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SVEAARTILLERISTEN
NUMMER 1 - 2019
Sveaartillerister!
Vi har precis genomfört vårmiddagen, med aktiviteterna
golfspel på Linköpings
golfklubb och besök på Hallstads säteri. Deltagarna i golfen kunde njuta av en härlig
bana och ett perfekt väder. Deltagarna i kulturaktiviteten
kunde också njuta av vädret, men även av de fantastiska
omgivningarna. Vårmiddag var i år en välbesökt tillställning. Ett stort tack till Magnus, Peter och Jerker för arrangemanget. I samband med Vårmiddagen kunde Chefsporträtten från Linköpingstiden återses. Dessa är nu placerade i Mässens hotelldel. Kamratföreningen har fått
dessa och den slagtrumma som stod i Regementssalen.
Detta som donation av Stiftelsen, med placering i mässens
hotelldel.
Våren har erbjudit blandat väder. I juni har den verkliga
värmen kommit och Östergötland har tidvis varit varmast
i landet.
Föreningens ekonomi är ständigt minskande. Våra intäkter varierar, främst beroende på hur mycket gåvor vi fått.
Året som gått har inte innehållit några större ekonomiska
utsvävningar. Vi har prioriterat de vanliga A1-luncherna,
där deltagandet är stort. Luncherna fortsätter under hösten, med bl.a. besök av Chefen Artilleriregementet 5 november.
Nu ser vi fram emot ett stort arrangemang i höst. Detta i
form av en Gotlandsresa i augusti. Ett stort intresse och
många har anmält sig till detta arrangemang. Denna resa
möjliggörs tack vare Stiftelsens generösa bidrag. Naturligtvis firar vi S:t Barbara i december.
Innan höstens aktiviteter ska vi 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 2019
A1-luncher på Livgrenadjärmässen
Vi möts över en lunch och därefter får vi under cirka 45
minuter lyssna till ett föredrag. Föredragshållarna är dels
tidigare kollegor, dels personer som tidigare kollegor
mött eller arbetat med sedan tiden på A1. Priset för
lunch och föredrag är 100 kr.
Onsdagen 2 oktober kl. 12:00
Pia Blomberg från Sverige Korea Veteraner kommer att
berätta under temat ” Min resa till Sydkorea”
Pia’ s mor tillhörde den grupp av svenskar som under FN
flagg tjänstgjorde i anslutning till 38.e breddgraden på
1950 -talet . Hennes berättelser från den tiden gav Pia
inspiration att engagera sig i problematiken kring Nord
och Sydkorea.
Tisdagen 5 november kl. 11:00
Chefen för Artilleriregementet besöker vår förening och
bjuder efter sin föredragning på lunch.

Övriga aktiviteter under hösten
23-25 augusti
Resa till Gotland. (Fullbokat)
Deltagare kommer att få mer information via e-post.
Onsdagen den 4 december
S:t Barbarafirande.
————————————————

Program för respektive aktivitet skickas ut på vår epostlista.
Får du inte dessa utskick?
Anmäl i så fall din e-postadress till
redaktor@sveaartilleri.se
Du som nu inte har dator och således inte får kallelse när
programmet skickas ut via mail bör ta kontakt redan nu
med annan Sveaartillerist och be denne informera dig
om programpunkterna när de kommer ut.
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Nyinvigningar med militär anknytning
Soldattorpet
Många av oss A1 kamrater har säkert minnen från ankdammarna i anslutning till Soldathemmet och där liggande soldattorp som sköttes på ett föredömligt sätt av Kapten Arne Svensson på I4 och handräckningsvärnpliktiga soldater.
Ganska snart efter nedläggningen av garnisonen skedde en gradvis försämring av tillsyn och skötsel av dessa historiska
byggnader.
Linköpings kommun kände inte samma ansvar för torpet och pga dålig ventilation mm så drabbades det av
angrepp .
Men för ca två år sedan togs beslut, och med ekonomiskt stöd av Westmanska- Wernerska fonden, att
flytta de tre byggnaderna till en förberedd plats vid
friluftsmuseet Gamla Linköping.
Flyttet förberedes grundligt och i januari 2018 lyftes
huskropparna upp på trailers och fraktades längs avspärrade vägar till sin nya plats.
Söndagen den 5 maj 2019 nyinvigdes soldattorpet
under högtidliga former.
Hemvärnets musikkår, högtidstal, teaterspel och ärtsoppa lockade ett par hundra personer till ceremonin.
Torpet har nu fått sitt ursprungliga namn, Tidtorp.
Boningshuset är ursprungligen från trakten av Malmslätt och uthusen från Norra Vi socken i Ydre.
Platsen är väl vald längs gångstråket mellan Valla och Gamla Linköping.
Vid besök i Staden rekommenderas att stanna till i området och kröka ryggen och ta sig in i stugan och uthusen.

Hotell på livgrenadjärsmässen
Under ca ett års tid har Livgrenadjärmässens första och andra våning
byggts om till en hotelldel.
Vi som bevistat våra A1 luncher har kunnat följa byggnationen under hösten och vintern.
Kamratföreningen och Officerskårsstiftelsen har tillfrågats om föremål från A1 skulle kunna placeras i lokalerna.
Stiftelsen har under våren beslutat att donera chefsporträtten från
Linköpingsperioden till kamratföreningen som i sin tur deponerar
oljemålningarna till mässrörelsen.
Den 13 maj öppnades portarna och andra våningsplanets korridor
pryds på ett förnämligt sätt av ”våra överstar” från 1963 till 1997.
Rum 206 kallas ” Sveaartilleristen ” och kommer att förgyllas med
några A1 föremål i närtid.
I anslutning till vårmiddagen visades lokalerna och flera av oss A1 are valde att övernatta i de fräscha och trevliga hotellrummen.
För den som vill uppleva minnen från värnpliktstiden finns även ett
par rum som har logementsprägel att tillgå.
Blå rutiga överlakan, stålsängar och tvättränna kanske skulle passa
vid lämpligt tillfälle!
Vi önskar Anna på mässen all välgång!
Vid pennan/ Jerker Carlsson
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Vårmiddag 2019
Vårmiddagen genomfördes fredagen den 17 maj. Vi var drygt 50 anmälda som samlades på Livgrenadjärmässen. Anna
bjöd som vanligt på en fin tvårätters med öl, snaps och vin. Maten bestod av räksoppa med vårlök och fläskfilé med
potatisgratäng och rödvinssky. Efteråt bjöds kaffe och kaka.
Baren var naturligtvis öppen hela kvällen. En bild säger mer
än tusen ord så kolla bilderna så förstår ni!!
Under middagen överlämnades regementets trumma som
skall få pryda det eleganta hotellet som nu mera huserar på
plan ett och två i kanslihuset, dvs i våningarna under mässen.
Mässen är för övrigt smyckad med historiska föremål från
garnisonen (bl a A1, T1 och Lv2 samt naturligtvis I4). I korridoren på plan 2 hänger alla nio chefsporträtten från Linköpingseran.
Välkomsttal hölls av vår ordförande Mikael Bernhardsson och
tacktal av Johan Lagerqvist. Johan berättade bl a om den första
kamratmiddagen på Valhallavägen i början på förra seklet, studsade någonstans på 70-, 80 tal och berättade slutligen om den
första kamratmiddagen efter nedläggningen som vi hade på
Malmenmässen. Däremellan talade även Rolf Flygh som
uttryckte sin glädje bl a över att vi är så många som år efter år
finner glädje i att träffas.
Tack alla deltagare – hoppas vi ses även 2020!!

Svea Artilleri Memorial i golf 2019
Fredagen den 17 maj genomfördes Svea Artilleri Memorial
för tolfte året i följd. Solen sken från klarblå himmel och det
var ett perfekt golfväder. Banan, Linköpings GK, var i sedvanligt bra skick efter den skonsamma vintern. Vi var 20 förväntansfulla golfspelare som samlades vid klubbhuset, för att i
allsköns ro samtala om gamla minnen och förväntningar på
golfsäsongen.

Regementsmästerskapets genomfördes traditionsenligt som poängbogey. Segrade
gjorde Ulf Hjalmarsson på fina 35p. Tvåa blev Peter Geeber och trea Lars Röckert.
I damklassen segrade Maja Werner på fantastiska 43p. Om någon undrar så är hon
faktiskt gift med Lasse W (intern skojighet!!!). Tvåa blev Boel Alenius (gift med Jens
Andersson) och trea Elisabeth Röckert.
Curt-Christer och Margareta Gustafssons vandringspris (scratch, dvs minst antal slag
utan handikapp) vanns av Ulf Hjalmarsson och Maja Werner.
I lagtävlingen segrade bollen med Maja Werner, Boel Alenius och Madeleine Erlandsson.
/Magnus Engdahl
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Kulturaktivitet i samband med Vårfesten
Med lite frånfälle så blev vi dock 13 kamrater/ vänner som tog oss under fredagsförmiddagen till Hallstad Säteri ett
par kilometer väster om Rimforsa. På gårdsplanen mötte oss ägarfamiljen välkomna. Där fick vi känna de historiska ”
vibbarna” då vi stod runt det 500 hundrade askträdet och därefter med böjda huvud kröp ner i den till samma ålder
byggda källaren under säteriets huvudbyggnad.
Efter lite skrönor och berättelser om Nils Dacke och Gustav Vasas härjningar i trakten avnjöts välsmakande kaffe med
hembakat bröd i trivsam miljö i gårdens grönskande trädgård.
Sofia Fälth, dotter till ägarparet samt kompanjonen Annelie Sanden bjöd oss därefter till att besöka tillverkningslokalen för Aroniadryck. Sedan ett par år tillbaka har de lämnat sina arbeten i Kinda kommun och startat upp tillverkning
av denna välsmakande och undergörande dryck. Bärbuskar är planterade, plockning och uppköp gjordes under fjolåret. Pressning, buteljering och försäljning pågår för fullt. Givetvis skedde provsmakning och efter den så köpte de
flesta av oss med sig ett par flaskor för kommande nyttiga behov.
Sedan följde en underbar vandring in i Naturreservatet,
Hallstad ängar med Håkan Holgersson som guide. Reservatet är främst känt för sitt bestånd av hamlade lindar
men tidpunkten för vårt besök innebar en naturupplevelse av stort format med vårblommor i sin allra bästa
fägring. Gullviva, kattfot, jungfrulin, gökärt, mandelblom,
viol och svinrot var några av de blomster som visade upp
sig i den välhävdade ängen med Järnlundens blånande
vattenyta i bakgrunden.
Vi var nog alla lite ” religiösa ” då vi lämnade ängen för
att ta oss till Rimforsa Strand, konferensanläggningen vid
Åsundens strand där vi avnjöt en välsmakande lunch.
Veronika Eriksson , en av ägarna till anläggningen, berättade avslutningsvis om byggnadens historia och verksamhet alltifrån 1907 till dagens datum.
Nöjda, mätta och förväntansfulla inför kvällen styrde vi kosan mot Linköping och lämnade den leende Kindabygden
bakom oss.
Vid pennan/ Jerker Carlsson

Bortgångna medlemmar
(Som kommit till styrelsens kännedom sedan förra tidningen)
Olov Sandelid

Sören Wigren

Född 1938-01-17
Avliden 2018-12-18

Född 1943-06-26
Avliden 2019-01-28

Jörgen Bitterlich

Anders Avhede

Född 1962-06-28
Avliden 2019-02-27

Född 1940-06-12
Avliden 2019-06-06

Om det kommer till din kännedom att någon medlem avlidit, vänligen meddela sekreteraren
sekreterare@sveaartilleri.se
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