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TEMPLET HAR FYLLT 100 ÅR 

 

 
Högste Stormästaren omges av Provinskapitelmästaren och Stormästaren. I 

förgrunden Margit Svensson och Anders Lindberg och mitt emot Jens Hellberg, 

Dag Seland och Katarina Edell.                                                                                                    
                                                                                                                    Foto: S-B.J. 

 

Vi är stolta och tacksamma över vår historia med ett från början snabbt 

växande tempel, som även fått medverka till att nya tempel bildats i vår 

närhet. 

Liksom på många andra håll har även vi upplevt att vi inte lyckats 

rekrytera nya medlemmar i den omfattning vi önskat. Men vi fortsätter att 

drömma och hålla visionen om ökande tillströmning vid liv, väl medvetna 

om att det krävs hårt men inspirerande arbete. 
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         Sven-Erik Lilja 

 

MÄSTAREBREV:                                             

 

Käre Vän och Broder! 

 

Så har vi då påbörjat ett nytt sekel i vårt Tempels historia! Du kan ta del av hur vårt 

firande gick till i detta nummer av vårt medlemsblad.  

Tyvärr hade jag inte möjlighet att delta för egen del eftersom jag råkade ut för en 

oväntad hjärtinfarkt för några dagar sedan. 

En påminnelse om att livet är skört och hur viktigt det är att vi tar vara på dagen som 

är. 

Det är ju också något som vi får påminna oss om gång på gång under våra ritualmöten. 

 

När jag skriver detta är det just på vår 100-årsdag - dagen efter terrordådet i 

Stockholm. 

 

Låt oss, kära Vänner, ta vara på dagen i dag och bland annat i vårt Tempel och i vår 

gemenskap fortsätta att rusta oss för att stå emot det onda. Likt de maskrosor som nu 

börjar tränga upp på de mest oväntade och till synes ogästvänliga platser vill vi vara 

med och sprida guldglans och vårkänsla i vår omgivning! 

 

Jag har lovat mig själv och andra att ta det lugnt närmaste tiden och nöjer mig därför 

med denna korta hälsning i detta nummer av vårt medlemsblad. 

 

Ett gott och välsignat nytt 101-a år tillönskar jag er alla! 

 

 

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 
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RT Wästmannias 100-årsjubileum 2017-04-08 

StorMästarens anförande vid högtidsmiddagen 
 

En tillbakablick med sikte på framtiden 

Året är 1917, och ute i världen rasar kriget på sitt tredje år. Det första världskriget 

kom att engagera samtliga av världens dåvarande stormakter, samlade i två motsatta 

allianser.  

De allierade (centrerad kring Ententen; Storbritannien, Frankrike och Ryssland) och 

Centralmakterna (ursprungligen centrerade kring trippelalliansen; Tyskland, 

Österrike-Ungern och Italien).  

Mer än 70 miljoner soldater, däribland 60 miljoner européer, mobiliserades i ett av de 

största krigen i historien, ett krig som Sverige lyckligtvis förskonades från att dras in 

i. 

Även om vårt land aldrig drogs in i kriget påverkades naturligtvis även vi av det krig 

som drog fram i resten av Europa. Trots kriget och de umbäranden detta medförde 

blomstrade dock vår Orden, och nya Ordensavdelningar stiftades runt om i vårt land.  

I Västerås instiftades den 8 april 1917, alltså på dagen 100 år sedan, Templet 

Wästmannia av dåvarande Stor Mästaren Oskar Eklund och Vice Stor Mästaren Carl 

Larsson, med biträde av ett stort antal deltagande från Stockholm, Gävle, Örebro och 

Norrköping.  

Initiativet till instiftandet, som pågick i tre dagar, hade tagits av fabrikören, sedermera 

brandchefen A. Danielsson, och fabrikören Mauritz Karlsson, båda medlemmar av 

Concordia. Till dessa slöt sig även kamreren Richard Landstätt, ingenjören Ferdinand 

Valberg, rådmannen Alfred Stärner och redaktören Anders Pers. I Västerås och dess 

omnejd fanns då 12 medlemmar av Orden, tillhörande olika Tempel. Den kraftfulle 

ledaren A. Danielsson blev den självskrivne Mästaren under de första tio åren, 

1917—1927. Vid instiftandet uppgick medlemstalet till 30 bröder. 

Efter att först ha bedrivit verksamheten i förhyrd lokal, kunde Templet, tack vare 

medlemmarnas offervilja och energiska arbete den 12 december 1921 inviga eget 

ordenshus. Det var centralt beläget invid Domkyrkan och Allmänna läroverket. 

Fastigheten kostade 88.300 kr, vartill kom dryga omkostnader för ombyggnad och 

inredning, varför den totala kostnaden för fastigheten efter ombyggnad blev 170.000 

kr.  

Tempelsalen i den s.k. Riddargården gavs en utsmyckning som genom stilen mycket 

avbröt från den traditionella men skapade en känsla av trivsel. De förhållandevis höga 

avgifter, som Templet nödgats avkräva sina medlemmar, har dock ingalunda verkat 

hämmande på intresset. Wästmannia blev Väpnare Tempel 1919 och Riddare Tempel 

1921.  

Man kan fundera på vad som drev de första medlemmarna att, trots orostider och krig 

ute i Europa, stifta Templet Wästmannia här i Västerås, och att samla in medel så att 

man redan några få år senare kunde skaffa egen lokal för verksamheten. De måste ha 
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brunnit för Ordens ideal, och trott på de värderingar Orden står för. De måste ha varit 

oerhört hängivna och uppoffrande i sitt arbete, och vi vet att medlemstalet kom att 

växa väldigt fort. 

Själv kom jag med i RT Wästmannia långt senare. I höst blir det 30 år sedan jag tog 

mina första stapplande steg inom Orden i dåvarande lokalen på Hantverkargatan 3. 

Jag hade först tagits in i Utposten i Enköping-Håbo, som den hette på den tiden, för 

att sedan recipiera i Riddare Templet Wästmannia. Broder Helge Falenäs var Mästare 

då, och broder Stig Dahlberg, såsom Ceremoni Mästare, ledde mig in i Orden. 

Jag minns naturligtvis många av bröderna i RT Wästmannia, och den som kanske 

satte den starkaste prägeln när jag kom med var Broder Jarl Jernunger. Vi kom att 

arbeta ihop i en kommitté under arbetsnamnet ”Vidga våra värden”. 

Jag fick tidigt möjlighet att tjänstgöra vid Templets möten. Det var en lärorik tid, och 

det har jag med mig i mitt nuvarande ämbete som Stor Mästare i Stor Templet för 

Sverige och Finland. 

Det är ju vanligt vid jubileer att man ser tillbaka på den tid som varit, att göra en 

historisk återblick. Men lika viktigt är också att se framåt. Hur ser vår framtid ut? Vad 

kan vi göra för att trygga Templets och Ordens fortsättning? Gör vi vad vi kan för att 

om hundra år återigen få fira jubileum? 

Man kan inte undgå att undra vart den hängivenhet och det engagemang de första 

bröderna, som tog initiativ till instiftandet av RT Wästmannia, kände, tagit vägen. Ska 

vi om ytterligare hundra år kunna samlas till RT Wästmannias 200-årsjubileum så 

behöver vi mer av båda dessa egenskaper, engagemang och hängivenhet. Att bara gå 

på våra möten räcker inte – en aktiv rekrytering måste till för att vi ska säkra 

framtiden för Templet och Orden.  

Glädjande nog kan vi på många håll se att allt fler, ofta många yngre personer, börjat 

söka sig till vår Orden. Idealen är det alltså inga fel med, det handlar mer om att vi 

marknadsför oss på ett mer aktivt sätt.  

Stor Tempel Mästare Rådet har tagit fasta på det, och aldrig förr har vi haft ett så 

omfattande och komplett rekryteringsmaterial att tillgå. Det är min förhoppning att 

detta kommer till användning även här i Västerås, så att vi om hundra år åter kan 

samlas till jubileum. Ja, kanske inte just vi som är med idag, men våra efterföljare. 

Slutligen vill jag framföra en varm hälsning från Stor Tempel Mästare Rådet i Stor 

Templet för Sverige och Finland. Våra hjärtliga gratulationer på högtidsdagen  

med varmt tack för ett uppoffrande arbete för vår Orden och med önskan om lycka 

och välgång i framtida år. Må Riddare Templet Wästmannia följas av FSV. 
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TEMPLET HAR FYLLT 100 ÅR 
 

Under solenna former och med stor uppslutning kunde Riddartemplet Wästmannia 

högtidlighålla minnet av sin 100-åriga tillvaro lördagen den 8 april, exakt på dagen av 

bildandet 
 

 Vårt Riddaretempel ska fylla,  Nu famnar du glad dina bröder 

 Ja fylla sitt hundrade år. och systrar från främmande strand 

 Så låtom oss åldringen hylla, och sjunger och dansar och glöder 

 Ja hylla allt vad vi förmår. allt i ditt förlovade land.  

 Hell dig med de tjusiga lockar  

 kring panna så hög och så klar,  Välkomna, välkomna ni alla, 

 du riddare båld, där du bockar  Ni gäster från land och provins. 

 och ler mot de kommande da´r Vår högste patron har vi kallat. 

  Han talar till oss och vi minns. 

 Du föddes i världskrigets yra Hans ord blir för själen en lisa. 

 Och svalt så du kunde gått åt, Ett hopp för en framtid vi tror. 

 Nu slår du din klingande lyra Och nöje och glädje vi visa. 

 Och glömmer all jämmer och gråt. Välkomna båd´ syster och bror 
                     Melodi: Svarte Rudolf 

 

Det började med en enkel kransnedläggning vid den förste mästaren grav på 

Hovdestalunds kyrkogård. Kaplanen Bengt Rosberg belyste i ett anförande 

förhållandena vid tiden för templets grundande i skuggan av det första världskriget. 

Medan damerna ägnade sig åt ett besök i Önsta-Gryta kyrka hade bröderna ett enskilt 

högtidsmöte i ordenshuset på Termometergatan. Vid detta möte recipierade en ny 

broder, Anders Lindberg, vilket gav samlingen en extra högtidlig prägel. Dessutom 

överlämnades Eklundsmedaljen i silver till en välförtjänt broder, VM Sten-Bertil 

Jakobson. Mötet leddes av Stormästaren broder Mats Valli, eftersom vår Mästare 

drabbats av en hjärtinfarkt några dagar tidigare och tvingades avstå från deltagande. 

Bland mera prominenta gäster märktes ordens förutom Stormästaren även Högste 

Stormästaren Per Fredheim, Storkanslern Claes-Göran Edberg och 

Provinskapitelmästaren Christer Wik sam flera av provinskapitelledamöterna samt 

bröder med, EMG och OPK. 

Vid den efterföljande jubileumsmiddagen varvades gratulationer, lyckönskningar och 

hälsningar med solosång av Daniel Viklund och körinslag av IOGT-NTO-kören. Vid 

pianot Peter Richloow. 

Templets damklubb uppvaktade med ett par ljuslampetter, vilket utlöste en applåd. 

Gåvan överlämnades av damklubbens ordförande Siw Fredby. Samir Mohamed från 

Here4U fick mottaga templets stipendium. 

. Den lekamliga välfägnade uppskattades och alla verkade vara nöjda och belåtna när 

man skildes åt efter en kort avslutningsakt i tempelsalen. 
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VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

 

Varmt välkommen till vårterminens sista möte i Templet! 
Ons. 3 maj IG. 

Lör. 27 maj sommarutflykt (se nedan) 

Höstterminen startar onsdagen den 6 september med IG. 

 

  TR-Damerna: Möten torsdagarna 7 sept., 5 okt.,2 nov. 2017 . 

 

Notera dagarna! Hela schemat i matrikeln. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

JUBILEUMSINSAMLING 
Insamling till jubileumfonden fortsätter. 
Det krävs inget minibelopp, alla belopp är lika välkomna. 
Betala till vårt plusgirokonto  
34 88 65-7 och ange ”Jubileumsfonden”. 
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TEMPLETS 

JUBILEUMSSTIPENDIUM 2016 har 

tilldelats Samir Mohamed 

 

Stipendiet har till syfte att:  

 stimulera och uppmärksamma 

ambitiösa ungdomar som tar 

stallning mot våld och mobbing 

och för det helnyktra och drogfria 

alternativet. 

 ge erkänsla och uppmärksamhet i 

ledarskap 

 utgöra ekonomiskt stod till fortsatt 

utveckling inom den verksamhet 

som stipendiaten utövar. 

Samir har nominerats av here4U 

föreningen med följande, här förkortad, 

motivering: 

Samir har sedan många år varit aktiv 

here4U-medlem på de skolor han har gått 

och därigenom bidragit till en tryggare 

och trivsammare skola för alla.  Med sin 

glöd, sitt engagemang och sin 

personlighet gör han allt för att andra 

människor ska ha det bättre och han har 

lätt att få unga att lyssna och ta till sig 

vad han säger. 

Han har en unik förmåga att skapa 

relationer och är en förebild för många. 

Han har i många situationer visat mod 

när han tagit sig an situationer som äldre 

vuxna, professionella backat ifrån. 

Han är bl.a. engagerad i föreningens 

volontärverksamhet samtidigt som han 

studerar på högskolan till beteendevetare. 

Han är värd att uppmärksammas för allt 

gott han gör och åstadkommer. 
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GRÄNGESBERG 

I samverkan med RT Ariel och TBO-Förgård Falun går sommarutflykten i år till 

Grängesberg.  

Vi samåker i bilar på egen bekostnad. Resväg från Västerås ca 13 mil, varför avfärd bör 

planeras till ca 08.30.  

Program: Med start kl. 11.00 besöker vi Cassels i Grängesberg (Bergsmansvägen 33) och 

får se den ståtliga byggnaden, som har återuppbyggts efter en brand 1992. Byggnaden 

Innehåller bland annat en mäktig konsertsal.  

Därefter det blir det en promenad i Disponentparken till Trädgårdscaféet, där de som vill 

får fika på egen bekostnad.  

Sedan blir det biltur till Motor- och Nostalgimuséet, där vi får vandra bland gamla fordon, 

uppbyggda miljöer från förr och mycket annat sevärt.  

Därpå bär det av till Sunnansjö vid Väsmans strand, där vi besöker Morhagens Fäbodhotell 

och äter helgbuffé, innan det är dags att resa hem. 

 

Deltagaravgift: 200 kronor/person, som täcker buffén och alla entréer.  

Anmälan till S Ola Magnusson, s@rtwastmannia.se, 021-414136 senast 20 maj. 

Betalning till pg 34 88 65-7 RT Wästmannia) 

 

Välkomna 

 

! 

 

 

RT Wästmannias Medlemsblad   Preliminär utgivningsplan 
Termometergatan 2, 723 50 Västerås   Nr Manus senast Utkommer vecka 

Redaktion   e-post   2/17 13 april  17 

Ola Magnusson   s@rtwastmannia.se 3/17 11 augusti 34 

Sven-Erik Lilja   m@rtwastmannia.se 4/17 29 oktober 41 
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