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Ordförande har ordet sommaren 2022 

 

Sveaartillerister!  
Nu är sommarvärmen här. Den kyliga våren har över-

gått i en sommarvärme, som är mer än tillräcklig. 

Äntligen har Covid släppt greppen om oss. Vi har 

lyckats genomföra både årsmöte och högtidsmiddag. 

Årsmötet avhandlade tre verksamhetsår, vilket kän-

des både märkligt och komplicerat. Samtidigt kändes 

det skönt att lägga dessa år till handlingarna. Konten-

tan av årsmötet var att styrelsen beviljades ansvars-

frihet för dessa år. 

Högtidsmiddagen blev verkligen högtidlig. Det kän-

des verkligen inte som att det var tre år sedan. Delta-

gandet var något färre än innan pandemin. Kulturak-

tiviteten var för första gången en större aktivitet än 

golfen. Båda var dock lika uppskattade. 

Arbetsgruppen för aktiviteter har fortsatt sitt arbete 

och i början av september genomförs resan till Fin-

land. Deltagandet är stort och bussen nästan fylld. En 

intressant och spännande resa vi ser fram mot. Un-

der hösten kommer de sedvanliga luncherna genom-

föras i september, oktober och november. I decem-

ber firar vi vårt skyddshelgon St Barbara. 

Vår förhoppning är att vi kan ses vid aktiviteterna 

och att fler kan få del av vår fina gemenskap. Aktivi-

teterna är viktiga för att komma tillsammans igen. Än 

viktigare när vi nu får möjlighet att komma ur isole-

ringen som pandemin skapat. Väl mött vid våra akti-

viteter och peppa andra att komma med. 

Innan vi sätter dessa planer i verket hoppas jag alla 

får en skön sommar, med lagom mycket sol och 

regn. 

 

En skön sommar och god hälsa önskar styrelsen ge-

nom 

Mikael Bernhardsson 

 

 
Aktiviteter hösten 2022 

 

Finlandsresa 
1-4 september 
 
A1-luncher 
Preliminära datum för luncher i Linköping. 
• Tisdag 13 september 

• Onsdag 12 oktober 

• Tisdag 22 november 

S:t Barbara 
S:t Barbara firas i Linköping den 1 december. 

 

Program för respektive aktivitet skickas ut på vår e-

postlista.  

Får du inte dessa utskick? 

Anmäl i så fall din e-postadress till  

redaktor@sveaartilleri.se 
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Högtidsmiddag, golf och kultur 

Regementets högtidsmiddag genomfördes den 20 maj i Livgrenadjärmässen anrika lokaler som i det mesta är en kopia 
av ”vår” mäss. På mässen bjöds inledningsvis på bubbel eller en stor Mariestad. Maten bestod av gubbröra på bröd, 
huvudrätten av en mycket mör delikatess – oxkind. Till efterrätt bjöds på kaka och kaffe. 

Som ni ser av bilderna var middagen livlig och än bättre blev det efteråt. Festen pågick länge och lär ha slutat långt 
efter att personalen lämnat (många sov över i hotelldelen). 

Reservera redan nu fredag den 26 maj 2023 – då blir det högtidsmiddag!  

/Med önskan om en fin sommar – Magnus Engdahl 

 

Dagens kulturresa gick i år till Ellen Keys strand under ledning av Christer Lordh. 

SVEA ARTILLERI MEMORIAL 20 MAJ 2022 

Efter 3 långa år kunde återigen Svea Artilleri Memorial arrangeras på Linköpings Golfklubb. Det enda positiva med den 

långa väntan var att få inneha det fina vandringspriset under så lång tid, utan att behöva visa sina färdigheter på 

golfbanan. 

Det var endast 11, men förväntansfulla och tappra golfare, som ville kämpa om de fina vandringspriserna detta år. 

Sannolikt det minsta startfältet under tävlingens historia och uppmaningen blir att fler behöver pröva lyckan på banan 

under kommande år. 

Det gråslagna vädret spelar mindre roll för sanna golfare, men det måste tillstås att det är roligare med sol och värme! 

Mästare detta år och vinnaren av Svea Artilleri Memorials vandringspris blev Peter Johansson. Stort Grattis! Och Peter, 

glöm inte uppmaningen att även gravera in åren 2020 och 2021 med texten Pandemi förutom förstås ditt eget namn 

2022. Vinnare av damklassens vandringspris blev Boel Alenius, med dagens i särklass bästa score! Stiligt! 

Vinnare av scratchpriserna blev Mikael Bernhardsson samt Elisabeth Röckert. Bra spelat båda två! 

Familjen Jens Andersson/Boel Alenius kammade hem längsta drive för herrar och damer i stor stil. Peter Johansson 

vann även överlägset närmast hål på det s k Bauerhålet. 

Lagpriset togs hem av Madelaine Erlandsson, Jens Andersson, Lars Röckert samt undertecknad, med minsta möjliga 

marginal. De två första lagen hade samma poäng, men det vinnande laget hade något lägre handicap. 

Som sagt – nästa år ser vi fram emot fler golfare på banan och förhoppningsvis något bättre vårväder och med dessa 

ord lämnar jag över till Peter som arrangör nästa år! 

Bästa hälsningar 

Ulf Hjalmarsson 
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Övningsområdet (Tinnerö) i Linköping idag 
(Text och foto: Mikael Söderström) 

I Sveaartilleristen nr 1 2021 berättade jag om och visade bilder från regementsområdet och vad det innehåller idag. Nu har turen 
kommit till övningsområdet söder om regementena i Linköping. Fotona är tagna i höstas. 

Större delen av området heter idag Tinnerö naturreservat och har blivit en oas för oss i Linköping som gillar att vara ute i naturen. 
Jag springer, går och cyklar ofta där då jag bor 700 m bort i Södra Ekkällan (Hallahed). 

Stora delar av området är avstängt för biltrafik och det betar får och nötkreatur på många ställen under sommarhalvåret. Det har 
skapats vandringsleder och grusvägarna används av löpare, gångare och cyklister. Många grillplatser har iordningsställts och den 
som vill grilla en vacker vårdag får vara ute i god tid då de ofta är upptagna. 

Flera ställen har ändrats och ni som inte varit där på många år känner nog inte igen er. Här kommer några platser som har föränd-

rats. 

Smestad gård har förvandlats till Smestad Ridsportcenter. Kärret i Rosenkälla har dämts upp och muddrats så det heter i dag Ro-

senkällasjön, vilket har blivit Linköpings största fågelsjö. Men även andra områden har blivit små fågelsjöar, t.ex. söder om vägen 

vid Fröberget. 

 

 

 

 

 

 

 

Tinnerö gård (där både A1:are och I4-ingar har bott) med rundlogen finns kvar och ägs idag av Linköpings kommun som under 

flera år har renoverat främst boningshuset och trädgården. Jag var där på en visning för några veckor sedan, då vi även fick gå in i 

byggnaden. Renoveringen som nästan är klar har gjorts så att det så långt är möjligt ska se ut som det gjorde när det byggdes 

1919, med moderna maskiner gömda. T.ex. såg diskmaskinen ut som en vedlår intill vedspisen. 

Mycket förändringar, men finns inget kvar som påminner om den militära tiden? Jodå, några saker syns tydligt och andra måste 
man nog varit med själv för att förstå vad det varit. Söder om Humpen syns tydligt grusade planer som varit grupperingsplats för 
artilleripjäser och på Pi-slingan kan man se alla stickspår, vändplatser m.m. där man kunde gruppera ett trosskompani eller hau-
bitskompani. 

Det finns också lite lämningar efter oss, på följande sidor ser du lite exempel. 
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Flera bilder från Tinnerö (Övningsområdet) 
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Skjutbana A går många förbi, tror dock inte att teleförbindelsen fungerar? Förråden i Humpen finns kvar men innehåller nog inte 
något sprängmedel idag, senast jag såg att det stod öppet var det kläder någon lastade i en bil. Här finns även en parkering. Några 
andra förråd och byggnader finns också kvar, en del syns tydligt att det varit militärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvm-bana i användbart skick, någon som har koordinaterna kvar? Förråd 109 intill Smestad. 

Dessa bilder, några till på övningsområdet samt de från kasernområdet kan ni se på följande länk: https://adobe.ly/2Tw3bFf 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det kommer till din kännedom att någon medlem avlidit, vänligen meddela sekreteraren  

sekreterare@sveaartilleri.se 

 

Bengt Nilsson 

Född 1930-02-22 

 

Jerker Carlsson 

Född 1950-09-06 

Avliden 2022-03-08 

Sam Sundelin 

Född 1950-11-05 

Avliden 2022-05-13 

Anders Byström 

Född 1960-03-21 

Avliden 2022-06-25 

https://adobe.ly/2Tw3bFf

