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SVEAARTILLERISTEN 
NUMMER 2 -  2016 

 Sveaartillerister! 
Vi har haft en mild höst, 
även om vi haft ett rejält 
snöoväder i början av no-
vember. Det var främst 
Stockholm som drabbades 
denna gång. Det kanske bara 
är en försmak av det som 
komma skall.  
Vår verksamhet har under hösten bland annat bestått av 
de sedvanliga luncherna. Höjdpunkten var besöket i 
Stockholm, där vi beskådade våra traditionsföremål. Vi 
fick se en del föremål och äta lunch i Militärsällskapets 
nyrenoverade lokaler på Valhallavägen. Vi fick även upp-
leva nattvardsgudstjänst och kaffe på Karlberg samt en 
intensiv historieberättelse där. Vi var många som deltog 
och många har uttryckt sin uppskattning för arrange-
manget som Christer och Jerker höll i. 
Ett stort arbete har genomförts, med anledning av att 
Garnisonsmuseet stängts. Rolf, Jerker och Ulf har en bra 
dialog med Armémuseum. Styrelsemöten är numer för-
lagda i en lokal på Syréngatan - Valla, som FMK så välvil-
ligt hyr ut till oss. 
I vår fortsätter vi traditionsenligt med luncherna. I mars 
gör vi det tillsammans med övriga föreningar i Linköping. I 
år har vi fått uppgift att arrangera denna. Vi kommer även 
göra en resa, där vi får information om Ledningsregemen-
tet och (åter) se Härads skjutfält. 
Vi ser nu alla fram mot en härlig julhelg, även om det är få 
dagar ledigt i år. Det gäller att ta vara på dagarna och 
glädjas åt samvaron med nära och kära.   

En God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen genom 

Mikael Bernhardsson  

 

 
Meddela din e-postadress 
 
Du som får denna tidning med vanlig post har inte med-
delat din e-postadress till föreningen. Vi vill att förening-
ens pengar ska gå till annat än portokostnader. 
Skicka din e-postadress till redaktor@sveaartilleri.se  

 

 

Gåvor 
Fö reningen har under a ret erha llit ga vör till ett va rde 

av 3 500 kr. 

Vi tackar va ra givare: 

 Bengt Andersson 
 Bengt Angert 
 Bo Drangel 
 Börje Lundin 
 Gun Bergman 
 Håkan Arbrandt 
 Ingemar Höglund 
 Jan Höglund 
 Jörgen Bergström 
 Mats Blom 
 Nils-Holger Olsson 
 Per Råstedt 
 Per Tedborn 
 PG Eklöf 
 Pille Nyqvist 
 Sten-Eric Ingblad 
 Sture Hurtig 
 Sven Westerling 
 Sören Wigren 
 Ulf Craemer 

 

Vill du öcksa  bidra till att Sveaartillerifö reningen kan 

förtsa tta att erbjuda ölika aktiviteter a r du va lkömmen 

att sa tta in en slant pa  va rt plusgirö 516 96-3. 

 

/Styrelsen 

 

Årsmöte 2017 

 
Lördagen den 8 april kommer Sveaartilleriföre-

ningen att hålla årsmöte. 

Kallelse kommer att sändas ut per e-post och 

finnas på vår hemsida www.sveaartilleri.se. 
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Besök på Karlberg och Militärsällskapet 

 
Den 21 oktober anordnade Stiftelsen f.d. Kungliga Svea artilleri-
regementes officerskårs samlingar och fonder tillsammans med 
Sveaartilleriföreningen en resa till Stockholm. Syftet var att visa 
föreningens medlemmar delar av våra traditionsföremål från 
officersmässen. En buss full med Sveaartillerister med respektive 
åkte från Linköping för att sammanstråla med kamrater från 
Stockholmstrakten på Militärsällskapet på Vallhallavägen. 
Totalt var vi ett 70-tal som började med att titta på de saker som 
placerats som deposition till Militärsällskapet. 
Här finns bl.a. stora delar av prissamlingen och vårt matsilver. 
 
 
 

 
Mässdirektör Lars Ekstedt höll 
ett föredrag om hur våra och 
övriga förbands föremål har pla-
cerats i denna fina mässmiljö. 
Efter detta intog vi en god lunch 
och åt med vårt matsilver. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Därefter tog vi oss genom Stockholmstrafiken till Karlbergs slott. Där inleddes besöket med en nattvardsgudstjänst, 
vilken hölls av Sveaartilleristen Dag Fast samt Diakon Charlotta Lindholm.  
Vid gudstjänsten användes delar av vårt kyrksilver och resterande kunde vi senare se stående i samma skåp som på 
A1s mäss.  
En kollekt på 1 507 kr upptogs till kapellfonden. 
 
Efter att vi intagit kyrkkaffe fick vi som avslutning på vårt besök fick vi höra Karlbergs slotts historia.  
 
Text: Mikael Söderström 
Foto: Magnus Engdahl 

EN 
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Donation till Kapellfonden, Karlberg 
 

Stiftelsen f.d. Kungliga Svea Artilleriregemente officerskårs samlingar och fon-

der (A1) har i donation till Kapellfonden överlämnat Regementets kyrksilver. 

Donationen har blivit möjlig tack vare att Kammarkollegiet  medgivet stadge-

ändring av stiftelsens stadgar.  

Kyrksilvret har aldrig förts i fält under krig men har använts från början i artille-

riförsamlingen som har sitt födelseår senast på 1620 talet. Kyrksilvret är delvis 

skänkt men har också anskaffats av församlingen. Under 1900 - talet har silvret 

förvarats på regementet och använts vid dop och nattvardsgudstjänster bland 

officersfamiljer och gudstjänster under bl a krigsförbandsövningar. 

Montern där silvret förvaras i är nytillverkat år 1936. 

Stiftelsens önskan är nu att kyrksilvret kommer till användning och brukas på 

det sätt som Kapellfonden bäst finner.  

Kyrksilvret består dels av skänkta pjäser dels av för församlingens egna medel 

inköpta pjäser. Dopskålen av silver, inuti förgylld, är tillverkad av Magnus Myr-

man ( mästare i Norrköping 1706-1730) och skänkt av Karl XII: s artilleriöverste 

Peter Apelman, (gm Catharina Rensköld) och generalfälttygmästaren Johan Siö-

blad ( gm Juliana Apelman). Skeden i förgyllt silver om 2 1/4 lod, skänkt 1733 av 

kaptenen vid regementet Quillfeldt. 

Kalk och liten oblatask troligen skänkt av generalinnan Siöblad  till sonens 

minne. 

Kalk med större oblatask. Asken är i förgyllt silver tillverkad av Petter Henning 

vid Västerlånggatan. Gesell 1687, mästare 1688 död 1713. 

Kalken om 76 lod med patén tillverkade av Rudolf Wittkopf, mästare 1687-

1722. 

Kannorna i det närmaste lika. Den ena om 99 1/4 lod och den andra om 99 3/4 

lod. 

Kannorna är tillverkade av Johan Lund, Stockholm 1726 ( mästare 1696-1722, 

änkan fortsatte till 1728) 

Boken är Wilskmans Ecclesiastike Wek. Inköptes 1760 och har sedan dess förva-

rats tillsammans med kyrksilvret 

Utförligare redovisning av artilleriförsamlingen kan läsas i boken  Från Tre Kro-

nor till Rissne, Kyrka och Församling av Ulf Mose'en, utgiven 1965. 

 
Text: Jerker Carlsson 
Foto: Mikael Söderström 

EN 
Inbjudan till aktiviteter  
våren 2017 
Detaljprogram för alla aktiviteter 
kommer som vanligt i god tid före 
aktuellt datum. 

 
A1-luncher på Livgrenadjär-
mässen 
Måltidspriset på livgrenadjärmässen 
är 100kr. 

 Onsdagen den 25 januari 
kl.12:00  
  

 Onsdagen den 22 februari kl. 
12:00  

 
Ett stort tack till Per ”Knallis” Jo-
hansson, och Torbjörn ”Tobbe” 
Sjöberg för att ni ställde upp under 
hösten 2016. Vi vet nu allt om bin 
och drönare!  
 

Övriga aktiviteter under våren 
  
Torsdagen den 23 mars anordnas 
en gemensam träff med de andra 
kamratföreningarna i Linköping. 

Lördagen den 8 april är det kam-
ratföreningens årsmöte  

Torsdagen den 20 april planerar vi 
ett studiebesök hos Ledningsrege-
mentet. 

Fredagen den 19 maj genomför vi 
den traditionsenliga vårfesten med 
aktiviteter under dagen. 

 
————————————————-

Program för respektive aktivitet 
skickas ut på vår e-postlista.  

Får du inte dessa utskick?  
Anmäl i så fall din e-postadress 
till redaktor@sveaartilleri.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 Sveaartillerist 

och be denne informera dig om pro-

grampunkterna när de kommer ut.  
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S:t Barbara 
Den 1 december var vi 13 stycken A1:are som lite förtidigt firade S:t Barbara på Pitchers i Linkö-
ping. Även A1:are i Stockholm samlades för att fira vårt skyddshelgon. 
 
 
 

Artilleriets skyddshelgon är S:t Barbara vilken firas den 4:e december. 

Barbara ( "Främlingen" ) var dotter till en rik och förnäm hednig vid namn Dioscurus från Nicomedia ( Mindre Asien ). 
Hon led en kvalfull martyrdöd år 303 eller 306. Räknas till virgines capitales och de 14 nödhjälparna. 

Enligt legenden lät fadern spärra in henne i ett högt torn för att ingen man skulle få se henne. När han en gång var hemi-
från en längre tid, lät S:ta Barbara döpa sig. Kyrkofadern Origenes skall ha undervisat henne i den kristna läran. Bar-
bara ritade korsets heliga tecken överallt på tornmuren, som då blev mjuk som vax under hennes fingrar. När fadern 
återkom hem, berättade hon för honom, att hon låtit göra tre istället för förutvarande två fönster i ett badhus och att 
dessa fönster symboliserade den heliga treenigheten. 

När fadern på detta sätt fick höra, att dottern hade blivit kristen, drog han sitt svärd för att dräpa henne. Hon flydde un-
dan till en grotta i skogen, men en herde röjde hennes gömställe. Till straff blev herden förvandlad till en sten och hans 
får till gräshoppor. Fadern anklagade henne nu för domaren, som lät piska henne och gnida såren med vass tagelduk. 
Samma natt uppenbarade sig kristus för henne i fängelset och sade 

- Barbara, jag är med dig och skall befria dig från dina plågor. 

I samma stund helades hennes sår. 

Följande morgon lät domaren bränna sidorna på hennes kropp med lampor, slå hennes huvud med en hammare, skära 
av henne brösten och ledahenne naken genom staden att hudflängas av allt folket. Men en ängel kom från himlen, 
klädde henne i en snövit klädnad och helade alla hennes sår. Då högg fadern av henne huvudet med sitt svärd. Och strax 
kom en blixt från himlen och brände honom till döds, så att inte ett enda ben av hans kropp fanns kvar. 

Innan S:ta Barbara mottog det dödande hugget bad hon: 

- Herre, Jesus, tänk på domens dag icke på deras synder, som åkallat ditt namn, och minns ditt och alla dina tjänares 
lidanden. Var barmhärtig mot dem och tänk på att vi alla är svaga. 

En röst från himlen svarade henne : 

- Det skall ske dig så som du har sagt. 

S:ta Barbaras attribut är en krona, palmkvist, bok, svärd (dödsvapnet), ett torn med tre fönster, brinande fackla 
(tortyren) och kalk med eller utan hostia (sista smörjelsen, ty hon var de döendes skyddshelgon, samt därför att hon en-
ligt legenden skall ha tagit emot nattvarden ur en ängels hand). Hon trampar på en liten gestalt, fadern Dioscurus. 

S.ta Barbara är som nyss nämnts de döendes skyddshelgon. Eftersom hennes torn påminnde artilleristerna om ett för-
svarstorn blev hon ock skyddshelgon för artillerister och alla dem som handskas med kulor och krut. Eftersom krutet 
exploderar med en blixt, anropas hon mot faran av blixtnedslag, och enär man vid svåra åskväder brukade ringa i kyrk-
klockorna, blev hon även skyddshelgon för klockgjutarna. Dessutom åkallas hon av arkitekter och byggnadsarbetare 
(tornet), kanongjutare, brandmän, timmermän, gruvarbetare, borstbindare, vävare, hattmakare (under medeltiden avbil-
dades hon ibland med sitt torn som huvudbonad), murare, taktäckare, fångar m.fl. Hon anropas även vid feber, pest, 
oväder och i livsfara. 

I den kristna konsten är S:ta Barbara ofta avbildad tillsammans med S:ta Catharina av Alexandria och S:ta Margareta. 

Margaretha mit dem Wurm (draken) 

Barbara mit dem Turm (tornet) 

Catharina mit dem Radl (hjulet) 

das sind die drei heiligena Madl. (jungfrurna) 

EN 


