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Mål og hensikt med studieopplegget
Det er vårt håp at gjennom dette studieopplegget vil Brødrene utvikle et godt samhold og
vennskap som videreutvikles til et ærlig og trofast Broderskap og Ordensarbeid.
Vi ønsker å fremme opplysning og god moral ved å arbeide for Brødrenes sosiale, moralske
og åndelige utvikling.
Vi håper at dette studieopplegget vil hjelpe Brødrene til personlig utvikling på det åndelige
plan, og medvirke til at de i tanke, tale og handling, bidrar til styrking av de grunnleggende
moralnormer og holdninger i samfunnet.
Å utvikle seg selv og fellesskapet i Ordenen R.H.K., vil omfatte tilegnelse av boklige
kunnskaper og med ydmykhet lære seg til å vekke sitt indre mottakerapparat. Bruk av sansene
i vid betydning, vil være særdeles viktig og berikende. Ved å samtale, lytte til hverandre og ha
et åpent sinn får man etter hvert et bedre grunnlag for forståelse av Symboler, Ritualer og
Seremonier. Kort sagt: Man lærer seg selv og andre bedre å kjenne.
Lykke til!
Undervisningskomiteen
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Første studiebolk
Ridderskap
Ridderen, The Knight, var en av tre typer
krigsmenn i middelalderen: Knight - ridder, Foot
Soldier – fotsoldat og Archer - bueskytter.
Middelalderens ridder var dekket av en solid
rustning når han var i krig fotsoldater hadde liten
eller ingen mulighet til å drepe ham. Ridderen var
også vanligvis den rikeste av de tre typene soldater,
av en god grunn; Det var utrolig dyrt å være ridder.
Krigshesten alene kostet mange årslønner og i
tillegg hadde han to andre hester, en som han
brukte på vei til et slag eller en turnering og en
pakkhest. Rustning, skjold og våpen var også svært
kostbare.
Ridderne trodde på chivalry, ridderlighet. De lovet
å forsvare de svake, være høflige mot alle kvinner,
være lojale mot sin konge og alltid tjene Gud. Det
var forventet at ridderen skulle være høflig og
ærbødig mot andre, spesielt mot sin lord. Det ble også forventet at de ikke skulle snakke for
mye og slett ikke skryte av sine dåder. Ridderens kodeks forlangte også at han skulle vise
nåde til en overvunnet fiende. Likevel, det faktum at ridderen var en soldat, trent gjennom
flere år og ofte gjennom mange slag, gjorde ofte denne kodeksen til skamme.
Heraldikk (identifiserbare symboler for en mann eller en familie) har sitt opphav i
nødvendigheten av å kunne skille ut en ridder fra mengden. På slagmarken og i turneringer
bar alle riddere hjelmer som ofte var svært like. Ved å bruke forskjellige farger, mønster eller
bilder på overskjorten, skjold osv kunne man skille allierte fra fienden.

Hva vil det si å være en Ridder i RHK?
Den instruksjonen som Drott gir den nye Ridder under opptaket i 3.Grad, oppsummerer vel
det meste av det vi kan si om det å være en Ridder i RHK.
Drott sier bl.a.: ”Du har nå mottatt Ridderslagene og blitt en Ridder i Orden Riddere av Det
Hvite Kors. På Ordenens vegne har Drott ikledd deg Ridderdrakten. Alvoret i denne handling
understrekes av den Ridderbefaling som du fikk som påminnelse til alle dine dager som
Ridder. Du innehar nå alle rettigheter i St. Olav Kapitelet av vår Orden, liksom alle dine
plikter har blitt fulltallige. For å finne veien framover mot Ordenens høye mål og Livets
Krone, må du fra nå av framelske ydmykhetens kunst. Som en trofast Ridder bør du kjennes
ved din høviske framferd, og alltid være ærbødig og respektfull overfor alle mennesker, også
de med annen tro og meninger enn deg selv. Bestreb deg på å utvise god moral, være ærlig og
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oppriktig, og i sikker tro på Den Høyeste Styrelse. Riddere i vår Orden bør være sikre i sine
handlinger, være tolerante og villige i utveksling av meninger i Ridderlig ånd. Det er vårt håp
at du i alt ditt vesen og omgang med medmennesker fremmer fred og harmoni, og at kraft og
styrke kjennetegner dine ord og handlinger. En Ridder av Riddere av Det Hvite Kors er tro og
lojal mot sin Orden, Ordenens ledere og Brødrene. En Ridder går aldri på akkord med sine
løfter til Ordenen”.
Hvordan kan vi så bli en god Ordensbroder?
Broder Knut A. Olsen i Losje V Fredrikstad har vært medlem i vår Ordenen i over 50 år og
har bidratt med mange tankevekkende innlegg på Losjemøtene. Han ble spurt om han kunne
reflektere over dette spørsmålet. Her følger hva Broder Knut tenker om dette:
Er vårt Ordensarbeide en hobby? Ja, på en måte kan en vel kanskje si det. En hobby skal
skape inspirasjon og glede, og den skal gjerne føre oss sammen med positive mennesker. Det
må vi vel si at vårt Ordensarbeide gjør. Ordensarbeide er generelt ”et stykke arbeid å gjøre”
for oss alle. Mange brødre har flere hobbyer og det kan i og for seg være greit, men man må
ikke bli stresset og overarbeidet, heller ikke i sine hobbyer. Vi bør prioritere, og prioriterer
man riktig, er det utrolig hva man kan utrette, og hobbyen gir oss da mer energi enn vi tilfører.
Ser man på det positive ved vår hobby, blir det en styrke for oss.
Så mer til Losjen og Ordenen
Vi kan ikke gjøre deg til en god Ordensbroder, men vi kan hjelpe og veilede deg på veien.
Spesielt har fadderne en viktig oppgave her. Videre gis det nå opplæring gjennom
studieplaner i vår Orden.
Ved stiftelsen av Losje V Fredrikstad 23/11 1919 sa Erkedrott Johs. Gruben i sin hilsningstale
blant annet: ”I Ordensarbeide skal alle gi, intet kreve. Plikten til å gi Losjen innhold, ligger i
første rekke på den enkelte Broder. Arbeidet i Losjen skal være en skole til utvikling av det
beste i oss. Kun på denne måten kan losjen fylle sin oppgave innen vår Orden ”
Jeg spurte innledningsvis om vårt Ordensarbeide er en hobby? Svaret er JA. Men det å være
en Ordensbroder er ikke det samme som å være med i en forening. En Ordensbroder er med i
et forpliktende Ordensbroderskap hvor alle Riddere har godtatt deg og vist deg sin tillit og
ønsket deg som en Broder i gode og onde dager.
Broderskapet er en perle av det rene edle gull, heter det i vår Ordenssang, gitt av vår egen
Losjebroder Hjalmar Larsen. Trygghet og godt vennskap mellom Brødrene, hvor gjensidig
respekt, toleranse, tillit og ærlighet skal her stå sentralt. Vi skal på kristent etisk grunnlag
hjelpe Brødrene til en personlighetsutvikling på det åndelige plan, gjennom karakterdannelse
og moralsk oppdragelse, gjennom studier og sosialt samvær. Brødre må i tanker, ord og
gjerninger bidra til styrking av de grunnleggende moralnormer og holdninger i samfunnet.
Omgås med vennlige ord og gode handlinger.
Hvis vi selv er villige, har vi alltid noen som står oss nær når det blåser som verst. Spør ikke
hva Losjen kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Losjen. Vis toleranse, tålmodighet,
respekt og åpenhet for medbrødre, vis Broderlig kjærlighet og enighet. Bidra til utbredelse av
Ordenen gjennom å være et godt eksempel for medmennesker, slik at Ordenens anseelse
styrkes. La vårt Broderskap være et lys for andre og en styrke i vårt daglige liv, slik at vårt
æresord ikke kommer i vanry og medmenneskers tillit til oss selv og vår Orden tapes.
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Vi er forpliktet til å hjelpe vår neste.” Ikke si det, men gjør det” var Fritjof Nansen sitt
valgspråk. Det kan også være vårt. Vi hører ofte at helsepersonell etterlyser tid til ”Den gode
samtale ” Mange kan trenge en god samtale, ikke bare syke og eldre, men også vi
Losjebrødre. Så la oss ta tid til en god samtale og bruk mer tid på familie og venner.
Mange mennesker står alene, men vi som er Ordensbrødre er privilegerte. Vi har alltid noen
som står oss nær, for vårt vennskap er unikt. Vi har gitt vårt Troskapsløfte, men har vi holdt
hva vi lovet? Spørsmålet når kanskje noen med glede, andre må tenke etter. Troskapsløfte
gjelder ikke bare innen vår egen Losje, men i hele Ordenen R.H.K. Betyr dette at jeg ikke kan
være uenig i saker som kommer fra Losjens Råd, Riksrådet etter saker som er vedtatt på et
Riksting? Nei, selvfølgelig ikke. En er ikke fratatt retten til å ha egne meninger. Men som
ellers i samfunnet, må man bøye seg for flertallet. Har du lyst til å si noe på våre møter, enten
inne i Ridderhallen eller under taffelet, så er mitt råd. Reis deg og si din mening med dine
egne ord. Om du skulle uttrykke deg litt klosset, så gjør det ingen ting. Dine Brødre lytter med
oppmerksomhet og forståelse.
Som avslutning på disse mine tanker vil jeg sende med noen vers av vår avdøde Broder Arild
Gunnerød fra Losje XIII Hønefoss:
”Kjære Broder”
Kjære Broder, kan du låne meg smilet ditt nå?
Da blir min himmel både skyfri, klar og blå.
Når smilet blir borte blir dagene og nettene så tunge.
Det blir mer besværlig å leve for eldre og unge.
Kjære Broder, kan du låne meg handa di nå?
Du har så mye å gi når livet mitt har gått i stå.
Din hjertevarme hånd får mitt hjerte til å beve.
Jeg blir lykkelig og glad, jeg får sånn lyst til å leve.
Kjære Broder, kan du låne meg foten din nå.?
Da blir min vandring i mørket lettere å gå.
Med din hånd i min fornemmer jeg å gå i dine sko.
På veien mot lystet ser jeg det jeg før i livet ikke forsto.
Kjære Broder, kan du låne meg tankene dine nå?
Losjens høye mål og mening blir mye bedre å forstå.
Når vi deler våre gode tanker i sorgen og gleden,
og gir det beste av oss selv, da styrker vi Broderkjeden.

Fargesymbolikk: Rød
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Rødfarger i naturen
I regnbuen er rødt det ytterste av fargebåndene. Lys med bølgelengder lengre enn 730 nm er
varmestråling, den er usynlig og kalles infrarød stråling. Rød farge i naturen kan markere
både fare og giftighet, men også en signalfarge for å tiltrekke seg oppmerksomhet, brukt av
både planter og dyr, eller for å vise at frukter og annet er modne. Rød hud og rødme er et
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synlig, fysisk tegn på ulike typer sårhet, sykdom og følelsesforandringer, for eksempel flauhet
og opphisselse.
Rødfarger i kultur, symbolikk og fargepsykologi
Den energiske og intense rødfargen vekker sterke følelser og tiltrekker seg oppmerksomhet,
og rødt har derfor i forskjellige toner og nyanser vært den viktigste fargen i menneskene
kultur. Rødt har blitt brukt både som estetisk virkemiddel, signalfarge og symbol med ulik
betydning. Rødt har særlig stått for kjærlighet, kraft, energi, mot og vilje, men også for
aggresjon, sinne, strid og krig. Fra gammelt av var rødt dessuten ensbetydende med rikdom og
luksus, fordi fargestoffene var så kostbare. Dyprødt betegner erotikk, rose står for romantikk,
burgunder gir signaler om intimitet, mens den julerøde fargen står for aktivitet og glede.
Alle farger påvirker sinnet, og i moderne fargpsykologi spiller rødt en særlig rolle. Kraftige
røde toner kan gi energi, stimulere til aktivitet og hisse til sterke følelser. Fargen virker både
varm, nær og positiv, men også aggressiv og sint og kan varsle fare og kamp.
Krig og kjærlighet
Rød regnes i dag som lidenskapens og kjærlighetens farge, men symboliserer også sterke
følelser som opphisselse og sinne. Vanlige språklige vendinger er «å se rødt» eller at noe
virker som «en rød klut», et begrep som stammer fra tyrefekting, en både blodig og
temperamentsfull aktivitet. Rød var opprinnelig krigens farge, og fordi planeten Mars virker
rød, ble den knyttet til krigsguden Mars. Det er kun i nyere tid at rødt har blitt forbundet med
kjærlighet. Fra gammelt av var det grønn som var fruktbarhetsfargen, og dermed også
kjærlighetsfargen.
Rød i litteratur og kunst
Rødfargen og ordet rødt har blitt svært flittig brukt i litteratur, kunst og andre kulturuttrykk,
både som navn, for eksempel Rødhette, Den røde pimpernell, Rødøye, Röda rummet, Rød
oktober, Den røde plass og Lady in Red, samt som gjennomgangstema og viktig bestanddel,
for eksempel i filmen Rød.
Signalfarge
Rød er en av de fargene som blir lettest registrert av øyet. Den blir derfor brukt som
signalfarge for å vekke oppmerksomhet, ofte med betydning «nød», «fare», «stopp», «brann»
eller «forbud». Eksempler på dette er tegnet for Røde Kors, bruken av rødt på
brannslukningsapparater, nødbremser, trafikkskilt og trafikklys.
Heraldikk
Rød er en av heraldikkens sterkt begrensede antall farger. De alminnelige fargene i
heraldikken er rødt, blått, svart og grønt, unntaksvis purpur og såkalt «naturfarge». Alle
våpenskjold skal ha minst én av disse fargene. Rød farge er derfor mye brukt som
bakgrunnsfarge og på figurer i våpenskjold, både i Norge og i andre land, så vel i vår tid som i
tidligere tider. Blant annet er det rødt i Norges riksvåpen, konge huset Oldenburgs
slektsvåpen, Den norske kirkes våpen, Østfolds fylkesvåpen, Bodøs kommunevåpen,
Skottlands våpen og mange flere. Rød farge kan være brukt i våpenskjold bare av praktiske og
estetiske grunner. Men rødt har også vært brukt med forskjellige betydninger og symbolikk. I
tysktalende områder har noen fyrstevåpen et eget helt rødt felt uten figurer, kalt
«Regalienfeld» som en form for «kongefarge». I fagmessige beskrivelser av våpenskjold
(såkalte blasoneringer), brukes bare den enkle fargebetegnelsen rød uten å angi nyanser av
rødt. I avbildninger av rødfarge i våpenskjold skal fargen være så klar og tydelig som mulig,
uten nyanser som mørke- eller lyserødt, rosa eller annet.
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Politikk
I moderne tid er bruk av rød farge i politikken ofte symbol på kommunisme og sosialisme.
Rødt kan vise til proletariatets blod og mane til kamp og revolusjon. Andre har hevdet at den
politiske venstresidas bruk av rødfarge henger sammen med de politiske betegnelsene høyre
og venstre, som stammer fra hvordan partigrupperingene var plassert i den franske
nasjonalforsamlinga etter Den franske revolusjonen i 1789. Der satt de kongetro til høyre for
presidentstolen, og ble kalt «la droite», de vil si «til høyre», mens de radikale satt til venstre
(la gauche). Denne plasseringa fortsatte seinere i det franske kammeret og samsvarte med
fargene på landets tricolor-flagg. Det finnes et utall politiske begreper som inneholder ordet
rød, for eksempel partiet Rødt, rødstrømpe, Maos lille røde og slagordet «bedre rød enn død».
Venstresidas politiske motstandere har betegnet den som «den røde fare».
I USA er rødt republikanernes farge.
Liturgi
Den eldste drakten i kirkens liturgi var hvit, men da silke ble tatt i bruk på 1100-tallet, ble det
innført egne regler om bruk av farger. I store deler av middelalderen var imildertid rødt,
blodets, kjærlighetens og ildens farge, den sentrale liturgiske fargen som skulle minne om den
trenige Gud og hans kjærlighet til menneskene. Fra omkring 1200 ble det vedtatt at kirkeåret
skulle symboliseres med hovedfargene hvitt, rødt, fiolett og grønt - som kom til å stå for
henholdsvis glede og renhet, kjærlighet og Jesu blod, bot og ettertanke samt gjenoppstandelse.
Varm rød er også blitt julens farge.
KJÆRLIGHET FRA GUD
Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn, i dens dype grunn gjemmes livets edelsten.
Kjærlighet fra Gud, som en yndig brud kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med.
Kjærlighet fra Gud er det store bud, er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet, og du har Guds fred, for Gud selv er kjærlighet.

Spørsmål til ettertanke
1. Riddereden
- hvilke tanker gjør du deg om betydningen av det å fremme Ordenens edle prinsipper?
-I 1. Og 2. Grad avla du troskapsløfter til Ordenen. Nå har du avlagt en Riddered.
Riddereden sies å forsegle den pakt som er opprettet mellom deg og Ordenen. Pakten er en
livsvarig pakt. Hva mener du denne pakten innebærer?
2. Ridderslaget og Ridderdrakten
- Hvilke forpliktelser mener du det følger med Ridderslaget og Ridderdrakten?
- Hva betyr egentlig – å være trofast – å være rettskaffen – å være sann – i praksis?
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- Hva skal Ridderdrakten minne deg om?
3. De tre hoveddyder
- Hva er Symbolet for de tre hoveddyder og hvilke er de?
- Hvorfor er de tre Hoveddyder viktige for en Ridder i Ordenen RHK?
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Andre studiebolk
Kronen som symbol
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ordet Krone stammer fra det latinske ordet ”Corona”, og er en ringformet hodepryd, ofte
utformet med oppstående takker eller bøyler. Kronen er utviklet av kransen og diademet,
egentlig et bånd som ble bundet rundt hodet. Kronen tjente opprinnelig som smykke, men
kom tidlig i bruk som maktsymbol, først i Orienten, senere i Europa. Som verdighetstegn
brukes kronen nå bare av regjerende fyrster, høyadel og konglige, men bare ved meget
høytidlige seremonier. Den ringformede formen fanger også opp den uendelige sirkelens
symbolverdi. Konf. 2. Grads symbol. De stråleliknende takkene på kronen leder tanken hen på
solens stråler, og de er også derfor som oftest laget av ”solmetallet” gull. Kronen kjennetegner
derfor ikke bare ”Maiestas Domini”, Herrens majestet, men også det høyeste eksistensnivå
noen kan oppnå. Kronen har derfor blitt benyttet som symbol for makt og verdighet i flere
tusen år.
Kongekrone
En kongekrone er dels en virkelig krone, dels et symbol i
form av en grafisk figur. Metallkronen, den virkelige
kongekronen, blir satt på kongens hode under en
kroningsseremoni, den er fremme ved en signingsseremoni
eller ved begravelser. I Norge oppbevares en slik krone fra
unionstiden med Sverige, mens kronen som ble brukt i
dansketiden er i København. Det finnes tilsvarende, gjerne
noe mindre kroner for dronninger som er gift med konger.
Begge kronetyper har en kronring av gull besatt med juveler,
det er juvelbesatte bøyler fra ringen opp og inn mot et
toppunkt og der er det et lite rikseple med øverst et kors. Inne
i kronene er det en hette eller pull av tøy som er purpurfarget,
rødt eller blått.
Kongekronen som symbol brukes for å vise kongen som statsoverhode, bl.a. som kjennetegn
på trykksaker. Kongekronen markerer at det er en konge eller noen på hans vegne som
opptrer.
Kongekroner i sterkt stilisert form inngår gjerne i
europeiske lands kongelige monogrammer, heraldiske
kongevåpen og riksvåpen. I norsk kommunal heraldikk
er konger symbolisert i middelalderens kroneformer,
dvs en kronring med blader og/eller spisser som
stikker opp, for eksempel i Vestfolds og Holes våpen.
Kongekroner brukes som dekorativt element, såvel på
steder og stoler der konger kan befinne seg f.eks. ved
åpningen av Stortinget, som i allegorier, folkekunst og
brukskunst.
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Betegnelsen regaliekrone blir noen ganger brukt om den stiliserte kronen som står over
initialen (forbokstaven) i den norske kongens monogram. Det er enkelte små forskjeller i
detaljene i de monogramkronene som er brukt av de siste tre kongene. Disse "regaliekronene"
skiller seg også litt fra kronetypene på skjoldet i riksvåpenet slik det vanligvis blir brukt av
statsmyndighetene. En skal imidlertid ha et trenet øye - eller se ganske nøye på disse
kronetypene - for å finne forskjellene.
Historie
Fra de tidligste tider kjenner man kroner som så ut som utsmykkede diademer. De ble noen
ganger båret utenpå et annet hodeplagg, for eksempel en turban. De var ofte av edelt metall og
kunne ha innsatt edelstener. Tidlig kjenner man også kroner som var utformet med spisser så
de skulle ligne en strålekrans, det man kaller takkekroner.
I Egypt bar farao en meget spesiell hodebekledning som lignet på en høy smalnende hatt.
Kongene i det øvre Egypt hadde en krone som var hvit og så ut som en hatt med en knopp på
toppen, og den var antagelig laget av lin. Kongene i det nedre Egypt bar en krone som så ut
som et rødt diadem med en høy spiss bak, antagelig av tre. Kongene som regjerte over hele
Egypt bar den såkalte dobbeltkrone som så ut som en sammensetning av disse to; den bestod
av den sistnevnte utenpå den førstnevnte. Foran på kronen var det en utsmykning av gull,
gjerne i form av en liten slange. Også variasjoner over denne hodebekledningen er avbildet,
som kroner med høye fjær på. Kongen kunne også bære et utsmykket hodeklede. I krig bar
han en utsmykket hjelm.
Assyriske og babylonske konger bar en slags tiara. Dette hodeplagget lignet en fez, men var
høyere. Det var laget av lin, eller muligens også av tre eller et metall. Kronen kunne ha
broderier eller andre ornamenter på seg, i noen tilfelle små horn.
Keisere i Romerriket bar vanligvis en krans av blader, i likhet med andre embedsmenn i riket.
På et senere tidspunkt avbildes noen av dem med takkekroner.
Fra middelalderen har europeiske regenter brukt mange forskjellige slags kroner, som
bøylekroner og andre lukkede kroner. De har bøyler eller en flate som krummer seg og møtes
på toppen, der det er en form for utsmykning, vanligvis en kule med et kors på.
Forskjellige andre typer er også kjent. I det østlige Asia har regenter ofte båret kroner som er
høye og spisse. Noen steder har regenter også brukt en hel hjelm som krone.
I nyere tid har man i flere land gått fullstendig bort i fra å bruke kroner og andre regalier.
Kong Haakon VII og dronning Maud var de siste kongelige i Norge som bar krone. I
forbindelse med endringen av grunnloven hvor kroningen ble avskaffet, sluttet de kongelige i
Norge å bruke kroner. Kong Olav V og Harald V har derfor ikke båret krone. Noe lignende
har vært tilfelle i flere andre land. Men noen steder brukes fortsatt de kongelige regaliene.
Den britiske kongefamilien hører til dem som fortsatt bruker kroner ved visse anledninger.

Kronen i vår Orden
Kronen som symbol, er selve symbolet på Gud, eller som vi i vår orden sier: Den Høye
Styrelse. Under åpningsseremonien sier Drott, som selv representerer Kronen: Kronen
symboliserer Den Livets Krone, som er det mål som alle der tror på De Evige Sannheter,
streber etter å nå frem til.
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Dette gjentar seg under opptakelsen, hvor Drott forklarer symbolet: ”Broder------, jeg skal nu
minne deg om at du ved vårt alter, i nærvær av trofaste medbrødre har avlagt din Riddered, og
bekreftet ditt Troskapsløfte til Ordenen Ridder av Det Hvite Kors, liksom du i dag har avlagt
nye løfter. Den Kronen hvorpå du la dine hender, er Symbolet for 3. Grad av vår Orden.
Kronen betegner Den Livets Krone, som er det mål som alle der tror på De Evige Sannheter,
streber etter å nå frem til. Kronen som Drott bærer på sitt bryst, skal minne deg om at du skal
vise respekt for dens bærer, billige hans rettskafne handlinger og adlyde hans lovlige
befalinger i Losjen.”

Spyd
Spyd er fellesbenevnelse på kaste- eller støtvåpen, som vanligvis består av et treskaft med en
odd av ben, stein eller metall festet til den ene siden. Den enkleste typen er uten odd, med
skaftenden tilspisset og herdet av ild, og har i historisk tid forekommet blant de innfødte på
Tasmania og i den sørlige del av Baja Califiornia. Spyd med fangline festet til en løs påsatt
odd er vanlige til fangst av pattedyr som lever i vann (harpun), mens fiskespyd ofte er forsynt
med to eller flere odder. Spydet kan spores tilbake til
eldre steinalder, og er kanskje det eldste våpen
menneskene har laget, og benyttes ennå som jakt og
krigsvåpen hos folkegrupper hvor gevær ennå ikke er
kommet i vanlig bruk. Dvs. at det var i fullt bruk inntil
kruttvåpen ble vanlig. Det fantes ulike former verden
over, og spydet har gitt opphav til lanse, bajonett og
harpun.
I dag har bruken blitt overført til idretten gjennom
friidrettsøvelsen spydkast.
Menn med middelalderspyd under en
festival i Tyskland.
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Oppbygging

Forhistorisk spyd (øverst) fra Colorado.

Et spyd kan ha en eller to deler. Den enkleste formen er
en stav som er spisset i den i ene enden. Slike spyd er
gjerne av tre eller metall. Trespyd av denne typen er
enkle å lage av lett tilgjengelig materiale. Rene
metallspyd krever mer ressurser, men er også sterkere.
Andre spyd har spiss i et annet materiale enn skaftet,
f.eks. bein, flint eller metall som jern, bronse eller stål.
Slike spyd har en mer effektiv materialbruk enn f.eks. et
sverd. Spyd kan også være utstyrt med håndtak.

Spyd i kulturen
Det mektige spydet er blitt brukt som symbol på makt, særlig
krigsmakt, og manndom. Det har også blitt i navn, som Geir.
Det finnes spyd i mange slekts- og riksvåpen, og pilen i
symbolet for guden Mars, som i dag blir brukt til å symbolisere
hankjønn, er et stilisert spyd.
Flere guder har spyd som sine våpen. I norrøn mytologi hadde
herskerguden Odin et askespyd som het Gungne, mens den
greske krigsgudinnen Athene ofte ble fremstilt med et spyd i
hånden.
Pilen i symbolet for Mars og
hannkjønn er et stilisert spyd.

Spydet i vår Orden
Spydet vi ser i vår Orden er Drotts våpen. Som nevnt hadde Odin spydet ”Gungne”, likså
som det også skal vise vår Ordens Drott og hans ”makt”. Derimot skal ikke våre våpen
benyttes som et maktsymbol, men mer som et symbol som skal verne om brødrene.
Gjennom vår vandring fra 1. Grad, hvor Gradsvåpenet var et sverd, som ble brukt i fremste
linje. 2. Grads våpen var en Stridsøks, som nådde over 1.grads våpen, og derav skulle
forsvare de i denne grad. 3. grads våpen, et Spyd, når over begge de andre, og skal derfor
symbolisere 3.grads verning av 1. og 2. Grads brødre.
Spydet i vår Orden er også et attributt til Jesu lidelseshistorie, og det skal derfor også minne
oss om de personlige offer og lidelser vi med tapperhet bør tåle, for å oppnå veien til Livets
Krone.
Husk Brødre at våre våpen skal symbolisere de åndelige våpen. La derfor Spydet minne oss
om at vår Høye Drotts ord og handlinger alltid har et mål. Og gjennom tanker, meninger og
drøftinger med sitt Råd og Brødre treffer sine mål med sine gjennomtenkte valg.

Dualisme
Dualisme betyr “tofoldighetslære”. Dualisme bygger på det filosofiske eller religiøse
synspunkt, at det fra begynnelsen finnes to grunnprinsipper – godt og ondt – ånd og stoff kropp og sjel – Gud og satan. Den kristne teologi er dualistisk.
Esoterisk egyptologi: De gamle egyptere satte et hvert prinsipp i relasjon til det motsatte eller
komplementære prinsipp. Begrepet ”dualitet” anvendes i forbindelse med enhver ide i
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forsøket på å nå til erkjennelse av naturens iboende balanse eller symmetri. Men dualitetens
metafor er ikke minst innbygget i den store Horus - Seth myte. De to gudene – Horus og Seth
– representerer på et nivå en bestemt polarisering i det fysiske univers: Utvikling og
krystallisering – eller bevegelse oppad mot Himmelen (mot større åndelighet) kontra
bevegelsen nedad mot jorden (mot større materialisme). I mytene vises de to guddommer i
konstant konflikt og fiendskap. De konkurrerer om retten til Egypts trone ved å tilintetgjøre
hverandres besittelser, og de kaster seg ut i en innbitt kamp av kosmiske proporsjoner, som
influerer på både Egypts land og freden i himmelen. Men i den egyptiske verdensorden er
eliminering et viktig element i disse motstridende krefter. Mange guddommer symboliserer
dette fenomen, når de blandes med hverandre eller, når deres natur forenes i en syntese. En
slik guddom er Nubti, som legemliggjør Horus og Seth i en menneskeskikkelse med to hoder.
Nubti er en metafor, som viser Horus - bevisstheten, som har eliminert de motstridende
krefter og handlinger gjennom syntese.
Dualisme i filosofien
Her læres at verden kan deles inn i to forskjellige sfærer som er vesensforskjellige, men som
begge eksisterer og /eller er likeverdige. Den mest vanlige bruk av betegnelsen dualisme er i
kropp - sjel diskusjonen, hvor det står for det synspunkt at kroppen og sjelen er to
fundamentalt forskjellige substanser som eksisterer hver for seg. En annen form for dualisme,
som ikke er helt identisk med dette, kan være mellom almenbegrepet og fenomenet.
Rene Descartes (1596 – 1650) er ofte kritisert for å ha grunnfestet en dualisme i mellom
sjelen (res cogitans) og tingen (res extensa). En tankegang som nyere tenkere har hatt
vanskelig for å akseptere.

Dualisme i religionen
I teologien er dualisme en lære som tenker seg at verden er skapt og styres av to motstridende
krefter. Det kan handle om en konflikt på liv og død, som i oldtidens persiske (iranske)
religioner, eller konflikt mellom det gode og onde.
Yin og Yang
I Østens filosofi er taoismen et eksempel på en dualisme, som
fortrinnsvis er av verdimessig (aksiologisk) og ikke
værensmessig (ontologisk) art. I taoismen er verden oppdelt i
likeverdige momenter, som henholdsvis kan kategoriseres som
Yin og yang. Oppdelingen er imidlertid ikke reell, men skyldes
kun vår utilstrekkelige erkjennelsesevne: Yin og yang er i
virkeligheten uatskillelige deler av en helhet, som i seg selv
ligger utenfor språkets grenser.
Yin er her det jordiske, yang det himmelske prinsipp. De
symboliserer to motsatte, komplementære prinsipper som
kald – varm, mørk – lys, passiv – aktiv og så videre. Overgangen mellom yin og yang er ikke
skarp, men flytende. For eksempel kan man i filosofien beskrive sommer som full yang, høst
som overgang fra yang til yin, vinter som full yin og vår som overgang fra yin til yang. Yang
og yin sees på som krefter som skal utfylle hverandre. Ubalanse mellom kreftene kan oppstå.
Yin karakteriseres ofte som en kinesisk drage, og yang som en tiger.
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Den ytre sirkel betyr "alt" mens det sort og hvite innenfor sirkelen representerer samspillet
mellom 2 krefter kalt "yin" (sort) og "yang" (hvit) De kan ikke eksistere uten hverandre. De er
ikke helt sort og hvite, akkurat som at ting i livet ikke er helt sort eller hvitt.

DÄR ROSOR ALDRIG DÖR
Till en stad jag är på vandring, synden där är utanför.
Livets träd står där i blomning, där som rosor aldrig dör.
Ref:
Där skall rosor aldrig falna, ingen frostnatt dem forstör.
Till en stad jag är på vandring, dit där rosor aldrig dör.
Svårigheter här vi möta. Satans snaror här forför.
Inga frestelser i staden, där som rosor aldrig dör
Ref:
Där skall rosor……
Nära, kära är hos Jesus, skaror sjunger nu i kör.
Väntar på at jag skall komma, dit där rosor aldrig dör.
Ref:
Där skall rosor……

Spørsmål til ettertanke
1. 3. Grads våpen
- Hvilken symbolikk ser du i 3. Grads våpen?
- Hva skal dette våpen minne deg om?
2. 3. Grads symbol
- Hvilket mål er det symbolet peker hen til?
- Hvorledes kan vi nærme oss dette målet?
- Hvilken sammenheng ser du mellom symbolene for 1. og 2. Grad og 3. Grad?
3. Kloppen
- Kloppen er et dualistisk symbol, hvilken symbolsk betydning ser du i vandringen over
kloppen?
- Finner vi kloppen igjen som symbolikk i andre sammenheng?
4. Dualisme
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- Som vi har hørt er Kloppen et dualistisk symbol. Yin og Yang er som vi har lest også et
dualistisk symbol. Hvis du forbinder dette symbolet med et menneskes utvikling på det
personlige planet, hvordan vil du da tolke det?
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Tredje studiebolk
Tempelherrene og Jaques De Molay
Ingen vet sikkert når grunnlaget til esoteriske ordener startet, kanskje 4-6000 år før vår
tidsregning begynte. Det antas at de fleste esoteriske ordener har et felles utspring, og etter
hvert flere tangeringspunkter opp gjennom århundrene. En gruppe munker fra et kloster i
Calabria reiste til Vouvre-skogene som er i grenseområdene mellom Frankrike og Belgia.
Hertuginne Mathilde de Toscane var nå besitter av dette området. Hun ga land, og folk til å
bygge et kloster til munkene fra Calabria - Klosteret i Orval. Etter 38 års aktivt arbeid var alle
munkene like plutselig borte som de var kommet. I 1118 var disse munkene med og stiftet
Tempelherreordenen.
Tempelherrenes første ordensregler ble skapt i 1117, og i 1118 ble Tempelherreordenen
formelt opprettet, og deres endelige ordensregler ble gitt dem i 1128 /29. Disse ordensregler
ble praktisert helt frem til 1314 i sin opprinnelige form. Grunninnholdet i ordensreglene ble
for all tid stående, men innholdet for øvrig ble videre utbygget og tilpasset samfunnsforhold
opp gjennom årene helt frem til 1600-tallet.
Tempelherreordenens ritualer ble best tatt i vare av de Tempelherrer og Tempelriddere som
klarte å flykte til Skottland. "The ancient and accepte Schottich Rite of Killwinning
Heredom," anses for å være de eksisterende ritualer som er nærmest Tempelherreordenens
ritualer og ordensregler. Også Ordo Cristi i Portugal ble tuftet på Tempelherrenes
ordensregler. I følge den frankiske historiker Guillaume de Tyre ble Tempelherreordenen
(Templarii milites Christi militia templi pauperes commilitones templi Salomonis equites
templi) som var det fulle latinske navn, stiftet i 1118. De flyttet inn i palasset til kongen av
Jerusalem. Offisielt skulle de beskytte pilegrimene til og fra Jerusalem, og de gjorde nok det
også, men i ettertids skrifter ser man at de egentlige grunnene var å beskytte kongen, vokte
over den hellige grav, finne en hellig skatt og føre denne til Frankrike.
Dokumenter fra Vatikanet, de såkalte inkvisisjonsprotokoller beskriver følgende: Pave Gregor
var med sitt keltiske opphav betatt av en gresk legende og skriftene til Druidenes Sire, St.
Colomban om at arven til det hellige lands trone befant seg i Aquitaniens (nåværende Syd- og
Midtfrankrike) kongeslekter. Han satte seg som mål å vinne tilbake det hellige land og
Jerusalems trone fra "det Islamske åk".
Fra hele Europa kom sønner av adelsfamiliene for å melde seg inn i ordenens rekker og det
kom store gaver i form av penger, gods og jordeiendommer. Når en mann trådte inn i ordenen
var han tvunget til å overdra alt han eide til Ordenen. Med en slik politikk var det ikke
forbausende at Tempelherrenes orden blomstret og etter hvert fikk betydelige eiendommer i
Frankrike, England, Skottland, Flandern, Spania, Tyskland, Sveits og Palestina.
I 1146 begynte Tempelherrene å bruke kors med skrå kanter. Mantovakorset. I løpet av de
neste hundre år styrket Tempelherrene sin posisjon og var deltagende i diplomatisk aktivitet
på høyt plan.
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Da Stormester Molay og ca 60 av hans fremste riddere kom tilbake til Paris på 1300-tallet
etter invitasjon fra Paven, ble de anholdte Tempelherrer
stilt for retten og mange ble underkastet tortur. De kjempet
ikke imot, men lik martyrer lot de seg nedkjempe for en sak
de trodde på. (dette minner om Katharenes Parfaits)
Mange av Tempelherrene ble torturert og brent på bålet,
men sannsynlig vis ble klarte mange flere å rømme eller
stikke seg bort. Ved en bannbulle oppløste Paven ordenen i
1312. I mars 1314 ble Stormester Jacques de Molay og
Proceptor for Normandie, Geoffroi de Chamy brent på
bålet "under sakte ild" som det heter.
Med denne henrettelsen gikk Tempelherreordenen "under
jorda" og tilsynelatende bort fra den historiske scene.
Ordenen holdt ikke opp å eksistere! Flere engelske og
franske riddere dro til York og Killwinning i Skottland hvor Henrettelsen av Jacques de Molay og
de ble mottatt av Tempelherreordenen som ble opprettet der Geoffroi de Chamy
midt på 1100-tallet. På 1700-tallet dukket det opp flere forskjellige hemmelige og
halvhemmelige broderskap som nedstammet fra Tempelherrene. Det vil si at det var
Tempelherreordenen som hadde dukket opp igjen med andre navn. Ett eksempel er den
Portugisiske orden - Ordo Christi (Kristusordenen) som var en ren Tempelherreorden med og
for flyktede Tempelherrer, beskyttet av den Portugisiske kongen. Ved flere Frimurerordener
og andre ordener i Amerika, England, Skottland og ellers i Europa finner man fortsatt
systemer med både Tempelherregrad og Rosenkorsgrad, og ritualer forøvrig som stammer fra
Tempelherreordenen.
Mellom 1600 og 1800 tallet dukket Tempelherreordenen opp igjen flere steder i Europa og
rotfestet seg også i Amerika blant tilflyttede franskmenn og senere blant forskjellige andre
immigranter. Mange kirker og borger ble bygget av Tempelherrene og Cistersienserne og de
hadde en sterk tilknytning til grevskaper i Frankrike, og til Jerusalem. Også i Sverige og
Norge finner vi kirker, kirkeruiner og klosterruiner etter denne aktive kirke- og
klosterbyggingen. De ble alle bygd etter samme prinsipp, og ble således lett å kjenne igjen på
deres form og beliggenhet. - I denne anledning er det på sin plass å nevne at Biskop Eskild av
Lund var en god venn av Bernhard av Clairvaux og samtidig var disse omgangsvenner med
Bertrand Blanchefort, den fjerde Stormester av Tempelherreordenen. Disse sto bak
oppbyggingen av rundkirkene på Bornholm og mange klostre og borger i østersjøområdet.
Utviklingen av ridderordenene og Frimurerordener har sjelden skjedd etter en planlagt og klar
linje. Det har gjennom alle tider vært en vandring fra land til land og mellom ulike kulturer.
Utviklingen har ikke skjedd på tross av kriger og ufred i Europa og Amerika, men kanskje
heller som en følge av dette. Alle seriøse ordner har en ideologi og gjerne også nedfelt i sine
lover at de både skal være lojale og tro mot landets lover og landets øverste ledelse. I vår
moderne ordensverden kjennes ikke Tempelherreordenen som en egen fungerende orden, slik
den var, men det finnes en (kanskje flere) ordener som kaller seg Tempelherreordenen, og
som har deler av Tempelherreordenens ritualer. Tempelherreordenens ritualer og mange
funksjoner eksisterer gjennom noen av de større verdensordener.
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Skriftstedet for 3. Grad – 1. Kongebok, 5. Vers
1 Kongen i Tyrus Hiram sendte sine tjenere til Salomo, da han hadde fått høre at han var blitt
salvet til konge i sin fars sted; for Hiram hadde alltid vært en venn av David. 2 Og Salomo
sendte bud til Hiram og lot si: 3 Du vet at min far David ikke kunde bygge et hus for Herrens,
sin Guds navn for de krigers skyld hvormed de hadde omringet ham, inntil Herren la dem
under hans føtter. 4 Men nu har Herren min Gud gitt mig ro rundt omkring; det finnes ingen
motstandere, og ingen ulykker truer. 5 Derfor tenker jeg nu på å bygge et hus for Herrens, min
Guds navn, således som Herren sa da han talte således til min far David: Din sønn, som jeg vil
sette på din trone i ditt sted, han skal bygge huset for mitt navn. 6 Så byd nu at de skal hugge
sedrer for mig på Libanon, så skal mine tjenere være med dine tjenere, og lønnen til dine
tjenere vil jeg gi dig efter som du selv bestemmer; for du vet at det ikke finnes nogen blandt
oss som skjønner sig så godt på å hugge trær som sidonierne.
7 Da Hiram mottok dette budskap fra Salomo, blev
han meget glad, og han sa: Lovet være Herren i
dag, som har gitt David en vis sønn og satt ham
over dette store folk! 8 Og Hiram sendte bud til
Salomo og lot si: Jeg har mottatt det budskap du
har sendt mig; jeg skal i alle måter gjøre som du
ønsker med sedertrærne og cypresstrærne. 9 Mine
tjenere skal føre dem fra Libanon ned til havet, og
jeg vil la dem legge i flåter på havet og føre til det
sted du vil sende mig bud om, og la dem ta fra
hverandre der, og så lar du dem hente. Men så må
du gjøre det jeg ønsker, og la mig få fødevarer til
mitt hus. 10 Og Hiram lot Salomo få sedertrær og
cypresstrær, så meget som han ønsket. 11 Og
Hiram og Kong Salomo.
Salomo gav Hiram tyve tusen kor hvete til føde for
hans hus og tyve kor olje av støtte oliven; så meget gav Salomo Hiram år efter år. 12 Herren
gav Salomo visdom, således som han hadde lovt ham; og det var fred mellem Hiram og
Salomo, og de gjorde en pakt med hverandre.
13 Og kong Salomo uttok pliktarbeidere av hele Israel, og pliktarbeiderne var tretti tusen
mann. 14 Dem sendte han skiftevis til Libanon, ti tusen om måneden; en måned var de på
Libanon og to måneder hjemme. Adoniram hadde oppsyn med pliktarbeiderne. 15 Salomo
hadde sytti tusen bærere og åtti tusen steinhuggere på fjellene, 16 foruten arbeidsformennene,
som var tre tusen og tre hundre i tallet; de rådet over de folk som utførte arbeidet. 17 Og
kongen bød at de skulle bryte store og kostbare steiner, så grunnvollen til huset kunde legges
ned med huggen stein. 18 Og Salomos bygningsmenn og Hirams bygningsmenn og
giblittene* hugg dem til og gjorde i stand både stokkene og steinene som huset skulle bygges
av.

Om dette skriftstedet
Dette kapittel i 1. Kongebok omhandler Salomon, som sender bud til Hiram, kongen i Tyrus,
for å få tømmer til bygging av et tempel. Hiram lover med glede å tjene Salomo med dette.
De gjør en pakt med hverandre. Salomo setter mange tusen mann til å skaffe tømmer og
steiner til byggingen av templet.
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For øvrig handler 1. Kongebok om Salomos liv, lederskap og visdom. Salomos bragder som
for eksempel prakten ved tempelet han bygger i Jerusalem. Etter som tiden går, blir hans
nidkjærlighet for Gud, mindre og mindre. Han lar seg etter hvert påvirke av de hedenske
hustruene han tar inn til seg. Etter hvert får Salomo et delt hjerte, og hans kongedømme blir
også delt.
Første Kongebok følger historien til de to rikene med hver sine konger. Det nordre
kongedømme gjorde opprør, og ble dannet, og tok da navnet Israel. Mens det sørlige
kongedømme, som holdt seg trofast til Guds bud, og Davids hus, tok navnet Judah.
Kongeboken følger disse to landene de neste hundre år med hver sine konger.
Hva er budskapet?
Budskapet i Kongebøkene er like aktuelle i dag som den dag det ble skrevet. Gud har fortsatt
kontrollen. Landene, folkeslagene, lederne og personene som følger Guds bud, og ønsker å
leve etter Hans ord, vil høste fordelene ved å leve nær Ham. Dem som nekter å lyde Guds
ord, vil oppleve Guds disiplin. På tross av at menneskene er syndefulle, tilgir Gud med stor
nåde, alle som omvender seg til Ham.

SARASTROS BØNN FOR TAMINO OG TAMINA
Fra Mozart: Tryllefløyten
Å, Isis og Osiris!
Skjenk dette nye par visdommens ånd!
Led dem styrket med tålmodighet på deres vandring,
og la dem frykte prøvene de skal gjennomgå!
Skulle de likevel dø på vandringen,
belønn deres dydige, tapre innsats ved å motta dem i gudenes bolig!
Du solers sol fra Betlehem, ha takk og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem og fra ditt paradis.

Spørsmål til ettertanke
1. Repene og Passet.
- Hva symboliserer repene?
- Hvordan oppfatter du situasjonen med passet?
- Hvilken hensikt har passet?
2. Urnen
- Hvilken funksjon og symbolikk har Urnen?
- Hvorfor må Ridderen selv legge sitt pass i Urnen?
- Når inntrer det endringer i Urnens innhold og hvorfor?
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- Hvordan gjennomføres en Minnelosje?
3. Hendelsen ved pelen
- Hva tror du det kan være som i symbolsk forstand skjer der du står bundet til pelen?
- Tenk på Olav den Hellige og Jaques De Molay. Hvilke paralleller kan du trekke mellom
deres skjebne og din egen?
4. Skriftstedet
- Hvorfor tror du nettopp 1. Kongebok – 5. kapittel er valgt som det skriftsted Bibelen er slått
opp når møtet er satt i 3. Grad?
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Fjerde studiebolk
Geometri og det gylne snitt
Fra de tidligste tider har menneskene lagt merke til geometriske former i naturen. Det gjelder
solens sirkelform, månens faser, stjernehimmelens bevegelse, bikubens form, edderkoppens
nett osv. Men geometrien som fag har en praktisk opprinnelse. Herodot (ca 500 f.Kr.) skriver:
"Egypterne betalte årlig en skatt til kong Sesostris beregnet ut fra hvor mye land de eide. De
som mistet land på grunn av at Nilen gikk over sine bredder, måtte rapportere det til kongen.
Han sendte så en av sine oppsynsmenn som målte hvor mye av landet som var igjen. På
grunnlag av dette ble det beregnet ny skatt."
Vi regner med at ordet geometri stammer fra denne tiden. Ordet betyr nemlig "måling av
jord". Egypterne og babylonerne kjente korrekte metoder for å finne arealet av trekanter,
rektangler og trapeser for 4000 år siden.
Tolvkantkonstruksjonen
Når først senterpunktet og de to hovedaksene
er fastlagt kan enhver enkelt lage
tolvkantkonstruksjonen ved bruk av passer og
linjal. Ved å slå en sirkel med en bestemt
radius om sentrum (a), deretter tre sirkler om
de to punktene hvor øst-vest aksen (b-c)
skjærer den første sirkelen(d og e) og til sist 6
sirkler rundt skjæringspunktene som da
fremkommer (f, g, h og i) har man i prinsippet
laget konstruksjonen. Ved deretter å trekke
akser og sirkler gjennom skjæringspunktene
blir konstruksjonen komplett. Ved å bruke
skjæringspunktene i denne konstruksjonen kan
en enkelt avlede både pentagrammet og
Davidstjernen. Ved å utvide konstruksjonen
ved bruk av såkalt sirkelprogresjon dannes
flere skjæringspunkter, som bl.a. kan benyttes
til å konstruere Mantovakorset.
Hellig geometri
Slik man så det i oldtiden og antikken var et tempel på den ene side et symbol på det
menneskelige mikrokosmos og på den andre siden et symbol på makrokosmos eller Guds
bolig. Fra inskripsjonene kommer det frem at tempelet er en avbildning av himmelrommet.
Dette er nok også grunnen til den omstendelige seremonien for å sette ut tempelets grunnplan
ut fra stjernene. Grunnplanet ble bygget opp som et speilbilde av stjernehimmelen.
Alternativet kunne f.eks. vært å orientere tempelets hovedakser etter soloppgang eller
solnedgang ved vår- eller høstjevndøgn, men dette ville altså ikke gitt tempelet dets ønskede
symbolske betydning.
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Illustrasjonen til venstre viser hvordan
tolvkantkonstruksjonen er benyttet til å definere
grunnplanen i Hathor-templet i Dendara, Horustemplet i Edfu og Khonsu-templet i Karnak.
Referanse
Arkitekt Bredo H. Berntsen: ”Egypternes
hemmelige viden om pæleslagning og
snoreudspenning”, www.visdomsnettet.dk.
Hellig geometri i vår Orden
Det er grunn til å tro at den hemmelige kunnskapen
om hellig geometri og hvordan den kunne bli
benyttet til å konstruere helligdommer ble spredt fra
Egypt til Jødene. Salomos Tempel er basert på en
tilsvarende geometrisk konstruksjon. Kanskje
Moses (som var av egyptisk avstamning) brakte
kunnskapen med seg da han førte Israels folk ut av
Egypt? Kanskje var disse urgamle prinsippene noe
av det Tempelridderne oppdaget når de oppholdt seg
i Jerusalem under korstogene? Kanskje dette er noe av grunnen til at alle de bygningsarbeider
Tempelridderne igangsatte, rundkirker og katedraler, alle er konstruert etter den samme
hellige geometri? Kanskje er det også noe av grunnen til at geometri er sentralt i vår Orden og
at Ridderhallen og dens innredning, mange av våre Symboler og ikke minst selve
Charterbildet er basert på den samme geometri?
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WOLFRAMS SANG TIL AFTENSTJERNEN
Fra Wagner: Tannhäuser

Så dybt et Mørke Skov og Enge dækker, henover Bjerg og Dal et Slør sig lægger, og Sjælen
som fra denne Jord vil bort, knap vover Flugten gennem Natten sort. Da ser jeg dig, du
evigklare Stjerne. Ditt blide Lys du sender fra det fjerne. Det gennemtrænger Nattens sorte
flor og viser Vej fra den falske Jord. O, du min klare Stjerne hist, du som har længst min
Kummer vidst, fra ham som hende sviktet ej, bringe du Hilsen paa hendes Vej når hun fra
Jord på lette Vinger til glade Engle bort sig svinger.

Spørsmål til ettertanke
1. Hellig Geometri
- Når Egypterne skulle stikke ut grunnplanet i sine templer benyttet de stjernehimmelen til
hjelp for å orientere templene etter himmelretningene. De kunne ha benyttet sola, hvorfor tror
du de gjorde det så tungvint?
2. Geometri i vår Orden
- Som vi har sett er vårt Charterbilde konstruert etter nøyaktig den samme
tolvkantkonstruksjonen som egypterne la til grunn for sine templer og relieffer. Hvordan tror
du det kan ha seg?
- Kan du komme på noen andre eksempler fra vår Orden hvor den samme Hellige Geometri
kan ligge til grunn?
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Femte studiebolk
Charterbildet
Look to the Charter
Go into it
Go in aidacra tee
The way further
Dette budskapet sto skrevet på en liten uanselig lapp som den siste Erkedrott i Amerika,
Gustav Holter, overrakte til daværende Riksdrott Ole Evje i 1966. På Riksting i Hamar i 1990
ga Ole Evje dette til påtroppende Riksdrott Frank Strype. Dette forårsaket ny og større
interesse for det vakre og mystiske charterbilde.

Dette Charteret har hatt en lang reise, fra grunnbildet, selve Charterbildet skal ha blitt laget til
et minnejubileum i 1564. Charterbildet er sannsynlig malt av den franske kunstmaler Jean
Cousin i 1562 /1563. Charterbildet var ferdig til 250 -års minnet etter Jacques de Molay, i
1564. Senere ble dette tatt i bruk av R.H.K. i Amerika etter at det ble overlevert , av
eldsterådet i den fransk- skottske Orden ”Tistelen”, til Ordenens Erkedrot R. Henderson
16.juni 1868. Først når Ordenen R.H.K. var fylt 100 år og moden til det skulle de kunne motta
et komplett Charter med all symbolikk, Ritualer og systemer frem til og med 33.Grad.
Vårt Charter, slik det har hengt i våre St. Olavslosjer i over hundre år, forteller at vår Orden
har sitt utspring og opprinnelse fra langt andre himmelstrøk enn det nordiske. Charterbildets
innhold og omliggende symbolske elementer styrer oss mot gamle egyptiske kulturer og alle
som, gjennom årene har studert dette vakre bildet, har vel fått en følelse av at det har vært noe
mangelfullt. Dette ble endelig bevist ved stiftelsen av St. Antonius, St. Andreas og St.
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Mikaelgradene i 2003. Under denne seremonien fikk man se det fullkomne Charter med alle
dets spennende Symboler og Symbolikk og umiddelbart ble undrende tanker satt i omløp.
Som sagt, undringen var stor, spørsmålene var mange men dessverre var svarene tilsvarende
få og hadde en tendens til å avle stadig flere spørsmål. Det som er klart er at Charterbildet,
som har vært vår viktigste veileder i over 100 år, inneholder informasjon om vår historie, vårt
opprinnelige formål og den målsetting Ordenen Riddere av Det Hvite Kors har for hver og en
av oss. Charterbildet er derfor en vektig mentor og inspirator som er retningsgivende for vår
vandring i Ordenens irrganger og livets labyrint. Vi kan ikke gå veien for deg, men vi kan
hjelpe deg med noen nøkler til noen av de dørene som må passeres på veien mot livets krone
og de evige sannheter..
Sentralt i charterbildet ser vi en liten familie. Ved siden av den lille familie står det en ridder
med draget sverd og et hevet skjold. Hans kappe er prydet med et kors og en rose. Man regner
med at kunstneren har ønsket å avbilde Tempelherrenes siste offisielle stormester, Jaques de
Molay. Dette er akseptert som sannsynlig og som symbolikk i bildet fordi dette ble laget til
minnemøtet i 1564.
På måten Ridderen holder sitt skjold forstår vi at det er noe han ønsker å verne den lille
familien mot. Av solens posisjon (den går som kjent ned i vest) skjønner vi at det han ønsker å
beskytte familien mot, må befinne seg i vest. Hva er det som befinner seg i vest og hva slags
fare kan dette innebære? Svaret finner man i Ridderhallens symbolske orientering og dørenes
plassering. Ridderhallens lengdeakse ligger Øst – Vest og døren inn fra forhallen er plassert
ved Jarls sete, som befinner seg i Vest.. Vi vet at den profane verden befinner seg i Vest og i
forhallen. Når vi ifører oss våre prydelser, legger vi samtidig av oss all verdslig ballast, slik at
vi med åpent sinn og hjerte kan ta del i det seremonielle Ordensarbeidet.
Ut fra dette vil det være nærliggende å tro at det denne vesle familien står for, må vernes mot
all verdslig/profan påvirkning.
Inne i det grønne akasiekrattet (akasielunden) finner vi en søyle og en obelisk. Dette skal
forestille en jonisk søyle og vi ser at den ikke er perfekt. Er den uferdig eller har den blitt brutt
ned. ? Obelisken er et symbol på Gud. (Den høye Styrelse) Den joniske søyle er jo denne
sammenheng en veiviser til Peloponnes og Arkadien
Det eviggrønne akasiekrattet hvor Søylen og Obelisken befinner seg tillegges samme
symbolikk som vår myrtekvist.
Øverst i Charterbildet befinner det seg to engler. Vi kan tydelig se at de holder sine hender på
en slik måte at det indikerer at de burde bære noe i hendene. Bibelen omtaler kun to
erkeengler ved navn, Mikael og Gabriel og det er disse to vi ser. Fra gammelt av er Gabriel, i
grønn kjortel, Herrens Sendebud, alltid avbildet med en hvit lilje i sine hender. Engelen i den
røde kjortelen er Himmelens Vokter, Mikael og han ble alltid avbildet med et flammende
sverd i sine hender.
I overkant på bilder befinner det seg en Bibel med tilhørende Krone. Dette er en lukket
kongekrone og en lukket kongekrone symboliserer at all makt er samlet hos dens bærer.
Kronen er foret med rød fløyel og dette forteller oss at det er kjærlighetens makt som er
samlet hos dens bærer. Dette blir ytterligere forsterket av at Kronen er plassert på den Hellige
Skrift som er vår kultur og vår Ordens fremste symbol på verdens lys, samtidig som den
danner grunnlaget for vårt etiske fundament.
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På Charterbildet sees det partier av jordkloden. Disse er dreiet slik at vi ikke ser noe til vår del
av verden. Dette har man ikke funnet ut av tidligere, men kanskje er det slik at de
kontinentene som er synlige har vært forbundet med hverandre på et langt tidligere tidspunkt
enn vår tids historikere og forskere har vært villig til å innrømme.
Et eksempel som indikerer dette er hvordan de gamle kulturer i Asia- Østen- Sør-Amerika og
Europa har sammenfallende orientering etter stjernehimmelen av f. eks pyramider, innhold i
kongegraver og utforming av metallbarrer fra gruvevirksomhet. Dette tyder på at den
sjøfarende kystbefolkning trafikkerte de store hav på et lang tidligere tidspunkt enn f.eks.
Columbus. Eldgamle legender forteller også om besøk av høye, lyshudede og lyshårede menn.
Videre er Charteret smykket med amerikanske og norske flagg og våre Gradsvåpen og
Gradssymboler. Legg merke til at Ringen er tegnet rundt et likebent kors.
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STJERNESANGEN
Fra Sibelius: Finlandia
Vi synger titt om seirens lønn der hjemme, om å få stjerner i vår krone der, men la oss aldri
noensinne glemme, de stjerner tente vi mens vi var her.
De er den sorg som du til glede vendte, de er den hjelp som du i nøden gav, de er de lys som
du i mørket tente, de er de tårer som du tørret av.
Men aller herligst glans og lys utsender det gode du i stillhet øvet her, som ingen annen, men
kun Jesus kjenner, det stråler klarest i din krone der.
Alt finner vi igjen for Herrens trone, alt som har evig verd, vi finner der. Men ingen stjerner
får vi i vår krone som ei vi selv har tent mens vi var her.

Spørsmål til ettertanke
1. Charterbildet
- I hvilken himmelretning står Solen på Charterbildet? Hvorfor?
- Hvem er Ridderen på bildet?
- Hvem beskytter han? Hva beskytter han dem mot?
- Hvem er de to englene på bildet og hva skal de symbolisere?
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Dialoger
Dialog over temaet ”Symboler og Rituelle Handlinger”
Drott: Broder Lendermann - Hva betyr de tre slag på Ridderhallens dør?
Lendermann: Egentlig betyr de tre slag på Ridderhallens dør: «Bed, så skal eder gis, let så
skal I finne, bank på, så skal det lukkes opp for eder.» Mat. 7,7. I esoteriske ordener er dette
gjengitt på følgende måte:”Bank på så skal det lukkes opp – let så skal I finne – be så skal I
få.”
De tre slagene på Ridderhallens dør, benyttes når en 2. Grads Broder ønsker adgang til
Ridderhallen for å bli innviet i hemmelighetene i 3. Grad. Broderen ønsker å bli en Ridder i
vår Orden. Han blir fulgt av Skutilsveinene. 3 slag brukes også når vi får besøk av Riksdrott
eller dennes stedfortreder.
Drott: Broder Jarl - Hvis vi inkluderer møbler, hva er det viktigste utstyr i en Ridderhall?
Jarl: Ridderhallen skal være utstyrt i henhold til ”Utstyrsreglementet”, og alt utstyr må være
til stede under et lovlig satt møte.
Charteret: Uten charter eksiterer ikke Losjen og kan således ikke gjennomføre noe rituelt
møte.
Bibelen: Uten at Bibelen er åpnet er heller ikke Losjemøtet åpnet. Alle handlinger i
Ridderhallen når Bibelen er lukket er ikke en del av et Losjemøte. Uten Bibelen har ikke
symbolene det åndelige grunnlag som gir møtet betydning. I Symbolgradene henviser Bibelen
til moralbudene som den etiske rettesnor Ordensbrødre skal følge. Bibelen er fra rettsvesenet
kjent som en forsikring av det alvor som skal legges til grunn for det som skal gjøres. Så også
i RHK.
Drott/Lyset: I Ridderhallen er det Drott som er formidleren av Lyset. Altså en åndelig
budbærer for Den Høye Styrelse. Selv om Drott i seg selv formidler Lyset og representerer
den åndelige kraft, har man i RHK valgt å ha et ”Evighetslys” i tillegg til Drott. Evighetslyset
symboliserer det samme som Drott. Dvs. når Evighetslyset er tent, er ”Den Høye Styrelse Den Åndelige Kraft” tilstede i Ridderhallen. Gradssymbolene som skal legges på Bibelen:
Opprinnelig (i USA) ble alle tre symbolene liggende på Bibelen når Losjen arbeidet i 3. Grad.
Den gang brukte man et Mantovakors (likearmet kors) og alle tre symbolene ble lagt opp på
hverandre og dannet en helhet og enhet. Disse fire hovedelementer Charteret, Bibelen, Drott /
Lyset og Gradssymbolene er det viktigste i Ridderhallen.
Drott: Broder Lendermann - Hvilke mål har Ridderhallen, og hvorfor?
Lendermann: Ridderhallen skal ha et forholdstall til Kong Salomos tempel. Det er viktig at
det blir konstruert med hensyn til det gylne snitt for å oppnå maksimal opplevelse av harmoni
og akustikk. Gammel mystikk er nedfelt i målene 60 alen lang og 20 alen bredt, det vil si
tilnærmet 13 x 8 m samtidig som det er det gylne snitts forhold. Har man i tillegg tilnærmet 5
m i den maksimale høyde i et buet tak så er det tilnærmet perfekt for de fleste opplevelser.
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Drott: Broder Jarl, hva symboliserer kloppen? Hva står den egentlig for og hva kan den
sammenlignes med?
Jarl: Kloppen symboliserer Rettferdigheten (Justisia). Vandringen over kloppen fra vest mot
øst symboliserer en vandring fra menneskenes ufullkomne verden til Lysets verden. Dette er
en symbolsk handling for vår vandring i livet hvor vi hele tiden må balansere mellom rett og
urett, godt og vondt, sant og usant, tro og tvil. Egentlig skulle kandidaten ha gått to ganger
over kloppen. Fra vår verden til dødsriket (Pelen) og fra dødsriket til lysets verden og så til
alteret og derfra til Drott som er budbringeren av Lyset.
Drott: Broder Lendermann, hva står Charteremblemet for?
Lendermann: Ordet charter betegner et dokument som kunngjør en rettighet eller et
privilegium. Charteremblemet er et bilde av de symboler som brukes og gjelder i vår Orden.
Charteremblemet eller også kalt bildet på Charteret, bærer i seg en historie om en familie,
også kalt en hellig familie, som beskyttes av en Ridder. Bildet er tredimensjonalt og spenner
over mengder av år. Pyramidene i bakgrunnen viser til årene før år 1000 før vår tidsregning.
Obelisken og søylene leder oss fra ca. år 1000 til år 300 før vår tidsregning. Den hellige
familie viser til tiden fra år 0 til år ca. 70. Ridderen, som er Stormester Jack Molay (Jacobus
Burgundicus Molay), frem til år 1314. Bildet forteller oss en historie. Det er et mystisk bilde
og det har mengder av fortellinger i seg, men disse må vi selv forsøke å oppsøke. Rundt bildet
finner vi engelen Gabriel (budbæreren) og engelen Mikael. Dette bildet uten flaggene og
bokstavene, samt en åpen kongekrone og en god del symbolikk til, var det opprinnelige
Charter. Høygradene har nå det komplette Charter. Originalen ble laget til et verdenskonsil i
1564. Det er noe usikkert om det konkrete årstallet det ble ferdig, men det ble utarbeidet til
250 års minnet om Molays død.
Drott: Broder Jarl, forklar Drotts emblem!
Jarl: I vår Orden symboliserer Kronen Den Livets Krone som er det mål som alle som tror på
de evige sannheter, streber etter å nå fram til. Kronen er selve symbolet på Den Høyeste
Styrelse. Kronens symbolske betydning varierer noe fra kultur til kultur, men en felles
symbolske betydning er at den symboliserer suverenitet, seier, heder og verdighet, visdom,
styrke og seier. For de kristne symboliserer den rettferdighet og seier over døden. En
gullkrone slik Kronen i vår Orden står også for seier over lastene.
Drott: Broder Lendermann, hva symboliserer en tistel?
Lendermann: Tistelen har mange symbolbilder. For vår Orden står tistelen for det samme
som Myrtekvisten. Den symboliserer ønsket om et evig liv. Imidlertid bærer Tistelen med seg
legenden om Tempelherreordenen fra Citeau i Frankrike til The Thistle i Skottland og til Le
Cardon igjen i Frankrike. Citeau er lokal uttale på gammel burgundsk dialekt og betyr tistel.
I kristen symbolikk står tistelens torner for Jesu lidelse, for synd, jordisk sorg og ondskap.
Tistelen er Skottlands symbol og illustrerer det latinske mottoet ”Nemo me impune lacessit”
dvs ”Ingen angriper meg ustraffet.

Drott: Broder Jarl, hva betyr repet/ tauet som bæres rundt halsen under opptagelsen?
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Jarl: Tauet, repet, er ikke noen bøddelløkke, men det skal minne Broderen om det sterke
bånd han selv har knyttet seg til Ordenen med. Det betyr at han har bundet og begrenset seg,
men samtidig har han en utstrakt frihet innenfor en gitt grense.
Drott: Broder Lendermann - . Hvilket hovedinnhold mener du vi finner
i 1. Grad, 2. Grad og 3. Grad i vår Orden?
Lendermann: I 1. Grad er vi en søkende Broder som fødes inn i et nytt liv. Her skal vi vokse
og modnes. I 2. Grad er vi en Medbroder som lærer å leve dette nye liv som voksen og
ansvarsfullt medmenneske. Her skal vi lære å utleve de nestekjærlige gjerninger. Dette er den
voksnes Grad. I 3. Grad er vi en Ridder som blir gitt mulighet til å forberede seg til å avslutte
dette livet i harmoni. Dette er Seierens grad og selve symbolet på veien til fullkommenhet.
Drott: Broder Jarl, hva betyr de tre siste hammerslagene før Losjen lukkes?
Jarl: De tre siste hammerslagene betyr: Fra Drott: Tro, fra Jarl: Håp og fra Lendermann:
Kjærlighet. Dette for å minne oss alle på Ordenens grunnvoll – Devisen. Hammerslagene på
Losjemøtene er en påminnelse om at vi alltid skal være på vakt, og alltid være beredt til å
følge hammerens manende appell.
Drott: Jeg takker dere Brødre for deres gode og utfyllende svar på disse spørsmålene.

Dialog over temaet ”Ordenens indre forhold, Døperens innflytelse og
Åpningssangen”
Lendermann: Broder Skald, når og hvorfor blir en Broder en Ridder?
Skald: En Broder blir Ridder når han har mottatt Ridderslaget og
Ridderbefalingen. Da først er han en Ridder i Ordenen RHK. Det er nå det forventes at han
skal gjøre alt som er mulig for at han skal kunne holde alle løfter og forpliktelser. Gjennom
væremåte, i talemåte, i tenkte og uttalte holdninger skal han utvise høviskhet og ridderlighet
overfor alle mennesker. Etter vår nåværende Lov blir en Broder en Ridder etter å ha vært
Broder i 1. Grad i minimum ett år og det samme i 2. Grad. Han skal i disse Gradene ha deltatt
i Losjens møter, og ha vist interesse for Losjens arbeide. I tillegg setter de fleste av Losjene
som nå har organisert opplæring i 1. og 2. Grad, det krav at kandidaten har deltatt i
opplæringen.
Lendermann: Broder Jarl, når er en Ridder perfekt kledd?
Jarl: Den indre Ridderdrakt skal være et rent hjerte, og den ytre Ridderdrakt er et høyrødt
bånd med hvitt Kors slynget over venstre skulder. I tillegg skal han være velstelt og kledd i
overensstemmelse med Losjens ”Tilleggsregler” gitt med hjemmel i Lovens § 9-1.
Lendermann: Broder Skald, hva er en uvitende Ridder?
Skald: En uvitende Ridder er en som har gått igjennom alle Gradene uten å ha søkt eller fått
noen opplæring. Dermed har han mistet muligheten til å få en dypere forståelse av Ordenens
symboler, ritualer og dens lange historie og betydning. Han er med i et sosialt fellesskap og
fortsetter å leve i sitt åndelige mørke. Det kan være forskjellige årsaker til at man forblir en
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uvitende Ridder. Det kan være mangel på interesse, lite tid til studie eller mangel på
tilgjengelig informasjon.
Lendermann: Broder Jarl, hva betyr Ridderskap? Hva betyr Broderskap? Hva betyr
Frimureri? Hva er forskjellen?
Jarl: Ridderskap, slik RHK er, springer ut fra en ideologi og en oppgave som middelalderens
Ridderordener fikk. Det gjaldt spesielt Tempelherreordenen. De var geistlige Ridderordener.
Opprinnelige geistlige militærordener som lå direkte under Pavens beskyttelse. Når de fant det
for godt å rapportere, rapporterte de kun direkte til Paven, De hadde stor grad av
selvstendighet og egenrådighet. Dagens Frimureri bygger sin historie og symbolikk på
byggingen av Kong Salomos tempel. Frimureriet arvet noe av de ritus som Tempelherrene
hadde gjennom kongelige forordninger i Skottland på 13-1400 tallet. Spirene til det Engelske
Frimureri har mye av sitt utspring herfra og som førte til stiftelsen i 1717. Alle Ordener har
sin form for Broderskap, det vil si å se på en Broder som seg selv.
Lendermann: Broder Skald, hvilke forhold skal en Ridder ha til kongehuset?
Skald: Han skal ha en aksepterende holdning til kongehuset. Det vil si at han skal vise respekt
og ydmykhet for Kongen og hans hus slik det er nedfelt i Norges Grunnlov.
Lendermann: Broder Jarl, når blir en Losje nedlagt og hvordan?
Jarl: Dette er forhold som er beskrevet i Ordenens lovverk, og etter gjeldende lov er det §§
15 og 16 som kommer til anvendelse. Først må Losjen suspenderes i 6 mnd. av Riksrådet før
den kan slettes av Rikstinget.
Lendermann: Broder Jarl, har St. Johannes (dvs. døperen Johannes) noen innflytelse på vår
Orden i dag?
Jarl: Døperen Johannes dukker opp flere ganger i vår Orden. I symbolgradene vil det være
den symbolske betydning av hans budskap som viser vei.
Lendermann: Broder Skald, hvorfor synger vi om Gud i Åpningssangen, men ellers omtaler
det samme som Den Høyere Styrelse?
Skald: Det vet man ikke sikkert. Kanskje er det en forglemmelse, eller kanskje det er fordi
det ikke ville falle sangbart å bruke Den Høye Styrelse. Men sikkert er det at da denne sangen
ble diktet var man mer opptatt av det humanetiske (kanskje ateistiske eller
fritenkerideologien) enn av det åndelige arbeidet i troen på En Høyere Styrelse – Gud.
Avslutningssangen tyder på det, idet det kun er ”løftene dog ei, glemmes på vår vei”som
henviser til noe av alvor. Ellers er det sang og glede. Som tidligere nevnt skjedde det en
avflating ved at man nesten skulle gå helt bort fra å bruke ordet eller begrepet Gud. Dette
skjedde i 1917 og 1929. Man ble enige om å bruke begrepet ”Høyere Styrelse”. Det kan være
at det er en begrepsforvirring her, nemlig at man blander sammen begrepet religion og
begrepet religiøs trosretning. Ordenen er jo fundert på den kristne etikk, dvs. at vi lover å
forholde oss til moralbudene generelt og til nestekjærlighetens bud spesielt. Samtidig pålegger
Grunnloven oss å ha en trosbekjennelse, altså bekjenne seg til en tro. Dette stemmer ikke med
vår Ordens historie. Meningen var vel at man skulle ha tro på noe større – en Høyere Styrelse.
Ordensarbeidet skal allikevel praktiseres som en religion, alvorlig og åndelig i troen på noe
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overordnet. Det er derfor ikke så rart at begrepet Gud er byttet ut med begrepet En Høyere
Styrelse?
Lendermann: Jeg takker dere Brødre for deres gode og utfyllende svar på disse spørsmålene.

Dialog over temaet ”Ordenens historie og Legende”
Jarl: Broder Skattmester, når ble Kong Salomons Tempel lagt i ruiner, og hvorfor spør jeg
om dette her?
Skattmester: Tempelet ble lagt i ruiner i år 596 ved Nebukanesars inntakelse av Jerusalem og
folket ble bortført til Babylon. Senere ble Herodes’ tempel bygget over ruinene, men dette ble
revet ned av romerne i år 70. Spørsmålet stilles fordi det var her Tempelherrene søkte etter
den unike skatten som de brakte med seg tilbake til Paris.
Jarl: Broder Skald, når ble Tempelherreordenen formelt stiftet?
Skald: Den ble formelt stiftet i 1118 i Jerusalem, men historisk korrekt var den fullt
fungerende allerede i 1099.
Jarl: Broder Skattmester, hvor hadde de første Tempelherrer sitt hovedkvarter, og hvorfor?
Skattmester: Tempelherreordenen ble formelt stiftet i Troyes i Frankrike i 1128 ved at de
fikk tildelt sine ordensregler og utnevnt til å være en geistlig militærorden, direkte underlagt
Paven.
Jarl: Broder Skald, når ble Tempelherreordenen formelt atskilt fra Prieure de Sion og
hvordan?
Skald: Historien sier at atskillelsen skjedde i 1188 ved at det ritualmessig ble felt et stort
almetre ved Borgen Gisors i Nord-Frankrike. Grunnen til denne atskillelsen skal være at
Stormester Gerard de Rideforts ikke hadde beskyttet Jerusalem godt nok og derfor tapte byen.
For de fleste er det et uløst spørsmål om de i virkeligheten ble atskilt.
Jarl: Broder Skattmester, når gikk Tempelherreordenen ”under jorden”?
Skattmester: Fredag den 13. oktober 1307 - ”Djevelnatten” - skjedde de første
massearrestasjonene av Tempelherreordenen. De som kom seg unna, gikk ”under jorden” og
ble tilsynelatende borte. Selve oppløsningen skjedde ved pavens brannbulle i 1312.
Jarl: Broder Skald, hvordan ”finner vi igjen” Tempelherreordenen i ettertid og hva vet vi om
forholdet mellom Tempelherreordenen i dag og vår Orden?
Skald: Tempelherreordenen er senere opprettet som helt nye Ordener eller har gått inn i
andre Ordener med sine ritualer og sin ideologi. Vi kan nevne Ordo Christi med hovedsete i
Portugal og St. Andrew to the Thistle ( St.André le Chardon) og også innen de Skottske Ritus
og i enkelte Grader i Frimurerordener. I Frankrike i egne underordener under Grand orient de
France, i Sveits i forskjellige Ordener og underordener i Grand orient Alpina. Ordenen RHK
mottok ikke det fullkomne Charter ved oppløsningen i 1938 i Amerika. SAlC’s Charter og De
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eldstes råd’s beslutninger i forhold til RHK ble kun meddelt RHK i form av en kort melding
og dokumentet ble overført til Frankrike, deretter Sveits for arkivering og mulig oppfølging.
Den siste gjenlevende Erkedrott i Amerika, Gustav Holter, ga denne meldingen til daværende
Riksdrott Ole Evje i 1964. Den såkalte ”Brevlappen”. Resten av meldingens vandring og
oppfølging er kjent.
Jarl: Broder Skattmester, hvem var Jaques Molay?
Skattmester: Jacobus Burgundicus Molay var Tempelherreordenens siste Stormester. Han
ble brent på bål i Paris (Ile de Paris) den 11. mars 1314 sammen med sin nærmeste
medarbeider Charney. Han hadde imidlertid sørget for at store deler av Ordenens skatter og
dokumenter ble reddet og ført ut av Frankrike til sikkerhet. Videre sørget han for at ledelsen
av Ordenen ble gjort i stand til å operere for å kunne føre Ordenens ideologiske og åndelige
innhold videre.
Jarl: Broder Skald, hvilken legende har vår Orden? Hva slekter den på?
Skald: Vår legende er legenden om Hellig Olav og den slekter på legenden om kong
Konstantin Den Store.
Jarl: Broder Skattmester, hva betyr Hellig Olav i vår symbolikk?
Skattmester: Hellig Olav står for tro på en Høyere Styrelse. Og viljen til å ofre seg for det
man tror på. Ut fra datidens menneskesyn opptrådte han slik som en Ridder skulle gjøre.
Dagens samfunn ville vel ha tatt avstand fra mye av Riddernes handlinger.
Jarl: Broder Skald, hvorfor omtaler vi Gud som Den Allmektige eller Den Høye Styrelse?
Skald: Vi omtaler Gud som Den Høye Styrelse, fordi vi i Ordensammenheng ser på Gud som
en kraft, energi, makt, ånd som var og er årsaken til at hele kosmos fungerer, og det gis liv og
nytt liv på vår klode. Ordenen RHK bygger i sin opprinnelse på oppgaven å bygge et
økumenisk samfunn på jorden. Alle er like for Den Høye Styrelse, og sådan skal Riddere av
RHK tjene alle mennesker og alle skapninger på jorden. Fra urgammelt av var Gud for stor
for å kunne bli nevnt ved navn. Derfor innførte man ulike måter å omtale Gud på. Urgammel
regel.
Jarl: Jeg takker dere Brødre for deres gode og utfyllende svar på disse spørsmålene.
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Annen musikk som benyttes i 3. Grad
HAR EN DRØM
Har en drøm om å komme hjem dit ei fremtid ennå bor.
Har en drøm om å finne frem over ei mørklagt jord.
Snart stiger sol et sted i øst, og i natt har ingen gitt meg svar,
men det finnes ei fattig trøst, drømmen du alltid bar.
Har en drøm om å høre tel i en hverdag taus og grå.
Har en drøm om at alt æ vil, finne en vei å gå.
Snart stiger sol et sted i øst, alt vil være som det engang var.
Men det finnes ei fattig trøst, drømmen du alltid bar.
Et døgn går forbi, du lever på lånt og kostbar tid
mens et hjerte slår og dagan går og går.
Har en drøm om et anna land, og en lengsel øm og stor.
Har en drøm som e’ skrift i sand, skreve’ med store ord.
Snart stiger sol et sted i øst, og en verden venter kald og klar.
Men det finnes ei fattig trøst, drømmen du alltid bar.
Ingen er så trygg i fare spilles etter Skalds bønn. Så nært en gudstjeneste som vi er da, bør vi
understreke høytiden med denne salmen.
INGEN ER SÅ TRYGG I FARE
Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare,
fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet.
Herren selv vil sine berge, han er deres skjold og verge.
Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer.
Hva han tar og hva han giver, samme Fader han forbliver.
Og hans mål er kun det ene: Barnets sanne vel alene.
”En deilig dag” synges i natten. Vi kommer vel ikke nærmere sannheten enn at det har vært
en deilig dag. Teksten bør synges eller leses.
EN DEILIG DAG
Når igjen det er slutt på en deilig dag hvor så mange gleder du fant,
mens klokkene slår sine muntre slag som en takk for den dag der svant,
mon så helt du forstår hva en deilig dag er verd for det trette sinn?
Du har glemt de sorger som ligger bak, skjult av solens siste skinn.
En gang blir det slutt på en deilig dag, før du vet er din aften nær.
Hva du ga og tok midt i livets jag, du vil se hva det nu er verd.
Men minnet vil farge en deilig dag så skjønn som et morgengry.
Selv om hjertet så slår sine siste slag, er det alltid en dag på ny.
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