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SVEAARTILLERISTEN
NUMMER 1 - 2020
Aktiviteter hösten 2020
P.g.a. rådande läge så är höstens aktiviteter mycket preliminära och mer info kommer per e-post och på hemsidan när de är fastställda.
A1-luncher på Livgrenadjärmässen
Vår förhoppning är att kunna återuppta luncherna i slutet av oktober och november.

Övriga aktiviteter under hösten

Sveaartillerister!
Vi har inte kunnat genomföra den verksamhet vi tänkt
och önskat. Det är nu en tid sedan vi sågs. Jag hoppas att
alla mår bra och hittat en tillvaro i denna konstiga tid av
Corona och covid -19.
Som vi informerat om tidigare har vi fått ett arv (se särskild artikel). Detta möjliggör att vi kan fortsätta och möjligen utöka våra aktiviteter. Styrelsen har påbörjat en plan
för hur dessa pengar ska förvaltas och användas. Sådana
planer var tänkta att presenteras på årsmötet.
Nu är alla tidsplaner förändrade. Vi har en planering för
att kunna genomföra årsmöte, men även vårfest (som
kanske får benämnas höstfest) i slutet av september.
Även om det kommer positiva tecken är det fortfarande
ovisst hur höstens aktiviteter kan genomföras. Vi hoppas
komma igång med luncher och andra aktiviteter så snart
det känns säkert. Naturligtvis tror vi att firandet av S:t
Barbara kan ske i december.
Jag hoppas att vi snart kan gå från kylig vår till ljummen
sommar och att vi kan återgå till något mer normalt förhållande i höst.

Vårfest (höstfest) med golf och kulturaktivitet
Planen är att genomförandet blir den 25 september.
Mer info skickas ut på vår e-postlista.
Årsmöte
Planeras preliminärt till den 26 september.
Mer info kommer.
S:t Barbara
Planeras till den 3 december i år.

Vi vill också tacka alla er som deltog i luncherna under
våren 2020 och bidrog till kamratlig samvaro.

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

En skön sommar och god hälsa önskar styrelsen genom
Mikael Bernhardsson
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Vad händer med regementets traditionsföremål och med Stiftelsen framöver?
Bakgrund
Som säkert alla Sveaartillerister känner till, så har Stiftelsen i uppdrag att förvalta och vårda regementets
traditionsföremål och att stiftelsen juridiskt står under statens kontroll via Kammarkollegium och Länsstyrelsen. Stiftelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning granskas också årligen av en auktoriserad revisor.
I samband med regementets nedläggning gjorde den dåvarande styrelsen i stiftelsen ett mycket digert arbete med att inventera alla traditionsföremål och att finna lämpliga mottagare att deponera till, där en viktig
faktor var att traditionsföremålen inte bara skulle förvaras, utan också synas och användas på ett värdigt och
lämpligt sätt. Det geografiska bokverket Geografie Blaviane, som räddades när slottet Tre kronor brann,
återlämnades till Bernadottebibliotek på Kungliga slottet, det vill säga en donation. Övriga traditionsföremål
deponerades till ett flertal olika förband och andra mottagare med tydlig koppling till Svea Artilleriregemente. Exempel på mottagare av våra föremål var Karlbergs slott, Artilleriskjutskolan i Kristinehamn, A7 på
Gotland, Restaurang Brigaden samt hotell Ekoxen i Linköping med flera. Därefter har bland annat förbandsnedläggning av A7 och förändrade situationer på Ekoxen och Restaurang Brigaden gjort att en hel del traditionsföremål flyttas och deponerats till nya lämpliga platser.
Under senare år
Efterhand som åren har gått har stiftelsens
ambition varit att påbörja avvecklingen av sitt
uppdrag. Strävan har därför varit att hitta
lämpliga slutliga placeringar för våra traditionsföremål varför ett arbete att ändra stadgarna har genomförts med avsikt att de även
ska tillåta donationer. Denna stadgeändring
godkändes av Kammarkollegium 2015 och innebar att arbete med att förändra depositioner till donationer påbörjades. Arbetet med
detta slutfördes under 2017 och innebar att
samtliga traditionsföremål förutom Chefsporträtten från Linköpingstiden, prissamlingen
med prisskåp och kungakannor, silverskänk med matsilver, kandelabrar, en del konst och några föremål till,
idag är donerade och inte längre i stiftelsens ägo. De föremål som stiftelsen fortfarande äger är idag deponerade till det nya Hotellet vid Livgrenadjärmässen i Linköping (chefsporträtten) och övriga föremål är deponerade till Militärsällskapet i Stockholm.
Arbetsgrupp för avveckling
Vid stiftelsen årsmöte 2018 tillsattes en arbetsgrupp som under Jerker Carlssons ledning, även bestod av
Christer Lundberg, Mikael Söderström, Mikael Bernhardsson, Per Rönström samt Conny Besterman. Gruppen och hade till uppdrag att utreda förutsättningarna för att avveckla stiftelsen med målsättningen att
stiftelsen kvarvarande traditionsföremål samt likvida tillgångar skulle överföras till kamratföreningen. Gruppens förslag som har presenterats för styrelsen, är att det i dagsläget inte finns någon vinning med att avveckla stiftelsen utan att en avveckling snarare innebär ett merarbete. Stiftelsens ansvar gentemot stat och
Länsstyrelse måste i så fall övertas av Kamratföreningen med samma krav som gäller på stiftelsen idag och
en överföring av tillgångar är inte helt okomplicerat. Som Per Rönström med sin djupa juridiska kompetens
uttryckte sig ”att göra detta är lite som att ”gå över ån efter vatten”. Arbetsgruppens förslag till styrelsen var
därför att inte fullfölja arbetet att avveckla stiftelsen, men att göra några stadgeändringar i syfte att göra
stiftelsens arbete mer anpassat utifrån den nuvarande situationen med ett mindre antal traditionsföremål i
egen ägo.
forts. nästa sida
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”forts. från föregående sida”

Beslut vid årsmötet 2020
Utifrån arbetsgruppens arbete beslutade årsmötet 2020 att stiftelsen ska leva kvar tillsvidare, men att stadgarna förändras i enligt gruppens förslag. Antalet ledamöter har minskats ned från ordförande samt fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter, till ordförande och minst två men max fyra ordinarie ledamöter och
två suppleanter. Det är också upp till styrelsen att organisera sig själv på lämpligt sätt. Årsmötet beslutade
också att Chefsporträtten fortsatt ska deponeras till Hotellet vid Livgrenadjärmässen och övriga traditionsföremål är fortsatt deponerade vid Militärsällskapet. Stiftelsen lever alltså vidare och i fortsatt nära samarbete med kamratförening.

Vid det konstituerande styrelsemöte som genomfördes direkt efter ordinarie årsmöte ställde samtliga ledamöter till sina platser till förfogande. Stiftelsens ordförande Christer Lidström hade tidigare meddelat att
han efter många års förtjänstfullt ordförandeskap kommer att avböja omval varför istället Jerker Carlsson
valdes till ny ordförande. Övriga styrelseledamöter som valdes är Christer Lundberg, Mikael Söderström, Mikael Bernhardsson samt Conny Besterman. Som suppleanter valdes Per Rönström samt Per Sturk. Styrelsen
har varit mån om att ha stark lokal närvara både i Linköping och I Stockholm.
Den nya styrelsen vill uttrycka ett stort tack till de kamrater som genom åren har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete för stiftelsen och ett särskilt tack till Christer Lidström för ett mångårigt mycket engagerat
ordförandeskap.

Conny Besterman sekreterare

Stiftelsen Svea Artilleriregementes Minnesfond
Minnesfondens ändamål är att utdela understöd till behövande yrkesofficerare med tillsvidareplacering vid ett artilleriförband (d.v.s. Artilleriregementet i Boden) samt deras makor, makar, barn, änkor och änkemän.

Yrkesofficerare och f.d. yrkesofficerare som 1996-12-13 (riksdagsbeslutstidpunkt för A 1 nedläggning) hade tillsvidareplacering vid Svea Artilleriregemente, samt deras makor, makar, barn, änkor och änkemän är behöriga att ansöka om
understöd. Barnen till denna kategori av f.d. Sveaartillerister får dessutom upp till 18 års ålder ett studiebidrag årligen.
Vid disposition av minnesfonden skall hänsyn tas till föreskrifter i urkunderna för de i minnesfonden ingående donationerna, varav de flesta härrör sig från 1700- och 1800-talet. Det är därför inte möjligt att utdela understöd för materiella skador, t.ex. krockade bilar, vattenskador i bostaden m.m. utan understödet ges för personskador, sjukdom
samt omständigheter som påverkar den sökandes livssituation negativt.
Beslut avseende understöd tas av styrelsen som består av fem ledamöter och tre suppleanter. Enligt stadgarna har
styrelsen sitt säte i Linköping. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas, enligt stiftelselagen, av en auktoriserad revisionsfirma. Minnesfonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i Östergötland.
Ansökan om understöd sänds lämpligen till fondens styrelseordförande:
Lennart Gustafsson
Aspnäsvägen 63, 589 27 Linköping,
Tel: 013-15 43 12
Mobil: 073 84 06 480
E-post: lengus44@telia.com
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Arvet efter Sven Börje Lundin
Under 2019 delgavs styrelsen från en advokatbyrå i Norrköping att Svea artilleriregementes kamratförening
erhållit ett arv efter avlidne Börje Lundin, boende i Norrköping. Arvet bestod av bankmedel och obligationer
till ett flertal hundra tusen kronor. Med stor aktning har föreningen tagit emot detta arv och skall på bästa
möjliga sätt använda medlen till kamratlig samvaro under den tid som vår förening är aktiv.
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Magnus Engdahl, Lars Werner, Christer Lordh och Jerker
Carlsson som har till uppgift presentera förslag på lämpliga aktiviteter under de närmaste åren framöver.
Vår ordförande Mikael Bernhardsson och kassör Ulf Craemer har till uppgift att tillsammans med lämplig
konsulterande person finna bäst placering av bankmedel.
Vem var då Börje Lundin?
Ingen idag styrelseledamot eller de vi kontaktat av äldre kamrater har något tydligt minne av Börje. Börje
föddes i Norrköping 1929 och blev vid mönstringen uttagen lämplig till underbefälsutbildning. Efter avslutad
värnplikt med konstapels grad på Rissne har Börje genomfört ett flertal Krigsförbandsövningar, frivillig tjänst
och senast tjänstgöring som kvartermästare på 7. komp, A1, 1965 i Linköping och hade då sergeants grad.
Börje hade varit gift, men makarna hade inga barn i äktenskapet. I makarnas gemensamma testamente
framgår att viss del av deras efterlämnande arv testamenteras till kamratföreningen. Börjes hustru avled
flera år innan Börje, som avled 2018 i Norrköping. Han har troligen varit anställd som tjänsteman inom någon statlig myndighet. Med bl.a. vår artillerikamrat Gunnar Ståhl i Stockholms hjälp har vi erhållit lite mer
information om Börje Lundin. Värnpliktsregistrets stamkort finns numera tillgängligt på Arkiv Digitals
släktforskningsprogram som Gunnar har kunskap i. Stort tack Gunnar!
Om någon av er som läser detta har ytterligare kunskap om Börje är vi tacksamt intresserade. Ett är dock
säkert, Börje måste känt en stark koppling till vårt regemente och dess kamratförening med det generösa
testamentet som vi erhållit. Vår uppgift åvilar nu att på ett vördsamt och givande sätt använda erhållna medel till kamratlig samvaro inom vår kamratförening. Styrelsen kommer att återkomma med programinslag.
När detta skrivs och att vi just nu lever i en pågående pandemi påverkar genomförande av aktiviteter just
nu. Men vi ser framemot framtiden med möjlighet till givande aktiviteter i föreningens regi.
På uppdrag av styrelsen! Rolf Bergman/ Jerker Carlsson

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

Magnus Josephson

Gunnar Högberg

Född 1949-02-16

Född 1926-12-14

Avliden 2020-04-07

Avliden 2020-04-13

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