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Årg. 31                     Hemsida: www.wastmannia.se                     Nr 1-2007 
 
 

RT WÄSTMANNIA – 90 ÅR 
 
MÄSTAREN SKRIVER: 

När dessa rader i vårt medlemsblad kommer till Dig är vårt 90-
årsjubileum avverkat, men i skrivande stund ligger det framför oss. Jag ser 
fram emot och hoppas att vårt jubileumsfirande blir en alltigenom 
lyckad, trivsam och inspirerande påminnelse om vår existens och en 
ytterligare sporre för nya friska tag. 

90 år är i sig en respektabel ålder, men våra grundidéer i Orden är 
desamma som när vi började 1917. Men utan tvekan har tiderna 
förändrats och det verkar svårare idag att nå ut, eller få   människor att 
intressera sig för våra höga ideal. Eller är det vi Tempelriddare-bröder som 
inte är tillräckligt på alerten? Men jag tror att framtiden är vår, och att 
Tempelriddare-Orden ännu mer är och blir en omistlig del i det positiva 
nödvändiga att ge människor en ljusare,  meningsfull syn på livet, och en 
värdefull, nödvändig del i kampen för en nyktrare livsstil. 

Så hoppas jag vi blir många bröder med damer och  inbjudna vänner, som 
ställer upp på vår utflykt söndagen den 6 maj. Vi samlas för kaffe och 
smörgås i Djurby Gård kl 12.00 (60 kr) och sen tar professor Gunnar 
Ericsson, boende i Hacksta i Enköpings kommun, oss med på en botanisk 
exkursion i vårens tid. 

Väghjälp till Djurby: Åk Rv 55 mot Uppsala. Efter Litslena kyrka 
hittar du efter drygt 2 km skylten åt höger ”HusbySjutolf 5 / Rum o 
frukost”. Följ allén ca 600 mtr. 

Så önskar jag Er alla bröder och Era nära och kära en fortsatt skön vårtid 
och hälsans dyrbara gåva och att ni kan njuta  härliga sommardagar. 
Koppla av och ha det bra. Och så hoppas jag vi ses igen i TR-
sammanhang,  när det lider mot höst. 

Med varma hälsningar och önskan om FSV 
er Vän och Broder  
Lennart Morberg 
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Jubileum –Fest – Högtid – 
Förväntan 

När man firar ett jubileum går 
tankarna ofta tillbaka i tiden. Man 
erinrar sig år som gått, människor man 
mött och händelser som ägt rum. En 
del minnen är ljusa, andra har inslag 
av mörka toner. Starkast minns man 
det som varit ljust och glatt. 

Vi som är Tempel Riddare har 
förvisso många ljusa minnen att falla 
tillbaka på. Vi har fått uppleva 
högtidsstunder tillsammans med 
likasinnade i vårt dagliga arbete inom 
Tempel och Utposter och en stark 
gemenskap som binder oss samman 
över vida områden. Gemenskap och 
högtid har också kommit till uttryck då 
vi varit en stor skara bröder 
tillsammans. Det kan ha varit vid 
särskilt talrikt besökta möten eller vid 
de stora samlingarna vid General 
Konventen. Vi behöver alla dessa små 
och stora tillfällen, som kan ge både 
inre stillhet och utåtriktad aktivitet. 

När vi ser tillbaka på vår Ordens 
historia finner vi år med stor framgång 
i arbetet för de höga ideal som är våra 
ledstjärnor, men vi kan också finna 
perioder då det varit svårt att arbeta för 
vår sak. Ingen kan leva som om bara 
nuet existerar. Vi har alla en bakgrund 
och förhoppningsvis även en framtid. 

För att vi skall förstå vår situation i 
dag måste vi lära känna det förgångna 
och sedan arbeta för det kommande. 

Låt mig få likna vår egen situation 
vid ett träd. Den jord det lever i har 
bildats av förmultnade växtdelar. Från 
denna mull suger rötterna upp näring 
som förs genom stammen till bladen 
ute på de yttersta grenarna. Med ljusets 
hjälp bildas i de gröna bladen sådan 
energi som kan användas i den 
fortsatta livsprocessen. När hösten 
kommer faller bladen till marken för 
att där omvandlas till mull. Och så 
fortsätter livet att gå vidare. 

Vi lever nu men hämtar vår näring 
som Tempel Riddare bl a från våra 
föregångares insatser. Det kommer att 
finnas Tempel Riddare efter oss. Det 
är då din och min uppgift att se till att 
dessa våra kommande bröder kan 
hämta kraft och inspiration ur det 
arbete vi utför under vår utmätta tid 
med hjälp av evighetens ljus från ovan.
  
   Jag hälsar er alla Tempel Riddare 
med Damer  med en varm önskan om 
att den milstolpe vi passerar nu skall 
vara början på nya framgångsrika år 
och att många nya skott skall skjuta ut 
från den stam som heter Tempel 
Riddare Orden.  
 
   Vid UP Enköpings 20-årsjubileum. BJ/PH 

  
 
 ENKÖPINGSUTPOSTENS ABC 
 

 Andra månaden år 1987 bildades Enköpings UP. 

 Bröderna har en fin gemenskap på våra träffar. 

 Ca 2000 Bröder har besökt UP-mötena s’en starten. 

 Damerna får deltaga på extra arrangemang. 

 Etthundrafyrtioen möten har vi haft. 
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 Fred- och Miljö-UP får Damer och andra inbjudna deltaga i. 

 Grötfest har vi varje år, numera på Åsenstugan. 

Hemsida: www.tempelriddareorden.se alternativt    
        www.wastmannia.se. 

 I Västerås har vi Ordensmötena. 

 Ju flera Bröder desto gladare vi blir. 

 Kyrkans Hus är UP-mötena förlagda i. 

 Lundqvist är Högste Stor Mästare (HSM). 

 Många är Bröderna som ställer upp på olika sätt. 

 Nykterhet är ett av kraven på oss medlemmar. 

 Och i UP har vi sju möten per år. I Templet ca 16-17 möten. 

 Personliga kontakter är det bästa för att  få flera medlemmar. 

 Qvinnor har nu bildat TBO, Tempel Byggare Orden. 

 RT Wästmannia fyller 90 år. Firas 14-15 april 2007. 

 Så hoppas vi på framgång för Tempel Riddare Orden. 

 Tisdagar har UP sina möten. I Templet på onsdagar kl 19.00. 

 Unga, som är fyllda 18 år, äger rätt att bli invigda. 

 Vill du rekommendera någon att bli Broder, gör detta. 

 X-tra trevliga Brödramåltider har vi efter mötena. 

 Yttrandefrihet har alla Bröder. 

 Zeijlon var vårt första Sändebud. 

 Åttio Tempel och sextio Utposter finns det. 

 Är man nykter gör man mindre dumma saker. 

 Önskar alla en TREVLIG KVÄLL. Vi ses på andra träffar! 
 
        Lars Widgar 
 
 
NITTIOÅRSFIRANDET 
 
Den 14-15 april firade RT Wästmannia 
sin 90-årsdag. Hågkomsten inleddes 
med kransnedlägning på förste 
Mästarens grav.  
Tempelsalen var vid högtidssamman-
komsten på lördagseftermiddagen väl-
fylld. I programmet ingick ett miljö-

utpostmöte, under vilket FM br Helge 
Falenäs delade ut Ordens Veteran-
tecken till fem väl förtjänta bröder. 
HSM br Eric Lundqvist högtidstalade. 
Dessutom förgylldes högtiden av 
skönsång av den nybildade 
jubileumskören. 
Festligheterna fortsatte sedan på 
kvällen i Ansgarskyrkans festsal, där 
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en mycket välsmakande  middag 
serverades. Även under måltiden bjöds 
på vacker musik och sång. För 
musiken stod Anita Öhrman-Eriksson 
och Friedrich Weigel. Många tal hölls, 
presenter överlämnades och stäm-
ningen var på  topp. Mästaren 
avslutade talarlistan  med ett tack för 
maten, presenterna och underhåll-
ningen. En dag värd att vara med om. 
På söndagen avrundades firandet med 
högmässa i Mikaelikyrkan, där HSM 
predikade. Vid det efterföljande 
kyrkkaffet i Gertrudsalen berättade 
HSM om Tempelriddareordens 
biståndsprojekt i Peru och Kina. 
 
Strålande solsken, sommarvärme och 
glada och nöjda bröder och ”systrar”. 
Visst blev det ett lyckat jubileum! 
 
M HÄLSAR VÄLKOMMEN 
 
Med glädje hälsar jag er alla 
hjärtevarmt välkomna till vårt 
högtidsmöte. 
 
En stund som denna, då vi står på 
tröskeln mellan  det som varit och det 
som kommer, ser vi både tillbaka och 
framåt. Det ligger väl till hands att 
tänka på industrimannan Axel Wenner-
Grens välformulerade sentens att ”ta av 
sig hatten för det som varit och kavajen 
för framtiden”. 
 
I vördnad och beundran vill vi stanna 
upp och med tacksamhet minnas alla 
de bröder, som under årens gång 
engagerat sig för Tempel Riddare 
Ordens höga ideal och för vårt Riddare 
Tempel Wästmannia. För en stund 
sedan var vi några bröder ut till vår 

förste Mästare Aron Danielssons 
vilorum på Hovdestalunds kyrkogård 
och lade ned en krans till minne av 
hans och hans efterkommandes 
gärning. Den personliga insatsen och 
förmågan att inspirera bröderna har 
utmärkt de bröder som stått i ledningen 
för Templet under de gångna åren. 
 
Nu blickar vi framåt. Med en 
brinnande vilja kan vi tryggt se  
framtiden an. De eldsjälar, som byggde 
upp vårt tempel, har lämnat över 
ansvaret till oss, och det är vi, som i 
dag har förmånen att vara med i 
verksamheten, som har att väl förvalta 
vårt uppdrag. Jag hoppas att 
successionen skall nå ut till unga 
engagerade kämpar, som kan ge vår 
Orden fortsatt framgång och styrka och 
en säker framtid. 
 
Jag önskar att vårt nittioårsjubileum 
skall skapa en skön och trivsam 
atmosfär, där vi känner en gemenskap 
och en vilja, som ger inspiration till 
fortsatt engagemang för Riddare 
Templet Wästmannia 
 

� 
NYA VETERANER 
 
De fem bröder, som dekorerades vid 
högtidsmötet med OVN-tecknet efter 
mer än tjugofem år av troget 
medlemskap var Erland Wallström, 
Arne Bryngelsson, Lennart 
Morberg, Torsten Gellerstedt och 
Arne Linderhed. De gratuleras varmt. 
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HSM:s HÖGTIDSTAL  
 
vid RT Westmannias 90-års jubileum 
14 april 2007. 
 
Tempel Riddare Orden är en gammal 
organisation med rötter långt tillbaka i 
tiden. Våra stadgar ärvde vi från 
Amerika. RT Wästmannia instiftades i 
Västerås den 6 – 8 april 1917. Det var 
en ringa början. Sedan dess har ju detta 
tempel fostrat många profiler, som 
betytt mycket för hela Tempelriddare 
Orden. Jag har alltid varit imponerad 
av hur man kunde få igång Templen så 
snabbt och även hur mam kunde skaffa 
det material som behövdes. För att inte 
tala om hur man färdades på den tiden 
och vilken tid detta tog att komma till 
sammankomsterna. Man hade ju också 
ett helt annat sätt att leva och umgås  
jämfört med i dag. Jag läste en bok, där 
man beskrev värdeförskjutningar under 
ett sekel från 1900 till år 2000. Många 
talade om etik för 100 år sedan och hur 
man skulle leva. I ett schema för 
folkskollärare i Stockholm för drygt 
100 år sedan fanns en beskrivning för 
hur man skulle leva för att vara en bra 
människa. Schemat listade de 
egenskaper som ansågs vara goda, och 
varje dag skulle man pricka av att 
schemat verkligen praktiserades i det 
dagliga livet. Sådana scheman 
användes av arbetarrörelsen, 
fackföreningsfolk, kvinnorörelser och 
väckelserörelser m. fl. ända in på 1930 
talet. Det man räknade upp var 
följande – man skulle vara med-

mänsklig, tystlåten, ärlig, allvarlig, 

sparsam, rättvis, lugn och trygg, 

ödmjuk, hel och ren, långsiktig,  

 

ordningsam och arbetsam. I dag känns 
dessa dygder ganska främmande för 
människor i allmänhet. 
 
Vi börjar med medmänsklighet. Det 
var ju så, att när det svenska 
folkhemmet byggdes upp var 
grundtanken att alla medborgare, 
oavsett klass eller kön, skulle få 
tillgång till sociala försäkringar, 
undervisning och lika möjligheter. Det 
var en kamp för jämlikhet och 
solidaritet.Visst är det viktigt att visa 
medmänsklighet även i dag, men i dag 
är vi i allra högsta grad konkurrenter. 
Ordet medmänsklighet förekommer 
inte särskilt ofta i samhällsdebatten. 
Skall man vara kritisk så verkar det 
vara viktigare att visa empati för djur 
för att hamna i tidens strömfåra. Vi 
lever i en privatvärld, där vi många 
gånger inte bryr oss om andra. Man vill 
inte lägga sig i, säger man. 
 
Den andra dygden var tystlåtenhet. Om 
man inte hade något att säga, skulle 
inget sägas. Det man sa´ skulle vara väl 
genomtänkt, för att inte ta upp tiden för 
andra viktiga inlägg. Idag gäller 
motsatsen, var pratglad. Tystnaden är 
inte riktigt gångbar. Det är inte det som 
sägs, som är viktigt, utan hur det sägs. 
Tyst är man bara när man lyssnar på 
musik. 
 
Den tredje dygden var  ärlighet. Visst 
skall man vara ärlig, men de snabba 
projekten och den ökade effektiviteten 
gör att man inte hinner visa hur ärlig 
man är. Ärlighet är en långsiktigtig 
egenskap, det tar tid. Ärligheten är 
också komplicerad. När man frågade i 



                                                                          6 

en undersökning 500 personer: "Är du 
ärlig", svarade 97 % nej. Är det ärligt? 
Ja. egentligen är dom enastående 
ärliga, som vägar tillstå att man ljög. 
Ärlighet tar tid, men i ordspråket står 
att ärlighet varar längst. För hundra år 
sedan var det viktigt att vara ärlig, i 
dag är det viktigt att verka vara ärlig, 
har nå´n sagt. Den som verkar vara 
ärlig och pålitlig äger ett 
förtroendekapital, är eftersökt och 
rekryteras till de stora företagens 
ledningsgrupper. En sådan person blir 
en förebild. Under de senaste åren har 
förebilden blivit viktigast, då man har 
lärt sig hur man skapar bilden av sig 
själv genom att styra 
informationsflödet och framträda i 
media när man själv finner det 
lämpligt. Då är just egenskapen att 
verka vara ärlig oumbärlig, och 
betingar ett mycket högt 
marknadsvärde. 
 
Allvarlig. För 100 år sedan skulle man 
utstråla allvar. Man skulle vara 
seriös,väl påläst förberedd och erfaren. 
I dag har allvar fått något teatralt och 
märkvärdigt över sig. Nu skall man 
visa humor och självironi. Skämt kan 
vara bra, det skyler över att man inte är 
påläst, kunnig eller förberedd. En chef 
vid ett stort företag sa, när han 
presenterade sig själv för medarbetare 
och styrelse att "jag är nog den mest 
okunniga ledare som det här företaget 
har haft". Om han hade rätt så var han 
ju begåvad, hade han fel så var han ju 
rolig. Med humor och självironi kan 
man helgardera sig. 
 
Sparsam. För 100 år sedan gällde att 
spara allt. Från krokig spik till 

banktillgångar. Man samlade på allt - 
bildelar, hemsmidd spik, skruv, 
beslagsknappar, urklipp, dödsannonser, 
korsord, burkar, flaskor, majblommor. 
I ett dödsbo hittade man t.o.m. en ask 
med texten "Snören, för korta att 
använda" I dag gäller inte dygden 
sparsamhet. I dag skall vi vara 
kosumtionsbenägna. Slutar vi med det 
faller samhället ihop. Folkhemmet 
ökade medborgarnas inkomster , inte 
för att vi skulle spara, utan för att 
konsumera. 
 
Rättvis. Visst skall man försöka vara 
rättvis även i dag. Men för att ha råd att 
vara rättvis ska man vara lönsam, och 
är man lönsam har man råd att vara 
rättvis. 
 
Lugn och trygg. Det är något som för 
100 år sedan var kopplat till 
uppmärksamhet och omtanke. Ofta 
fick man detta från mor- och 
farföräldrar. I dag skall man verka vara 
lugn och trygg, man kallar det att vara 
"cool och distanserad". Att vara cool är 
att framhäva sig själv, inte något man 
använder för att hjälpa andra. Att 
erbjuda sin plats eller sin sista skärv 
ger möjligen dagens ros i tidningen, 
men inte mer. Nej i dag skall man nog 
vara kaxig och framhäva sig själv. 
 
Hel och ren. Det är inte så viktigt. I 
dag skall man vara ”kroppsfixerad". 
Det är viktigare. 
 
Långsiktig. Det var viktigt för 100 år 
sedan. Vi talar mycket om detta även i 
dag, men vi har inte tid att blicka 
framåt, Man måste vara 
projektinriktad, korta snabba projekt 
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gäller, det måste ge frukt på en gång, 
eljest är det inte bra. 
 
Ordningssam. Det skulle synas överallt 
för 100 år sedan. Pennor på rad, 
klanderfria kostymer, harmonierad 
mittbena. I dag skall man vara 
ordningssam, men det får inte synas, då 
är man slav under petitesser. Det kan 
synas i handdatorer och minitelefoner, 
men det får inte synas utåt. 
 
Den tolfte dygden var att vara 
arbetsam. Det skulle synas. En 
”jobbare” utan muskler var ingen 
duglig arbetare. En hemmafru utan fem 
barn och ständig tvätt var ingen riktig 
kvinna. Ledighet var att tvätta blöjor, 
bygga verandor, stoppa strumpor, 
gräva diken, sticka vinterkläder , laga 
tak o.s.v. Visst skall man vara 
arbetsam i dag, men det får inte 
märkas. Men samtidigt så finns i dag 
en estetik kring framtoningen. "Jag 
jobbar när jag vill". Sedan finns ingen 
gräns mellan arbete och fritid. Vi 
måste ha "datorkompetens" även på 
fritiden, eljest fungerar inte samhället 
och vårt liv. 
 
Jag skulle kunna tillägga ytterligare en 
kompetens, nykterhet. För 100 år sedan 
föddes väckelse- och nykterhets-
rörelserna. Dom gick ofta hand i hand. 
Spritmissbruket hade accelererat, och 
folket började inse vad som höll på att 
hända. Vi fick ledare som Peter 
Wieselgren och Oskar Eklund m fl. 
Ordenshus och bönhus byggdes och 
helnykterheten var självklar. 

Tempelriddareorden hade naturligtvis 
en mycket bättre möjlighet att få 
frarngång vid den tiden än i dag. I dag 
prisar man "vinets förträfflighet" och 
vilken sort man skall dricka till olika 
maträtter. Vet man inte detta, är man 
okunnig. Barn i mycket unga skall lära 
sig hantera vin och sprit redan vid 
hemma vid köksbordet, och när de 
kommer ut i kamraters lag går det 
överstyr, och man skäller på 
myndigheterna som inte tar sitt ansvar. 
Man börjar se hur vi kommit tillbaka 
till en situation som fanns innan den 
stora "nykterhetsväckelsen" kom på 
1800-talet. Frågan är, vilka som 
kommer att uppträda som 
nykterhetsprofeter för att vända 
situationen i samhället, när det gäller 
spritdrycker och narkotika. 
 
Tempel Riddare Orden är en 
konservativ organisation, men det är 
också viktigt att vi vågar arbeta med 
vissa förändringar för att möta ett 
samhälle i en snabb omvandling. Dit 
hör bl.a. framväxandet av 
Tempelbyggarorden för damer, vårt 
arbete med rekrytering, hemsidor på 
data, nya grader, musik mm. Vår etik 
måste anpassas till nutiden utan att 
förlora i klarhet och grunden är 
fortfarande den kristna etiken och 
kärleksbudet.  
 
Jag gratulerar RT Wästmannia på 90 
årsdagen och önskar Er framgång på 
väg mot 100 år. Ni har resurser och 
möjligheter. 

                                                                                                                        EL 
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MOT NYA GRADER 
 

Till KG den 17 januari br Rolf Ryrholm. 
Till URG den 21 februari br Sven Lindblom. 

Till ARG den 18 april brr Bo  Holmgren och Karl-Erik Axelsson. 
Vi gratulerar dessa bröder till nya grader och önskar allt gott med vårt FSV. 

 
VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

 
Mästare Rådet inbjuder till VÅRUTFLYKTEN ”med botaniken i centrum” 
söndagen den 6 maj 2007. Se mera i Mästarens spalt och i bilagan. 
IG den 9 maj. Terminens sista ritualmöte före sommaruppehållet. 
Utposten i Köping ordnar traditionellt vårsamkväm med damer den 10 maj. Vi 
samlas kl. 18.30 vid Församlingsgården i Munktorp. Br Inge Svensson inleder.  
GK i Växjö 25-28/7. Höstterminsstart med IG den 5 september. 

Välkomna till Templets möten! 
 

NY ADRESS eller TELEFONNUMMER? 
 
Anmäl adressändringar till S. Även nytt telefonnummer – någon har kanske 
mobilnummer i stället för fast telefon. Uppge även e-postadress, om sådan finns. 

 
Med detta nummer följer en bilaga, som utgavs till banketten den 14 april. 
 
   REDAKTIONEN ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG SOMMAR 
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