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Årg. 39                  Hemsida: www.rtwastmannia.se                             Nr 2-2015 

 

 

VI ÄR PÅ GÅNG…. 

 

 
 
                                   Sebastian Hjort och M Sven-Erik Lilja. 

 

Vid vårterminens sista IG-möte hade vi glädjen att hälsa en ny Broder 

välkommen. Vid RG-mötet i september har vi tre recipiender och vid 

vårt andra IG-möte i höst kommer vi att få hälsa ytterligare en ny 

Broder välkommen! Vi är på gång!  
 

 

 



2 

MÄSTAREBREV:                                                                           

 

Käre Vän och Broder! 

 

Sommaren är kort, det mesta regnar bort. 

Men nu är den här, så ta för dig, solen skiner idag. 

Hösten kommer snart, det går med vindens fart. 

Så lyssna på mig, solen skiner kanske bara idag. 

 

Så lyder refrängen på en av Tomas Ledins sånger. Den stämmer ovanligt bra just nu, eller 

hur?  
 

Mina rader skrivs under sensommarhögtryckets välsignade dagar. 

Jag hoppas din sommar varit god och att du fått tid för rekreation, återhämtning och vila. 

För min del upplever jag att man blir mindre beroende av vädret ju fler år man lägger 

bakom sig men sommar och sol tackar man inte nej till! 

 

Nu är tiden inne för ännu en termin i vårt kära Tempel!  Templet är ju vår Ordens 

kraftkälla och där finns det mycket att hämta och ge ut av! Välkommen med ditt bidrag i 

vår gemenskap! 

 

Tänk om … 

…  vi i Medlemsbladet nr 2-2020 kan få ta del av den glädjande historien om hur RT 

Wästmannia på nytt lyckades överskrida den magiska gränsen på etthundra (100) 

medlemmar! 

Där kan vi ta del av hur det strategiska tänkandet i rekryteringssammanhanget tog fart och 

omsattes i praktisk handling. Kanske de informationssamlingar som anordnades mot 

riktade målgrupper var en viktig del i satsningen? Att allt fler ungdomar har blivit 

intresserade av frågor om miljö och livskvalité där frågan om nykterhet har en given plats 

har givetvis underlättat rekryteringsarbetet avsevärt. Den positiva marknadsföringen och 

att vi synts och hörts utanför vår egen krets är ytterligare en faktor. Ribban har höjts till 

etthundratio (110) medlemmar till 2025. 

 

Tänk om …. 

Tillbaka till dagens verklighet. För att lyckas i vår strävan att nå längre kanske vi helt 

enkelt måste tänka om och tänka nytt i vårt planerande och agerande!  

Syns man inte så finns man inte brukar det heta i reklamsammanhang. Här måste vi alla 

hjälpas åt att komma med idéer och förslag! Ingen tanke får lämnas oprövad! I vilka 

sammanhang vill och kan vi synas och höras mer än vad vi kanske gjort hittills?  
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HSKR, Broder Kent Alm, skickade ett tänkvärt mail under sommaren som vi definitivt 

ska ha med i bagaget. Mailet återges i sin helhet på annan plats i medlemsbladet. Läs det! 

 

Kära Bröder! 

Låt den här hösten verkligen bli en nytänkandets tid i vårt Tempel och vet, min Broder, att 

just du är viktig i detta inspirerande arbete! 

Att tänka nytt kan kännas både spännande och skrämande men kom då ihåg att vi bygger 

på en fast och hållbar grund där våra gradmöten i Templet är kärnan och ger den 

inspiration och den kraft vi behöver för att gå ut! 

 

Vid vårterminens sista IG-möte hade vi glädjen att hälsa en ny Broder, Sebastian Hjort, 

välkommen. Vid RG-mötet i september har vi tre recipiender och vid vårt andra IG-möte i 

höst kommer vi att få hälsa ytterligare en ny Broder välkommen! 

Vi är redan på gång! 

 

Er vän och broder 

Sven-Erik Lilja 

 

 
                          
BRUSTEN LÄNK 

 

Fullbordandets tolvslag har klingat för  

Ordens Patriarken Broder 

   Karl-Erik Oskarsson  

Må han vila i frid och må hans minne 

alltid bevaras bland oss 

 

Broder Karl-Erik Oskarsson avled 

den 2 juni 2015 i en ålder av 90 år. 

Han inträdde i Tempel Riddare Orden 

år 1962 och innehade 9:e graden.  

 

 

 

 

GRADGIVNINGAR 

Onsdagen den 6 maj recipierade i IG Sebastian Hjort, Väringgatan 3 B, Frövi. Vi 

gratulerar och lyckönskar vår nye broder! 

Flera receptioner kommer - till att börja med i RG den 16 september och sedan i IG den 7 

oktober. Hösten blir så händelserik som vi gör den till. Det är spännande att se fram mot 

verksamheten i Templet. Kom och deltag i mötena, tillsammans bildar vi en kraftkälla för 

Ordens framtid. 
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Mail från HSKR Kent Alm 

 
Bröder! 

 

Vår Orden bildades under den amerikanska nykterhetsrörelsens första tid. 

Som första punkt i den deklaration som då upprättades slog man fast att ”Vårt tempel 

skall stå på den oförgängliga klippan Nykterhet, som är den säkraste grunden för såväl 

den enskilda människan som för samhället”.  

Fortfarande är helnykterhet, och drogfrihet i övrigt, självklara krav för medlemskap hos 

oss. Vi lovar också att bekämpa alkoholbruket efter bästa förmåga.  

 

Personligen saknar jag en aktiv debatt om nykterhetsfrågorna i dagens ordensarbete. 

Detta är beklagligt, eftersom forskningen nu entydigt pekar på allvarliga hälsorisker till 

följd av alkoholbruk. Stora metastudier av genomförd alkoholforskning visar också att 

påståendet om att ett måttligt alkoholintag skulle vara nyttigt inte alls stämmer. Dagens 

unga verkar ha tagit till sig av budskapet, eftersom en allt större andel nu helt avstår från 

alkohol. Rimligtvis borde allt detta innebära att vår rekryteringsbas ökar framöver. 

 

På eget bevåg vill jag nu rekommendera den som vill vara trogen våra ideal och vill 

bekämpa alkoholbruket att regelbundet följa vad som händer inom forskning och politik 

via www.accentmagasin.se . Detta är en öppen nätupplaga i anslutning till IOGT-NTO:s 

tidning ”accent”. 

 

Trevlig läsning och ha en fortsatt skön sommar! 

 

Broderliga hälsningar med tillönskan om FSV 

Kent Alm 

HSKR (Högste Stor Kansler) 

 

Alkohol på sociala medier bidrar till normalisering av drickande 

Mängden privata bilder på alkohol som läggs ut på sociala medier har ökat kraftigt på 

senare tid och ökningen är särskilt tydlig nu under sommaren. Det här bidrar till en ökad 

alkoholkonsumtion, menar Magnus Jägerskog på IQ.  

En snygg Instagrambild på ett glas rosévin i motljus. En iskall öl i skuggan av ett träd på 

Facebook. Privata sommarbilder på alkohol och den avkopplande semesterkänsla som de 

är tänkta att förmedla läggs allt oftare ut på sociala medier. 

– Det här påverkar naturligtvis vår syn på alkohol och bidrar till en normalisering av 

drickande som ett självklart sätt att ha mysigt och slappna av. Det man ser på sociala 

http://www.accentmagasin.se/


5 

medier har en stor påverkan på oss och är identitetsskapande. Sociala medier fungerar 

som förstärkare av värden, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ, ett dotterbolag till 

Systembolaget, vars uppgift är att lyfta fram alkoholens risker. 

Han menar att de privata bilderna med alkohol på ett sätt nästan påverkar oss mer än 

renodlad alkoholreklam – som ju också syns allt oftare på sociala medier. Forskning visar 

att framför allt unga som exponeras för alkoholreklam dricker mer. Därför är det rimligt 

att anta att även privata bilder på alkohol i sociala medier på sikt bidrar till en ökad 

alkoholkonsumtion. 

– Förmedlandet av en livsstil blir mer trovärdigt när avsändaren är en kompis. Och det är 

främst en skön livsstil där alkohol ingår som dessa bilder förmedlar, snarare än reklam 

för en viss produkt. Det är ju sällan en privat bild specificerar vilket vin som är i glaset, 

säger Magnus Jägerskog och tillägger att det inte är så konstigt att bilder på alkohol ökar 

under sommaren, eftersom det dricks mer då. 

Alkohol är förvisso identitetsskapande för många unga. Men det gäller även äldre 

personer. Det här borde vi prata mera om, anser Magnus Jägerskog. 

– Alkohol på sociala medier påverkar bredare åldersgrupper. Bland äldre är det kanske 

inte i första hand festandet som är fokus, utan mer vinkunnigheten, som blir en 

statusmarkkör. Det är status att kunna välja rätt vin till rätt mat och här handlar det mer 

om findrickande. Men likväl bidrar också dessa bilder till en normaliseringsprocess, säger 

Magnus Jägerskog. 

Källa: www.accentmagasin.se. 

 

MED PASSION FÖR TÄNGER 
 

Det tvistas om det verkligen var så att Björn Borgs tennistränare på sjuttiotalet efter något 

mankemang med bilmotorn frågade en flegmatisk fransk bilmekaniker ”Do you have 

what we in Sweden call a skiftnyckel?” Orden har blivit bevingade. 

Skiftnyckel heter visserligen clef anglaise eller torque anglaise på franska. Men i USA 

säger man oftast swedish wrench. I Danmark kallar men verktyget svensknøgle 

(svensknyckel) och i Ryssland sjedik – den lille svensken. På holländska är ordet för 

skiftnyckel kort och gott bahco. Logiskt, då BAHCO,  detta nu internationella 

verktygsföretag, som grundades i Enköping på 1880-talet genom åren tillverkat över 

hundra miljoner skiftnycklar. 

 

Tillverkningen sker numera i Spanien och Argentina. Men i Enköping finns ett museum 

över Johan Petter Johansson, mannen som 1892 slutligen tog patent på en skruvnyckel 

med ställbar nyckelvidd. Visserligen hade engelsmannen Richard Clayburn på 1840-talet 

uppfunnit en primitiv variant. Men det blev Johan Petter Johansson, ”Johansson med 
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tången” även kallad ”JP”, som fick den att fungera, eftersom käftarnas insidor kunde 

tryckas tätt intill varandra. Då hade han några år tidigare redan tagit patent på en ställbar 

rörtång. 

Det blev flera sorters tänger, som sockertången. ”Men pappa smutsar ju ner sockret!”', 

klagade J P:s dotter, när fadern vandrar direkt från fabriken till Fannalunds kaffebord. 

”Jaså, jaha, då får jag väl uppfinna en sockertång då”, sade pappa och började efter 

kafferasten att uppfinna en tång som snart blir standard i alla svenska hem. 

 

Johan Petter Johansson  föddes 1853 i en torparfamilj och arbetade bland annat som 

vallpojke, rallare och reparatör.  

1886 bestämde han sig för att starta eget. Det skedde i Enköping, där han efter ett år 

byggde sin egen smedja: Enköpings Mekaniska Verkstad. Den ökande mekaniseringen 

inom jordbruket, gav gott om arbete med reparationer och 

underhåll av maskiner och redskap. 

För rörarbeten hade verkstaden en sats fasta rörtänger, som 

var och en passade för en bestämd rördimension. Den montör 

som skulle ut på ett jobb behövde en dragkärra för att ta hela 

satsen med sig. Denna olägenhet undanröjde JP Johansson 

med den ställbara rörtången, som patenterades 1888. 

Hans verktygskonstruktioner marknadsfördes över hela 

världen av B A Hjort & Co, som fick ensamrätten 1902 och 

blev grunden för BAHCO. Inte minst den framväxande 

bilismen under tjugotalet skapade en efterfrågan på 

skiftnycklar. 

  

Han uppfann en hel del annat också. När han gick bort 1943 

hade ha fått ihop över hundra egna patent, bland annat på 

elektrisk armatur och ställbar arbetsbelysning av det rörliga slag som i princip fortfarande 

är i bruk över våra skrivbord. 

 

Villa Fannalund i Enköping uppfördes 1905 och var J PJohanssons privata bostad fram 

till hans död. I den hade familjen Johansson 750 kvadratmeter bostadsyta i Enköpings 

absolut modernaste hus. 

 

J P Johansson betydde mycket för utvecklingen av sin stad under 1900-talet. Hans fabrik 

gav arbete åt 400 personer. Han var också politiskt aktiv, för högern. Han satt under 40 år 

i kommunfullmäktige och han var ordförande i skolstyrelsen. Det var J P som genomdrev 

elektrifieringen av Enköping, och han lät bygga två gångbroar över Enköpingsån. 

Hur det kom sig att Johan Petter Johansson uppfann skiftnyckeln och därmed övergick 

från att vara reparatör till att bli konstruktör och fabrikör förklarade han med att han fann 

att det var behagligare att skriva räkning på en levererad fabriksvara än att utföra 

reparationer som alltid ansågs för dyra. 
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De flesta har nog både sett och använt en sådan här skiftnyckel förut, men få har 

nog en aning om dess bakgrund. 

En skiftnyckel är en ställbarskruvnyckel, ett verktyg, som används för att dra åt 

eller lossa muttrar eller skruvar med kantigt huvud. Skiftnyckeln kan steglöst 

ställas in så att samma nyckel kan användas till muttrar eller skruvskallar av olika 

storlek. Ett vanligt problem med skiftnyckeln är att det kan uppstå glapp i själva 

huvudet. Då riskerar man att göra skruvskallen rund. Därför är det många som 

föredrar vanliga fasta nycklar framför skiftnyckeln.                        (Källa: Wikipedia) 
 

VÅRUTFLYKT TILL TORPA KYRKA 

 
Utflykten den 24 maj gick till Torpa kyrka utanför Kungsör. 

Br. Inge Svensson inledde med en vårandakt. Alf Pettersson medverkade vid orgeln. 

Därefter visade oss konservator Heiko Arens den medeltida stenkyrkan och dess många 

sevärdheter. 
 

Torpa kyrka är en av de få kyrkor i 

Mellansverige som av vissa forskare dateras till 

1100-talets tidigare hälft, missionstiden. Något 

som gör kyrkan extra märklig är att den är en av 

få kyrkor som tycks vara signerad av sin 

upphovsman. På den ursprungliga sydportalens 

reliefer finns nämligen en runskrift som lyder: 

”Odulf gjorde kyrkan”. 
 

 
 

.  

Kyrkkaffe med en matig smörgås intogs sedan i Vasakällaren vid Kungsudden, Kungsör.  

På åsen intill ligger platsen för Johan III:s planerade lustslott med vidunderlig utsikt över 

Mälarens innersta delar. Där finns även en stenlabyrint kallad drottning Kristinas ridbana. 

 

EKONOMI 
Templet har stort behov av resurser för att kunna ha en ekonomi i balans. Mästarerådet 

vädjar därför om ekonomiska bidrag till Templet (plusgirokonto 34 88 65-7); Du kan 

t.ex.  

* Sätta in pengar på Bröders minnesfond vid högtidsdagar och till vänners minne. 

* Ge månatliga bidrag och märka talongen med ”TR-kronan”. 
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UR PROGRAMMET 
 

* 2 sept  IG-möte med reception. Terminsstart efter sommaruppehållet. 

* 13 sept  Vi svarar för IG-möte i RT Silvermalmen. Samåkning. 

* 16 sept  RG-möte med reception (brr Hellberg, Karlsson och Göransson). 

* 19 sept Gradgivning i HTICG (11:e graden) i Stockholm- Anmälan före 5 /9. 

* 24 sept  Kultur-UP-möte i Köping med Damer. 

* 29 sept UP-möte i Enköping. 

* 7 okt. Valmöte. IG-möte med reception. HD (högtidsdräkt) för dem  

som så önskar). 

Varmt välkommen till våra möten! Vi försöker ordna transport för våra nya bröder från 

Eskilstuna. Br Jan-Olof Mattsson kan förmedla kontakten med MR. 

 

TR-Damerna 

Torsdagarna  3/9, 1/10 och 5/11. 

 

Glöm inte att notera dagarna i ditt kalendarium! 
 



 

Preliminär utgivningsplan år 2015 
Nr Manus senast Utkommer vecka 

3/14 25 september 40 

4/14 8 december 51 

 

Kom också ihåg …. 

 

HÖSTFESTEN lördagen den 17 oktober. Vinster till det populära lotteriet 

mottages tacksamt. 

IG-möte i Silvermalmen söndagen den 13 september.  Våra ämbets- och 

tjänstemän tjänstgör. 

 

 

              Riddare Templet Wästmannias Medlemsblad 
 

            Utgivet av RT Wästmannia, Termometergatan 2, 723 50 Västerås 
                                        Tel. 021-14 16 85 (Frimurarna) 

 
Redaktion e-post 

Ola Magnusson s@rtwastmannia.se 

Sven-Erik Lilja m@rtwastmannia.se 

Tryck: Exp., Termometergatan 2  

 

Kontakta tidningsredaktionen om Du har frågor eller nyhetsuppslag för publicering! 
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