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Ordföranden har ordet 

Sveaartillerister!  
Här kommer första numret av vår elektroniska tidning som vi sprider via nätet. Har Du inte 

internet så kanske du rent av håller en utskriven version i handen! Vilket alternativ som än gäller 

så hoppas jag att Du finner nöje i det första numret av Svea Artilleristen i e-version. 

Det är emellertid inte bara tidningen som förändrats. Kamratföreningens styrelse har föryngrats. 

Den består numera av: Bertil Gagner-Geeber, Rolf Bergman, Mikael Bernhardsson, Ulf Craemer, 

Magnus Engdahl, Lennart Gustafsson, Elisabeth Klippinger, Christer Lordh och Mikael 

Söderström samt för Stockholmskommittén: Christer Lundberg, Sven Sterneld och Lars Werner. 

Som ni ser är det en härlig blandning av lite yngre och äldre kamrater. Det borgar för en ljus 

framtid. 

Vi har precis genomfört det som för mig är årets fest – vårmiddagen! En mycket rolig kväll 

tillsammans med många av de forna arbetskamraterna med respektive. Även en rapport från 

golftävlingen och stadsvandringen följer. 

Inför hösten planerar vi för flera luncher med föredrag, medlemsresa och firandet av St. Barbara. 

Se information på annan plats! 

Försvarets kräftgång kommer förhoppningsvis att avstanna. Nu aviserar man fler JAS (hur nu 

den analysen gått till), fler u-båtar och ökad militär närvaro på Gotland. Förhoppningsvis inser 

man inom en snar framtid att vi måste bygga försvaret för att i första hand försvara Sverige.  

I höst kommer C A 9, d.v.s. chefen för Sveriges artilleri, till en av våra luncher i Linköping och 

redogör för hur det ser ut i armén i allmänhet och i artilleriet i synnerhet, spännande! 

                        Glad sommar! Magnus Engdahl 



Sveaartilleriföreningens årsmöte 
Det åttionde årsmötet genomfördes den 26 april på Livgrenadjärmässen. Efter en välsmakande 

lunch (Wallenbergare m.t.) samlades vi, 25 deltagare, i konferenslokalen på mässen varefter mötet 

traditionsenligt inleddes med Svea Artilleriregementes marsch.  

Efter de inledande punkterna på agendan avhölls en tyst minut och ett ljus tändes för de sedan 

föregående årsmöte, enligt vår kännedom, avlidna hedersordföranden Carl-Ivar Pesula, 

hedersmedlemmarna Christoffer Gottlieb, Sven E Johansson, Rune Jädervall och Gunnar 

Petersén samt ordföranden och medlemmen Anders Berg. 

Postumt utsågs vår meriterade förre ordförande Anders Berg till hedersordförande. Till 

hedersmedlemmar utsågs Jan J Jonsson, Olof Olofsson, Carl-Olof Skygge och Hans Örnhall. 

Efter sedvanliga redovisningar och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2013. 

Magnus Engdahl omvaldes som ordförande. Nyval skedde som följer; vice ordförande Mikael 

Bernhardsson, sekreterare Rolf Bergman, kassaförvaltare Ulf Craemer, biträdande redaktör 

Mikael Söderström, ledamöter Bertil Gagner-Geeber och Elisabeth Klippinger samt ledamot i 

Stockholmskommittén Lars Werner. 

Årsmötet beslöt enhälligt att avveckla ”Kunglig Svea Artilleriregementes Enskilda Fond” och 
överföra dennas ekonomiska medel till Sveaartilleriföreningen. Enligt stadgarna måste det fattas 
beslut om detta på ett ordinarie årsmöte och dessutom på ytterligare ett medlemsmöte med minst 
två månaders mellanrum. Det andra medlemsmötet genomförs tisdag 2 september kl. 12.00 på 
Livgrenadjärmässen i Linköping, se kallelse nedan. 
 
Efter mötet avtackade ordföranden Johan Lagerquist, Per Sturk och Sven-Inge Johansson för 

deras långa och trogna tjänst i styrelsen. 

 

Till vänster, ordföranden Magnus Engdahl, den nyvalde biträdande redaktören Mikael 

Söderström, tillika nyvalde sekreteraren Rolf Bergman samt avgående sekreterare Johan 

Lagerquist. Till höger, Avgående kassaförvaltare Per Sturk och efterträdaren Ulf Craemer. 



Kallelse till extra föreningsmöte 

Härmed kallas till extra föreningsmöte 2014-09-02 kl. 12.00 på Livgrenadjärmässen i Linköping 
avseende andra beslutet om att avveckla ”Kunglig Svea Artilleriregementes Enskilda Fond” och 
överföra dennas ekonomiska medel till Sveaartilleriföreningen.  

Rapport från Svea Artilleri Memorial Golf 2014-05-24 

Årets prestigefyllda tävling ägde rum på Landeryds Norra bana. Trots några sena bortfall p.g.a. 
skador samlades ändå 9 damer och 12 herrar för att göra upp om årets mästartitlar. Vädrets 
makter var verkligen med oss i år. Vi kunde njuta av riktig sommarvärme – nästan lite för varmt 
sade några?  
 
Det var mycket glädjande att få se nya deltagare. Anne Munther och Peter Gagner Geeber ställde 
upp i år, för första gången, trots att båda har mycket kort erfarenhet som golfare. En klar 
uppmaning till andra - börja spela golf och njut av samvaron i goda vänners lag! Årets prisbord 
var kanske det mest välfyllda någonsin? Ett stort tack till alla olika sponsorer. Framförallt tack till 
Jan Andersson och hans företag som bidrog väldigt generöst till inte bara golfarnas glädje. 
 
Sedan 2013 spelar damerna om Ulla och Bertil Gagner Geeber vandringspris. Förra årets segrare, 
Elisabeth Röckert kämpade för att behålla vandringspriset men nådde inte hela vägen. 

1. Marie Hardler-Olsson 30 p. Mästarinna 
2. Ulla Lundberg 29 p. 
3. Maja Werner 28 p. 

 
På herrsidan kunde vi återigen konstatera att Magnus Engdahl alltid är med och slåss om 
topplaceringarna. Vår nye ordförande i kamratföreningen tog för tredje gången en seger. 
Vandringspriset har vi tävlat om sedan 2008. 
Även i herrklassen lyckades således inte vinnaren från förra året att försvara sin mästartitel. Ingen 
har ännu lyckats med den bedriften att försvara sin titel, kanske 2015? 

1. Magnus Engdahl 35 p. Regementsmästare 
2. Ulf Hjalmarsson 30 p. 
3. Peter Gagner Geeber 30p. 

 
De olika tekniska priserna vanns av följande personer: 
Närmast hål (gemensamt för herrar och damer) Anita Hjalmarsson, längsta drive (dam) Ulla 
Lundberg, längsta drive (herr) Mikael Bernhardsson. 
 
Vi ser redan fram emot 2015 med förhoppningsvis rekordmånga deltagare 
 
Lars Werner 
Avsatt mästare 



 
Från vänster Madeleine Erlandsson, Bertil Gagner-Geeber, Elisabeth Röckert, Anki Andersson. 

Stadsvandringen i Linköping fredagen den 24 maj 2014 

Vi var åtta stycken kulturintresserade Sveaartillerister som samlades vid Folke Filbyter-statyn på 

Stortorget för att under Sigvard Hallendorffs (f.d. T 1-officer) ledning lära oss om det historiska 

Linköping. Denna gång omfattande området ner mot Stångån. Det började med en berättelse om 

hur statyn togs emot av Linköpingsborna 1928 vid invigningen. Bedövande tystnad, följt senare 

av kritik mot ”öket”, d.v.s. den klena och fula hästen m.m. 

 

Från vänster: Göran Uller, Dordi Carlsson(skymd), Jerker Carlsson, Sigvard Hallendorff, Per 

Tedborn, Yvonne Jarheden, Sven-Inge Johansson och Britt-Marie Fasting 



Vid S.t Larskyrkan lärde vi oss bl.a. att den är äldre än, d.v.s. grunden till nuvarande tornet, 

domkyrkan. Vi lärde oss om gotik, renässans, barock, funkis och dagens byggmode.  

F.d. skjortfabriken på Ågatan. Tvätteriet som fanns fortfarande på tidigt 60-tal där undertecknad 

hämtade sina stärkta skjortor, elegant inslaget med band över, nära ungkarlslägenheten på 

Snickaregatan. Nere vid ån fick vi Linköpings tidigare stolta skepps- och hamnhistoria till livs. 

Med stapelrättigheter. Och hur synen på miljön har utvecklats. Fram till 1952 gick avloppen 

direkt ut i Stångån! 

Detta var ett kort utdrag av den två timmar långa vandringen, dessutom i sol och värme. Ett stort 

tack till Sigvard Hallendorff i Linköping Guideklubbför för helhjärtat engagemang! 

Johan Lagerquist 

Information från Stiftelsen f d Kungl. Svea Artilleriregemente officerskårs 

samlingar och fonder 

Stiftelsen bildades 1980 och ändamålet är att vårda regementets samlingar och behålla dem i 

lämplig miljö med militär anknytning, så att de på ett representativt sätt speglar f d officerskårens 

mässmiljö, samt att förvalta stiftelsens fonder och övriga tillgångar. 

Stiftelsen har vid årsmötet den 26 april beslutat att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation 

av stiftelsens stadgar för att möjliggöra att bl.a. biblioteket med dess böcker tas om hand på 

absolut bästa sätt. Vi har sedan många år deponerat en del av biblioteket på Försvarshögskolan 

och Anna Lind biblioteket. FHS är beredd att ta över hela eller de viktigaste delarna av 

biblioteket som nu förvaras nedpackad i Boden. Stiftelsen vill med stadgeändringen kunna 

överlämna biblioteket som gåva till FHS och därmed garantera att samlingarna vårdas och kan 

användas till bl.a. forskning. 

Stiftelsen har även beslutat att matsilvret med Kungakannor och dess skänk deponeras i 

Stockholm på Militärsällskapets lokaler för att kunna användas av Svea artillerikamrater m.fl. En 

uppsättning om 50 bestick förvaras av Stiftelsen i Linköping för att kunna användas vid 

högtidsmiddagar som till exempel den numera högtidliga Vårmiddagen i maj månad. 

Kyrksilvret kommer att deponeras vid Militärhögskolan på Karlberg och finnas i anslutning till 

Slottskapellet. Stiftelsens förhoppning är att dessa omdisponeringar kommer att innebära att fler 

personer med anknytning till A1 kommer att kunna ta del av föremålen. Under fjolåret har också 

föremål från den nedlagda mässen på Malmen fått annan deposition. Dessa finns numera på 

Militärsällskapet i Stockholm och Flygets Hus i Malmslätt, vilket har uppskattats mycket av 

mottagarna. 

Jerker Carlsson 



Stiftelsen Svea Artilleriregementes Minnesfond 

Minnesfondens ändamål är, som alla Sveaartillerister antagligen vet, att utdela understöd till 

behövande yrkesofficerare med placering vid Artilleriregementet och före detta officerare vid 

Svea Artilleriregemente samt deras makor/makar, barn, änkor och änkemän vilka råkat ut för 

sjukdom, skador, olyckor och liknande. Efter ordföranden Anders Bergs bortgång har Lennart 

Gustafsson valts till ny ordförande. 

Ansökan kan sändas till ordföranden, Gulsippevägen 8, 589 35 Linköping, E-post 

lengus44@telia.com eller som tidigare till sekreteraren Jan Andersson Plutonsgatan 5, 587 50 

Linköping (ny adress). 

Sveaartillerister med respektive inbjuds till aktiviteter hösten 2014 

A1- luncher genomförs: 

 Tisdagen den 2 september kl. 1200 på livgrenadjärmässen (i f.d. I4 kanslihus) följt av 

ett intressant föredrag av Sveaartilleristen Conny Besterman om konsten att upptäcka 

olika personlighetstyper. 

 Onsdagen den 8 oktober kl. 1200 på Livgrenadjärmässen följt av ett likaledes intressant 

föredrag av Paul Håkansson om händelser i Landstinget i Östergötland och i 

Östgötatrafiken. 

 Onsdagen den 5 november kl 1200 kommer C A 9 till oss på Livgrenadjärmässen i sin 

strävan att träffa kamratföreningarna i landet. Vid detta tillfälle får vi möjligheten att få en 

aktuell bild över artilleristiska frågor.  

Övriga aktiviteter  

 Vi planerar för en gemensam lunch (datum inte fastställt) där vi reser från Stockholm och 

Linköping och träffas på halva vägen. Programmet kommer att ha anknytning till vår 

artilleristiska gärning. 

 Torsdagen den 4 december kommer vi som vanligt att arrangera en träff i Linköping  

till minne av S:ta Barbara. 

 

Du som nu inte har dator och således inte får kallelse när programmet skickas ut  

via mail ta kontakt redan nu med annan Sveaartillerist och be honom informera  

dig om programpunkterna när de kommer.  

 

Har du ändrat eller inte anmält din E-postadress är vi väldigt tacksamma om du 

gör det. Vårt syfte är att vi vill nå så många Sveaartillerister som möjligt.  

Anmäl förändringar till sekreterare@sveaartilleri.se 

mailto:lengus44@telia.com

