
tera i nya medlemmar i båda vår 
Ordnar.

Min vision som jag gav uttryck för 
på scenen i Uppsala slotts rikssal 
vid konventsavslutningen är att 
vi vid konventet i Borås om tre år 
skall ha fl er medlemmar än idag!

Med Broderliga hälsningar med 
en önskan om FSV.

Jan Gunnarsson
Stormästare TRO

BESÖKA ANDRAS TEMPEL ÄR BERIKANDE
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Det blev inga större sensa-
tioner när Stortemplet för 

Sverige och Finland hade sitt 
Stortempelmöte vid General-
konventet i Uppsala. Det mest 
anmärkningsvärda var kanske 
att både Stortemplet och alla 
tre Provinskapitlen fi ck nya 
Mästare.

Den nya Stormästaren för Stor-
templet blev Jan Gunnarsson, 
RT Knape i Uddevalla. Han 
efterträdde nu Mats Valli, som 
avböjt omval. Och det blev 
ingen påtaglig föryngring genom 
nyvalet. Det var faktiskt så att 
Jan, som är född 1945, fi ck lov 
att få åldersdispens av Högste 
Stormästaren för att få tillträda 
uppdraget. Enligt regelverket ska 
man ju inte nyväljas till Mästare 
när man fyllt 75 år.

Även i de tre Provinskapitlen 
fi ck man nu nya Mästare. Jan 

efterträddes i det Södra Provins-
kapitlet av Jan-Inge Persson, RT 
Balder. I Mellersta Provinskapitlet 
blev Fredrik Topplund, RT S:t 
Laurentius ny Provinskapitelmäs-
tare och i Norra Provinskapitlet 
blev RT Jämteborgs Lars Ivars-
son ny Provinskapitelmästare.

Några motioner att behandla 
fanns inte på Stortempelmötet. 
Däremot antogs en omfattande 
verksamhetsplan för den kom-
mande treårsperioden.

Text och foto: Lars-Erik Måg

FYRA NYA MÄSTARE VALDES I UPPSALA

Totalt fi nns det ju tolv grader 
inom Tempelriddareorden. 

De två högsta graderna – elfte 
och tolfte graderna – är he-
dersgrader och får endast 
innehas av ett fåtal Tempelrid-
dare. Den som har den högsta 
graden kallas Ordensprefekt 
och Riddare av det vita korset.

Vid årets Generalkonvent utsågs 
nio nya Ordensprefekter. Fem 
från Sverige och fyra från Norge.

De nyutnämnda är i åldersord-
ning Sture Medby, RT Stella 
Maris, Stein Rohde-Hanssen, RT 
St Hallvard, Jan Gunnarsson, RT 
Knape, Håkan Dahl, RT Veritas, 
Trygve Weibell, Kong Haakon, 

Curt Arne Gisleskog, Mäster Olof, 
Einar A Kjaernet, RT Kongespei-
let, Christer Wik, RT Concordia 
samt Mikael Lindström, RT Jäm-
teborg.

Text: Lars-Erik Måg
Foto: Christer Wik

Förhandlingarna vid Generalkonventet lockade stora mängder av deltagare.

De nio nya Ordens-
prefekterna. De 
svenska bröderna 
står, från vänster, 
som fyra (Christer 
Wik), femma (Jan 
Gunnarsson), sexa 
(Mikael Lindström), 
sjua (Håkan Dahl) 
samt nia (Curt Arne 
Gisleskog).

Nio Ordensprefekter utnämndes vid årets GK



6

Det Högsta Rådet:
Sittande från vänster: Vice Högste Mäs-
tare Aage-Roar Aas, Högste Stormäs-
tare Per Fredheim, Högste Storunder-
mästare Jan Gunnarsson. Stående från 
vänster: Högste Storkansler Per-Ingvar 
Krantz, Högste Storceremonimästare 
Yngve Haugstvedt, Högste Storskatt-
mästare Kent Ivarsson,  Högste Storkap-
lan Trygve Weibell.

Foto: C&M Photo

Stor Templet för Sverige och Finland:
Sittande från vänster: Vice Stormästare 
Fredrik Topplund, Stormästare Jan 
Gunnarsson Storundermästare Jan-Inge 
Persson. Stående från vänster: Stor-
kansler Curt Arne Gisleskog, Storcere-
monimästare Lars Ivarsson, Storskatt-
mästare Håkan Dahl, Storkaplan Kjell 
Lindberg.

Foto: C&M Photo

Tempel Byggare Orden:
Sittande från vänster: Storskattmästare 
Sylvia Nilsson, Stormästare Eva-Britt 
Fredheim, Storceremonimästare Marga-
ret Gabrielsson. Stående från vänster: 
Storundermästare Annica Nilsson, 
Vice Stormästare Brit Fjell, Storkansler 
Carina Janerstål,  Storkaplan Ingrid 
Kallström Bengtsson.

Foto: Foto: C&M Photo

HÄR ÄR ORDNARNAS NYA LEDNINGAR...
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Norra Provins Kapitlet:
Sittande från vänster: Vice Provinskapi-
telmästare Karl Brodin, Provinskapitel-
mästare Lars Ivarsson, Provinskapite-
lundermästare Ola Berglund. Stående 
från vänster: Provinskapitelkansler 
Mikael Lindström, Provinskapitelcere-
monimästare Stefan Dahlberg, Provins-
kapitelskattmästare Hans Hammarbäck, 
Provinskapitelkaplan Micael Andersson.

Foto: C&M Photo

Mellersta Provins Kapitlet:
Sittande från vänster: Vice Provins-
kapitelmästare Per Johansson, Pro-
vinskapitelmästare Fredrik Topplund, 
Provinskapitelundermästare Lars-Erik 
Måg. Stående från vänster: Provinskapi-
telkansler Jörgen Johansson, Provinska-
pitelceremonimästare Gunnar Sverredal, 
Provinskapitelskattmästare Axel Olofs-
son, Provinskapitelkaplan Sten-Bertil 
Jakobson.

Foto: C&M Photo

Södra  Provins Kapitlet:
Sittande från vänster: Provinskapitel-
kansler Karl Ferling, Provinskapitelmäs-
tare Jan-Inge Persson, Provinskapitel-
undermästare Robert Bogar. Stående 
från vänster: Provinskapitelceremoni-
mästare Michael Forsberg, Provinskapi-
telskattmästare Bengt-Ove Pettersson, 
Provinskapitelkaplan Ali Jerremalm. På 
bilden saknas Vice Provinskapitelmäs-
tare Anders Gullstrand.

Foto: C&M Photo

... LIKSOM PROVINSKAPITLENS
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Det var inte många Mästare 
som omvaldes vid Gene-

ralkonventet i Uppsala. Men 
två som ändå stod pall för yt-
terligare minst en treårsperiod 
var Högste Stormästaren Per 
Fredheim och Norge/Färöarna/
Islands Stormästare, tillika 
Vice Högste Stormästaren 
Aage-Roar Aas.

Trots det var Det Högsta Temp-
lets möte betydligt mera omfat-
tande än Stortemplens. Kanske 
främst för att man hade sju för-
slag från Det Högsta Rådet samt 
en motion att ta ställning till.

Inga stora diskussioner 
De sju förslagen skapade dock 
inte några större diskussioner. 
Det handlade mest om mindre 
stadgejusteringar som antogs 
helt utan diskussion. Ett av 
förslagen var dock mycket mera 
omfattande och handlade om 
samarbetet mellan TRO och 
TBO. Där togs inte mindre än tio 

beslut om de närmaste tre årens 
verksamhet.

Till att börja med fastställdes att 
de två samarbetspartnerna är 
två oberoende Ordnar med var 
sin identitet. Men man fastställde 
också att man ska skapa en 
gemensam samarbetsorganisa-
tion benämnd Tempelordnarna, 
som ska ha till uppgift att skapa 
gemensam marknadsföring, sam-
ordning av möten, vidareutveckla 
ritualer att användas vid gemen-
samma möten och mycket mera.

Stadgeändringarna berörde en 
hel del olika ärenden. Man beslöt 
till exempel att Det Högsta Rå-
det från och med nästa konvent 
ska minskas till fem ledamöter, 
att underlätta för templen att 
samarbeta genom att öppna upp 
för möjligheten att ha Mästare-
rådsledamöter från fl era Tempel 
när man inte själva kan få ihop 
full styrka, förenkla turerna runt 
utträde ur Tempel och stärka möj-

ligheterna till att överklaga beslut 
även i de högsta instanserna.

Nej till slopad nykterhet 
Motionen man hade att be-
handla kom från Stortemplet 
för Danmark. Och det blev en 
motion som bjöd in till mycket 
synpunkter. Motionen ville att 
nykterhetskravet skulle slopas i 
Tempelriddarnas grundlag. Istäl-
let för att det skulle stå att man 
inte själv fi ck använde berusande 
medel skulle det stå att man inte 
själv borde använda berusande 
medel. Tankegången var att det 
skulle vara lättare att värva från 
olika grupper om den nytillkomna 
slapp lova att vara nykterist.

De danska ombuden var dock 
ensamma om denna inställning 
och det blev ett överväldigande 
stöd bland ombuden för att avslå 
motionen.

Text och foto: Lars-Erik Måg

PER FORTSATT HÖGSTE STORMÄSTARE

Per Fredheim omvaldes 
som Högste Stormäs-
tare vid Generalkon-
ventet. Vid Det Högsta 
Templets möte gjordes 
också en del stadgeför-
ändringar. Bland annat  
kan ett Mästareråd ha 
ledamöter från fl era 
Tempel och ledamöter-
na i Det Högsta Rådet 
minskas till fem.



Ordens rekrytering och 
marknadsföring var ämnet 

som diskuterades i ett av tre 
seminarier en av Generalkon-
ventets möteskvällar.

– Och det är nog det allra vikti-
gaste ämne vi över huvud taget 
kan diskutera inom våra två 
ordnar, poängterade seminariets 
föredragande, Aage-Roar Aas, 
Tempelriddarnas Vice Högste 
StorMästare och Stormästare för 
Norge/Färöarna och Island. Det 
handlar helt enkelt om ordens 
överlevnad.

Mötet var välbesökt och många 
av rörelsens problem stöttes och 
blöttes. Aage-Roar Aas leder den 
mycket viktiga ORM-gruppen, 
som har till uppgift att se över just 
rekrytering och marknadsföring. 
Han hade naturligtvis också en 
hel del synpunkter på vad som 
gick att göra. Bland annat tog 
han upp problemet med snabba 
värvningar som ofta ledde till att 
de värvade försvann lika fort. 

Värvning måste få ta tid 
– Det är viktigt att låta en värv-
ning ta den tid den behöver, häv-
dade han. Det handlar om att få 
en fast förbindelse med den som 
värvas. För att det ska lyckas får 
man inte ha för bråttom.

Både han och fl era andra tog 
också upp hur viktigt det är att vi 
mera ”ungdomsanpassar” våra 
värvningsmetoder. Och att då är 
användandet av Sociala Medier 
extra viktigt. Han poängterade 
också att ORM-gruppen gärna vill 
få en nära kontakt med templen 
och hjälpa dem på rätt väg när 
det gäller användandet att sociala 
medier.

Alla Tempel kan få besök 
– Vi vill gärna besöka alla tempel 
och hjälpa dem att komma igång 
med verksamhet i Sociala Me-
dier, menade han. Det är en form 
av krishjälp, men förhoppningsvis 

en form som kan ge goda resul-
tat.

Nils-Erik Söderqvist ingår även 
han i ORM-gruppen och poäng-
terade att all statistik visade att 
ungefär 10 procent av Nordens 
befolkning har valt att leva ett liv 
utan alkohol. Han menade att vi 
har en stor potential att arbeta 
med, då ytterst få av dessa redan 
är Tempelriddare eller Tempel-
byggare.

– Vi måste tro på det vi själva 
sysslar med, poängterade han. 
Tro på vår livsstil och hur viktig 
den är. Alla har olika sätt och 
möjligheter att möta människor. 
Men ska vi nå kontakt med dem 
måste vi våga fråga.

Ny broschyr fi nns 
Som avslutning på mötet visade 
Aage-Roar Aas en nyligen fram-
tagen norsk broschyr som berät-
tar vad Tempelriddareorden är 
och står för.

– Och den har översatts till 
svenska av Jan Gunnarsson, 
så vill även Sverige ha den, så 

är det bara att sätta igång och 
trycka den, menade Aas som en 
avslutande hälsning till de svens-
ka deltagarna.

Text och foto: Lars-Erik Måg 
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REKRYTERING ORDENS VIKTIGASTE FRÅGA

”Rekrytering och marknadsföring är den allra viktigaste frågan vi kan diskutera inom våra 
organisationer”, hävdade seminariets ledare  Aage-Roar Aas.

MUSIK OCH DANSUPPVISNING. 
Välkomstfesten på GK22 hölls på 
Studenternas Idrottsplats i Uppsala. 
Där bjöds på välkomsttal och musik. Ett 
lokalt spelmanslag fanns på plats och 
underhöll. Två av spelmännen nöjde sig 
dessutom inte med att spela – de hade 
även en uppvisning i hur man dansade 
polska.
Text och foto: Lars-Erik Måg
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Dag Hammarskjöld var i åtta 
år FN:s Generalsekreterare 

och engagerade sig mycket 
starkt och framgångsrikt med 
fredsarbete och tyst diplomati. 
1961 störtade hans fl ygplan 
och han omkom 56 år gammal. 
Dags brorsbarnbarn Caroline 
Hammarskjöld fanns med vid 
Generalkonventets Brödrakväll 
och berättade om Dags bak-
grund och liv.

Att Dag blev starkt internationellt 
engagerad var nog ingen större 
överraskning, framhöll Caroline 
och berättade att Dags pappa 
Hjalmar Hammarskjöld även han 
varit mycket hårt engagerad runt 
om i världen och dessutom också 
blev Sveriges statsminister 1914 
– 1917. 

Hon pekade också på att både 
fadern och sonen varit mycket 
kulturellt engagerade. Hjalmar 
blev året efter sin statsministertid 
invald i Svenska Akademien på 
stol nummer 17.

Och där blev Hjalmar vid sin bort-
gång 1954 efterträdd på samma 
stol av sonen Dag, något som är 
helt unikt i svensk historia.

Samtidigt kunde Caroline berätta 
att Dag inte var någon plugghäst 
när han gick i skolan.

Men han var väldigt nyfi ken och 
det gjorde det lätt för honom att 
lära sig saker, menar hon, och 
berättar att inte bara Dag utan 
även hans tre bröder var fram-
gångsrika inom olika områden.

Caroline har länge studerat sin 
släktings historia, och känner sig 
mycket imponerad över alla de 
framgångar Dag hade.

Han var som Generalsekreterare 
för FN med och hjälpte fram lös-
ningar på ett 20-tal större kon-
fl ikter runt om i Världen. Men det 
var inget han gjorde med stora 

åtbörder eller skröt om. Han ville 
inte stå i strålkastarljuset och var 
en mästare i att förhandla genom 
tyst diplomati. Det var där – inför 
lykta dörrar – han blev fram-
gångsrik.

Dag var en person som arbetade 
för fred och rättvisa och därmed 
en person som väl passar in i 
Tempelriddarnas tankegångar. Är 
det någon som vill veta mer om 
Dags liv och leverne hade Caro-
line fl era intressanta böcker om 
Dag att föreslå:

Vägmärken!

Efter Dag Hammarskjölds död i 
september 1961 fann man i hans 
bostad i New York ett manus-
kript med titeln Vägmärken. I ett 

närslutet brev kallade han an-
teckningarna för ”en sorts ’vitbok’ 
rörande mina förhandlingar med 
mig själv - och Gud”.

Henrik Berggren: Dag Ham-
marskjöld – att bära världen

Författaren och historikern Henrik 
Berggren har skrivit en medryck-
ande biografi  om Dag Hammar-
skjöld. En heltäckande biografi  
om hela hans liv publiceras på 
svenska. Boken är rikt illustrerad 
med ett hundratal bilder, varav 
många är unika och aldrig tidi-
gare har publicerats.

Dag Hammarskjöld: Kame-
ran har lärt mig att se

Text och foto: Lars-Erik Måg

EN KVÄLL OM DAG HAMMARSKJÖLD

Caroline Hammarskjöld med några av de böcker om Dag Hammarskjöld som hon rekom-
menderade för lägsning efter sitt intressanta föredrag vid Tempelriddarnas Brödrakväll vid 
GK22 i Uppsala. 
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I samband med Generalkon-
venten brukar Tempelridda-

reorden dela ut stipendier till 
speciellt värdiga mottagare. 
Det är Tempelriddareordens 
100-årsfond man tar medlen 
från. 2022 var inget undantag. 

UNF – Ungdomens Nykterhets-
förbund – har haft en mycket 
livaktig och populär verksam-
het i Uppsala under de senaste 
åren. Bland annat har UNF-
föreningarna en källarlokal i 
Drabanten – den fastighet som 
ju ägs av IOGT-NTO och Tem-
pelriddareorden gemensamt – 
där man satsat hårt på att göra 
populära aktiviteter för nyktra 
ungdomar. 

Till Konventets avslutande 
bankett var två av organisatio-
nens ungdomar inbjudna, och 

de båda – Jane Segerblom och 
Josef Erlandsson – fi ck mot-
taga en symbolisk check på            
60 000 kronor till sina fören-
ingar ur HSM Per Fredheims 
och HSSKM Tor Ökvists händer. 

En gåva som till fullo uppskatta-
des av de båda och som Josef 
Erlandsson i sitt tacktal lovade 
skulle förvaltas på bästa sätt. 

Text och foto: Lars-Erik Måg

UNF FICK 60 000 TILL SINA AKTIVITETER

Jane Segerblom och Josef Erlandsson fi ck av Tempelriddareorden mottaga en check 
som var så stor att de båda nästan förvann bakom den. De var ytterst glada över att få 
60 000 kronor att tillföra sina föreningars satsningar på nykter ungdomsverksamhet.

På fredagen var det dags 
för möten i Tempelrid-

darnas två hedersgrader. 
Vid mötet i HTICG (elfte 
graden) var det i år inte 
mindre än 27 nya recipien-
der. Bröder som alltså får 
ordenssällskapets första 
hedersgrad. 

17 av de nya tillhörde Stor-
templet för Sverige och Fin-
land och 10 tillhörde Stortemp-
let för Norge/Färöarna/Island. 
Vi har fångat dem  på bild i 
trappan upp till ordenslokalen i 
Västmanland/Dala nation. 

De 27 recipienderna är i 
åldersordning Lars-Gunnar 
Modigh, RT Wästmannia, 
Sigudur S Steingrimsson, RT 
Hekla, Sten William Johan-
sen, RT Stella Nova, Arne 
Ottar Moberg, RT S:t Olav, 
Björn Thunberg, RT Magnus 
Ladulås, Endre Anton Grutle, 
RT Olav Kyrre, Christer Nils-
son, RT Esaias Tegnér, Inge-

mar Carlsson, RT S:t Johan-
nes, Knut Mundal, RT Audun 
Hugleikson, Karsten Epland, 
RT Olav Kyrre, Egil Hultin, 
RT Kongespellet, Trygve 
Bardosen, RT Syvstjernen, 
Håvard Hynne, RT Kong 
Harald, Nils-Erik Söderqvist, 
RT Knape, Ali Jerremalm, RT 
Veritas, Lars-Ove Kjellberg, 
RT Bonitas, Erik Kjellberg, 
RT Bonitas, Bengt Jakobs-
son, RT S:t Hans, Bengt-Ove 
Petterson, RT Felicia, Björn 
Harald Nikolaisen, RT S:t 
Hallvard, Paul Jakup Thom-
sen, RT Foroyar, Staffan 
Samuelsson, RT S:t Johan-
nes, Nils-Gunnar Belin, RT 
Ariel, Daniel Wikholm, RT 
Valkyrian, Micael Andersson, 
RT Umeborg, Björn Waerner, 
RT Mäster Olof, och Lars 
Ivarsson, RT Jämteborg. 
OBS, Deltagarna står inte i 
uppräknad ordning. 
Text och foto: Lars-Erik Måg

27 nya ”kommendörer” recipierade vid GK
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Vid GK22 förärades fyra 
förtjänta bröder Eklunds-

medaljen i guld. Av de fyra var 
två tillhöriga svenska tempel 
och två norska tempel.

De två svenska ”guldmedal-
jörerna” var Broder Kenneth 
Lundin, RT Minerva, Jönköping 
och Broder Magnus Wihlborg, 
RT S:ta Gertrud, Västervik

Broder Kenneth har varit med-
lem i Orden sedan 1968 och 
har varit VM i Templets MR i 11 
år och har varit PKUM i 9 år. 
Har sannerligen förstått löftet att 
ställa upp för Orden när det har 
funnits behov för hans tjänster 
på Ordens alla nivåer.

Broder Magnus blev medlem i 
Orden 1981. Under 12 år var 
han SKN i STMR. I den egen-
skapen, men kanske främst 
tack vare sina omfattande kun-
skaper och stora förmåga att 
formulera Ordens värderingar i 

tal och skrift har han gjort stora 
och bestående insatser. Som en 
aktiv medarbetare i OKU-grup-
pen har han haft stor betydelse 
för utveckling av växelläsning-
arna och medlemspärmen. Stu-
diematerialet ”Vägval” är anpas-
sat till studier i Ordenskunskap 
men också en källa till kunskap 
för dem som ska förbereda ett 
ordensföredrag. 

De två norska pristagarna 
var Broder Ivar Anderssen, RT 
St. Georg, Ålesund och Broder 
Sven Erik Sandnes, RT Kong 
Harald, Sandefjord.

Broder Ivar blev medlem av 
Orden 1967 och i mer än 40 år 
var han en starkt engagerad 
medlem i Templets MR och var 
Mästare i 8 år, bland annat då 
Templet arrangerade GK 2004. 
Har tillhört STMR i 9 år. Han har 
också medverkat i ny design för 
våra ritualer och i arbetet med 
utveckling och färdigställande 
av de reviderade ritualerna och  
under fl era år utvecklat och drif-
tat Stortemplets nätsidor.

Broder Sven Erik blev medlem 
1981 och har tillhört MR i sitt 
Tempel i 11 år, varav 7 som M. 
Då Templet arrangerade GK 16 
var han Mästare och ordförande 
i Lokalkommittén.Han har med-
verkat med layout vid presenta-
tion av nya ritualer från 2006 
och har tagit fram den grafi ska 
profi l som fortfarande används 
inom Orden. Under 17 år har 
han varit redaktör för Tempelrid-
deren – en uppgift som han nu 
lämnade i samband med årets 
Generalkonvent.

Text: Lars-Erik Måg
Foto: Lars Ivarsson

FYRA BRÖDER FICK GULDMEDALJ

Bröderna Magnus Wihlborg, Kenneth Lundin, Ivar Anderssen och Sven Erik Sandnes 
förärades med Eklundsmedaljen i guld vid GK 22.

31 NYA RIDDARE AV DET 
RÖDA KORSET. En nyhet vid årets 
Generalkonvent var att det inte bara 
hölls gradmöten i de två hedersgraderna. 
Även i Den Högsta Templelgraden – den 
tionde –  genomfördes i år ett gradmöte 
vid konventet. De 31 nya Storkomturerna 
som nu blev dubbade till riddare av det 
röda korset är: Reidar Grönnestad, Fa-
lun, Åke  Winqvist, Kristinehamn, Börje 
Wasserman, Matfors, Harald Sandberg, 
Kristinehamn, Anders Schölin, Kumla, 
Per G Broman, Falun, Bo Elmgren, Bo-
den, Gunder Edlund, Skara, Hans Bladh, 
Trollhättan, Jostein Kvernmo, Rognan, 
Kurt Björnestad, Insjön, Karl Helgason, 
Kôpavogur, Ingimundur Benidiktsson, 
Reykjavik, Roy Carlsson, Oskarshamn, 
Magnus Haukur Valgeirsson, Kôpavogur, 
Jonny Nilsson, Boden, Lars-Erik Frid, 
Örebro, Johannes Aevar Hilmarsson, 
Kôpavogur, Jörn Kristian Jörgensen, 
Oslo, Tomas Löfström, Ängelholm, Ola 
Berglund, Burträsk,  Thomas Stenström, 
Linköping, Jörgen Hasselblad, Björne-
borg, Tony Ekblad, Marieholm, Brigt 
Susort, Kristiansand, Bedvar Sölvberg, 
Audun, Haldur Ardmarsson, Reykjavik, 
Jörgen Johansson, Mangskog, Peder 
Agerius, Hässleholm och Peter Persson, 
Saltsjö-Boo. Även de fl esta av de nya 
riddarna av det röda korset är fångade 
i trappan till Västmanland/Dala Nation i 
Uppsala. Tidsschemat var pressat, och 
riktigt alla hann inte bli klara med sin brö-
dramåltid i tid för att hinna med fotogra-

feringen. Därför saknas några av de nya 
riddarna av det röda korset på bilden.

Text och Foto: Lars-Erik Måg
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GENERALKONVENTET 2025 BLIR I BORÅS

VID KONVENTET I UPPSALA recipierade 
16 systrar från Norge, Island och Sverige i 
Tempel Byggare Ordens nya grad Pröv-
ningens grad. Övre raden från vänster: 
Anita Edberg, Mälardrottningen Stockholm, 
Britt-Marie Bladh, Ranrike Uddevalla, Berit 
Sunde,  ST Sunniva Bergen, Birgitta Claus-
son, Athena Borås och Carin Wiking, Ran-
rike Uddevalla. Mittenraden från vänster: 
Ingrid Kallström Bengtsson, Athena Borås, 
Brit Fjell, ST Sunniva Bergen, Margaret 
Gabrielsson, Athena Borås, Carina Janer-
stål, Ranrike Uddevalla och Sonia Carvajal 
Mälardrottningen, Stockholm. Främre raden 
från vänster: Eva-Britt Fredheim, Umes-
piran Umeå, Margot Asplund, Umespiran 
Umeå, Britt-Marie Stocke, Umespiran 
Umeå, Sylvia Ivarsson Umespiran, Umeå, 
Ingegärd Wiking, Ranrike Uddevalla och 
Annica Nilsson, Mälardrottningen Stock-
holm. Foto: Tommy Nilsson

Generalkonventet om tre år, 
GK25, kommer att arrang-

eras med hjälp av RT Veritas i 
Borås. Det kunde Det Högsta 
Rådet meddela vi GK22-avslut-
ningen i Uppsala.

Borås är en spännande stad och 
har mycket att erbjuda nyfi kna 
Tempelbyggare och Tempelrid-
dare med anhöriga. Det framhöll 
Ali Jerremalm när han, efter av-
slöjandet av att platsen för 2025 
år Generalkonvent  var Borås, 
hälsade alla deltagarna varmt 
välkomna.

Att det blev Borås var lite av en 
överraskning för många av del-
tagarna på Konventet. De fl esta 
gissningarna hade lutat åt att det 
var Stortemplet för Norge/Färö-
arna/Island som skulle komma 
att få stå för arrangemanget 2025 
då Stortemplet för Sverige och 
Finland stått för arrangemangen 
både 2019 (Karlstad) och 2022 
(Uppsala). Men ett Generalkon-
vent är ett personalkrävande ar-
rangemang som dessutom kräver 
mycket planering och förberedel-
ser. Och de Tempel som kunde 
vara aktuella inom Stortemplet 
för Norge/Färöarna/Island lär ha 
avböjt att kandidera för arran-
gemanget.

Inte heller Borås – genom RT 
Veritas – lär kunna klara arrange-
manget med enbart egna krafter, 

men de Tempel som fi nns i Borås 
närhet, Stortemplet och Provins-
kapitelrådet lär säkert gå in och 
hjälpa arrangören på samma sätt 
som Stort empel, Provinskapitel-
råd och granntempel i år hjälpt 
Uppsala med sitt arrangemang. 

Borås är med sina 114 000 
invånare i kommunen, varav            
74 000 bor i tätorten, Sveriges 
16:e största stad. Staden är känd 
framför allt som en av Sveriges 
främsta textilorter där textilin-
dustrin nådde sin kulmen under 
1900-talet. Borås är även känd 
för sina postorderföretag som 
anses vara en följd av alla de 
kringresande handelsmän, ”knal-

lar”, som tidigare arbetade med 
Borås som bas.  

Borås har också en av Sveriges 
mest besökta djuparker. För öv-
rigt en av få djurparker som även 
kan bjuda på dinosaurer – Idag 
sju rörliga ”robotar” i naturlig stor-
lek som även kan utstöta de läten 
djuren troligen hade för kanske 
65 miljoner år sedan.

Borås har goda förbindelser med 
järnväg åt olika vädersträck och 
nås också lätt via landsväg. I 
Borås fi nns också gott om boen-
dealternativ. Från många hotell till 
camping.

Text och foto: Lars-Erik Måg

Välkommen till Borås hälsar Ali Jerremalm, som utöver sitt engagemang i Boråstemplet RT 
Veritas även är provinskapitelkaplan i Södra Provinskapitlet. 
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Vid GK22 fanns det många 
chanser att åka på olika 

utfl ykter. En av dem gick 
faktiskt till – Uppsala. Till det 
Gamla Uppsala som började 
växa fram för 3000 år sedan 
då dåvarande havsviken 
Mälaren genom landhöjning 
började dra sig tillbaka. 

– På bronsåldern var områ-
det i stort sett en skärgård 
där gårdar började växa upp, 
berättar Amanda, som är guide 
vid Gamla Uppsala Museum. 
Många gårdar växte upp under 
tiden 500 fKr till 500 eKr.

Centrum för asatron

Området är på den tiden ett 
centrum för asatron och härifrån 
styrs troligen också de delar av 
landet som vi idag kallar Svea-
land.

– I slutet av 500-talet och början 
av 600-talet byggs här en hall 
som var 50 meter lång, beättar 
Amanda. Och här bodde på den 
tiden många människor.

Amanda kan ockå berätta att 
det var ordentligt segregerade 
boenden det handlade om. Här 
fanns ”grophus” som grävdes i 
marken och som täcktes med 
tak där de fattigaste arbetarna 
– kanske rent av trälar – bodde. 
Det är ett område man funnit 
vid utgrävningar på senare år. 
Och här fanns bättre byggnader 
för de välbeställda och ytter-
ligare fi nare hus för adel och 
kungligheter.

Den historiska Ynglingaätten 
lär ha styrt stora delar av landet 
från Gamla Uppsala sedan 
tiden runt Kristi födelse fram till 
år 600. Men det var hela tiden 
kungar med asatro. Det är först 
på 1000-talet som Sverige får 
en kristen kung – Olof Skötko-
nung.

– Och här i Uppsala blir kung 
Erik till och med svenskt 
skyddshelgon, berättar Aman-
da.

Gav namn åt Templet

Det handlar alltså om Erik den 
Helige, även kallad Sankt Erik, 
som ju Tempelriddarnas tempel 
i Uppsala fått sitt namn efter.

Landhöjningen gjorde tidigt att 
en ”tröskel” bildades mot Bot-
tenhavet och att möjligheten 
att ta sig sjövägen till Gamla 
Uppsala upphörde. Därför ska-
pade man en hamn vid Fyrisåns 
utlopp i Mälaren. Ett utlopp 
som hade den gammelsvenska 
benämningen Aros och för att 
skilja den från det Aros som 
fanns i Västmanland döpte man 
det till Östra Aros.

Gamla Uppsala är kanske mest 
känd för sina ”Kungahögar”. 
Där har utgrävningar gjorts på 
2000-talet och man vet nu med 
säkerhet att det handlar om hö-
gar över gravar. Enligt sägnen 
är det gamla kungar som ligger 
begravda.

– Men det är ytterst svårt att 
veta säkert vilka som ligger i 
gravarna, berättar Amanda. 
Det är faktiskt så att där ligger 
förbrända rester av skeletten. 
Så med dagens teknik kan 
man inte få fram DNA som kan 
hjälpa till med identifi eringen.

Domkyrka ersatte kapell

Efter Erik den Heliges tid fl yt-
tades det svenska biskopssätet 
från Sigtuna till Gamla Upp-
sala och en domkyrka byggdes 
enligt sägnen på samma plats 
som den gamla asatrons kapell 
legat.

Nar domkyrkan brann 1252, 
beslöt man att fl ytta biskopsä-
tet till Östra Aros. Där byggdes 
den nya domkyrkan och 1273 
fördes alla reliker från Uppsala 
över dit. Man beslöt då också 
att Östra Aros skulle få överta 
namnet Uppsala och det gamla 
Uppsala blev – Gamla Uppsala.

Text och foto: Lars-Erik Måg

GAMLA UPPSALA CENTRUM FÖR ASATRON

Gamla Uppsala Museums guide Amanda berättade livfullt om den gamla ortens histo-
ria. Här står hon med Uppsala Högar i bakgrunden.
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Vid Templet Athenas SG-
möte den 24 april 2022 

installerade SM Carin Wiking 
Syster Estrid Gabrielsson, 
som ny Mästare. 

Estrid var tidigare Kaplan och-
hon har även tjänstgjort som 
Sekreterare. Syster Estrid 
recipierade i Tempel Byggare 
Orden år 2007. Hon efterträder 
Birgitta Dahlin, som har varit 
Mästare i Tempel Athena sedan 
det invigdes i mars år 2016.

Vid mötet installerades även 
Syster Ing-Britt Dahl som Kap-
lan.

Systrarna i Tempel Athena 
tackar Birgitta Dahlin för allt 
arbete som hon har lagt ned 
under dessa år som Mästare. 

Vi hälsar också Estrid varmt väl-
kommen som Mästare. 

Text och foto:                          
Margaret Gabrielsson

NY MÄSTARE OCH KAPLAN I ATHENA

Ett stort antal systrar deltog i mötet när Tempel Ahtena fi ck både ny Mästare och ny 
Kaplan.

Umespiran samlade in pengar till Ukraina

TBO-Systrarna från Umeå, 
Östersunds och Sunds-

valls förgårdar, medsystrar i 
Templet Umespiran, har varit 
samlade till intressant hän-
delserik gemenskapshelg. 

Sedvanligt årsmöte genomför-
des, med val av ombud till Ge-
neralkonventet i Uppsala samt 
mästareråd.

Tre Systrar recipierade i tre 
olika grader. Mona Rönnblom 
Johansson i sanningens grad, 
Gunilla Lindskog i renhetens 
grad och Sylvia Ivarsson i tro-
hetens grad.

Dessa systrar kunde berätta 
efter varje vacker ceremoni att 
de hade tagit emot och blivit 
berörda av det fi na budskapet.

Vid systramåltiden samlades 
det in en penninggåva till folket 
i Ukraina.

Text: Zaedi Danielsson
Foto: Anders Perstrand

Syster Mona Rönnblom Johansson (till höger) tillsammans med sin fadder Eva-Britt 
Fredheim.

TBO-Systrarna Gunilla Lindskog och Sylvia Ivarsson som recipierade i var sin grad.
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NYA BRÖDER
RT Felicia Göteborg
Said AlSavas
Hans Oreheim

RT Minerva Jönköping
Aiman Musleh

RT Veritas Borås
Ösman Gammeltorp
Björn Qvarström

EKLUNDSMEDALJ                 
I SILVER
RT Felicia Göteborg
Bengt-Ove Pettersson

RT Knape Uddevalla
Olof Wiking

RT Umeborg Umeå
Micael Andersson

RT Wästmannia Västerås
Lars-Gunnar Modigh

ORDENSPATRIARKER
RT Verdandi Sundsvall, 
Per Fredheim
Lars-Åke Granlöf
Bert Wikner

Redan förra året bjöd Zon 
TUW (Närke/Västman-

land/Dalarna) in till en som-
marutfl ykt till Avesta med 
besök på det stora industri-
museet och rundvandring 
i Avestas visentpark. Men 
”covid” ställde till det och det 
blev ingen utfl ykt. 

I år bestämde sig RT Ariel i Fa-
lun och RT Westmannia i Väs-
terås att göra ett nytt försök med 
utfl ykten. Och den här gången 
gick det bättre. Efter besök på 
det fyra-fem våningar stora 
industrimuseet där också konst-
museet Avesta Art är beläget 
blev det lunch vid ”Dalahästen”. 

Sedan avslutades dagen med 
ett besök hos visentparken 

där uppfödning sker av den 
utrotningshotade visenten för 
utplacering runt om i världen. 
Totalt fi nns i Avesta cirka 25 

visenter som varje år föder 4-8 
nya kalvar.

Text och foto: Lars-Erik Måg

Här en del av besökarna vid att av hägnen i Avestas visentpark.

Utfl ykt till industrimuseum och visentpark i Avesta

RAKT NEDSTIGAN-
DE LED. Denna bild 
berättar en fantas-
tisk historia. Den 
föreställer Gunnar 
Bohman, TRO:s HSM 
1975-1986, och hans 
barnbarn Lovisa Boh-
man, Novis i Templet 
Mälardrottningen. 
Samma år som 
Gunnar lade ner sina 
arbetsredskap föddes 
Lovisa.

Foto: Anita Edberg


