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DIGITAL
LIFESTYLE!
Ja, då är det åter dags för en digital ”lightversion” av vår tidning. Ett nummer lite
mitt emellan de tjockare och mer innehållsrika som kommer till sommaren
och julen.
När våra styrelser bestämde sig för att
gå vidare med det här upplägget visste
alla att vi kunde spara pengar på att, med
fyra nummer per år, slippa betala moms.
Men visst fanns det funderingar på hur
en digitala nummer skulle tas emot. Alla
har ju inte tillgång till Internet. Nu vet vi.
Den första utgåvan fick ett mycket positivt mottagande. Vi har öppnat en möjlighet till tätare kommunikation. Nu når
vi aktiva medlemmar bättre med föreningarnas budskap. Vi har blivit en del av
”The Digital Lifestyle”.

Göran,
redaktör

FATTA PENNAN!
Visst har du väl en mängd gamla minnen som
skulle passa att berätta för våra medlemmar?
Bra. Gör det.
Skicka dina alster till huvudredaktören.
Men tänk på att det är de korta som vi
bäst behöver. Artiklar som är på mindre
än 400-600 tecken är en bristvara.

•

2010

Nya
Den 8 september arrangerade Livgrenadjärföreningen en guidad visning på det nyinvigda
Flygvapenmuseet som redan blivit ett känt
besöksmål, inte bara för turister, utan även
för oss i lokalbefolkningen. 27 Livgrenadjärer och Sveaartillerister deltog.
Invigningen skedde lördagen den 12 juni och
förrättades av kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth. Det har varit den största och mest
genomgripande om- och tillbyggnaden sedan
starten 1984. Det nya stora dragplåstret är en
basutställning om Sverige under kalla kriget
med den nedskjutna DC-3:an i fokus.
Vi började med att besöka ”Kalla kriget”
där DC-3:an är en del. Vi guidades proffsigt
av Sven-Gunnar Axelsson som efter 50 år på
FMV har ägnat 15 år åt guidning och ”mekanikerarbete” på museet. Ett stort tack till honom!
Utställningen är elegant uppbyggd med bland
annat rum från
50-talet till
80-talet med
realistiska möblemang, montrar med fakta
i ljud och bild
samt flygplan
och materiel

från kalla krigets dagar. Att beskriva uppbyggnaden och montaget av utställningen
om den nedskjutna DC-3:an, historien om
nedskjutningen, sökandet efter planet osv,
går inte, det måste upplevas. Men intressant
och tankeväckande är det!
Därefter guidades vi sakkunnigt i utställningen med flygplan från olika tider varvid
Sven-Gunnar beskrev det svenska flygvapnets tillkomst, uppbyggnad och anskaffning
av flygplan. Det finns mer att göra på museet,
till exempel öva i Gripensimulatorn (det torde
vara rätt häftigt enligt min sagesperson, Vilma,
sex år) och besöka Flyglabbet, museets ”Science Center”. Dessutom finns det en restaurang, ”Calle C”, som är medlem i nätverket
Regional matkultur i Östergötland. Apropå
Calle C – en utställning om Sveriges förste
flygare ”Flygbaronen” Carl Cederström, pågår
till och med 2011-01-09.
Ett besök på museet rekommenderas!
Webbadress: www.flygvapenmuseum.se

Lennart Gustafsson
Kalla kriget – 60-talsrummet,
sovjetiska robotar kommer upp
genom parkettgolvet!

Kalla kriget – Mig 15
som sköt ner DC 3:an.
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Nostalgivandring på kaserngård och övningsfält:

Olle Wessmans förborgade hemlighet.
Det var kallat till nostalgivandring en framryckning osv. Varje övning upprepa- mycket kvalificerad utbildning utvecklade
junikväll på kaserngård och övnings- des om och om igen tills armbågarna var de kunniga skyttar, som kom att representera regementet i nationella tävlingar med
fält. Vi var femton deltagare, såväl offi- blodiga eller ”ingen längre rörde sig”, som
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Talträngdheten var stor denna kväll som
avslutades på Livgrenadjärmässen. Mycket
talar för att vi fortsätter på den inslagna
vägen att gå i våra fäders och egna spår på
övningsfältet även nästa vår. Ett tack till
initiativtagaren, öv. 1. P-A Ringh.

Eric von Boisman

GLÖM INTE

att Livgrenadjärföreningens
årsavgift (200 kronor) ska
betalas till PG 13 37 31-0
senast 31 mars.

Bilder från Kristinehamn
I slutet av augusti gjorde jag, som ett
led i min släktforskning, en resa till
Värmland för att dokumentera några
av de platser där mina anförvanter i
de värmländska smedsläkterna verkat
och bott. Då var det naturligt att jag
också besökte den plats dit så många
av oss Sveaartillerister har pendlat,
deltagit i övningar i Ledningsträningsanläggningen osv., nämligen f.d. Artilleriregementet.
Jag kunde konstatera att ”Dromedaren” 1 var
bebodd men för hugade spekulanter tycktes det finnas tomma lägenheter, kanske
för pensionärer som längtar till Värmland?

Bild 1: Presteruds herrgård, förutvarande
officersmässen, verkade inte vara i bästa
skick, det såg tomt ut och ogräset bredde ut
sig på de förut så välansade ytorna.

Bild 2: Infarten till regementet, vaktlokalen är riven, det är fritt fram!

HAR DU OCKSÅ
minnen som du vill återge för
andra sveaartillerister
och andra kamrater?
Hör då av dig till
Lennart Gustafsson,
lengus44@telia.com
eller 013-15 43 12

Bild 3: Ett till synes tomt kanslihus, här
försjönk jag ett tag i nostalgiska drömmar
om de, ibland, långdragna möten jag och
flera varit med om i konferenssalen!

Bild 4: Här får vi en översikt över de företag som etablerat sig i området. I stort sett
var det liv och rörelse på de flesta platser,
kanske främst i det gamla verkstads- och
garageområdet.

Bild 5 visar Regementsplanen, nu en tom
och igenväxande yta där det förr var fullt
av aktiviteter, t ex före övningar, vid olika
ceremonier etc. Nu syns det bara en miljöbil som sticker fram nosen till vänster och i
bakgrunden ser vi Artilleriutvecklingsenhetens hus. Bakom fotografen ligger ArtSS
hus, nu huserar bl a Presteruds Företagscenter, Infogram, Vasallen
och Presteruds konferenscenter
i byggnaden.
I mitt f d rum satt nu den
kvinnliga chefen för Vasallen.

Bild 6 visar hallen i byggnaden, till vänster ligger Artillerisalen och till höger i
öppningen låg regementets videokonferensanläggning.
Här har otaliga elever och lärare träffats
och fikat under rasterna. De gamla namnen
på lektionssalarna var fortfarande kvar.
I stort sett gav området ett positivt intryck,
det verkade vara aktivt, och, förutom Presteruds herrgård, såg det ganska välskött ut.
En positiv nyhet till, jag tittade naturligt vis också på bojorten ”Christine av Bro”
vars bygge jag följde under mina sex år i
Kristinehamn, den är till sjöss och har bl
a seglat till Danmark förutom kryssningar
på Vänern, se bild 7 (bild från Wikipedia,
det gick på grund av stängsel inte att ta en
bra bild på båten).

Lennart Gustafsson
1) Befäls- och elevhotellet.

Garnisonsmuseets
uniformskavalkad
Mig veterligen har Östgötagrenadjären/
Sveaartilleristen inte publicerat någon bild
på de hedersmän som ideellt ställer upp i
garnisonsmuseets uniformskavalkader vid
kyrkparader, i Gamla Linköping med flera
evenemang. Då jag som ”vikarierande vaktmästare” i museet en söndag i augusti träffade på dem insåg jag att de måste dokumenteras i vår tidskrift.

Från vänster på bilden: Rune Nelsén,
menig, 1. Livgrenadjärregementet, 1860
års uniform. Stig Björk, kapten, 2. Livgrenadjärregementet, 1886 års uniform. Göran
Olsson, menig 2. Livgrenadjärregementet,
1886 års uniform. Olof Sikvall, kapten, 1.
Livgrenadjärregementet, 1886 års uniform.
Lars Törnkvist i uniform m/39, furir vid I
4. Tänk om vi kunde få se någon Sveaartillerist delta i kavalkaden, gärna till häst!

Lennart Gustafsson
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