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SVEAARTILLERISTEN
NUMMER 1 - 2016
Sveaartillerister!

A1's traditionsföremål

Vi har precis genomfört vårmiddagen, med ak!viteterna
golfspel på Linköpings
gol$lubb och guidad tur
Flygvapenmuseet. Våren har
varit varm och härlig. Deltagarna i golfen kunde njuta av
en härlig bana i toppskick.
Vårmiddag hade i år en toppnotering avseende antal deltagare. E- stort tack !ll Magnus, Peter och Jerker för arrangemanget.

Som !digare har redovisats vid årsmöten och sammankomster har Oﬃcerskårens s!6else få- Kammarkollegiets
godkännande a- göra en stadgeändring som möjliggör anuvarande deposi!oner kan övergå !ll dona!oner/ gåvor.
S!6elsen har sålunda beslutat a- förändra de ﬂesta deposi!oner !ll dona!oner och i samband med de-a har
vissa föremål ﬂy-ats från Boden och Linköping !ll Stockhplm.
Vårt kyrksilver är överlämnat som dona!on !ll Kapellfonden på Karlberg och är nu placerat i Ska-kammaren som
är närbeläget själva Slo-skapellet. Vårt vackra Kyrksilver
från 1700 tal kommer nu a- kunna användas och kommer
Styrelsearbetet har varit intensivt under året, vilket redoförhoppningsvis a- visas upp och ny-jas den 21 oktober
visades vid årsmötet i april. Styrelsen har bl.a. omarbetat
då en studieresa !ll Stockholm är planerad a- genomföstadgarna, vilka godkändes av årsmötet.
ras.
Föreningens ekonomi har påverkats posi!vt under året.
Vårt matsilver daterat från 1896 !ll 1996 är liksom vår
Dels genom de placeringar som gjorts, men även de gåvor magniﬁka prissamling mm placerat som deposi!on !ll
vi få-. Föreningen har få- en gåva i samband med aMilitärsällskapets lokaler på Valhallavägen. Sällskapet
Garnisionsmuseet avslutades i nuvarande regi. Det var
ﬂy-ar !ll större lokaler på samma adress och våra före10 626 kronor, vi har även få- en testamentsgåva från
mål kommer där på e- värdigt och ståtligt sä- a- exponBengt Westerlings dödsbo på 15 000 kronor. Vi är väldigt eras och ny-jas.
tacksamma för dessa gåvor, som gör a- vi kan fortsä-a
S!6elsens föremål på fd Garnisonsmuseum i Linköping
med verksamheten med större trygghet.
har lämnat residensstaden och ﬂy-at !ll huvudstaden!
I höst sker några intressanta händelser. Styrelsen har för Cirkeln är sluten!
Våra chefsporträ- som idag är placerade på Konferens
avsikt a-, !llsammans med s!6else, genomföra en resa
!ll Stockholm, för a- där se våra föremål (delvis omplace- Brigaden i Linköping kommer i när!d a- ﬂy-as !ll Tre
Vapen och FMV lokaler i Stockholm. Tack vare ﬂera i dag
rade) och naturligtvis umgås i kamratlig samvaro.
verksamma ar!llerikamrater på FMV har de-a varit möjVi ser nu alla fram mot en varm och skön sommar. Jag
ligt a- genomföra.
hoppas vi ses vid någon av ak!viteterna under hösten.
Sedan !digare har föremål och delar av biblioteket varit
deponerade på Försvarshögskolan/ Anna Lindbiblioteket .
Nu är sedan i höstas hela biblioteket placerat på denna
En skön sommar önskar styrelsen genom
adress inklusive porträ-et på Gideon Sinclair.
Tidigare ﬁnns Sinclairska bokskåpet och boksamlingen
Mikael Bernhardsson
där och kan nu handhavas av proﬀesionell personal .
S!6elsens mål är a- !llsammans med kamraIöreningen
genomföra studiebesök på FHS, Militärsällskapet och Karlberg den 21 oktober. De-a ger möjlighet för många a- ta
Meddela din e-postadress
del av våra tradi!onsföremål och sprida kunskap om vårt
kulturella arv in i fram!den.
Du som får denna !dning med vanlig post har inte meddelat din e-postadress !ll föreningen. Vi vill a- förening- Övriga deposi!oner kommer a- övergå !ll dona!oner där
de idag är placerade.
ens pengar ska gå !ll annat än portokostnader.
S!6elsen har under några år bro-as med fram!den och
Skicka din e-postadress !ll redaktor@sveaar!lleri.se
våra tradi!onsföremål . Vi är nu nöjda med de beslut som
tagits och är glada över det mo-agande vi känt då föremålen har omﬂy-ats för sista?gången.
/ Jerker Carlsson, föreståndare
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Vårmiddagen 2016
Under intåg !ll Svea Ar!lleriregementes marsch fördelade sig alla vid borden. Undertecknad hälsade alla välkomna !ll
bords, vare6er förrä-en intog bestående av Getos-errin. En förrä- som naturligtvis var snapsvänlig. Det innebar naturligtvis sjungande av ”Än en gång däran ….”, men även andra konststycken framfördes.

Till huvudrä- ﬁck vi smaka en fantas!sk majskyckling med vinge, !ll vilken serverades en varm pota!ssallad och en
god sås med avokadosmak. Vi drack såväl vi-, rö- och rosévin eller öl !ll maten, allt e6er tycke och smak. Ålderman
denna gång var Jan-Anders Bodin och han tackade för maten med e- ﬁnt tal. Han är känd för a- framföra Limerickar
och det hade han naturligtvis hunnit skapa under middagen. En fantas!sk Limerick, som återges här.

Från centrum ll storstadens Gärde
via Sumpan ll Linköping bär de
men här läggs det ned
A1 ﬁnns inte mer
men kamratskap av det högsta värde

En fantas!sk Limerick, som väl speglar middagen i sin helhet.
Däre6er by-e vi lokal, hämtade kaﬀe, kaka och avec. Några enstaka gamla minnen diskuterades också.

Reservera fredagarna i slutet av maj 2017 – då kör vi igen!!!!!! Exakt datum kommer med nästa nummer av "dningen!!
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Svea artilleri memorial 2016
Årets tävling spelades 2016-05-20 tradi!onsenligt
på Linköpings GK ﬁna bana som även i år var i
mycket god kondi!on.
Peter Gagner-Geeber, 2015 års segrare, var arrangör och !llsammans med vår ordförande Mikael
Bernhardsson prisutdelare.
En glad segrare och mästare 2016 blev Peppe Olsson med 38 poäng. Däre6er följde Lars Röckert,
Mikael Bernhardsson, Magnus Engdahl, Peter Johansson, Per Johansson, Lars Werner, Rutger
Starwing, Ber!l Gagner-Geeber, Peter GagnerGeeber, Ulf Hjalmarsson och Hans Lejon.

Närmast hål kom Mikael och längsta drive slog Ulf.
Damklassen vanns av Elisabeth Röckert med 39 p.
Tvåa kom Marie Olsson följd av Anita Hjalmarsson,
Madelaine Erlandsson, Maja Werner, Ann
Rudqvist-Munther, Anki Andersson och Ulla Gagner-Geeber.
Längsta drive slog Marie.
Jag gick i samma boll som långskjutande Hans och
Mikael. Första nio tog under 2 !mmar och totalt
strax över 4 !mmar. En härlig runda i glada kamraters lag.
GLAD SOMMAR
Vid tangentbordet / Magnus Engdahl

Ett gott alternativ till att spela golf!
Medan många sveaar!llerister med respek!ve slet hårt på Linköpings snart enda närliggande grönområde ﬁck e- 20
tal kulturintresserade ar!llerivänner njuta av majoren Peter Källoﬀs guidade visning på Malmen , från ﬂygvapnets
vagga !ll nu!d och trolig fram!d.
Flygvapenmuseet ute på Malmen är all!d en pärla a- besöka. Har Du inte gjort e- besök där så är min rekommenda!on a- snarast boka in e- studiebesök där och då gärna med guide.
Den guidade visningen gav en ökad förståelse för svensk försvarspoli!k från 1 augus! 1914 ( 1 Vk ) !ll nu!d. Sveriges
höga tekniska förmåga inom ﬂygteknik hade inte varit möjlig utan samarbete med ﬂera olika stater oavse- just då
rådande poli!k. Spännande a- få höra de-a från en påläst guide.
Vi ﬁck också uppleva närheten !ll militär personal som ﬁck lämna jordelivet i sin uppgi6 a- hålla vårt land på behörigt
avstånd från Kalla kriget.
Är övertygad om a- vi som deltog kände vissa rysningar och ilningar i i kroppen då personliga !llhörigheter från DC
3'ans kommenterades och visades.
Nöjda e6er en dryg !mmes guidning kunde vi njuta av en god lunch på Kalle Flygarens restaurang och hade däre6er
målet i sikte a- få träﬀa övriga sveakamrater.
/ Jerker Carlsson
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Årsmötet 2016
Vid årsmötet den 23 april deltog 20 medlemmar. Förutom sedvanliga årsmötespunkter togs denna gång beslut om nya
stadgar som arbetats fram av styrelsen
under det gångna året.
Ny styrelsemedlem blev Jerker Carlsson.
Lennart Gustafsson avtackades e6er
mångårigt arbete i styrelsen och utsågs
!ll hedersledamot.

(Foto: Magnus Engdahl)

Sveaartilleriföreningens medlemsartiklar
Beställ Sveaar!lleriföreningens medlemsar!klar genom a- skicka e- mail
!ll kassor@sveaar!lleri. Ange di- namn och adress samt vilka ar!klar du beställer. OBS! Kan endast beställas av medlemmar.
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Inbjudan "ll ak"viteter
hösten 2016
Detaljprogram för alla ak viteter
kommer som vanligt i god d före
aktuellt datum.

A1-luncher på Livgrenadjärmässen
Mål dspriset på livgrenadjärmässen
höjs för höstens ak viteter ll
100kr.
• Torsdagen den 15 september
kl.12:00
Föredragshållare är Per ”Knallis”
Johansson. Rubrik Världens
äldsta yrke som handlar om
blommor och bin. Dunderhonung ﬁnns på plats.

•

•

Tisdagen den 15 november kl.
12:00
Föredragshållare är Torbjörn
”Tobbe” Sjöberg. Ämnet är
Transportstyrelsens spännande
värld.
Torsdagen den 1 december
Firande av S.t Barbara

E5 stort tack "ll Berthon ”Berra”
Nyström och Dag Fast för a5 ni
ställde upp under våren 2016 och
hade så ﬁnt framförda och intressanta berä5elser.
Stor kniv 275 kr
Längd 23,5 cm, bladlängd 11 cm

Standar 500 kr
Liten kniv 125 kr
Längd 20,5 cm, bladlängd 9 cm
———————————————————————————————————

Läs om och följ dagens ar"lleri på Internet.
h-p://www.forsvarsmakten.se/sv/organisa!on/ar!lleriregementet-a-9/
Facebook: h-ps://www.facebook.com/artreg
Instagram: @ar!lleriregementet eller
h-ps://www.instagram.com/ar!lleriregementet/
Sveaar!lleriföreningen hi-ar du på www.sveaar!lleri.se

Övriga ak"viteter under hösten
Fredagen den 21 oktober åker vi
med buss !ll Stockholm.
Kostnaden för bussen bjuder s!6elsen på. Vi besöker Anna Lind museet och Försvarshögskolan. Uppehåll för lunch på Militärsällskapet.
På e6ermiddagen besöker vi Karlbergs slo-skapell för en andlig
stund.
A1 kamrater i Stockholm ansluter
vid Anna Lind museet/
Försvarshögskolan
————————————————-

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
4

