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Erik Lundqvist: Nyårshälsning

S

å lägger vi ytterligare ett
år bakom oss och ser
fram emot ett nytt år och en ny
slutsiffra på årtalet.
När vi ser tillbaka på året 2008,
så är det ett historiskt år för
Tempel Riddare Orden. Vi har
förnyat och moderniserat vårt
gradsystem och har nu tolv
grader. Ett arbete som har
tagit flera år. Ledare av detta
arbete har varit vår Högste
Stor Ceremoni Mästare, som
haft hjälp av flera bröder i
Norge, Sverige och Danmark.
Arbetet har även ställt stora
krav på ledamöterna i Det
Högsta Rådet, samt i de tre
Stor Mästare Råden och
betytt att det varit många fler
sammanträden än tidigare
år. Jag vill på hela Ordens
vägnar tacka för att Ni mer
än tidigare tagit av Er fritid
och gemenskapen med de
närmaste, för att föra detta
stora arbete i hamn.
Detta tack gäller även de
Bröder som arbetat med
moderniseringen av Ordens
Lag.
Ett tack vill jag också rikta till
Er i Mästare Råden och alla
bröder i Templen som troget
arbetar vidare. Ni gör ett
fantastiskt viktigt arbete - det
är på Er det hela vilar - Ni är
grunden för vår Orden. Jag
hoppas att de nya graderna
skall inspirera till fortsatt arbete
och ge ny inspiration framför allt
i rekryteringsarbetet.
Tempel Riddare Orden
är viktigare än vi tror. Vi
är inte bara en vanlig
nykterhetsförening. Vi är en
Orden - med ett viktigt etiskt
budskap. En Orden, som på en
kristen grund vill fostra oss till
”medmänniskor”. Livet består
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av möten, en rad av möjligheter
som vi kan utnyttja eller låta
gå förlorade. Det är möten av
olika karaktär. Det kan handla
om människor som möts
på gatan eller sitter bredvid
varandra på bussen. Det kan
vara möten mellan säljare
och köpare, sammanträden,
middagsbjudningar eller
telefonsamtal.
Det är vi själva som bestämmer
vad vi gör med vart och ett av
dessa möten. Varje dag ställs
det stora krav på oss om vi vill
vara ”medmänniskor”.
Det är genom dessa möten
som vi kan växa och
utvecklas - samtidigt som vi
ger andra människor samma
möjlighet och då kan mycket
hända. Det är genom våra
medmänniskor vi själva blir
medmänniskor, har någon sagt.
Nobelpristagaren Desmond
Tutu har formulerat det: ”En
människa är en människa,
eftersom hon erkänner andra
som människor.”
Artisten och sångerskan
Cyndee Peters berättar i sin
bok ”Timme för timme, dag för
dag”, hur hon inom loppet av
några dagar förlorade sin mor
och sin man. Hon gick in i en
djup depression.
En dag när hon stod på ett
postkontor och väntade på
sin tur, övermannades hon av
känslan av total meningslöshet.
När hon stod där, oförmögen att
röra sig, kom plötsligt en äldre
man fram till henne. Han lade
sin hand på hennes axel, tittade
henne rakt in i ögonen och sa:
”Hur är det i dag, Cyndee?”.
Hennes kommentar i boken är,
”den mannen räddade mitt liv”.
Vi blir aldrig färdigutbildade i

medmänsklighet - men får Den
Evigt Store Mästaren ge oss
nåd och kraft att leva ytterligare
ett år, så har vi mycket att lära
och vi har fått ett bra material
i de nya graderna. Med de här
orden vill jag önska Er alla
ETT GOTT NYTT ÅR!
Må FSV följa var enskild Broder
och hans familj under det år
som ligger framför oss.
Norrköping den 22 december
2008
Eric Lundqvist
Högste Stor Mästare.

Erik Lundqvist
Högste Stor Mästare

Omslagsbild
Detta textila konstverk hänger
i RT Fidelitas, Åmål
tempelsal. Damklubben
hade skänkt pengar till
utsmyckning och när Templet
firade 40-årsjubileum 1988
var denna 205x170 cm stora
vepa på plats. Den är gjord
av textilkonstnär Gabriella
Nydahl, Stockholm.
Foto Sune Jansson

Nytt år – utökad verksamhet – ny tidning
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dag slår vi upp en tidning i
nytt format. I tidningen finns
nu mer utrymme för våra
nyheter och vår information.
Det finns mer plats för artiklar
med anknytning till vår
verksamhet. Jag vill att våra
idéer får en framträdande plats.
Jag tänker på vår Ordens
historiska bakgrund – här finns
plats för artiklar. Gärna många
notiser om vår verksamhet.
Jag vill också läsa om det
samhällsnyttiga arbete, som
Orden bedriver på så många
håll.
Naturligtvis är vår tidning en
plats för intern information, men
den är också ett forum för det vi
står för. Vår roll som utvecklare
av vår personlighet och vår
syn i frågan om alkohol och
andra droger bör få en mera
framskjuten position.

Redaktörerna för våra media –
tidning och hemsida – blir glada
över tips från Er i Templen.
Hjälp till att glädja dem!
Templens verksamhet har
startat för år 2009. Ny ledning
i ett antal Tempel. Livlig
verksamhet med de nya
graderna. Ett extra General
Konvent för behandling av
Ordens lag.
Det blir inte mycket tid att sitta
still. Ingen mossa på rullande
stenar.
Anders Wiking
Stor Mästare

Vi har också en hemsida. Där
hämtar man lätt information
om verksamheten och
om kommande artiklar i
tidningen. Där finns annonser
om kommande möten och
gradgivningar.
SM Anders Wiking

KUNGÖRELSE
- Andra gången –

Extra General Konvent 2009
Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden
sammanträder enligt tidigare kungörelse
till Extra General Konvent den 30 maj 2009
i RT Knud Lavards lokaler i Köpenhamn,
för beslut om Ordens Lag.
Vad Ordens lag stadgar om Extra General Konvent
återfinns i Kapitel II, § 3,2
Arbetsordning och Program finns på
www.tempelriddareorden.org
Erik Lundqvist
HSM

Roland Smith
HSKR
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Mästareskiften i fem Tempel

N

u vid de första mötena
installeras de nya Mästare
Råden och i fem av våra Tempel
installeras även nya Mästare.
Här följer en presentation av
dem.

nämnas natur och trädgård men
även musik med klarinett och
saxofon som huvudinstrument.
Spelar dessutom lite cello
i en sällskapsstråkkvartett.
Sjunger i kyrkokör. Klarinett och
saxofonspelandet äger rum i
AM blås – en blåsorkester inom
Ansgars och Missionskyrkorna
i Linköping - samt i Templets
orkester.

RT Valkyrian, Söderhamn

RT Wästmannia,
Västerås

Broder Bertil Onelius avled
2008. Ny Mästare efter honom
blir Templets förre VM Owe
Jonsson.
Owe Jonsson är född 1936
och har varit aktiv inom
nykterhetsrörelsen sedan
1940-talet. I sitt yrke inom
åkerivärlden arbetade
han 1961 till 1980 då han
blev förtidspensionär. Han
recipierade i IG 1976 i RT
Valkyrian. Han har varit
trogen sitt Tempel och vandrat
upp genom graderna. Detta
har också gjort att han varit
både UM och nu senast VM i
Templet.

RT S:t Laurentius,
Linköping

Per-Olof Ståhl är född av
godtemplarföräldrar i Osby
1944. Han blev medlem i
ungdomsloge vid 7 års ålder
och IOGT vid 14 år. Aktiv
inom logen Snapphanen och
inom SGU samt utbildad till
ungdomsledare och instruktör.
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Medverkat vid IOGT:s
ungdomsledare utbildningar
på 1960-talet. Till professionen
fil kand. i naturvetenskapliga
ämnen: Botanik med särskild
fördjupning i Marin botanik,
Kemi, Zoologi samt Näringslära.
Per-Olof är gift sedan 1971
med Christina och har 3 döttrar,
en svärson och ett barnbarn.
Under studietiden i Lund
aktiv inom LSHF(Lunds
Studenters Helnykterhets
Förbund), en studentavdelning
inom dåvarande SSUH.
Arbetat som produktutvecklare
inom livsmedelsfett vid
Karlshamns Oljefabriker.
Flyttade 1983 över till Cloetta.
Var sedan produktteknologiansvarig i Sverige inom det
med Fazer sammanslagna
chokladföretaget Cloetta
Fazer AB. Han har nu börjat
trappa av mot pensionering.
Per-Olof Ståhl recipierade inom
Tempel Riddare Orden 1974 i
RT Excelsior i Kristianstad där
även hans fader var medlem.
Var aktiv här som organist.
Flyttade över sitt medlemskap
till RT St Laurentius 1983 vid
flytten till Östergötland. PerOlof kom in i Mästarerådet
1993 som UM. VM 2003. Han
var med och tog fram Tempel
Riddare Ordens första hemsida.
Bland fritidsintressena kan

Efter 14 år som Mästare i RT
Wästmannia i Västerås har nu
Lennart Morberg lämnat över till
Vice Mästaren Sven-Erik Lilja.
Broder Sven-Erik är född i
Orsa 1940 och utbildade sig
till ingenjör och lärare. Under
hela sitt yrkesverksamma liv
har han arbetat inom skolan.
Under åren 1966 - 2003 var
han skolledare, främst inom
gymnasieskolan. Han är bosatt
i Köping tillsammans med sin
fru Carola, som han gifte sig
med 1964. Makarna har en
vuxen son som själv har familj.
Sedan tonåren är broder
Sven-Erik aktiv i Svenska
Missionskyrkan. Han är
också ordförande i Hela
Människan i Köping och
i Diakonia. Men han är

engagerad även i den profana
nykterhetsrörelsen, som
ledamot i förbundsstyrelsen
av SLN (Sveriges Lärares
nykterhetsförbund),
ordförande i Västmanlands
läns nykterhetsförbund
och Köpingortens
nykterhetsförbund.
1977 recipierade Sven-Erik Lilja
i Tempel Riddare Orden och
RT Wästmannia. Under åren
2004- 2008 var han Sekretare
i Utposten i Köping och från
2005 tills han nu valdes till
Mästare, var han Vice Mästare
i RT Wästmannia. Under de
år (1982-89) han var bosatt i
Linköping var broder Sven-Erik
medlem i RT S:t Laurentius.

RT Ansgarius, Norrköping

Sapa-koncernen) och kan se
tillbaka på en 50-årig tillvaro
där med olika arbetsuppgifter.
Är också tillsammans med sin
fru och de två sönerna ägare av
Finspångs Messings- kammare,
som säljer Skultuna mässing
sedan 1989.
Det var i Finspångs
Missionsförsamling det började,
där han varit scoutledare samt
ungdomsledare, körmedlem
och så småningom efter
utflykten till Västerås blev
församlingens ordförande 198187.
Fritiden ägnas bland annat åt
historia, där han förlorat sig i
1700-talet, och håller föredrag
om ni är intresserade. Guidar
även i Bruksmuseet samt
guidning i historiens Finspång,
bland annat åt Finspångs
Turistbyrå. Är också engagerad
i Hembygdsförenigen.

VT Caritas, Arvika

Broder Ivar Karlberg född 1940
i Finspång, och invigd 1981
i RT Ansgarius i Norrköping
samt innehar STICG. Han
har kallats att tillträda som
Mästare efter att ha varit
kaplan och sedan VM sedan
2001. Han tjänstgör även som
Sekreterare i ”Temperance”,
den stiftelse, som bildades i och
med försäljningen av Templets
fastighet. Ivar Karlberg
efterträder broder Lars-Erik
Lundberg, som varit Mästare
sedan år 2003.
Ivar Karlberg har tjänstgjort i
olika företagskonstellationer
inom aluminiumindustrin , (idag

Hans-Olof Hermansson lämnar
efter fem år Mästarstolen och
återtar uppgiften som Kaplan.
Han lämnar över till Lars-Inge
Lilja.
Lars-Inge Lilja är född 1959, gift
och har fyra barn. De har hunnit
upp en bit i åren och är allt mer
självständiga.
Lars-Inge invigdes i Orden
1989 och har tidigare varit
Mästare under åren 1994-2000.
Ordens arbete fick sedan vila

några år på grund av arbete
och studier långt hemifrån.
Det blev enklare igen 2002
då bostaden bara är nio mil
från arbetsorten och Templet,
så nu är enklare att besöka
Templet tycker Lars-Inge. Han
har planer på att flyttlasset ska
gå ännu en gång och då flytta
ännu närmare, men var sak har
sin tid. Lars-Inge Lilja arbetar
som kanslichef för Svenska
Kyrkan i Arvika och trivs
förnämligt. Han har haft olika
roller inom Templet, som SKM,
VM, S och M. I höstas blev han
överraskad då han tilldelades
Eklunds medaljen i silver.
Lars-Inge är aktiv även i andra
ideella organisationer vilket tar
en del av hans fritid.
Annars är det ofta besök i
naturen, som berikar HansOlofs fritid. Han tar gärna
en liten jakttur, där miljön
omkring fjällripan lockar och
drar även om det inte blir så
ofta. Mer regelbundet blir
hans skogsbesök i de vackra
värmlandsskogarna. En
fisketur med flugspöet är lika
stimulerande varje gång säjer
han, men han har mycket kvar
att lära i flugfiske då intresset
är ganska nytt. Abborrarna
i skogstjärnen hemmavid är
han däremot sen barnsben
välbekant med och de gånger
som fiskarna är på hugget blir
han som barn på nytt.

RT S:t Hans i Visby
inbjuder Bröder
med damer till

100-års-jubileum
Lördag – söndag
den 3-4:e oktober.
Lördag IG-möte och Bankett
Söndag: Bussutfärd till Fårö
Mer om denna stora
händelse i nästa nr av
TR-tidningen
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Många premierade i VT Vasaborg

V

T Vasaborg i Vasa, Finland
hade en verklig högtidsdag
den 20 oktober med celebert
besök och många premierade.
SM Anders Wiking, SKR
Tore Litborn och SUM Henry
Forsgren hade sökt sig till
orten för att premiera Tempel
Riddare för mångårig trogen
verksamhet.
Till Ordens Patriark utnämndes
Templets mångåriga S och
KN, Helmer Dahlström. FM
Kaj-Gustav Blomqvist, numera
bosatt i Tyskland erhöll
Eklundmedaljen i silver medan
fem bröder tilldelades Ordens
Veteran Tecken för 25-årigt
medlemskap. Det var M i
Templet Bjarne Hammarström,
FM Kaj-Gustav Blomqvist,
UM Stig Westerberg, CM
Jan-Erik Sarén och TR Sten
Westerholm.

På bilden fr.v. , M i VT Vasaborg,
Bjarne Hammarström, SM Anders
Wiking, FM Kaj-Gustav Blomqvist,
Ordens Patriark Helmer Dahlström,
SUM Henry Forsgren och SKR Tore
Litborn.

”Kall morgon i Södra Grundfjorden”

Foto Börje Snickars

Glöm inte fotfolket

V

isa tacksamhet genom att
dekorera mera.
Det finns många sätt att visa
tacksamhet. Det enklaste att
säga tack.
Inom TRO premierar vi
dessutom uthållighet i form av
patriark- och veterantecken
efter längre tids medlemskap.
Därutöver finns ett antal
medaljer och plaketter som tack
för goda prestationer.
Vi glömmer ibland att goda
överlevnadsviktiga prestationer
inte bara är att sitta i MR eller
högre instans en minimitid, utan
även kan vara andra viktiga
bidrag såsom värvning av nya
medlemmar, mångårigt arbete
med att städa och duka upp
lokalerna, avisera och referera
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program, skriva i medlemsblad
och andra tidningar om våra
hjärtefrågor, ordna fester
och utflykter, tillverka vinster
för lotterier eller bereda och
servera brödramåltider.
När det är nomineringsdags för
synliga bevis bör man inte bara
honorera männen i ledningen,
utan även tänka på några av de
viktigaste männen i ledet.
Dessa synpunkter bygger även
på erfarenheter från ledande
uppdrag i Röda Korset och
scoutrörelsen, där man även
ofta lätt glömmer dem av
fotfolket som smörjer och håller
vardagsmaskineriet igång.
Thore Gårmark,
OPK i RT Wästmannia

Riddare Templet
HEKLA av
Tempel Riddare
Orden

ønsker hermed TR-brøder
med damer velkommen til

60 års jubileum
7.–14. juni 2009
Vi gleder oss til festdagarna
og håper at mange brødre
vil benytte anledningen til å
besøke Island og
RT Hekla i Reykjavik
Det har gått ut brev till alla
Tempel med infformation och
jubieleumshandlingarna
For jubileumskomitén
Gunnar A. Thorlaksson,
e-post: gunnarkd@centrum.is

Internet kan öka närvarofrekvensen i våra Tempel

M

ånga Tempel arbetar aktivt
med nyrekrytering som
ju är väsentligt för vår Orden.
Det är också mycket viktigt att
verka för ökat mötesdeltagande. Vad kan vi göra för
att upprätthålla hög närvaro i
framtiden? Kanske genom att
ta vara på de möjligheter som
Internet ger.
Jag tror att det är många
Tempel Riddare som har
dator och är uppkopplade till
Internet. Tempel Riddare är
socialt intresserade och har
ofta många engagemang, men
vår Orden konkurrerar liksom
andra ordnar och föreningar
om brödernas tid. Det är därför
nödvändigt att vi börjar dra
fördel av Internet för att på ett
effektivt sätt informera om vad
som händer i våra Tempel.
Gradmöten och receptioner.
Övriga möten.
Varje Tempel har ett mötesschema och det hålls 15-20
möten per kalenderår. Det
kan därför vara ganska lätt att
glömma när det är dags för ett
gradmöte. Dessutom vet man
inte om det är ett möte med
eller utan reception. Om veckan
har varit jobbig eller om man
har lång väg till tempellokalen,
tror jag att det skulle vara
värdefullt att också få veta
vilken broder eller vilka bröder
som ska recipiera. Kanske är
det en broder som jag har en
nära relation till och jag därför
gärna vill vara med när han får
sin nya grad. Om en broder
inte besökt Templet på senare
tid är det förstås viktigt att han
får veta vad som är aktuellt
inom det egna Templet. MR
har kanske beslutat att bjuda
in bröder med damer och
andra intresserade till ”Öppet
hus”. Kanske har det egna
Templet inbjudits att besöka det
närliggande Templet.

Det finns säkert många
tillfällen när det skulle vara
värdefullt att kunna skicka
ett mejl till bröderna. De blir
säkert också mer engagerade
när de hålls underrättade om
olika aktiviteter och händelser.
Komplettera medlemsmatrikeln
med brödernas Internetadress.
Ditt Tempel kan då hälsa
bröderna välkommen till och
berätta mera om ett kommande
möte. Med ett enda klick når
varje Tempel kanske de flesta
medlemmarna. Det är rätt
tidpunkt att göra det nu då 2009
års matrikel ska tryckas!
Ragnar Tjärnström,
RT Sirius Skellefteå

General Konvent
i Sundsvall 2010

S

veriges äldsta verksamma
tempel, Verdandi nr 3 i
Sundsvall, planerar redan
nu för General Konventet
28-31 juli 2010. Bröderna
i RT Verdandi inbjuder till
oförglömliga dagar i sågverksoch universitetsstaden som
tävlar med Umeå om att
vara Norrlands huvudstad.
Templet har fyllt 116 år och har
nr 3 i Orden.
Sundsvall är känt
för bland annat sin
storslagna natur, som
staden mellan bergen,
sina körer med Kjell
Lönnå i spetsen,
Helén Sjöholm, Bengt
Lindström, Lars Ahlin
och Kaj Gullmar med
flera. Annat som
många känner till är
Hotell Knaust, där
träpatronerna höll till

under 1800-talet och början av
1900-talet, och Skvadern.
Konventdeltagarna kommer
att få stifta bekantskap med
mycket av vad staden med
omgivningar i mellersta Sverige
har att erbjuda i form av
kulturinslag och utflykter.
Till bröder med respektive som
planerar att besöka Sundsvall
är det viktigt att redan nu
meddela att hela konventet
kommer att hållas på hotell
Södra Berget. Hotellet har
kapacitet för boende, måltider
och arrangemang och ett
fullödigt spa. Hela hotellet har
abonnerats under de aktuella
dagarna. Matsalen rymmer gott
och väl tusen personer om det
skulle behövas och rum finns
i tillräcklig omfattning. Vidare
kommer en uppställningsplats
för husvagnar och husbilar att
finnas i direkt anslutning till
hotellet.
Mer information om konventet
kommer att finnas i Tempel
Riddaren ända fram till
konventet samt på hemsidan
www.tempelriddareorden.se
Sven Lindblom

Janolov Sandman är Mästare
RT Verdandi och Janeric
Bülund sammankallande i
marknadsföringsgruppen inför konventet
i Sundsvall. Här ses de med utsikten från
Södra Berget som bakgrund.
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Stor fest i Kristianstad när Templet firade 100 år

R

iddare Templet Excelsior i
Kristianstad firade i början
av december 100 års jubileum .
Ett 100-tal Tempel Riddare från
sydvästra Sverige var samlade
för att hylla minnet av de män,
som den 8 december 1908
instiftade Templet i Kristianstad,
då under närvaro av den
dåvarande Stor Mästaren för
Sverige, Oscar Eklund.
Jubileumsfestligheterna
inleddes med ett högtidsmöte
i Frimurarnas Johannessal
där värdtemplets Mästare,
Sven-Åke Anderberg, höll
välkomsttal till de närvarande
bröderna med damer.
Under högtidsmötet sjöng
operasångare Rolf Nilsson,
till ackompanjemang av
teaterdirektör Jörgen Severin.
Förre Sekreteraren i RT
Excelsior, Lars G. Niwongh,
föredrog en historik över
det jubilerande Templets
framgångar under de 100 åren.
SM Anders Wiking tilldelade
en av Templets medlemmar,
Kurth Neckén, FVH i Utpost i
Hässleholm, Eklundsmedaljen i
silver, för gagnerikt arbete inom
Templet och Utposten. Thorsten
Norefalk, utnämndes till Ordens
Patriark (OPK) efter 50-årigt
medlemskap.
HSM Eric Lundqvist höll
högtidstalet och påminde om att
”Excelsior” har betydelsen ”mot
höjden” vilket var betydelsefullt
vid instiftandet 1908. Han
påminde om alla de framsynta
män som instiftade ett Tempel
i Kristianstad den 8 december
1908. Han gratulerade Templets
M Sven-Åke Anderberg till de
100 åren och menade att det
var viktigt att ha en historia
bakåt för att kunna se framåt.
- Våra medlemmar skolas
genom våra grader till att
bli medmänniskor inte bara
för oss inom TRO utan
för alla. Vi måste försöka
vara mer utåtriktade i
sökandet efter nya bröder.
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- Vi är väl alla uppväxta med
olika legender som lär oss om
rätt och fel, om gott och ont.
Många av oss bär medaljer av
guld på bröstet, men det är inte
medaljerna som är viktiga, det
är broderskapet som är värt allt
guld.
HSM önskade slutligen all
lycka och fortsatt framgång till
alla, men särskilt till dagens
jubilerande Tempel.
Så följde jubileumsbanketten
i Frimurarnas Festsal som var
mycket vackert dukad med
TRO’s standar på alla bord.
Under banketten underhöll Rolf
Nilsson och Jörgen Severin
med en operettkavalkad.
Kyrkoherde broder Nils
Forsberg, höll ett mycket
underhållande och varmt ”Tal till
Kvinnan”, där han bland annat
refererade till sin svärmor som
hade skänkt honom det dyraste
hon hade, hans hustru.
Under kvällen uppvaktades
det jubilerande Templet med
en ståtlig kristallvas från Det
Högsta Rådet, en vas av
Orrefors välkända märke. Det
var den sista vasen i denna
serie som man kunde uppvakta
med och skämtsamt talade man
om att det blev ett stort värde
på den vasen om ytterligare
100 år.
HSM Eric Lundqvist
överlämnade också ett diplom

på Templets nya värdighet
som 100-årigt Tempel.
Därefter utbringades ett leve
för ”100-åringen”. SM Anders
Wiking överlämnade också
en gåva från Stor Templet
och dess Mästare Råd.
SPKM Per-Ingvar Krantz,
Borås, uppvaktade med en
penninggåva från 15 andra
Tempel inom SSPK och
önskade lycka till i framtiden.
M Erling Alkmar, RT Molay,
Ängelholm, uppvaktade
och önskade välkommen i
100-klubben och överräckte
en lokal konstnärs skapelse,
en lampa i form av ett ägg.
SB Uno Johnsson, Utposten i
Hässleholm, uppvaktade med
en penninggåva.
M Sven-Åke Anderberg
tackade för alla presenterna
och riktade ett stort tack till
alla gäster som hedrat Templet
med sin närvaro. Efter kaffe
och tårta, tårtan i purpurfärgad
marsipan med TRO triangeln
som dekoration, följde en
högtidlig avslutning på dagen
i Frimurarnas Johannessal.
Det var en adventsbetraktelse
av kyrkoherde Nils Forsberg,
under medverkan av Rolf
Nilsson och Jörgen Severin
med sång och musik, varefter
samtliga gäster skildes åt efter
en högtidlig och trevlig dag.
Uno Johnsson

Umespiran tredje Templet i Tempel Byggare Orden
är vi nu 15 personer och fler
står på tur att komma med.

TEMPEL BYGGARE ORDEN

D

en 12-13 april bildades
ytterligare ett Tempel inom
Tempel Byggare Orden. Stor
Mästare Anita Ljusberg invigde
då det tredje Templet inom
TBO. Nedan delger Mästaren
i det nya Templet Umespiran
Margot Asplund sina tankar
och känslor kring TBO och
dess utbredning. En högtidlig
tilldragelse för Tempel Byggare
Orden i Umeå ägde rum 1213 april 2008 då vi invigde
vårt Tempel. Det är det tredje
Templet och det nordligaste i
Sverige. Tempelinvigningen,
samt invigning av systrar
i Sanningens grad och
Kärlekens grad sköttes av
Mälardrottningen i Stockholm
under ledning av Stormästare
Anita Ljusberg. Vårt Tempel
har antagit namnet Umespiran,
mycket passande för oss då
vi håller till i Umeå och har
mycket nära kontakt med
bröderna i RT Umeborg.
Vi säger att vi känner oss, som
en vacker spira på borgen,
en bild som ska tydas som en
helgjuten stabil konstruktion
av människor med goda, höga
ideal att sträva efter i våra liv.
Att Västerbottens landskapsblomma är Kung Karls spira
bidrog till lämpligheten i
namnet.
Vår TBO historia är fantastisk
tycker jag, då det gått tämligen
snabbt och rakt fram då Anita
Ljusberg besökte Umeå för
första träffen i ordensärende
våren 2006 på en öppen
informationskväll var jag på
plats tillsammans med många
andra. Vi blev en grupp på sju
personer, som tog det första
steget att gå in som Noviser i
vår nya Förgård. Glädjande nog

Efter det högtidliga i Templet
avslutar vi med att vid
systermåltiden tillsammans
reda ut vad vissa ord och
formuleringar i våra texter står
för och vad de betyder för
oss individuellt. Det är ytterst
intressant och givande att få
lyssna till allas inlägg.
En sak som jag personligen
upplever starkt och mycket
skönt är att få komma till en
stund av total avkoppling,
vackra innehållsrika ord
och återhämtning. Det blir
sannerligen en lisa för själen.
I vår tid med stress och krav
på prestation och effektivitet i
arbetslivet och på fritiden.
Jag önskar att många fler
skulle hitta till oss och få
uppleva just detta underbara
att vara med i något utan
krav på motprestation. Jag
blir lika lycklig varje gång
jag tänker på att här får jag
sitta bara för min egen skull
i en skön gemenskap. Jag
har en känsla av att det TBO
kan erbjuda mycket väl kan
jämföras med flera andra
olika behandlingsformer för
stressfenomen. Ett alternativ
värt att pröva och där är
novisperioden på de nio
månaderna en vacker symbol.
Det ger utrymme att känna
efter om det passar personen
i fråga. I Umespiran planerar
vi att inbjuda till fler öppna
informationsträffar så att fler
kvinnor får en möjlighet att
ställa frågorna: Vad vi gör, vad
TBO är och en hel del varför?
Vi kan då ge svaren om vad vi
tycker och känner över ett gott
fika. Vi får påminna oss delar
av innehållet på hemsidans
första del. Tempel Byggare
Orden är för Dig kvinna mitt i
livet, mamma, mormor, farmor,
vän, kollega. Ja visst, känn
att denna Orden är för alla
kvinnor som har ett värde i

andlig fördjupning under vackra
ceremonier och former även år
2009.
Margot Asplund
Mästare i Umespiran

RT Gregorius
Damsällskap
i Malmö 95 år
2008.

D

en 4 December 2008 firade
Damsällskapet i Malmö 95
års jubileum.

Malmö Spelmanslag i aktion.

Ett 20-tal damer och herrar
samt Malmö Spelmanslag
hälsades välkomna av
ordförande i RT Gregorius
Damsällskap Annica Nilsson.
Kvällen var en kombinerad
advents – och julfest, med
trevligt samkväm och god
förtäring. Spelmanslaget
underhöll med folkmusik.
Tomten kom på besök och
det sjöngs julsånger. Mästare
Tommy Nilsson, uppvaktade
från Templet, Damsällskapet
genom att överlämna en
andel i Templets stödförening.
Mästaren menade att det är
betydelsefullt, att det finns
ett damsällskap i Templet,
inte bara för att ha hand
om serveringen vid brödramåltiderna, utan också för
damernas sociala samvaro. Nu
har 95 år gått och vi fortsätter
vårt trivsamma arbete.
Text Annica Nilsson
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91-årig broder planerar biografi över Sven Duva

I

snart 20 år har 91-årige
TR-brodern Lars Ingmar
i Örnsköldsvik forskat om
soldaten Sven Duva vars riktiga
namn var Johan Zakarias
Bång. Resultatet har blivit en
biografi på gott och väl 50 sidor
och en utgivning i någon form
planeras.
- Anledningen till mitt
intresse är att jag och min
hustru midsommarhelgen
1991 besökte goda vänner i
Grundfors i Vilhelmina fjällvärld,
berättar Lars Ingmar. När vi
färdades längs Kultsjöns vatten
pekade vår värd helt plötsligt på
en stuga på andra sidan av sjön
Voullelite som hör till Kultsjöns
vattensystem.
- Där borta bodde en gång i
tiden Sven Duva, sa han.
För Lars Ingmar väckte detta ett
mycket stort intresse. Han har
varit bonde till yrket och som
alla andra kände han endast
Sven Duva via Runebergs
dikter i Fänrik Ståls sägner.
Där framställs Sven Duva som
urstark men lite klen å huvudets
vägnar. Han var ytterst nära att
få sätta livet till när han nästan
ensam motade ryssarna vid
Virta bro.

Minnessten
Sven Duva finns begravd på
Vilhelmina kyrkogård där sedan
hembygdsföreningen reste en
sten över hans minne år 1900.
Lars Ingmar har via sin
forskning i svenska och finska
krigsarkiv och i lagfartsböcker
med mera kunnat följa Sven
Duva från födelsen i Finland till
hans död i Vilhelmina fjällvärld
1845. Sven Duva var då 63 år.
Bång, som i Runebergs diktning
heter Sven Duva, fick ett
mycket händelserikt liv. Han
var med vid fronten i Sveriges
senaste, och förhoppningsvis
sista, krig 1808-1809.Han var
10

Lars Ingmar inledde sin forskning om Sven Duva för 17 år sedan och nu finns hans omsorgsfulla arbete nedtecknat och en utgivning planeras.

också med och krigade i Norge
och fick livet ut leva med sviter
i kroppen efter skottskador
och skärsår efter bajonetter.
Dessutom led han svåra
samvetskval över dem han själv
dödat i strid. Att han var klen
å huvudets vägnar finns inget
belägg för.
Den första händelse som
plågade Sven Duvas samvete
var när han såg en rysk
soldat slänga sitt vapen på
Rödbäcksslätten utanför Umeå
och gömma sig i en lada. Bång
sprang då dit och stack ned
honom. Den andra gången
var i strid med en liten trupp i
Norge. Bång fann då en sårad
norsk soldat liggande i plågor
på en liten stig. Han tycker
synd om mannen och lade
upp hans huvud på en tuva
och fortsatte att gå. När han
sedan vänder sig om får han
se hur den sårade soldaten
krafsar efter sitt gevär. Bång blir
rasande och springer tillbaka
och sticker ned honom. Den
svåraste händelsen var när
han var beordrad att skaffa
en häst till ett befäl i truppen

under kriget mot ryssarna. Han
kände sig den gången tvingad
att sticka ned en värnlös kvinna
som ledde tre hästar efter sig
på en stig. Efter kriget levde
Bång med hustru och barn
som skomakare i Lycksele.
Han hade emellertid ett häftigt
temperament, i synnerhet i
samband med sprit, och blev
efter sex år fördriven från
socknen. Han sökte då sin
tillflykt till Vilhelmina fjällvärld
där han levde ut sitt liv under
tidvis svåra umbäranden för sig
och sin familj.
Förhoppningsvis kommer
broder Lars Ingmar inom kort
att ge ut sin skrift så att den blir
tillgänglig för biblioteken och
den breda allmänheten.
Sven Lindblom

Utnämningar
Ordens Patriarker

Lage Andersson, RT S:t
Johannes, Kalmar, Bruno
Ekberg, RT Bröderna, Boden,
Uno Nilsson, VT Vårdkasen,
Varberg, Helmer Dahlström,
VT Vasaborg, Vasa, Lennart
Holmström, RT Balder,
Halmstad, Åke Peterson, RT
Gregorius, Malmö, Harald
Andersson, Olof Häggblad, RT
Concordia, Stockholm, Sune
Jansson, RT Fidelitas, Åmål,
Bertil Nyberg, RT Wästmannia,
Västerås, Lars Ljung, Bertil
Dahlström, VT Staffan, Bollnäs,
Sven Schylberg, RT Jämteborg,
Östersund, Sven- Olof
Hermansson, Bengt Warnqvist,
Karl-Eric Bjöhle, VT Caritas,
Arvika. Per-Olof Renlund, Nils
Gustavsson, RT Nordanskog,
Örnsköldsvik, Kurt Govik, JanOlof Nilsson, RT Veritas, Borås,
Gunnar Svärd, Yngve Burström,
RT Verdandi, Sundsvall, Bertil
Norresjö, RT Vätterborgen,
Motala, Thorsten Norefalk, RT
Excelsior, Gunnar Gunnarsson,
RT Jämteborg, Östersund,
Kjell Wikström, RT Umeborg,
Umeå, Lars Johansson, RT
Westgothia, Skara.

31 decemner 2008 upphörde
följande Tempel och Utposter
och kvarvarande bröderna
flyttades över till närbelägna
Tempel:
IT Telgehus, Södertälje,
instiftat 1945
RT S:t Andreas, Värnamo,
instiftat 1963
UP i Tranås, instiftad 2003
UP i Trollhättan, instiftad 1995

Stor Mästaren i Stor
Templet för Sverige och
Finland har medgivit
Gradgivning i STG
Sveriges Södra
Provinskapitel
Söndagen den 11 oktober
2009 i RT S:ta Gertruds
lokaler i Västervik
Per-Ingvar Krantz
PKM
Vilgot Wilhelmsson
PKCM
Sveriges Mellersta
Provinskapitel
Lördagen den 24 oktober
2009 i RT Mäster Olofs
lokaler i Örebro
Stig Gustavsson
PKM
Eive Andreasson
PKKR
Recipiender samlas Kl 12.00
och mötet börjar sedan Kl
13.00
Mer information i nästa
nummer av Tempel Riddaren.

Det Högsta Rådet
meddelar att gradmöte i
tionde graden (HTG)
kommer att ske
25 april 2009 i RT Ansgarius,
Norrköping
18 oktober 2009 i RT Malmen,
Kiruna
8 november 2009 i RT Balder,
Halmstad
Det är Templens Mästare Råd
via sin Sekreterare
som anmäler till SKR vilka
bröder som ska kallas
till reception och övriga
deltagare vid de olika mötena.
Detta för att tillräckligt
material ska finnas tillhands
och att lokalerna ska räcka till.
Roland Smith
HSKR

Gradgivning i STICG
enligt nya ordningen ska
hållas
Söndagen den 19 april 2009
Stamhusets lokaler, Stockholm
Lördagen den 9 maj 2009 RT
Veritas lokaler, Borås
Lördagen den 10 oktober
2009 RT Umeborgs lokaler,
Umeå
Lördagen den 17 oktober
2009 RT Malmens lokaler,
Kiruna
Lördagen den 21 november
2009 RT Excelsiors lokaler,
Kristianstad
Recipienderna kommer att
kallas av SKR. Recipiender
samlas Kl 12.00 Mötet börjar
sedan Kl 13.00
Antalet deltagare kommer
att vara begränsat efter hur
många som får plats i de olika
lokalerna.
Tore Litborn SKR

Nya medlemmar
RT CONCORDIA, Stockholm
Carl-Christian Gill
RT MOLAY, Ängelholm
Mats Wejnor, Ystad
RT SÍRIUS, Skellefteå
Sven-Erik Lundberg
RT FYRBÅKEN, Mariestad
Mats Bergström, Timmersdala
RT S:T LAURENTIUS,
Linköping
Sven-Ove Davidsson
RT UMEBORG, Umeå
Kjell Harnesk
RT S:T SIGFRID, Växjö
Carl Wennerstrand
RT JÄMTEBORG, Östersund
Roland Sundström
RT IDUN, Hudiksvall
Åke Marcusson
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58 bröder recipierade i nya tionde graden

D

en första gradgivningen i nya
tionde graden har ägt rum.
Den 14 december recipierade
totalt 58 bröder, 40 från Sverige,
tio från Norge och åtta från
Danmark. Recipienderna var
i huvudsak ledamöter i Stor
Tempel Mästare Råden, Provins
Kapitel Mästare Råden och
Mästare i Templen.
Receptionen ägde rum i Borås,
i RT Veritas fina lokaler. I mötet
deltog dessutom 35 USK-bröder
från de tre Stor Templen, som
genom sin närvaro även de blev
Stor Komturer Riddare av Det
Röda Korset samt 17 bröder som
innehar den tolfte graden.
På lördagen genomförde
värdtemplet ett IG-möte med
över 120 deltagare. Vid IG-mötet
utnämndes två av RT Veritas
bröder till Ordens Patriark efter
50-årigt medlemskap, nämligen
Förre Stor Mästaren Jan-Olof
Nilsson och broder Kurt Govik.
De gratulerades främst av sina
söner Ulrik respektive Bo-Lennart
även de medlemmar i RT Veritas.
Till brödramåltiden hade det
dukats upp ett rikligt julbord.
Traditionsenligt fick man också
besök av Sjuhäradsbygdens
Lucia som med sina tärnor
bjöd på skön sång. Innan Lucia
och hennes tärnor lämnade
matsalen tackades de av RT
Veritas Mästare framförde
ett muntligt tack till Lucia och
hennes tärnor och överlämnade
en penninggåva som samlats in
under brödramåltiden.
Leif Lundqvist

M i RT Veritas tackar Sjuhäradsbygdens Lucia med tärnor genom att överlämna en
penninggåva.

De nyblivna Ordens Patriarkerna Jan-Olof Nilsson och Kurt Govik gratuleras av sina
respektive söner Ulrik och Bo-Lennart. Foto: Leif Hultgren.
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