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SVEAARTILLERISTEN 
NUMMER 1 -  2018 

 Sveaartillerister! 
Vid årsmötet beslutades om 

en viss föryngring i styrelsen. 

Pär Karlsson (eller PK d.ä., för 

många) valdes in och även om 

han benämns som ”den äldre” 

innebar det en föryngring. 

Vi har precis genomfört vårmiddagen, med aktiviteterna 

golfspel på Linköpings golfklubb och besök på Naturbruks-

gymnasiet, med tillhörande skyttetävling. Deltagarna i 

golfen kunde njuta av en härlig bana och ett perfekt vä-

der. Vårmiddag var i år en välbesökt tillställning, med en 

del deltagare som var med för första gången. Ett stort 

tack till Magnus, Ulf och Jerker för arrangemanget. 

För ett år sedan uttryckte jag en oro för den globala upp-

värmningens påverkan på grundvattennivån. Under 

denna maj kan denna oro vara ännu tydligare. Nu ska 

man väl inte klaga på att värmen äntligen kommit, även 

om det är lite mycket och lite tidigt. 

Föreningens ekonomi är ständigt minskande. Våra intäk-

ter varierar, beroende på hur mycket gåvor vi får. 

Medlemsintäkterna minskar, då medlemsantalet (främst 

betalande medlemmar) tyvärr minskar.  

Trots den något negativa utvecklingen av vår ekonomi 

prioriterar vi att de vanliga A1-luncherna fortsätter, där 

deltagandet är stort. Naturligtvis firar vi S:t Barbara i de-

cember. Arbetet fortsätter i samverkan med Linköpings 

kommun och Armémuseum, att hitta en långsiktig lösning 

som ersätter Garnisonsmuséet. I planeringsskedet forts-

ätter arbetet, tillsammans med stiftelse, att kunna ge-

nomföra en resa. 

Innan hösten aktiviteter ska vi dock ha en skön sommar. 

Den ser vi nu alla fram emot och hoppas på en lagom 

blandning av sol, värme och regn. Jag hoppas vi ses vid 

någon av aktiviteterna under hösten. 

En skön sommar önskar styrelsen genom 

Mikael Bernhardsson  

Inbjudan till aktiviteter hösten 2018 
A1-luncher på Livgrenadjärmässen 
Vi möts över en lunch och därefter får vi under cirka en 
halvtimma lyssna till ett föredrag. Föredragshållarna är 
dels tidigare kollegor, dels personer som tidigare kolle-
gor mött eller arbetat med sedan tiden på A1.  
Platsen är Livgrenadjärmässen och lunchen börjar kl. 
12.00. Priset för lunch och föredrag är 100 kr. 
 
Onsdagen 26 september kl.12:00  
Elisabeth Cserhalmi, chef för Regionbibliotek Östergöt-
land 
Bibliotekens demokratiska uppdrag och del i samhällets 
utveckling, där litteratur, läsning och barns språkutveckl-
ing är viktiga delar. Ytterst handlar det om medborga-
rens rätt till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
 
Torsdagen 25 oktober kl. 12:00  
Niclas Sjösten, kollega och numera verksamhetschef för 
Arbetsmarknad och Integration vid Linköpings kommun. 
Med mer än 20 års erfarenhet från arbete med arbets-
marknadsfrågor, berättar Niclas om sitt arbete ur ett 
lokalt och internationellt perspektiv. 
 
Tisdagen 20 november kl. 12:00  
Lars Wassrin, Kulturutvecklingschef i Finspångs kommun 
och konstnärlig ledare för Nycirkusfestivalen Cirkus-
slottet i Finspång 10-16 augusti ( www.cirkusslottet.se ) 
Nycirkus eller samtida cirkus är en internationell och 
innovativ konstform som i mycket drivs framåt av unga 
människor. Syftet är att möjliggöra möten mellan artis-
ter och civilsamhället såsom skolor och äldreboenden. 
Cirkusens är också en viktig del i arbetet med hälsa och 
integration.  
 
Vi vill också tacka alla er som ställde upp under våren 
2018 och bidrog till kamratlig samvaro. 
 

Övriga aktiviteter under hösten 
 
Tisdag 4 december Sankta Barbara  
Vi ärar vårt skyddshelgon över en bit mat i Linköping. 
Mer information kommer via e-post.  
 ————————————————- 

Program för respektive aktivitet skickas ut på vår e-
postlista.  
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Svea Artilleri Memorial i golf 2018 
 

 
Fredagen den 18 maj genomfördes Svea Artilleri Memorial för elfte 

året i följd. Solen sken från klarblå himmel och det var åter igen ett 

perfekt golfväder. Banan, Linköpings GK, var i sedvanligt bra skick 

trots de sena snöfallen. Vi var 19 förväntansfulla golfspelare som 

samlades vid klubbhuset, för att i allsköns ro samtala om gamla 

minnen och förväntningar på golfsäsongen. 

Tävlingen genomfördes traditionsenligt som poängbogey. Vi täv-

lade även om det sedan förra året nyinstiftade vandringspris för 

både dam- och herrklassen, skänkt av Curt-Christer och Margareta 

Gustafsson, vår f.d. chef med fru. De priserna går till de spelare 

som förbrukat minst slag, klassen är således inte handicapbero-

ende. Nytt för i år var en lagtävling som vanns av lag Hjalmarsson 

bestående av förutom Ulf; Peppe Olsson, Per Johansson och Peter 

Geeber. 

Golfspelare och övriga vårmiddagsgäster samlades vid ett fint prisbord på den vackra Livgrenadjärmässen.  

Resultat Svea Artilleri Memorial 

Peter Gagner-Geeber 36p (Regementsmästare och 

medarrangör 2019) 

Peter Johansson 35p 

Lars Werner33p 

Magnus Engdahl 32p 

Peppe Olsson 31p 

Ulf Hjalmarsson 30p 

Per Johansson 30p 

Mikael Bernhardsson 

Lars Röckert  

Leif Jilsmo 

Bertil Gagner-Geeber 

Christer Olofsson 

Damtävlingen 

Elisabeth Röckert 32p 

Marie-Anne Werner30p 

Marie Harler Olsson29p 

Anita Hjalmarsson 

Ulla Gagner-Geeber 

Madelaine Erlandsson 

Anki Andersson 

C-C och Margareta Gustafsson vandringspriser togs hem av Ulf Hjalmarsson 91 slag respektive Elisabeth 

Röckert 98 slag. 
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Alternativ till att spela golf ! 
  

Nu har det satt sig, intresset att hitta på annat då våra kamrater slår korta och långa bollar med förhoppning 
att hitta hålet! 
 Idén med att åka till Gullbergs härads skytteförening och skjuta med korthållsvapen såddes av Sven Inge Jo-
hansson vid fjolårets aktivitet. 
 Under vintern tog Sven Inge mig ut till skjuthallen för en kortare introduktion och givetvis inbördes tävlan. 
 Ca 20 A1 kamrater inklusive damer strålande samman på golfbanans parkering på fredagsförmiddagen för ” 
fordonsmarsch” till Vreta Kloster och skjuthallen. 
 Väl framme med välkomnande kaffe och kort instruktion så avlossades det skott på skott med mål att pricka 
många ” tioettor”. 
 Då ammunitionen var förbrukad och patron ur genomförts kunde Lotta och Lennart Eklöf sträcka på sig med 
högst uppnådda poäng. Något annat var kanske inte att vänta med ett par som ägnat stor del av sitt liv till 
militär femkamp inklusive skytte. 
 Efter ädel skyttekamp tog vi oss till Naturbruksgymnasiet i Vreta Kloster för en gemensam lunch. Damerna i 
köket serverade en välsmakande lunch och därefter fick vi lyssna på ett mycket intressant föredrag av Åke 
Svensson från Motala som med stora historiska kunskaper kunde återge det politiska maktspelet bakom till-
komsten av Göta Kanal. 
 Kanalen stod färdig 1832, men idéer att bygga en kanal tvärs över Sverige såddes redan av biskop Brask på 
1500 talet. Svenska erfarenheter från krigets Europa på 16 - och 1700 talet initierade dåtidens högre office-
rare och statsmän till anläggandet av kanalen. Men som i alla stora byggnadsprojekt finns det dem som ” 
bromsar” medan andra ” gasar”och så var det också med Kanalen. Mycket om detta fick vi lyssna på under 
en knapp timme innan vi tog oss till Linköping och förberedelser för gemensamma vårmiddag. 
 Vad skall vi hitta på kommande år? Kom gärna med idéer ! 
 
vid pennan // Jerker Carlsson 
 

Vårmiddag 2018-05-18 

 
Traditionsenligt hölls vårmiddag efter att golfspel och kulturutflykt genomförts. 
Efter att prisutdelningar genomförts, kunde de 52 samlade gå till bords under Svea artilleriregementes 
marsch. Undertecknad hälsade alla välkomna, A1:s snapsvisa, ”Än en gång däran”,  sjöngs och första snap-
sen dracks. Evert Taube hade säkert njutit av skönsången. Flera planerade och spontana tal hölls samt fler 
snapsvisor sjöngs under tiden rätterna intogs. Förrätten var en Toast Skagen och Oxkind serverades till 
varmrätten. Måltiden avslutades med att Ucke tackade för maten och kaffe med diverse tillbehör kunde in-
tagas. Spridning uppstod i lokalerna, där gamla minnen diskuterades både sittande och ståendes. I vanlig 
ordning en trevlig och gemytlig stämning, helt i linje med A1-andan. Det är alltid trevligt att återses och 
prata gamla minnen, även om (eller kanske tack vare att) de är mer än 20 år gamla. Många ses på detta sätt 
varje år och några nya tillkommer varje år. Jag hoppas att vi kan återses på samma sätt nästa år. 
 
/Mikael Bernhardsson 
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Försvarsmuseum i Linköping 

A1 kamratförening och Officerskårens stiftelse representeras av Rolf Bergman och Jerker Carlsson i den 
referensgrupp  som bildats i vår f.d. garnison. 
Linköping kommuns projektledare för att utreda möjligheterna för ett försvarsmuseum är Hanna Wihl-
borg och här följer en kort lägesrapport om det pågående arbetet. 
————————————————————————————————————————————————- 
I mars presenterade Friluftsmuseet Gamla Linköping en utredning kring Linköpings militärhistoria för Kultur- 
och fritidsnämnden. Utredningen innehöll förslag på fyra olika områden på hur friluftsmuseet skulle kunna 
fortsätta berätta Linköpings militärhistoria: 
- Ett gestaltningsförslag av en ny utställning i röda magasinet flyttat till friluftsmuseet alternativt en utställ-
ning i en replikbyggnad 
- Ryttartorpet, som nyligen flyttats till friluftsmuseet och berättelsen om den tidigare militära historien. 
- Spår i staden, en digital rundtur i staden som synliggör spår av militär verksamhet på olika platser i staden. 
- Anläggning av en militär hinderbana på Valla gård, i anslutning till denna berätta om gymnastiken och id-
rottens betydelse inom det militära. 

 
Behandling av utredningen pågår nu och under tiden fortsätter friluftsmuseet att arbeta med Linköpings mi-
litärhistoria. Den digitala vandringen Spår i staden beräknas bli klar under hösten 2018. Utställningen i 
Ryttartorpet beräknas invigas våren 2019. Under tiden lyfts Linköpings militärhistoria in i ordinarie verksam-
het mer och mer. Under Tidernas sommar kommer en ny karaktär till gatuteatern, det är Regementsläkaren 
Åke Huitfeldt som gör entré på gatorna i friluftsmuseet. Från 1849 tjänstgjorde Huitfeldt som regementslä-
kare vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Ryttartorpets placering mellan stadskvarteren och Valla 
gård utgör en naturlig startpunkt att berätta vidare om militärhistorien och den stora påverkan denna haft 
på Linköping och Östergötland. Under Tidernas sommar visas ryttartorpet exteriört dagligen och den lilla 
gården befolkas under senare delen av sommaren då och då av volontärer från Föreningen Gamla Linkö-
pings klädgrupp som utför olika sysslor på gården. Här finns goda möjligheter för fler att engagera sig om 
intresse finns. 

Hanna Wihlborg 
Projektledare Friluftsmuseet Gamla Linköping 

 

 

GDPR och Sveaartilleriföreningen 

Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige. Det innebär att 

vi som förening måste informera dig om vilka personuppgifter vi har om dig och vad vi har dem till. 

I vårt medlemsregister har vi en förteckning över våra medlemmar omfattande namn, adress, telefonnum-

mer, e-postadress och födelsedag. Vi har dessa uppgifter i syfte att veta vilka som är medlemmar, kunna 

skicka ut information (t.ex. denna tidning), gratulera vid jämna födelsedagar samt kontakta dig i andra frågor 

rörande föreningens verksamhet. 

Medlemsregistret förvaras hos redaktören och tillgängliggörs endast för styrelsens medlemmar. Om du inte 

vill lämna dessa uppgifter kan du inte vara medlem i Sveaartilleriföreningen. 

 


