
ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 104       NR 1 2023

 

sid 3
Folkrörelserna positiv 
kraft i samhället

sid 6–8
Flera Tempel har
fått nya Mästare...

sid 9
...och Axel Olofsson har 
fått två Mästaruppdrag



2

Organ för
Tempel Riddare Orden
i Sverige och Finland och
Tempel Byggare Orden

Nr 1 2023 

Utgiven av:
Tempel Riddare Orden i    
Sverige och Finland.

Ansvarig utgivare:
Jan Gunnarsson

REDAKTION
Huvudredaktör: 
Lars-Erik Måg
lars-erik.maag@telia.com

Redigering: 
Tommy Johansson
faskens@gmail.com

Övrig redaktion:
Zaedi Danielsson
zaedi.elfwing@mhf.se

Anita Edberg
anita.edberg@telia.com

Anders Perstrand                        
anders.perstrand@iogt.se

Redaktionens adress:
tidning@tempelriddareorden.se

Adressändringar görs till S 
i det egna Templet  

Hemsidor:
www.tempelriddareorden.se
www.tempelriddareorden.org
www.tempelbyggareorden.org

Kommande nummer:
Nr   Manusstopp    Utkom. v. 
2       8/4     2023        21
3     25/8     2023        40
4     29/10   2023        50 
1     20/1     2024         8

Tryck: Tryckaren Engelholm

13 november 2022 var inte en 
fredag. Det var en söndag. 

Men händelseutvecklingen på 
Bangårdsgatan 13 i Uppsala fick 
invånarna i affärshuset Drabanten 
– som delägs av Tempel Riddare 
Orden – att tro på en riktig oturs-
dag. 
 
En huvudvattenledning i gatan 
sprack. Enorma mängder vatten 
trängde upp som en fontän ur 
gatan och forsade fram längs ga-
tan. Vid hörnet av Drabanten skar 
den sig ner genom trottoaren och 
trängde sedan ner under huset 
som delvis har så kallad kryp-
grund och delvis källarvåning. 
 
– Personalen som ryckte ut för 
att stoppa läckan tror att runt 50 
ton grus och sand spolades bort 
från gatan. De kunde inte förstå 
vart det tagit vägen, berättar Mats 
Valli, Tempelriddareordens förre 
Stormästare och Riddaretemplet 
S:t Eriks representant i ledningen 
för Fastighetesföreningen Draban-
ten.

– Men efter att ha varit nere i 
källaren kunde jag berätta det för 
dem, fortsätter Mats. Vattenmas-
sorna hade forsat in i krypgrunden 
och fyllt den med lera. Trycket på 
de plåtluckor som finns i källaren 
ut till krypgrunden blev enormt. 
När vattnet var som högst stod 
det i krypgrunden nästan uppe i 
takhöjd av källaren.

Trycket blev en av luckorna över-
mäktigt och den sprängdes upp. 
In forsade vattnet i källaren och 
fyllde utrymmena med mellan två 
och fyra decimeter lervatten. I en 
litet lägre belägen undercentral 
stod vattnet cirka en meter högt, 
och expansionskärlen hade slitits 
lösa och flöt omkring.  
 
När vi besöker byggnaden är vatt-
net sedan länge utpumpat till kryp-

grunden igen. Men tomrummet är 
i det närmaste fyllt med lera som 
nu håller på att stelna.

– Det blir nästan som cement, sä-
ger Mats. Allt måste bort igen. Och 
alla golv och paneler i källaren är 
förstörda.

Lyckligtvis hade Riddaretemplet 
inte så mycket i källaren. Bara ett 
litet rum med arkivpärmar, porslin 
och lite kläder. Pärmarna stod så 
pass högt att de bara blev våta på 
nederdelen, men porslinskatong-
erna rasade ihop och mantlarna 
som låg där var bara att kasta.

Det var andra hyresgäster som rå-
kade värre ut. Hotell Centralstatio-
nens kök till exempel, som ligger 
i källarvåningen och en förening-
lokal som UNF Uppsala hade där 
nere. De hade själva ordnat träpa-
neler och trägolv i sina lokaler och 
det var totalförstört.

– Det kommer att ta mycket tid 
och pengar att återställa grund 
och källare, säger Mats. Riskerna 
för bestående rötskador är stora, 
så i stort sett allt måste bytas. 
Men förhoppningsvis har vi för-
säkringar som täcker det mesta av 
skadorna. Och försäkringsbolagen 
lär nog komma att driva krav mot 
Uppsala Vatten för de skador som 
deras spruckna ledning orsakat.

Text och foto: Lars-Erik Måg 

S:T ERIK DRABBADES AV 
50 TON LERA OCH VATTEN

Så här såg det ut i ett av de många käl-
larutrymmena efter att vattnet pumpats ut i 
grunden igen. Rena kaoset.

Bilden på förstasidan: Det forsande vattnet 
åt sig genom trottoaren, tog med sig 50 ton 
grus och sand och fyllde krypgrunden under 
affärshuset Drabanten. Foto: Robert Heller 
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Kära Vänner, Systrar och 
Bröder!

Så är ett nytt verksamhetsår inlett 
och i TRO Sverige har vi inte 
mindre än sju nya Mästare att 
installera. Några av dem är redan 
klara och själv hade jag glädjen 
att få närvara vid RT S:t Lauren-
tius IG den 3 januari och instal-
lera nye Mästaren Broder Birger 
Ander. Trevligt och väl genomfört 
möte av Bröderna och förutsätt-
ningarna framåt är goda.

På nyårsaftonen hade IOGT-NTO 
Vikingen i Uddevalla ett nyårs-
möte för första gången, i varje fall 
på mycket länge. Deltog gjorde 
medlemmar i IOGT-NTO såväl 
som medlemmar i TRO, TBO och 
MHF. 

Vid tolvslaget lyssnade vi och för-
modligen flera miljoner invånare 
på uppläsningen av Alfred Tenny-
sons (1809 – 1892) berömda dikt 
”Nyårsklockan”. Han skrev den 
1850 och den framfördes första 
gången i svensk radio 1926. Tra-
ditionen med dikten i nyårsnatten 
i svenska televisionen inleddes 
1977. Men den reciterades redan 
1895 på Skansen och det av den 
då 28-åriga teatereleven Anders 
de Wahl.

Ring ut  meningslösa våldet 
Jag är inte ensam om att slås av 
textens skrämmande aktualitet 
så många år efter att den skrevs! 
Tänker förstås på två strofer ,den 
ena som sedan 2004 förändrats 
till: ”Ring ut det meningslösa vål-
dets gatularm/ring till alla hjärtan 
kärleksglöden”. 

Våld, kriminalitet och kärlekslös-
het har troligen funnits i alla tider 
och orsakerna till detta är väl 
utforskade över tid. 

Forskning och debatt pågår inten-
sivt även i vår tid och en tes som 
kommer fram tidigt är ökad sats-
ning på förebyggande åtgärder. 

Preventiva insatser som sam-
hällsdrivna verksamheter såsom 
för-, grund- och gymnasieskolor, 
bibliotek, fritidsgårdar, lokaler och 
arenor för utvecklande skol- och 
fritidsaktiviteter är grundläg-
gande. 

Folkrörelserna är viktiga 
Vidare att folkrörelserna i Sverige 
ges fortsatta och ökade förutsätt-
ningar för sitt arbete, ett arbete 
som skapar grund för förståelse 
och respekt för alla människors 
lika rätt och värde och är empa-
tiutvecklande. Sverige är en folk-
rörelsedemokrati och utan allt det 
ideella arbete som bedrivits hade 
situationen i landet med all säker-
het varit värre än den är idag. 

En fortsatt och utökad satsning 
inom dessa områden kan minska 
den så kallade rotlösheten som 
nämns som en av orsakerna till 
våld och kriminalitet. 

Den andra strofen jag tänker på 
är förstås: ”Ring ut, ring ut de tu-
sen krigens år, ring in den tusen-
åra fredens rike”!

Jag är naturligtvis inte ensam 
om känslan av förvåning och 
bestörtning och jag tänker ”hur 
det är möjligt” att det i vår tid 
pågår så många krig i världen 
och att Ryssland i februari förra 
året startar ett krig och invaderar 
broderlandet Ukraina. 

Ett komplett vansinne 
Det som sker kan väl bara be-
traktas som komplett vansinne. 
Som en konsekvens av detta 
rustas det i alla länder till i det 
närmaste ofattbara kostnader 
samtidigt som svält och hungers-
nöd grasserar och miljontals barn 
hålls borta från att gå i skolan.

Jag nämnde tidigare folkrörelser-
nas betydelse och dessa utgör 
en motkraft till dessa negativa 
företeelser. Även våra ordnar 
räknas in som folkrörelse. Vi finns 

i alla nordiska länder och när vi 
besöker våra Systrar och Bröder 
i grannländerna så har och får vi 
en stark känsla av samhörighet. 

Och Norden är ett område i 
världen med starka och gränsö-
verskridande folkrörelser med 
demokratiska grundvalar. En väp-
nad och oförsonlig konflikt mellan 
länderna i Norden är enligt min 
mening helt omöjlig och uteslu-
ten! Vi känner varandra, vi talar 
med varandra och har utbyten 
mellan vitt skilda områden. 

Alla goda krafter behövs 
Våra Ordnar utgör en viktig del 
i det Nordiska samarbetet även 
om vi till numerären är mindre 
än många andra. Men alla goda 
krafter behövs i det positiva och 
befrämjande arbetet. Vi är upp-
manade att främja människovär-
det i enlighet med kärleksbudet 
och visa sant Broder- och Syster-
skap till våra medlemmar. 

Så fungerar TRO och TBO. Vad 
vi måste göra nu och framöver är 
att öka våra ansträngningar och 
lägga ännu mera arbete på att 
erbjuda fler att bli medlemmar!

Jan Gunnarsson
Stormästare TRO

NYÅRSKLOCKAN SKRÄMMANDE AKTUELL
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Vi måste återuppväcka pi-
onjärernas entusiasm och 

viljestyrka!

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 2023. För att alla medlem-
mar ska få ta del av nyårshäls-
ningen inför den också i Tempel-
riddaren nr 1 2023.

Först vill jag tacka alla bröder 
som under 2022 lagt ner ett stort 
arbete i våra Tempel och Utpos-
ter och ett tack till alla som bidrog 
till att göra vårt General Konvent 
i Uppsala till en fin upplevelse. 
Här räknas alla – de som troget 
deltagit i mötena och de som i 
Mästare Råd och kommittéer ar-
betat för planering och utveckling 
på alla nivåer. Allas insatser är 
lika viktiga, men kanske kunde vi 
ha gjort lite till?  
 
Under större delen av 2022 har vi 
kunnat bedriva ordensverksam-
heten utan restriktioner kopplat 

till Covid-19, men vår mötes-
verksamhet lider fortfarande av 
sviterna efter pandemin. Under 
pandemiåren har vi alla blivit två 
år äldre och vi har lärt oss att fylla 
våra dagar och kvällar med an-
nat. Då krävs det ännu starkare 
insatser för att få bröderna att på 
nytt hitta tillbaka till brödragemen-
skapen. 

I det arbetet kan det vara av-

görande att betona värdet av 
socialt umgänge utöver de rituella 
mötena – det skapar ett ”kitt” som 
förstärker känslan av samhörig-
het och ger bättre förutsättningar 
för engagemang och utveckling. 

Det är ett känt faktum att antalet 
medlemmar i Orden stadigt har 
minskat under en lång följd av 
år. Vi har en hög medelålder och 
genomgående har vi inte kunnat 
rekrytera nya bröder i samma takt 
som våra äldre bröder för alltid 
lägger ned sina arbetsredskap.

Vi måste behålla de nya 
Sant är också att vi inte alltid har 
haft förmåga att få behålla alla 
de nya som sökt sig till vår Orden 
under de senaste decennierna. 
Om det senare fenomenet har jag 
och andra framfört synpunkter på 
hur vi mer effektivt och långsiktigt 
borde bedriva vårt rekryterings-
arbete och dessutom berättat om 
lyckade exempel, bland annat 
från Island och Färöarna.

Under 2022 har jag haft förmå-
nen att få delta i jubileer i RT 
Kong Haakon i Stavanger, i RT 
Sirius i Skellefteå och i RT St. 
Hallvard i Oslo. Det är ett privile-
gium att vara bland ordensbröder. 

Från Alpha till Audun  
Att delta i sådana arrangemang 
är alltid givande och det ger 
tillfälle att få ny kunskap om det 
omfattande arbetet som våra pi-
onjärer utförde på alla de platser 
där Tempel och Utposter bildades 
– helt från början med Templet 
Alpha i Gränna 1887 till vårt 
yngsta Tempel i Förde, RT Audun 
Hugleikson, som instiftades 2009. 

Särskilt imponerande är det att 
ta del av historien hos de Tempel 
som instiftades under de första 
50 åren fram till Andra världskri-
get. De uppoffringar och det

Fortsättning på sidan 5

Per Fredheim 
Högste Stormästare 

URG-MÖTE I NORR. Bröder från Piteå och Skellefteå gästade RT Umeborg vid ett gemen-
samt gradmöte i URG i slutet av november. Det var ett mycket högtidligt ritualmöte som 
leddes av värdtemplets M Micael Andersson. I samband med den efterföljande brödramål-
tiden ställde recipienden broder Ulf Nårsa stolt upp med sitt diplom flankerad av Piteborna 
Lorentz Holmgren, recipiendens fadder Ola Lindberg och Stefan Dahlberg samt Micael 
Andersson, Umeå. Text och foto: Anders Perstrand

SOCIALA MÖTESUMGÄNGET HAR VÄRDE
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Kära systrar i Tempel Byg-
gare Orden!

God fortsättning på det nya året! 
Jag hoppas att vi fått vara friska 
så att ni kunnat njuta av all ge-
menskap som hör helgerna till.

För min del har det bland annat 
blivit mycket sport som visats 
på TV. Tankarna jag fått då har 
varit om man kan jämföra arbetet 
i idrottssammanhang med vårt 
ordensarbete. 

Visserligen tävlar vi inte med 
varandra, men vi måste träna, ha 
motivation och uthållighet. När 
vi gör ett bra arbete tillsammans 
som lag och även individuellt kan 
vi känna oss stolta när vi nått det 
mål vi satt upp. 

Om vi har lyckats under förra året 
ser vi i februari då det är dags för 
årsmöte med verksamhetsrapport 
och revisionsberättelse.

Vi hade som mål att utforma en 
sjätte grad – Prövningens grad. 
Den har delats ut på Konventet i 
Uppsala, i Templet Athena i Borås 
och Templet Ranrike i Uddevalla. 
Snart ska den delas ut hos Temp-
let Mälardrottningen i Stockholm. 
Jag ser fram emot att få vara med 
och dela ut den graden som har 
ett mycket fint innehåll.

När vi går fram för att få den 
sjätte graden, eller när vi tilldelas 
någon av de andra graderna, har 
vi förhoppningsvis tränat på allt 
som vi fått lära oss i de grader 
som redan har passerats. 

Det är det som är vårt mål med 
TBO – att vi efter mycket träning 
med våra systrar och noviser 
i Tempel och Förgårdar och i 
det vardagliga livet, har blivit en 
bättre medmänniska.

Min förhoppning inför 2023 är att 
vi kan få mötas och glädjas åt 

nya medlemmar i vår Orden.

Hör gärna av er till mig via mail 
eller telefon:

eva-britt.fredheim@tempelbyg-
gareorden.org – telefon 070-
533 93 31

Eva-Britt Fredheim 
Stormästare TBO 

Fortsättning från sidan 4

engagemang som våra pionjärer 
visade står som mönster för hur 
vi nu och framåt borde arbeta för 
Ordens utveckling och framgång. 

Ordensarbetet bygger på frivil-
lighet och baseras på en stark 
kärlek till Orden, till dess inne-
håll och till den kärleksfulla och 
medmänskliga gemenskap som 
Orden erbjuder. För att lyckas är 
det en förutsättning att de bröder 
vi rekryterar stannar kvar i Orden 
och vandrar vidare i graderna för 
att tillägna sig den livskunskap vi 
vill förmedla. 

Rituella arbetet viktigt 
Jag har ofta både i tal och skrift 
betonat värdet av hög kvalitet 
i det rituella arbetet samt att vi 
efter bästa förmåga alltid måste 
sträva efter att den kunskap vår 

Orden förmedlar måste påverka 
hur vi väljer att leva våra liv och 
hur vi behandlar våra medmän-
niskor.  

Om vi också kan inspireras av 
våra föregångare, våra pionjärer, 
har vi goda förutsättningar att 
lyckas med våra strävanden. 

Vi har ansvar för framtiden  
Det är vi som i dag är medlem-
mar som har det fulla ansvaret för 
framtiden. Visserligen vilar det ett 
större ansvar på de bröder som 
påtagit sig ansvar i det lokala 
Mästarerådet eller i högre råd, 
men alla behövs för att arbetet 
ska bli framgångsrikt. 

Vi har olika förutsättningar, men 
var och en kan bidra till att ut-
veckla vår gemensamma Or-
den. Det gäller i det outtröttliga 
vardagsarbetet såväl som när vi 

träffas i större sammanhang. Alla 
behövs och dina insatser är av-
görande. Välkommen till givande 
ordensmöten och andra aktivite-
ter under 2023.

Dag Hammarskjöld  
Till sist ett citat av Dag Hammar-
skjöld som mycket väl beskriver 
vårt långsiktiga arbete:

”Det är när morgonglansen bytts i 
middagströtthet, när benmuskler-
na skälva vid anspänningen, 
vägen tycks oändlig och plötsligt 
ingenting vill gå riktigt som du 
önskar – det är då du inte får 
tveka.”

Hjärtliga brodershälsningar med 
önskan om FSV i det nya året!

Per Fredheim 
Högste Stormästare 

Dina insatser är avgörande för ordensarbetet

VÅRT ARBETE KAN JÄMFÖRAS MED IDROTT
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Nytt år! Det betyder också 
att en del av våra Tempel 

får nya Mästare. 
 
2023 utgör inget undantag. Här 
i Sverige har det valts åtta nya 
Mästare för det kommande året. 
Tre i Norra Provinskapitlet, tre i 
Mellersta och två i Södra. 

Tyvärr blir det dock endast sju av 
dem som tillträder under våren. 
En av de nyvalda Mästarna, 
Broder Bengt Dåverhög, avled 
sorgligt nog den 11 januari och 
vem som efterträder honom kom-
mer att avgöras under våren. 

Vi beklagar Broder Bengts bort-
gång och återkommer med en 
presentation av hans efterträdare 
när det blir aktuellt.

Lars Hjelm
RT Bothnia

Lars Hjelm, 57 år, installerades 
den 17 januari som ny Mästare i 
RT Bothnia i Piteå.

Lars är renhållningsarbetare i Pi-
teå, har hustru och tre barn samt 
ett barnbarn. Han blev Tempelrid-
dare 2002.

– Jag sökte en nykter gemenskap 
och då tyckte jag att Tempelridda-
reorden 
borde 
vara 
något 
som 
passa-
de mig, 
säger 
Lars.

Och 
i RT 
Bothnia 
har Lars fått prova på de flesta 
uppdrag under sina år i Templet.

– Jag kom in i Mästarerådet som 
Kaplan och har sedan varit Vice 
Mästare fram till nu, berättar han.

Lars ser positivt på RT Bothnias 
framtid.

–  Jag kommer att få leda ett 
Mästareråd där vi alla är relativt 
unga, säger han. Vår målsättning 
är att prata ihop oss och rekrytera 
flera bröder till Templet. Vi tänker 
ungefär likadant hela mästarerå-
det och vi brukar få fram en del 
namn då och då som vi bearbetar 
för att få med i vår verksamhet.

Men Lars har flera målsättningar 
med sitt engagemang.

– Det är viktigt att vi vårdar de 
bröder vi har, säger han. Att vi 
skapar en verksamhet som gör 
att bröderna trivs med att komma 
till våra möten.

Kanske kan Lars andra fritids-
intresse bidra till det? Lars är 
engagerad inom musiken i Piteå. 
Han både sjunger och spelar el-
bas. Och det är inte bara stillsam 
musik han ägnar sig åt.

– Nej, säger Lars och skrattar. 
Jag är lite av Grand Old Daddy 
här i Piteå och ägnar mig åt både 
hårdrock och blues.

Mindre känt är kanske att han 
också har en annan hobby. Han 
ägnar sig en hel del åt modell-
järnvägar på sin fritid.

Peder Agerius
RT Excelsior

Peder Agerius, 52 år, installera-
des 14 januari som ny Mästare i 
RT Excelsior i Kristianstad. 
 
Peder är utbildad produktionstek-
niker och jobbade i 24 år med att 
bygga bensinpumpar på Ljung-
mans i Malmö. Men så flyttade 
produktionen utomlands och 
Peder började arbeta för Toyota 
Motor Europa i Malmö. 
 
– Men det blev bara två år, 
berättar Peder. Sedan blev min 

dotter sjuk och då flyttade vi till 
norra Skåne. Här jobbar jag nu 
på BeGrips AB med order och 
administration. Vi tillverkar skopor 
till grävmaskiner. 
 
Peders dotter heter Hanna och 
hans fru Kristina. 
 
Sitt engagemang i Tempelridda-
reorden har han sedan 2011. 
 
– RT Gregorius i Malmö hade 
öppet hus och jag var nyfiken på 
vad det var. Jag har alltid tagit ett 
stort ansvar för min dotter, från 
morgon till kväll, varje dag.  Jag 
behövde något som var mitt, där 
jag fick tillfälle att ladda mina 
batterier och det blev Tempelrid-

darna, 
berättar 
han.

Sedan 
2021 är 
Peder 
faktiskt 
också 
medlem 
i Odd 
Fel-
lows.

Inom Tempelriddareorden har 
han sedan 2018 varit aktiv i Mäs-
tareråd.

– Då blev jag Ceremonimästare 
i RT Gregorius, och det fortsät-
ter jag faktiskt med även 2023, 
parallellt med mitt uppdrag som 
Mästare i RT Excelsior, avslöjar 
Peder.

Han berättar vidare att han och 
hans vapendragare Mikael från 
starten deltagit regelbundet i 
både RT Gregorius och RT St 
Nicolaus möten.

– Och sedan vi båda för tre år 
sedan flyttade till norra Skåne har 
vi regelbundet deltagit i RT Excel-

Fortsättning på sidan 7

NYA MÄSTARE HAR VALTS I FLERA TEMPEL
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Fortsättning från sidan 6

siors och RT Gregorius möten.

Vad blir då målsättningen som ny 
Mästare i RT Excelsior?

– Jag vill som Mästare hålla 
stilfulla ritualmöten och vårda de 
befintliga bröderna som troget 
tjänar Templet och med värdighet 
lära de nya bröderna Tempelrid-
dareordens värderingar, seder 
och bruk. Vi som väljer att delta 
ska alltid känna styrkan i att vara 
Tempelriddare, säger Peder med 
eftertryck.

Per-Olof Ståhl
RT Minerva

Per-Olof Ståhl, 78 år,  tillträdde 
som ny Mästare för RT Minerva i 
Jönköping redan i oktober 2022. 
Men helt ny som Mästare är han 
väl egentligen inte. Han har före 
2009 provat på uppgiften även i 
RT Excelsior i Kristianstad. 
 
– För 
mig 
var det 
ganska 
naturligt 
att gå 
med i 
Tempel-
riddare-
orden, 
säger 
Per-Olof.  
Det blev 
en lämplig fortsättning på mitt 
engagemang i nykterhetsrörelsen 
i yngre år.

Redan 1951 gick han med i 
IOGT-NTO:s ungdomsloge som 
senare blev SGU och från 1959 
och framåt var han med i SSUH i 
Hässleholm, Lund och Stockholm.

– Min pappa och hans goda 
vänner värvade mig till Tempel-
riddareorden 1974. Det var i RT 
Excelsior och där fick jag ofta 

vara organist – en uppgift jag höll 
på med fram till 1983. Sedan blev 
jag överflyttad til RT S:t Lauren-
tius och där fick jag andra uppgif-
ter. I Mästarerådet hamnade jag 
som UM 1994 och blev så små-
ningom både VM och M.

Per-Olof var också ordförande för 
Byggnadsföreningen S:t Lau-
rentius i fyra år och hade också 
uppdrag på central nivå.

– Jag var med om att skapa 
Ordens första hemsida för Stor-
templet tillsammans med bland 
andra FSM Mats Valli, berättar 
Per-Olof.

Per-Olofs målsättning som Mäs-
tare är att rekrytera nya bröder 
och skapa god stämning bland de 
som redan finns.

Civilt har Per-Olof annars varit 
livsmedelskemist under sina 
yrkesverksamma år. 
 
– Det avslutades med att jag var 
kvalitets- och utvecklingschef vid 
Cloetta från 1983 och fram till min 
pensionering, berättar han. Det 
förekommer fortfarande att jag 
håller föreläsningar om choklad 
för intresserade. Det har jag 
bland annat gjort för StorMästare-
Rådet.

Och vem vet – kanske kommer 
det ett och annat inslag på den 
vägen för bröderna i Minerva när 
det vid något enstaka möte inte 
finns några nya recipiender. Men 
utöver sin hustru och tre barn 
med familjer har han många an-
dra intressen också som kanske 
passar bättre: Varför inte musika-
liska inslag?

– Jag spelar både clarinett och 
saxofon i orkester, säger Per-
Olof. Jag har spelat i blåsorkest-
rar sedan 1970.

Birger Ander
RT S:t Laurentius
Redan den 3 januari installera-
des Broder Birger Ander som ny 
Mästare för RT S:t Laurentius i 
Linköping. 
Birger fick sin första kontakt med 
Tempelriddareorden 1968, då 
han började som slöjdlärare i 
skolan i Aska kommun. Där blev 
han god vän med läraren Bertil 
Norresjö.

– Bertil förstod att jag hade goda 
ideal genom mitt scoutarbete, 
berättar Birger. Han talade om ett 
ordenssällskap med en kristen 
värdegrund och på ett nyktert liv. 
Han hade förstått mig rätt.

På hös-
ten 1971 
invigdes 
Birger i 
Riddare-
templet 
Vätter-
borgen, 
där Bertil 
var Mäs-
tare.

– I 
Vätter-

borgen har jag fått tjänstgöra på 
de flesta poster. Så småningom 
blev jag kaplan.Genom mötena 
i vår fina ordenslokal har jag fått 
uppleva många innehållsrika och 
tänkvärda stunder i goda bröders 
sällskap.

Men Motalatemplet brottades 
som så många andra tempel med 
problemet att få nya bröder.

– Vi var få på mötena och Mästa-
rerådet beslutade så småningom 
efter moget övervägande att 
stänga templet och flytta över 
medlemskapet till Linköping. 
2014 överflyttades vi från Motala 
till S:t Laurentius.

Även i det nya templet blev Bertil  
Fortsättning på sidan 8 

MÅNGA TALANGER HOS NYA MÄSTARNA
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Fortsättning från sidan 7

till en början kaplan och sedan 
Vice Mästare.

– Och nu står Mästarerollen på 
tur. Vi ska leva vidare genom att 
erbjuda flera den unika möjlig-
heten vårt arbete ger att bättre 
komma tillfreds med sig själva, i 
sitt inre byggande av sitt sanna 
jag, lovar Birger. 

Birger som för övrigt fortfarande 
har sitt intresse för trä och slöjd 
kvar.

– Mina intressen är skogen och 
dess vård, säger han. Här arbe-
tar jag med gallring och fällning. 
Timret sågar jag på mitt mobila 
sågverk. Virket kommer väl till 
pass i min träverkstad, där diver-
se alster passerar mitt skapande. 
Tidigare hade vi tillverkning av 
träleksaker i egen firma, men nu-
mera är det bara på hobbynivå. 
Plus att jag också hjälper min 
familj med husrenovering. 

Pär Forsström
RT Valkyrian

Pär Forsström, 56 år, instal-
lerades den 12 januari som ny 
mästare för RT Valkyrian i Söder-
hamn.

Pär, 
som är 
singel, 
är elev-
konsu-
lent på 
Norrtull-
skolan i 
Söder-
hamn 
och har 
varit 
med-

lem i Tempelriddareorden sedan 
1991.

– Jag var medlem i IOGT-NTO 
och blev tillfrågad av en av 

medlemmarna där som också 
var aktiv inom Tempelriddarna. 
Jag hade redan tidigare varit lite 
nyfiken på Tempel Riddare Orden 
och fick då chansen att veta mer. 
Jag tyckte det verkade spän-
nande och utvecklande, så jag 
tackade ja, berättar Pär.

Pär kom med i RT Valkyrians 
Mästareråd 2004 och har varit 
SKM där sedan dess.

– Men jag är också mycket 
föreningsaktiv i IOGT-NTO 152 
Söderhamn, berättar han. Jag är 
kassör även i den föreningen och 
dessutom ledare i Junis. Jag har 
också ett antal andra styrelse-
uppdrag på lokal-, distrikts- och 
riksnivå.

Pär är även idrottsintresserad 
och följer Brobergs IF:s alla 
matcher, helst på läktaren men 
även via nätet. Sommarstugan i 
Söderhamns skärgård tillbringar 
han också mycket tid i. Främsta 
hobbyn i övrigt är att lösa korsord 
och sudoku.

Vad är då Pärs målsättning när 
han nu tar över som Mästare för 
RT Valkyrian?

– För att vårt tempel ska överleva 
är det nödvändigt att vi rekryterar 
nya bröder, säger han. Jag vill att 
vårt Mästareråd ska fungera som 
ett team, där vi använder allas 
kunskaper på bästa sätt.

Vi får hålla tummarna för att det 
ska ge ett gott resultat. 

Lars André
RT Verdandi

Lars André, 50 år, installerades 
den 14 januari som ny Mästare 
för RT Verdandi i Sundsvall.

Lars är idag sjukpensionär och 
delar bostad med sin hustru och 
en katt.

Egentligen är det ingen som har 

värvat Lars till Tempelriddareor-
den. Dit har han tagit sig på eget 
initiativ.

 – Jag hade sett skylten på en 
husvägg i alla år och varit nyfiken 
på vad det var. Så jag ansökte till 
slut om medlemskap via web-
ben, berättar han. Och det är nog 
bland de bättre saker jag gjort. 
 
Redan sitt första medlemsår fick 
han en riktig toppenupplevelse.

– Jag fick sitta med i konventby-
rån för Generalkonventet vi an-
ordnade på hotell Södra Berget 
här i Sundsvall, förklarar han.

Sedan dess har han också hunnit 
aktivera 
sig i RT 
Ver-
dandis 
Mästa-
reråd, 
där han 
fram 
tills nu 
varit 
Under-
mäs-
tare. 

Lars är också aktiv inom Motorfö-
rarnas Helnykterhetsförbund.

– Bland annat är en av mina 
uppgifter att göra internationella 
körkort.

Han är också duktig på att odla 
gröna växter.

Vad är då hans målsättning som 
ny Mästare för templet?

– Den är att försöka få bröder 
som inte längre deltar i möten 
att återkomma till verksamheten, 
men också naturligtvis att för-
söka hitta nya bröder. Vi har ett 
bra samarbete med de närmaste 
Templen och det ska vi fortsätta 
utveckla ytterligare, lovar Lars.

Text: Lars-Erik Måg

REKRYTERING VIKTIG FÖR NYA MÄSTARNA
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RT Magnus Ladulås i Nykö-
ping har fått ny Mästare. 

Men nye Mästaren Axel Olofs-
son är långt ifrån någon ”ny” 
Mästare. Han är redan tidigare – 
sedan fem år tillbaka – Mästare 
för RT Ansgarius i Norrköping.

Att vara medlem i mer än ett 
Mästareråd är en samarbets-
möjlighet som öppnades genom 
en stadgeändring vid General-
konventet i Uppsala i somras. 
Men Axel blir nu den allra första 
Tempelriddare som samtidigt blir 
Mästare för två Tempel.

– Det är inget som skrämmer 
mig, säger Axel. Jag har alltid va-
rit en föreningsmänniska. Jag har 
svårt att tacka nej, när valbered-
ningar frågar. Ingen annan ställer 
ju upp. Och det är ju intressant 
att vara med i ledningen, man får 
ju veta mycket mer än som vanlig 
enkel medlem.

De två Mästareuppdragen är inte 
de enda uppdrag som Axel har 
idag. Han är sedan långt tillbaka 
i tiden även engagerad i Provins-
kapitlets Mästareråd,

– 2010, vid Generalkonventet i 
Sundsvall, valdes jag till Provins-
kapitelkansler i Södra Provinska-
pitlet, ett uppdrag jag hade i två 
perioder, berättar Axel. Den tredje 
perioden som PKKR var i Mel-
lersta Provinskapitlet, eftersom 
jag hade flyttat till Norrköping. Nu 
är jag inne på min tredje period 
i Mellersta Provinskapitlet, men 
numera som Provinskapitelskatt-
mästare.

Utöver sina uppdrag i TRO är 
Axel dessutom kyrkofullmäktig 
och ledamot i församlingsrådet, 
vice kassör i missionsföreningen 
i Söderledskyrkan och har även 
små uppdrag i Odd Fellow-logen.

Axel är 62 år och frånskild. Han 
har under sitt yrkesverksamma liv 
jobbat inom Postverket.

– Men efter trettio år i Postens 
tjänst, har jag nu sjukersättning 
på halvtid och arbetar halvtid på 
ett kontor med pappersarbete, 
upplyser Axel.

Axel har också en målsättning 
med att vara Mästare för två 
tempel:

– Att genom ännu tätare samar-
bete mellan Templen i Norrköping 
och Nyköping stärka båda temp-
len, säger han. RT Ansgarius 
har ungefär 25 medlemmar och 
RT Magnus Ladulås är ungefär 
lika stort. Som i många tempel i 
landet är det cirka en tredjedel av 
bröderna som kommer till mö-
tena, en tredjedel som på grund 
av arbete, ålder eller sjukdom 
inte kan komma, men den sista 
tredjedelen är bröder som mycket 
väl kunde komma, men inte gör 
det ändå. Förutom att få nya 
medlemmar tror jag det är viktigt 
att få dessa lågaktiva medlemmar 
att komma lite oftare.

Templen i Norrköping, Nyköping 
och Linköping ligger nära var-
andra och har historiskt ett gott 
samarbete. Men framtiden för de 
två små templen är inte självklar.

– När valberedningen i Nyköping 
inte kunde finna en ny Mästare 
till Templet diskuterades sam-
manslagning, nedläggning eller 
ombildning till Utpost, berättar 
Axel. Inget av de alternativen 
kändes bra, därför beslutades att 
båda templen skulle finnas kvar 
och samarbetet fördjupas. Därför, 
med beslutet på Generalkonven-
tet i ryggen, kom valberedningen 
med frågan till mig om jag kunde 
sitta på två stolar. En möjighet 
som ju nu finns efter Generalkon-
ventet i Uppsala.

Ett räddningsuppdrag som vi öns-
kar Axel och hans båda Mästare-
råd lycka till med! 
 
Text: Lars-Erik Måg
Foto: Simon Winnfors

AXEL OLOFSSON – MESTE MÄSTAREN

Dubble Mästaren Axel Olofsson ses här med sina två tjänstetecken tillsammans med Förre 
Stormästaren Mats Valli.
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Den 29 november höll RT 
Concordia Högtidsmöte 

tillsammans med TBO Mä-
lardrottningen. Mötet var 
mycket välbesökt av bröder 
och systrar. 

Temat för mötet var Ljuset. Dylika 
möten visar att samhörighet och 
samarbete mellan båda våra Or-
denssällskap är mycket viktigt. 

Vid den efterföljande måltiden i 
Riddaresalen, som är en betydel-
sefull beståndsdel i avslutningen 
av våra möten, bestod måltiden 
denna gång av ett litet julbord 
som Gunnel och Kent Trobell 
ordnat. 

I anslutning till måltiden bestods 
vi även av underhållning som  
templets mästare framförde på 
sin fiol ackompanjerad av temp-
lets organist på orgel.

Vid måltiden tackade Mästaren i 
Mälardrottningen Gunnel Trobell 
för den gångna terminen. Hon  

underströk också den stora be-
tydelsen av samarbetet med RT 
Concordia.

RT Concordias Mästare Per Öst-
berg tackade likaså och uttryckte 
vikten av att vi har både manligt 

och kvinnligt ordenssällskap. 

Båda Mästarna önskade alla en 
skön och avkopplande jul och 
nyårshelg. 

Text och foto: Tommy Nilsson

GEMENSAMT HÖGTIDSMÖTE I STOCKHOLM

Officianter från både  Mälardrottningen och Concordia ledde det gemensamma högtidsmö-
tet med tema Ljuset.

RT Umeborg var en av 
sponsorerna till en konsert 

i Backens kyrka i Umeå  med 
verk av broder Rego Wiklund 
(1910-78). 

Den fullsatta konserten var 
initierad av Regos systersonson 
Anton Eriksson som medverkade 
med solosång och presentation. 
På konserten sjöng Backens 
kyrkokör och kören Gaudium un-
der Maria Axells ledning. Vidare 
deltog en stråkensemble. Under 
lördagen före gjordes en skiv-
inspelning med Rego Wiklunds 
vackra kantater och andra kom-
positioner.  

Rego Wiklund var medlem i 
Tempel Riddare Orden samt 
organist under Umetemplets 
gradmöten. Några av Umeborgs 
ordenspatriarker kommer mycket 

väl ihåg honom både som lärare 
och organist på templet. Han var 
även frimurare. Han ledde under 
många år Backens kyrkokör och 
Backens manskör.

Rego Wiklund utbildade sig till 
organist på Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm. År 1942 fick 
han organisttjänsten i Umeå 

landsförsamling där han sedan 
verkade i 33 år till sin pension. 
Broder Rego blev med åren en 
stor musikprofil i Umeå och han 
skrev minst tio kantater. Många 
minns hans otroliga orgelimprovi-
sationer.

Text och foto: Anders Perstrand

Kulturhistorisk insats av broder i Umeborg

Rego Wiklunds musik framförs i fullsatt Backens kyrka. Till vänster står projektledaren 
Anton Eriksson och ställer in klangfärgen på orgeln som trakteras av Maria Axell.
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Under helgen 20–22 januari 
träffades mästarerådet från 

Stortemplet för Sverige och 
Finland (STSF), Stortemplet 
för Norge, Island och Färöarna 
(STNIF), Stortemplet för Tem-
pel Byggare Orden och Det 
Högsta Rådet i Uppsala för ett 
seminarium. Vi höll till i lokaler 
på Drabanten – kända från Ge-
neralkonventet i augusti 2022.

Det har varit en tradition att 
samla de olika råden till överlägg-
ningar i början av en ny konvent-
period. Från mötet i Det Högsta 
Templet fanns ett uppdrag att 
diskutera vilka ämbetsmän som 
ska finnas i Det Högsta Rådet 
efter kommande GK i Borås 2025 
då DHR endast ska bestå av fem 
ämbetsmän. Arbetet påbörjades 
och frågan ska slutföras under 
hösten 2023.

Huvuddelen av tiden ägnades åt 
samtal kring de övergripande rå-

dens allra viktigaste uppgift – hur 
vi handgripligen kan stödja och 
stärka den lokala verksamheten i 
Tempel, Utposter och Förgårdar. 
Arbetsgrupperna för Ordenskun-
skap och undervisning (OKU) och 
Ordens rekrytering och mark-
nadsföring (ORM) redovisade 
sina pågående aktiviteter med 
hänsyn till det aktuella temat att 
stödja den lokala verksamheten.

Samarbetet mellan TRO och TBO 
har ett gemensamt organ med 
arbetsnamnet TempelOrdnarna 
(TO). Efter GK 22 har TO-styrel-
sen följande sammansättning: 
HSCM Yngve Haugstvedt, HSKR 
Per-Ingvar Krantz, SUM Jan-Inge 
Persson, SM Eva-Britt Fredheim 
och SKN Ingrid Kallström Bengts-
son. 

Parallellt med deras första möte 
genomförde STMR i STNIF ett 
eget rådsmöte och HSKN Trygve 
Weibell demonstrerade en Musik-

App för ritualmusiken som sedan 
någon tid har använts i STNIF. 
Den har översatts till svenska. 
Det som återstår är att den testas 
i relation till de svenska ritualerna 
och att de svenska sångerna 
blir inspelade. Appen är ett gott 
hjälpmedel i de fall det inte finns 
tillgång till en organist i templet.

Text och foto: Per Fredheim 
Högste Stormästare

HSSKM Kent Ivarsson, SKR Reidar Øvland, SCM Roald Fidje, SUM Egil Hitland, VSM Sture Medby och SCM Lars Ivarsson var bland 
deltagarna i de högre rådens seminarium i Uppsala. 

DE HÖGRE RÅDEN HÖLL SEMINARIUM

Stormästare Jan Gunnarsson tillhörde 
också deltagarna.
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Lördagen den 19 november 
höll SKR Curt Arne Gisle-

skog utbildning för sekrete-
rare i RT Veritas lokal i Borås. 

Ett drygt tiotal sekreterare del-
tog. I utbildningen ingick ge-
nomgång av de olika graderna 
och grunderna för befordrings-
gång. 

Dessutom gick man igenom 
bestämmelser och statuter för 
hederstjänstetecken och med-
aljer.

Text och foto: Ali Jerremalm

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, utflykter, fester, 
utåtriktade arrangemang och allt annat ni sysslar med. Det kanske 
kan inspirera andra. Adressen till redaktionen finns på sidan 2.

SEKRETERARE FICK UTBILDNING 

Ett tiotal sekreterare utbildades i de rutiner och bestämmelser som man behöver 
känna till i det ämbetet. Kursen hölls av SKR Curt Arne Gisleskog.

Luciafest med 
julbord i Borås

RT Veritas i Borås bju-
der på flera höjdpunk-

ter under ett kalenderår. 

Mycket faller inom grad-
hemligheten men åtmins-
tone en begivenhet är mera 
publik, Luciafesten. 

Även 2022 blev det så och 
Underhållningen, inte minst 
Borås och Sjuhäradsbyg-
dens Lucia, och julbordet 
höll mycket god kvalité. 

Text och foto:  Tore Hägg

Borås och Sjuhäradsbygdens Lucia gladde deltagarna i RT Veritas Luciafest.


