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Årg. 40                  Hemsida: www.rtwastmannia.se                             Nr 2-2016 

                             VÄLKOMNA SOM USKRK! 
 

                              
 

Under General Konventet i Sandefjord recipierade under högtidliga former 
våra Bröder Sten-Bertil Jakobson och Thore Gårmark  i Ordens näst 
högsta grad, elvan!Vi gratulerar på det allra varmaste och tillönskar er 
FSV! 
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MÄSTAREBREV:                                                                          � 
 
Käre Vän och Broder! 
 
Vi har fått nya grannar. En familj från Iran har köpt 
grannhuset och håller som bäst på att röja både ute och inne. 
Och så dom röjer sen! Knappt en växt kvar i den trädgård som 
planerades och gjordes i ordning av förre ägaren när huset en 
gång byggdes i slutet av 50-talet. 
Detta fick frugan och mig att äntligen börja göra slag i saken 
och själva se över de risiga buskarna och växterna framför allt 
på den sida av tomten som vetter mot våra nya grannar. Vi 
har under en längre tid sagt oss att vi måste röja bort 
åtminstone det som hänger över på granntomten. Nu fick vi 
äntligen inspiration att börja. 
Detta slutade med en i det närmaste kalhuggning av den 
delen av tomten. Visst sved det lite i hjärtat när 
paradisäppelträdet, som verkligen har lyst upp tomthörnan på 
vårarna och som burit så enormt mycket frukt, fälldes, för att 
inte tala om hur det kändes att kapa bort hängsyrenen. 
Nu är det i alla fall gjort och vi fick ett nytt perspektiv på vår 
omgivning! Luftigt, ljust och vi kan se ända till nästa kvarter. 
Visst kan man känna en viss saknad över den mer slutna 
tillvaron speciellt vid frukostbordet på altanen under fina 
sommardagar. Men det vidgade perspektivet överväger och vi 
får börja planera något nytt. 
 
Kan vi ha något att lära av detta i våra egna liv och i de 
sammanhang vi finns och inte minst i vår kära Orden? Visst 
känns det skönt och ombonat med det som är invant och 
välkänt, men kan det vara så att det också kan bli 
begränsande och hämmande för en nödvändig utveckling? 
Jag tror att det lite nu och då kan vara nyttigt att se över och 
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kanske rensa bland våra invanda mönster för att vidga våra 
perspektiv och kunna tänka nytt. 
 
För att våga låta nya idéer växa fram och våga ta nya språng 
är det viktigt med en fast grund att stå på! I vårt eget Tempel 
handlar det om att hålla fast vid det inre arbetet. Templet är 
ju Ordens kraftkälla! 
 
Vår stora utmaning är att försöka hitta nya vägar för att nå 
våra medmänniskor med vårt budskap och kunna inspirera 
fler att söka sig till oss.  
 
Några av oss hade förmånen att få vara med på General 
Konventet i Sandefjord i somras. Särskilt inspirerande var det 
att få vara med och välja en av de som börjat sin TR-bana i 
vårt Tempel, Broder Mats Valli, till vår nye Stor Mästare, liksom 
att få välja in vår VM, Broder Sten-Bertil Jakobson i Mästare 
Rådet för vårt Provins Kapitel. En av höjdpunkterna var också 
när Bröderna Thore Gårmark och Sten-Bertil Jakobson 
välkomnades till den elfte graden! 
Du kan läsa mer om General Konventet på annan plats i 
medlemsbladet. 
 
Välkomna till en ny termin i Vårt Tempel! Låt oss inte vara 
rädda för att rensa i rabatterna och försöka hitta nya 
möjligheter och perspektiv! 
 

Er vän och broder 
Sven-Erik Lilja 
 
 

NY STOR MÄSTARE VALD VID GENERALKONVENTET 
 
Tempel Riddare Ordens högsta beslutande organ är Generalkonventet, som samlas vart 
tredje år. 2016 var konventet förlagt till Sandefjord i Norge 27 – 31 juli. Vi var ca 550 
deltagare som bjöds på rika upplevelser och fick vara med där viktiga beslut fattades. 
Sven-Erik Lilja deltog som ombud till Stor Tempel Mötet från vårt Tempel samt som 
valnämndens representant till MPK:s möte. 
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Förhandlingarna löpte smidigt och verksamheterna på de olika nivåerna granskades och 
godkändes samt nya verksamhetsplaner antogs. 
Första kvällen samlades bröderna till reception i elfte graden. Bland ett stort antal 
recipiender återfanns två från vårt eget Tempel! 
Vi kan konstatera att nyvalda ämbetsmän i såväl Det Högsta Rådet som Stor Tempel och 
Provins Kapitel var ovanligt många denna gång! 
Tidigare Stor Mästaren för Sverige o Finland, Broder Per Fredheim, valdes till ny 
Högste Stor Mästare och efterträdde därmed Broder Jens Dövik. Broder Tor Ökvist, 
inflyttad till  Västerås, men fortfarande medlem i RT Malmen, invaldes i Det Högsta 
Rådet. Till ny Stor Mästare för Sverige o Finland valdes Broder Mats Valli, som ju 
är välkänd i vårt Tempel eftersom det var där han påbörjade sin TR-bana för ett antal år 
sedan. Han blev tyvärr sjuk under konventet varför han inte kunde installeras i sitt ämbete 
där utan installationen sker i RT S:t Erik den 6 september. 
I vårt eget Provins Kapitel blev det också stora förändringar. Många av de tidigare 
ämbetsmännen hade undanbett sig omval. 
Till PKM valdes Christer Wik och till övriga ämbetsmän invaldes bl a vår egen VM 
Sten-Bertil Jakobson och M i RT Silvermalmen, Bo-Göran Löwén.  
PKMR konstituerade sig sålunda 
 PKM   Christer Wik  RT Concordia 
 PKVM Pär Johansson  RT Mäster Olof 
 PKUM Lars-Erik Måg  RT Ariel 
 PKKR Axel Olofsson  RT Ansgarius 
 PKCM Gunnar Sverredal  RT S:t Erik 
 PKSKM Bo-Göran Löwén  RT Silvermalmen 
 PKKN Sten-Bertil Jakobson RT Wästmannia 
 
Utöver välorganiserade underhållningsprogram och utflykter bjöds konventets del- 
talare på gott kamratskap inom och utom det stora hotell som erbjöd god service i 
hotellrum samt många lokaler i olika storlekar. Vår Herre bjöd på mestadels soligt och 
skönt väder med närhet till både parker och hav. 
Generalkonventet fungerade förträffligt och alla arrangörer är värda ett stort tack. 
Vid den avslutande banketten kungjordes att General Konventet 2019 kommer att äga 
rum  i Karlstad.  
Tempel Byggare Orden genomförde sitt General Konvent parallellt med TRO. 
 

Thore Gårmark Sven-Erik Lilja 
 

ZONINDELNING 
 
För Mellersta Provins Kapitlet har beslutats om en indelning av Templen i fyra zoner, inom vilka 
Templen kan samverka lite närmare. Vi tillhör zon Örebro där följande Tempel ingår: 
 
RT Mäster Olof, Örebro   RT Wästmannia, Västerås 
RT Ariel, Falun    RT Silvermalmen, Sala 
Br Bo Lind, RT Ariel, är DSV:s representant i vår zon. En sammankallande skall utses bland Templen. 
(DSV: Den Stora Vakten) 
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GRADGIVNINGAR 
Som framgår av Mästarbrevet recipierade i HTICG bröderna Thore Gårmark och 
Sten.Bertil Jakobson vid G. Vi gratulerar och lyckönskar! 
Flera receptioner kommer - till att börja med i TG den 21 september (tre bröder kallade). 
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. 
 

                                
 
 
ÅKERBLOMSTOLEN MED DET RÄTTA KNYCKET 
 
Vad vet ni om Åkerblomstolen? Känner ni igen den böjda ryggen? Det som kom att 
kallas ”åkerblomknycket”. 
Stolarna med de karakteristiska ryggarna är ritade av arkitekt Gunnar Eklöf i samarbete 
med läkaren Bengt Åkerblom. Eklöf hade arbetat i sjukhusmiljö större delen av 30-talet 
då flera av de stora sjukhusen byggdes och inreddes i Stockholm. Han ritade t.ex. hela 
inredningen till Eastmaninstitutet som stod klart 1936. Åkerblom å sin sida ägnade stort 
intresse åt vår anatomi och ergonomi och disputerade 1948 med avhandlingen ” Standing 
and Sitting Posture”. Så att dessa två herrar fann varandra var kanske inte var så konstigt. 
1949 presenterades den första Åkerblomstolen för marknaden, det blev en succé. 
Designad enligt Åkerbloms alla idéer runt ergonomi; lägre sitthöjd, bakåtlutad sits, 
kortare sittdjup samt den typiskt svängda ryggen för att ge avlastning åt hela ryggen. 
Eklöf ritade en mängd olika varianter av stolen men alltid med den typiska ryggen med 
”åkerblomsknycket”. De olika varianterna kom att produceras på en mängd olika fabriker 
men störst av dem alla var Nässjö Stolfabrik. Av de ca 120 000 producerade ex kom ca 
45 000 att exporteras. Störst framgång hade Åkerblomstolen mellan 1949 och 1958 och 
den sista Åkerblomstolen ritade Eklöf 1961 till drottning Louise. 
Våra åkerblomsstolar i matsalen (80 st) har tjänat i 60 år. De inköptes (från NK då 
lokalerna på Hantverkargatan inreddes 1956. Med ålder och ökad användningen har följt 
slitage och skador. Limfogarna släpper. Ett flertal stolar har nyligen åtgärdats. 
 
En ny Sifoundersökning, beställd av auktionshuset Bukowskis, visar att vi svenskar 
tycker att det är viktigt att möbler kommer till återanvändning, men att vi i praktiken ändå 
ofta slänger dem. Auktionshusen har ett stort ansvar att uppmuntra till återbruk. 
 
Många organisationer, företag och beslutsfattare är i dag aktiva i debatten om hållbar 
konsumtion. Också bland befolkningen i stort ökar medvetenheten samtidigt som vanor 
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har börjat förändras och slit-och-släng-kulturen ifrågasättas. När det gäller konsumtion av 
möbler och heminredning finns dock mycket kvar att önska. 
 
 

              
 

Sifoundersökningen visar att 38 procent 
av svenskarna slängde den senaste möbel 
eller heminredningspryl som de gjorde 
sig av med, i stället för att ge bort den 
eller sälja den. Detta trots att så många 
som 85 procent tycker att det är mycket 
eller ganska viktigt att möbler och 
heminredningsprylar kommer till 
återanvändning. Att så många människor 
går emot sina värderingar och slänger 
möbler kan delvis bero på att det upplevs 
som krångligt att sälja eller skänka bort 
föremålen.

Ett annat skäl är troligen att många människor är ovetande om föremålens värde och om 
att det i dag finns mycket bra metoder för restaurering. Ofta hade det varit möjligt att laga 
eller renovera möblerna för att sedan behålla dem, ge bort dem eller sälja dem vidare.  
 
En gammal stol kan vara värd ett bättre öde än att slängas. Välgjorda möbler och 
inredningsföremål har ett stort andrahandsvärde. Överväg alltid att laga, sälja eller skänka 
bort gamla möbler och heminredningsprylar i stället för att slänga dem. 
      
 

ENERGI 

Själva livet har en ON- och en OFF-knapp. När energin försvinner (OFF) känns det mesta tungt 
och trist. Då är det dags att fylla på - att hitta ON-knappen.  

Visst har det nyss varit sommar med ledighet och avkoppling för många. Förhoppningsvis 
en tid av påfyllning av energi. Men ändå hörs det både nu och då - "skönt att vara tillbaka i 
vardagen så att allt blir som vanligt igen". Kanske är det trots allt i vardagen som vi kan tanka 
som mest energi och känna att dagarna flyter lätt. 

l alla fall för den som trivs. För den som har familj, vänner och arbetskamrater som man trivs 
tillsammans med. För den som vaknar på morgnarna utan att känna vånda inför dagen som ligger 
framför. 

Energi är en nödvändig ingrediens i livet. 
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Men det finns energitjuvar. Det finns sådant som suger musten ur kroppen och tanken. 
Energitjuvar finns överallt. Händelser, människor, arbetsuppgifter. Men kanske framför allt 
väntan. När du vet att något skall hända men när du inte vet när. Väntan dag efter dag efter dag 
efter dag ... 

Varför ringer inte telefonen? Varför kommer det ingen post? Varför får jag inte det där paketet, 
som jag väntar på? 

För varje dag som går försvinner det mer och mer energi och väntan övergår i maktlöshet. 

Då om någonsin behövs familjen, vännerna, arbetskamraterna. Människor i vår omgivning som 
kan fylla på, ge energi till den som lever i väntan och hopplöshet. Utan tro på morgondagen. 

Någon gång kan du själv vara en energikick för någon annan, kanske utan att du vet om det. Bara 
för att du är du! 
 
 
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”. 
 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa 
 

UR PROGRAMMET 
* 6 sept IG-möte i Uppsala. Mats Valli installeras som Stor Mästare 
* 7 sept  IG-möte. Terminsstart efter sommaruppehållet. 
* 11 sept Vi svarar för IG-möte (kl 17) i RT Silvermalmen. Samåkning. 
* 21 sept  TG-möte med reception (brr Hellberg, Karlsson och Göransson). 
* 5 okt. Valmöte. Omval (flertalet uppdrag) om inte avsägning sker. IG-möte 
* 15 okt. Höstfest. Fängelseprästen Erik Hultby kommer. Se även sidan 8. 
* 19 okt. KG-möte 
* 2 nov. IG. Parentation 
* 6 nov. Minneshögtid 
* 4 dec. Advent/Lucia/Julbord 
* 7 dec. IG-möte 
Varmt välkommen till våra möten!  
TR-Damerna 
Torsdagarna  1/9, 6/10 och 3/11. 
 
Glöm inte att notera dagarna i ditt kalendarium! 
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FRI UPPFOSTRAN 
 
En historia upplevd på en av Västerås lokalbussar för länge sedan. 
En man med stelt ben klev på bussen, satte sig tillrätta, men var av sitt handikapp tvingad 

att ha benet utåt gången. E  ha benat utåt gången. En bredvid sittande yngre gosse i 4—5-årsåldern, sparkade mannen 
på benet och blev    och blev av denne tillsagd att låta bli; 

—Det gör ont, förstår du. 
Han fortsatte emellertid varför mannen påtalade för mamman det olämpliga i gossens 

uppträdande.     gossens uppträdande.  
- - Säg till honom att inte göra så. 
—Nej, det gör jag inte. Han har fri uppfostran! 
En reaktion märktes bland medpassagerarna och två flickor i bakre delen av 

bussenhandlade snabbt.   bussen handlade snabbt. De gick fram och en av dem, ja, det gjorde hon faktiskt, — 
spottade mamman    spottade mamman i ansiktet. 

— Ni, förstår, sa hon, jag har fri uppfostran. 
Övriga i bussen tog upp en spontan applåd. 
Nog var det väl en sedelärande historia. 
 
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�

 
Preliminär utgivningsplan år 2016 
Nr Manus senast Utkommer vecka 
3/16 25 september 40 
4/16 8 december 51 

 
Kom också ihåg …. 
HÖSTFESTEN lördagen den 15 oktober. "Jag var i fängelse och ni besökte mig" 
Fängelseprästen i Sala, Erik Hultby, ger oss en inblick i hur den andliga vården 
inom kriminalvården ser ut. Han har också gitarren med sig Vinster till det 
populära lotteriet mottages tacksamt. 
IG-möte i Silvermalmen söndagen den xx september.  Våra ämbets- och 
tjänstemän tjänstgör. 
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