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SVEAARTILLERISTEN 

NUMMER 1 -  2017 

 Sveaartillerister! 

Vi har precis genomfört vår-
middagen, med ak!viteterna 
golfspel på Linköpings 
gol$lubb och besök på ri-
danläggningen i Smedstad 
samt besök på Bjärka Säby 
slo,. Deltagarna i golfen 
kunde njuta av en härlig bana i toppskick. Vårmiddagen 
hade i år en toppnotering avseende antal deltagare. E, 
stort tack !ll Magnus, Peppe och Jerker för arrange-
manget. 
Vintern har varit mild, våren kylig och inför sommaren 
finns stor oro för den låga grundva,ennivån. Är det möjli-
gen den globala uppvärmningen som ställer !ll det 
Föreningens ekonomi har påverkats posi!vt under våren. 
Genom de placeringar som gjordes under föregående år 
och som givit utdelning under våren. Här arbetar styrel-
sen vidare för a, kunna genomföra ak!viteter, där vi kan 
sammanstråla kring nya och gamla minnen. 
I höst sker flera intressanta händelser. De vanliga A1-
luncherna fortsä,er, med höjdpunkten när Chefen Ar!lle-
riregementet kommer 23 augus!. Dessutom har styrelsen 
för avsikt a,, !llsammans med s!;elsen, genomföra 
y,erligare en resa !ll Stockholm. De,a för a, uppmärk-
samma A1:s nedläggning för 20 år sedan. Det är svårt a, 
tänka sig a, det gå, så lång !d. Naturligtvis firar vi S:t 
Barbara, i år 4 december. 
Vi ser nu alla fram mot en varm och skön sommar, med 
lagom mängder regn. Jag hoppas vi ses vid någon av ak!-
viteterna under hösten. 

En skön sommar önskar styrelsen genom 

Mikael Bernhardsson  

 
 
Meddela din e-postadress 
 
Du som får denna !dning med vanlig post har inte med-
delat din e-postadress !ll föreningen. Vi vill a, förening-
ens pengar ska gå !ll annat än portokostnader. 
Skicka din e-postadress !ll redaktor@sveaar!lleri.se  

 

 

Stiftelsen Svea Artilleriregementes 

Minnesfond 
 

S!;elsen Svea Ar!lleriregementes Samfond, Särfond, 
Edelstams fond, Pensions- och gra!alkassa by,e i sam-
band med Svea Ar!lleriregementes nedläggning 1997-12-
31 namn !ll S!;elsen Svea Ar!lleriregementes Minnes-
fond. 

Minnesfondens ändamål är a, utdela understöd !ll behö-
vande yrkesofficerare med !llsvidareplacering vid e, ar-
!lleriförband (d.v.s. Ar!lleriregementet i Boden) samt 
deras makor, makar, barn, änkor och änkemän.  

Yrkesofficerare och f.d. yrkesofficerare som 1996-12-13 
(riksdagsbesluts!dpunkt för A 1 nedläggning) hade !llsvi-
dareplacering vid Svea Ar!lleriregemente, samt deras 
makor, makar, barn, änkor och änkemän är behöriga a, 
ansöka om understöd. Barnen !ll denna kategori av f.d. 
Sveaar!llerister får dessutom upp !ll 18 års ålder e, stu-
diebidrag årligen. 

Vid disposi!on av minnesfonden skall hänsyn tas !ll före-
skri;er i urkunderna för de i minnesfonden ingående do-
na!onerna. Det är därför inte möjligt a, utdela under-
stöd för materiella skador, t.ex. krockade bilar, va,enska-
dor i bostaden m.m. utan understödet ges för personska-
dor, sjukdom samt omständigheter som påverkar den 
sökandes livssitua!on nega!vt. 

Beslut avseende understöd tas av styrelsen som består av 
fem ledamöter och tre suppleanter. Enligt stadgarna har 
styrelsen si, säte i Linköping. Räkenskaperna och styrel-
sens förvaltning granskas, enligt s!;elselagen, av en auk-
toriserad revisionsfirma. Minnesfonden står under !llsyn 
av Länsstyrelsen i Östergötland. 

Ansökan om understöd sänds lämpligen !ll fondens sty-
relseordförande: 

Lennart Gustafsson 
Gulsippevägen 8, 589 35 Linköping, 013-15 43 12, mobil 
073 84 06 480. 
E-post: lengus44@telia.com 

Lennart Gustafsson 

Styrelseordförande 
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Vårmiddag 2017  
 
Vårmiddagen genomfördes fredagen den 19 maj. Vi var 58 anmälda 
som samlades på Livgrenadjärmässen. Anna bjöd som vanligt på en 
fin tvårä,ers med öl, snaps och vin.  
Maten bestod av klassisk toast Skagen med citrus- och chilicaramel 
och fläskfilé med rös! samt gräddstuvade kantareller. E;eråt bjöds 
kaffe och kaka. Baren var naturligtvis öppen hela kvällen.  
En bild säger mer än tusen ord så kolla bilderna så förstår ni!!  
 
 
 

Svea Ar�lleri Memorial i golf 2017 
Fredagen 19 maj genomfördes Svea Ar!lleri Memorial 
för !onde året i följd. Solen sken från klarblå himmel och 
det var e, perfekt golfväder. Banan, Linköpings GK, var i 
sedvanligt bra skick e;er den skonsamma vintern. Vi var 
22 förväntansfulla golfspelare som samlades vid klubb-
huset, för a, i allsköns ro samtala om gamla minnen och 
förväntningar på golfsäsongen. 
Tävlingen genomfördes tradi!onsenligt som poäng-
bogey. Ny, för året var e, nyins!;at vandringspris för 
både dam- och herrklassen, skänkt av Curt-Christer och 
Margareta Gustafsson, vår f.d. chef med fru. Priset skall 
gå !ll de spelare som förbrukar minst slag, klassen är således inte handicapberoende. Stort tack !ll Er båda och tack 
för fina tal såväl under middagen som vid prisutdelningen! 
Golfspelare och övriga vårmiddagsgäster samlades vid e, dignande prisbord på Livgrenadjärmässen.  

 
Kulturak�viteter i samband med vårmiddagen  
Golfspel har !ll dags datum blivit en stor kulturak!vitet för 
mången medborgare och inte minst sveaar!llerist. Vad trev-
ligt med denna återkommande tradi!on!  
Trevligt är a, också vi sveakamrater som ännu inte  anammat 
golfens gemenskap funnit en kamratlig !llvaro i en parallell 
ak!vitet, nämligen Kultur med stort K! 
Då våra kamrater svingade och pu,ade små vita bollar fick vi 
ca 15 talet kamrater en fin guidning i Linköping kommuns 
nyligen invigda  ridsportpalats,  beläget på det fd övningsfäl-
tet vid gården Smedstad. Med f.d. T1-officeren Torolf Nilzen 
som guide kunde vi vandra runt bland spiltor och boxplatser 

utan a, behöva få nedsmutsad skobeklädnad. Dagens och morgondagens intresserade ridsportungdomar  har här 
möjlighet !ll god fostran bland djur och kamrater i fin miljö. GraOs Linköping !ll denna ungdomssatsning! 
E;er de,a trevliga besök tog vi oss med bilar längs Kinda kanals dalgång ner !ll det majestä!ska slo,et, Bjärka Säby. 
E;er en god välsmakande lunch blev vi guidade i delar av Nya Slo,et med en kunnig guide som gav oss repe!!on av 
svensk historia från !den Gustav Vasa tog makten fram!ll nu!d. 
Oerhört intressant a, få berä,at om gårdens ursprungliga historia fram!ll idag då PingsQörsamlingen äger, förvaltar 
och gör slo,et levande på allehanda sä,. 
En miljö och plats som kan återbeses fler gånger. 
Vad månde beses och upplevas 2018? Kom gärna med idéer! 

Text: Magnus Engdahl och Jerker Carlsson Foto: Magnus Engdahl 

 

Resultat Svea Ar�lleri Memorial Damtävlingen 

1 Ulf Hjalmarsson 33 p 1 Elisabeth Röckert 30 p  

2 Lars Werner 33 p 2 Marie Harler Olsson 29 p  

3 Lars Röckert 32 p 3 Madelaine Erlandsson 29 p   
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Studie -och kamratresa 

  
Höstens resa och ak!vitet i Stockholm med besök på Militärsällskapet  och 
Krigsskolan Karlberg upplevdes av väldigt många som posi!vt. 
I den andan kommer kamraQöreningen  och officerskårens s!;else i samarbete 
inbjuda !ll en förnyad resa !ll Stockholm med sy;e a, utöver kamratlig sam-
varo, bekanta oss på platser där officerskårens !digare !llhörigheter funnit nya 
hem och tradi!oner. 
Boka in fredagen den 27 oktober, heldag! 
Preliminärt program: 
Avresa med buss från Linköping på morgonen 
Anländer !ll Försvarshögskolan/ Anna Lindbiblioteket på förmiddagen . Kamra-
ter med från Stockholmsområdet ansluter 
Studiebesök med kaffe på Försvarshögskolan och Anna Lindbiblioteket  
Lunch på Militärsällskapet 
Studiebesök på Kungliga Slo,et med dess flyglar, EM kaffe. 
Busstransport åter mot Linköping ca kl. 16 
Arbetsgrupp bestående av Ber!l Gagner- Geeber, Christer Lundberg, Lars Wer-
ner och undertecknad återkommer e;er sommaren med detaljer kring pro-
gram, !der kostnader och anmälan mm. 
Vi ser gärna a, respek!ve dam/ man deltar. 
 
Väl mö, och trevlig sommar!  
Jerker Carlsson 

föreståndare för S��elsen och styrelseledamot i kamra öreningen . 

 

 

Resa till Ledningsregementet 
  

Den 20 april genomfördes en studieresa för a, se och höra hur  soldatutbild-
ningen går !ll idag. Från Linköping avgick en buss med 13 personer !ll Svälten-
lägret i Strängnäs, där e, antal Sveaar!llerister anslöt med bil från bl.a. Stock-
holm. 
Inledningsvis berä,ade kapten Peter Wallström och förste sergeant Carl-Henrik 
Bergman om hur utbildningen bedrivs idag och vad de tror om det nya  värn-
pliktssystemet. Däre;er serverades ärtsoppa och pannkakor (det var ju en tors-
dag) !ll lunch. Vi åkte sedan ut  på övningsfältet, där vi fick möjlighet a, prata 
med en pluton soldater som utbildades !ll hemvärnssoldater. Vi fick också se 
en stridsskjutning med Ak4 mot SAAB-mål. 
Studiebesöket avslutades på muséet Arsenalen där man kan beskåda diverse 
fordon, mest pansarfordon men även e, par ar!lleripjäser. T.ex. en 10,5 cm 
haubits och en bandkanon. 
 
/Mikael Söderström 

 

 

Årsmöte 2017 
  
Lördagen den 8 april genomfördes årsmöte för Sveaar!lleriföreningen på Liv-
grenadjärmässen i Linköping. Det var 30 st. kamrater samlade för lunch och 
sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
E;er mötet informerade Jerker Carlsson om s!;elsens arbete och Lennart Gus-
tafsson om Minnesfonden. 
 
/Mikael Söderström 

 

Inbjudan �ll ak�viteter  
hösten 2017 
Detaljprogram för alla ak�viteter 

kommer som vanligt i god �d före 

aktuellt datum. 

 
A1-luncher på Livgrenadjär-
mässen 
Mål�dspriset på livgrenadjärmässen 

är 100 kr. 

• Onsdagen den 23 augus� 
kl.12:00   

Besök från Art. Reg. SQ Regch An-
ders Högrell m fl.  

• Onsdagen den 13 september kl. 
12:00  

Föreläsare Stefan Slycke. 

• Tisdagen den 21 november kl. 
12:00  

Föreläsare Johan Hul!n. 
 
E. stort tack �ll Jonas Forthmeiier 
för en trevlig resa med din båt på 
kanalerna. Kanske kommer en upp-
följare på hemresan? 
E. stort tack också �ll vår revisor 
Håkan Arbrandt för din berä.else 
om din resa i Näringslivet.  
 

Övriga ak�viteter under hösten 
Fredag 27 oktober 
Studie– och kamratresa  
Besök på försvarshögskolan, Anna 
Lindbiblioteket och Stockholms 
slo,. 

Måndagen den 4 december  
Firande av S:t Barbara på lokalt 
ställe i Linköping. 

 ————————————————

-Program för respek!ve ak!vitet 
skickas ut på vår e-postlista.  

Får du inte dessa utskick?  
Anmäl i så fall din e-postadress 
!ll redaktor@sveaar!lleri.se 
 
Du som nu inte har dator och såle-

des inte får kallelse när programmet 

skickas ut via mail bör ta kontakt 

redan nu med annan Sveaar�llerist 

och be denne informera dig om pro-

grampunkterna när de kommer ut.  
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Fältövning 2017 - Normandie 

Eleverna från Reservofficerskursen ROK-1 sommaren 1980 i Jönköping och ROK-2 sommaren 1981 i Älvdalen har se-

dan 2013 upptagit kontakten och genomför regelbundet kamra,räffar genom fältövning i någon krigshistorisk ter-

räng. 2013 var det Berlin för a, 2015 övergå !ll Rügen och Usedom i nordöstra Tyskland (se Sveaar!lleristen nr 1 

2015). Dessvärre var undertecknad förhindrad a, delta dessa bägge gånger, men årets resa - som genomfördes den 

27 april – 1 (2) maj och som hade Normandie som tema med 11 deltagare - deltog jag i, något som jag inte ångrar. 

I sy;e a, få den rä,a känslan inledde vi med a, flyga över !ll England och bege oss ned !ll Portsmouth. En e;ermid-

dag och kväll i Portsmouth kunde fak!skt bjuda på en hel del upplevelser – och då avser jag inte i första hand ölen på 

pubarna - men så var ju staden också en gång Storbritanniens största örlogshamn. Bland de omfa,ande marina an-

läggningarna kunde bl a Nelsons flaggskepp HMS Victory beskådas.  

På morgonen dag två tog vi färjan över !ll Nor-

mandie. En tur på 6 !mmar. Utöver en bä,re 

lunch var det givetvis en särskild känsla a, närma 

sig kusten. Till skillnad från 1944 så var ju kulspru-

tenästena obesa,a så vi kunde stå raklånga ute på 

däck och studera de olika lands!gningsstränderna. 

Återstående del av dagen ägnades åt Caen, en 

stad vars byggnader !ll 80 % förstördes då de alli-

erade skulle slå ut de tyskar som hade förskansat 

sig i stan. Återuppbyggnaden av staden tog 14 år.  

Dag tre och fyra åkte vi runt i området och be-

sökte de olika lands!gningsstränderna samt några 

av de otaliga museerna, men även två tyska ba,e-

rier (Merville och Longues-sur-Mer). Den största 

upplevelsen var nog – även om jag var där så sent 

som iZol – besöket på den amerikanska krigskyrko-

gården. Den som går oberörd där ifrån torde inte ha många känslor i sin kropp. Vi besökte även den kanadensiska kyr-

kogården. Givetvis inte lika stor samt utan museum och utställningar, men kyrkogården var lika välvårdad som den 

amerikanska kyrkogården. Där ligger Ar!llerikyrkogården vid Sveriges Radio i lä (varje gång jag passerar skäms jag för 

hur det ser ut och a, jag ännu inte tagit mi, ansvar där för).  

Andra betydande minnesmärken längst lands!gningskusten som besöktes var Mulberry Harbour i Arromanches, Pega-

sus Bridge, Pointe du Hoc samt Sainte Mere Eglise, alla intressanta och väl värda e, besök. Avslutningsdagen bar det i 

väg nordost ut för besök i Rouen, staden där Jeanne dÁrc blev avrä,ad 1431. Katedralen var imponerande, men så var 

även några av kyrkorna i Caen som uppfördes av Vilhelm Erövraren på 1000-talet.  

Vad ger då en sådan här resa för e, par Sveaar!llerister och några y,erligare ar!llerister från landsortsregementena. 

A, för min del ånyo träffa gamla kurskamrater e;er mer än 35 år var en särskild känsla samt tala om vad som hände 

de där sommarveckorna i början av 1980-talet. Påfallande många var dessutom mycket pålästa om invasionen och det 

historiska skeendet där omkring. Vår färdledare, Jan-Olav Boeriis (A1), hade dessutom i förväg fördelat inläsningsupp-

gi;er !ll var och en, så vid nästan varje stopp var det någon ur gruppen som kunde på e, levande sä, berä,a om 

platsen och vad som hade hänt där.  

Nästa år lär det bli en förkortad variant i Skåne – då vi hoppas a, vår tredje Sveaar!llerist på kursen, Göran Oscarsson, 

kan delta - för a, 2019 bli en omfa,ande fältövning i området kring Sedan-Ardennerna-Rhen. Var det då inget som 

var nega!vt? Jo, möjligen hemresan. Flyget hem ställdes in någon !mme före avgång, men å andra sidan så blev det 

en na, !ll med gänget – som vanligt var det bara a, kra;samla i !d och rum - innan hemresan kunde anträdas dagen 

e;er.  

Text och bild: Per Rönström 

 

Pjäs vid ba,eriet vid Longues-sur-Mer 


