
1 
 

 
Årg. 42   Hemsida: www.tempelriddareorden.se                             Nr 3-2018 
                                                         >Tempel >Mellersta. Provins Kapitlet>Västerås 

 
 

VÅRUTFLYKT TILL OLJEÖN - HÄLLESKOGSBRÄNNAN 
 
 
 

 
             
             Oljeön.  I denna välbevarade miljö anar man fortfarande doften av de produkter som        
             tillverkades här. När guiden berättar kan man kan lätt föreställa sig hur livet och arbetet  
             på ön gestaltade sig.   
                                                                                                                                         Foto: OM                                                                                          
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MÄSTAREBREV         
Brev från M skrivet den 9 augusti 2018. 
 
Mina kära TR-Bröder! 
 
Sommaren, den varmaste på minst 250 år, börjar gå mot sitt slut och visst längtar vi lite 
till mans efter regn. 

Sedan förra numret av Medlemsbladet har förutom våra ordensmöten följande timat. 
Den 25/5 deltog ett antal bröder med damer RT Silvermalmens traditionella vårfest i 
Romfartuna Kyrka. Där bjöds på sång, musik och betraktelse. Sedan följde en 
uppskattad måltid i församlingsgården. Det hela avslutades med att vi ute i den ljumma 
vårkvällen sjöng ”Härlig är jorden”.  

I början av juni, närmare bestämt den 2/6, deltog 18 bröder och damer tillsammans med 
bröder och damer från RT Ariel, RT Silvermalmen och RT Mäster Olov totalt 31 
personer i en Zon-utflykt arrangerad av vårt Tempel. Vi möttes i Ängelsberg för ett 
guidat besök på Oljeön. Efter lunch gick färden till Hälleskogsbrännan där vi fick 
uppleva den nya miljön efter skogsbranden 2014. Det är svårt att greppa den förödelse 
som en skogsbrand ger upphov till. Samtidigt är det fantastiskt att se hur all ny 
vegetation spirar.  

Efter ett sommaruppehåll börjar snart sammankomsterna i vår Orden. Min önskan är 
att även verksamheten i vårt Tempel ska spira med nya Lärlingar och Tempelriddare. Vi 
börjar den 5 sept. med IG och reception. 

Välkommen mina Bröder till arbetet med att nå vårt mål!  
Att samla män till arbete i det godas och sannas tjänst till nytta för det samhälle alla 
är en del av, familjen och egen utveckling och att arbeta för ett samhälle fritt från 
alkohol och andra droger. 

Väl mött, mina Bröder och med önskan om FSV. 

 
 

BRUSTEN LÄNK 
 
Fullbordandets tolvslag har klingat 
för OPK-broder 
 

    

BERTILWIKSTRÖM  
 

 
Br Bertil, började sin 
tempelriddarbana 1959 och blev 
Utvald Komtur 2013. 
Det finns ett hav, som ingen ser, 
Det finns en grav, där ingen dör, 
Det finns en sol, som ej går ner, 
Det finns en strand i varje själ. 
                                 [Bo Setterlind] 
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           ZONUTFLYKT TILL OLJEÖN OCH HÄLLESKOGSBRÄNNAN 
 
 

            
                       Hälleskogsbrännans besökscentrum.  Fr..v.: Kjell Björk, Bo Lindkvist, Eva Jakobson, Siv Magnusson.  Foto: OM 
 
Tempelriddare från Silvermalmen, Mäster Olof, Ariel och Wästmannia samlades den 2 juni 
vid Ängelsbergs järnvägsstation. Med färjan Petronia gick sedan färden till Oljeön och en 
guidad isning (1½ Tim). Lunch intogs på Nya Serveringen. Därefter gick resan genom bränd 
skogsmark till Hälleskogsbrännan med den nybyggda besöksplatsen och utsiktstornet på 
Grävlingsberget. Den hårt härjade naturen och det vackra vädret bidrog till en intressant 
upplevelse. 
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I sjön Åmänningen, mitt i Bergslagens järnbärarland ligger Barrön. Där finns världens äldsta 
bevarade oljeraffinaderi, Det var 1868 som bonden August Ålund fick en osannolik idé. Den 
nye tidens fotogenlampor spred ljus över landet. Det krävdes bränsle och med olja från USA 
ville August Ålund göra fotogen. 
 
Oljeön 
Med ett fat olja från Pennsylvania gjorde 
Ålund sina första försök hemma på 
gården. Sju år senare, 1875, var han redo 
att bygga en fabrik. Eftersom risken för 
brand och explosion var mycket stor valde 
han en ö för sitt raffinaderi. Barrön låg väl 
till och dit kunde oljan transporteras 
uppför Strömsholms kanal. Oljefabriken 
på Barrön rymde tolv retortrar, eldfasta 
behållare för destillering, paraffinpress, 
ångpannecentral och magasin m.m. På 
1890-talet bodde här åtta familjer och 
några ungkarlar. Den egna olje-
raffineringen upphörde 1902. En oljelast 
hade exploderat utanför Stockholm och 
konkurrensen från utlandet hade hårdnat. 
Fabriken blev ändå kvar. Från företaget 
försågs svenska hushåll fram till 1927 med 
lysolja, vapenfett och maskinsmörja och 
fotogen. 

Hälleskogsbrännan 
En 31 juli 2014 statade det som kom att bli 
en av Sveriges största skogsbränder i 
modern tid. Möjlighet finns nu att följa hur 
skogen åter blir skog och att förstå eldens 
betydelse för skogen. 
I brandens spår tittar nu de första gröna 
växterna fram och djur och fåglar har vänt 
tillbaka. Det är både fascinerande och 
skrämmande att se hur dramatiskt naturens 
krafter har påverkat och förändrat 
landskapet. Efter en skogsbrand uppstår en 
speciell miljö där ett stort antal mycket 
ovanliga och hotade arter trivs. I 
Hälleskogsbrännan kan man följa den 
spännande förändringen i naturen som 
kommer att pågå många år framåt i tiden. 
 

 
 
TALA ÄR SILVER … 
 
Hemliga ordenssällskap har funnits sedan urminnes tider. För att kunna fortleva var 
tystlåtenhet en nödvändighet. Hemligheten gav också det okändas lockelse. Nyfikenheten 
att skåda sällsamma ting var en attraktionskraft. 

Kring ordensväsendet har också i alla tider funnits en viss mystik. Förr i världen var 
den mer påtaglig än i våra dagar. Samhället var mer slutet och det var svårt att nå ut 
med informationen. Från mun till mun gick budskapet. I dag lever vi i ett öppet 
samhälle, där många och snabba informationskanaler står till buds. Det här betyder 
att många hemligheter numera inte längre är hemliga. 

Tystlåtenhet en dygd  

Tystlåtenheten är en del i vårt arbete som Tempel Riddare. Erik Gustaf Geijer skrev i 
dikten Odal-bonden "Vad stort sker, det sker tyst". Men det gäller att handskas med 
denna dygd på rätt sätt mot våra Bröder, oss själva och vår Orden. 
Egentligen finns det ingenting inom Tempel Riddare Orden som behöver döljas för 
en allmänhet. Orden sysslar inte med ting som inte tål dagsljuset. 
En helt annan sak är den graduppbyggnad som Orden tillämpar innebärande att 
Bröder i lägre grader ej i förväg ska få kännedom om ritualer och ceremonier i 
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de högre graderna. Om detta får de veta sedan de grad för grad vandrat vidare i 
strävan att dana och stärka sin karaktär. Eftersom alltså inte Bröderna i förväg far 
kännedom om ritualer och symboler i högre grader kan givetvis inte heller en 
utomstående allmänhet lämnas upplysning om dessa ting. 
Gradsystemet är mellan Bröderna inget problem. Tvärtom skapar dessa interna regler 
det djupa broderskap och den trivsel som kännetecknar vår Orden. Samtidigt ökar 
intresset och spänningen inför vad som skall komma i nästa grad. 

Onödigt hemlighetsmakeri 

Tystlåtenheten far inte bli ett onödigt hemlighetsmakeri. Här måste vi äldre Bröder 
handla förnuftigt och gentemot utomstående avdramatisera uppfattningen om ett 
hemligt brödraskap. En del okunniga ser oss som ett hermetiskt tillslutet sällskap för 
inbördes beundran. Kanske vi ibland hjälper till att vidmakthålla denna felaktiga 
inställning. Alltför stor hemlighetsfullhet kan ge upphov till ryktesspridning och 
illasinnade påståenden. De angrepp som Orden tid efter annan får utstå är grundade 
på okunnighet om vårt syfte och målsättning. Bristande öppenhet från vår sida kan i 
vissa fall utgöra grogrund för detta förtal. 

Svår konst 

Tystlåtenheten kan tolkas på flera sätt och har många bottnar. Den är en svår 
konst - men betydelsefull. Det mest kända ordspråket ”Tala är silver men tiga 
är guld” framstår som en gudagåva. Ibland kan tystlåtenhet komma av oförmåga 
att formulera sig och framföra sina tankar och då är den inte så mycket värd. Den 
som sällan yttrar sig blir, när han gör det, mer uppmärksammad än 
pratmakaren som i tid och otid upplåter sin röst. Men då krävs det, att det han 
säger är vettigt. 
Tystlåtenhet, som ett sätt att dölja obehagliga sanningar och brottsliga 
handlingar, strider helt mot Tempel Riddare Ordens lära. Att förtiga sanningen är 
en form av lögn. Detta har inte någonting att göra med Tempel Riddarnas syn på 
tystlåtenhet utan står i bjärt kontrast till vårt sökande efter sanningen. 

Vet vad du säger 

En eftersträvansvärd form av tystlåtenhet är att inte uttala sig i frågor man inte 
känner till. En god visdomsregel säger: "Om du har något att säga - säg det! Har 
du ingenting att säga - säg det inte!'. En bra form av tystlåtenhet 1 Tempel 
Riddare Ordens anda är att inte tala om sig själv och att inte skryta om egna 
förtjänster. En klädsam blygsamhet. som väcker respekt och uppskattning. 
Att inte delta i förtal, skvaller och intriger är en tystlåtenhet att efterleva. För en 
Tempel Riddare är det en självklarhet att aldrig uttala sig illvilligt och 
nedsättande om någon frånvarande. 

Som vi märker består tystlåtenhet av många begrepp. 1 regel är det en dygd men 
kan förbytas till motsatsen om den används felaktigt. Det personliga omdömet blir 
avgörande. Tystlåtenheten inom vår Orden får inte innebära ett onödigt 
hemlighetsmakeri. Det skadar bara vår sak. Våra ritualer och ceremonier skall vi 
ha för oss själva. Men i övrigt bör största möjliga öppenhet kunna tillämpas. 
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Tempel Riddare Orden behöver bra PR. 1 större utsträckning än hittills skall vi 
utnyttja massmedia så att vårt budskap kan uppenbaras för en större allmänhet. 
Därigenom kan förhoppningsvis rekryteringen också främjas. Genom att tillämpa 
dygden tystlåtenhet rätt kan vi fortsätta att utveckla ordensarbetet och genom våra 
Bröder bidra till att minska illasinnade rykten. anklagelser och felaktiga 
tillvitelser. Att i någon mån kunna tränga tillbaka ondskan i vår värld ger oss en 
strimma av ödmjuk förtröstan i vetskapen om att vår Orden bidrar till något gott 
bland människorna. 
 
Text och symbol - enhet i upplevelsen 
Vi menar ju att varje reception ska vara en minnesvärd upplevelse för recipienden 
och då bör han ej känna till vare sig text eller symbol i förväg. Våra texter och 
symboler hör ihop. innehåll.  Kombinationen text – symbol gör det lättare att 
minnas textens innehåll. Symbolen har ju endast en förstärkande roll. Vet man inte 
vilken text eller vilket innehåll symbolen förmedlar så är symbolen utan värde. 
Symboler använder man även i det allmänna livet för att förmedla ett bestämt 
budskap Det är inte bara utomstående som hålls okunniga om de olika gradernas 
innehåll och utformning. Bröder med en lägre grad får inte hellre veta innehållet i 
en högre förrän vid sin egen reception i denna grad. 
 
Riter  - ritual 
Av utomstående får vi ibland höra att vi sysslar ned hemliga riter. Den som yttrar 
något sådant vet ej skillnaden mellan rit och ritual. Vi använder oss av ritualer, dvs 
en fastställd ordning för varje grad. Ordet rit kan leda tanken till våra förfäders 
hedniska kulthandlingar med bl.a. offer. Vi beskylls ibland även för ockultism, 
vilket skulle innebära att vi företräder någon hemlig lära. Det är därför mycket 
angeläget att vi gör klart för oss själva och för utomstående att vi inte utför några 
riter (däremot förekommer vackra ceremonier) och att hela vår verksamhet bygger 
på den kristna läran så som den framställs i vår bibel och hur våra kunskaper ska 
omsättas i praktisk handling. 
 
Bibelcitat kunskapskälla 
Det är därför ingen hemlighet vi avslöjar, när vi säger till utomstående att våra 
ritualer innehåller bibelcitat. Dessa bibelord liksom allt övrigt vill ge oss 
kunskaper så att vi kan medverka till en bättre värld i våra kontakter med andra 
människor.  Att en Tempelriddare måste känna kärlek till Gud, sin nästa och sitt 
fädernesland är inget att hemlighålla. Det är heller inte hemligt att vi i våra hjärtan 
strävar efter att bygga ett inre Tempel med sanning, kärlek, renhet och trohet. En 
förutsättning är att vi helt tar avstånd från alla slag av berusande medel. 
Allt som inte är offentligt väcker en viss nyfikenhet hos en del människor. Del är 
därför som vi invigda bröder måste göra klart för oss vad vi kan och bör säga om 
vår Ordens innehåll utan att bryta vårt löfte. Berätta för andra om den allmänna 
målsättningen och framför allt – leva efter Ordens läroinnehåll så att det inte bara 
är ordensmärket på rockslaget som vittnar om att vi är tempelriddare. 

Yngve Lindgren/ Bertil Järvholm 
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Hösten nalkas - allt är över,  
bladen gulna för att falla av.  
Marken väntar på den vila den behöver.  
Allting multnar - bäddas ned i grav. 
 
Höst - du tid med storm och vindar.  
Lingon rodnar, hjortron mossarna förgyller.  
Höst - du tid då färger oss förblindar.  
Den tid du bondens lador fyller. 
 
Höst - den tid då kvällarna blir långa, 
vi känner eftertanken slita i vårt bröst. 
Minnena och intrycken är många. 
Tankar liksom melodier gå i moll. Nu är det höst, 

       Börje Mattsson 


 
KÄNN FÖR DIN ORDEN 
Ungdomen vår framtid Ungdomarna är vår framtid. Detta påstående framföres 
dagligen i många olika media. Visst är det så för oss Tempel Riddare också. 
Broder, har Du under det senaste året stått fadder för någon ny Broder? Om 
svaret är nej, hoppas jag, att Du nu omedelbart bestämmer Dig för att 
förverkliga målsättningen om en ny BRODER till Tempel Riddare Orden. Det 
är inte så svårt som många föreställer sig, planerar man och inventerar sin 
vänkrets finns det säkert en eller kanske flera lämpliga kandidater för vår 
Orden. Något speciellt tillvägagångssätt kan inte anges. Låt fantasin bli levande, 
tag initiativ och låt målsättningen förverkligas. Då är jag säker på framgång.  
Hur underbart är det inte att få en ny Broder vid sin sida för djupare bekantskap 
i Tempel Riddare Ordens brödrakrets. 
Låt oss var och en medverka till att en ny Broder inlänkas hos oss detta år! 
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PROGRAM 
Varmt välkommen till höstterminens möten i Templet!  
Onsd. 5/9 IG Reception kl.19 
Sönd. 16/9 IG Silvermalmen kl.17  Ändrad dag 
Onsd. 3/10 URG-, TG-, IG-val, IG kl.19 
Onsd. 17/10 PRG kl.19 
Lörd. 27/10 Höstfest med Damer kl.17 Ändrad tid 
Sönd. Minneshögtid kl.17 
Onsd. 27/11 ARG kl.19 
Onsd. 5/12 IG med parentation kl.19 
Sönd. 9/12 Advent/Lucia/Julbord kl.17 Ändrad tid  



 
HÖSTFESTEN 2018 

 
Lördagen den 27 oktober kl. 17.00 samlas vi till vår traditionella höstfest. 
Tag gärna med vänner och bekanta. Som på så sätt får veta mer om vad Tempel Riddare 
Orden är och gör. 
 
Program:  
I Tempelsalen får vi ta del av ett högklassigt sång- och musikprogram (mer information 
senare). 
I matsalen är det uppdukat för servering. 
 
Till höstfesten hör också lotterier! Bidrag gärna med vinster! 
Vi hoppas på stor uppslutning och är säkra på att vi även detta år får uppleva en fin och 
givande gemenskap. 
 
Allt detta får vi för 100 kr per person 
 

Välkomna! 
 

  

 
                                 

  
 
RT Wästmannias Medlemsblad   Preliminär utgivningsplan 
Termometergatan 2, 723 50 Västerås   Nr Manus senast Utkommer vecka 
Redaktion  e-post    4/18 29 oktober 46 
Ola Magnusson  ola.magnusson@brredband2.com 1/19 26 januari   4 
Sven-Erik Lilja  svenerik.lilja@telia.com  2/19  7 april  16 
  


