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                Ordföranden har ordet  

Sveaartillerister!  

Här kommer andra numret av vår elektroniska tidning som vi sprider via nätet. Har Du inte 

Internet så kanske du rent av håller en utskriven version i handen! Vilket alternativ som än gäller 

så hoppas jag att Du finner nöje i att läsa Svea Artilleristen i e-version. Är Du nöjd berätta för alla 

och för styrelsen! Är det något som bekymrar dig säg det bara till Lennart och mig!   

Vi tänker fira Sankta Barbara på en pub här i Linköping och ryktet säger att Stockholmsdelen 

kommer att fira hennes lillasyster den 3 dec, hoppas det stämmer! I vår kommer ni att erbjudas 

lunch med föredrag av, i kronologisk ordning, Torbjörn Sjöberg (vår tidigare arbetskamrat, nu i 

civil tjänst), Johan Pekkari (överste och chef för Artilleriregementet) och Roland Ekenberg 

(brigadgeneral och Rikshemvärnschef samt Linköpingsbo). Vidare är vårt årsmöte i april. Då 

fortsätter vitaliseringen av styrelsen och vi kommer att välja ny ordförande. Dessutom följer 

vårmiddag med kultur och golf i maj. Mer om detta på annan plats. 

Som vi vet är det inte bara artilleriet som saknar eldkraft just nu. ”Ubåtshistorien” i Stockholms 

skärgård döptes ju till underrättelseoperation!!!! Det är klart att det inte kallas ubåtsjakt om man 

inte har några vapen att jaga med. Mer om detta får vi säker höra under vårens föredrag. 

Vintersolståndet är nära och då vet vi att dagarna snart blir längre och ljusare. För egen del 

hoppas jag på någon decimeter snö, isbelagda sjöar och runt minus 5 grader, d.v.s. väder lämpat 

för jakt, skridsko- och skidåkning. – OCH ATT TOMTEN KOMMER! 

GOD JUL önskar Magnus Engdahl 

Kallelse till årsmötet 2015 

Årsmötet äger rum lördag 25 april på Livgrenadjärmässen i Linköping. 

12.00 Samling och lunch. 

13.00 Årsmöte; parentation samt sedvanliga förhandlingar. I samband med årsmötet 

kommer styrelsen att presentera en plan gällande föreningens framtida verksamhet. 



Kostnad: Föreningen bjuder på lunch. 

Anmälan: Senast söndag 12 april till sekreteraren Rolf Bergman 

Skogslyckegatan 7, 587 26 Linköping, telefon 013-528 83 eller 070-6742751. E-

post: bergmanrolf@hotmail.com 

Medlemsavgifter: Inbetalningskort medföljer detta utskick av tidningen till alla medlemmar, 

alltså av praktiska skäl även till ständiga medlemmar. Årsavgiften är 100 kr och betalas före 2015-

02-01 till plusgirokonto 516 96-3. Den som vill bli ständig medlem betalar 1 500 kr och 

naturligtvis ingen årsavgift. Familjemedlem kan anslutas för 25 kr. Hedersmedlem, hedersledamot 

och hedersordförande erlägger ingen avgift. Naturligtvis går det mycket bra att betala frivilligt 

bidrag till tidningsfonden.  

Inbjudan till aktiviteter våren 2015 

A1-vårmiddag 

Fredagen den 22 maj avhålls den traditionsenliga vårmiddagen på Livgrenadjärmässen. Det 

kommer också som vanligt bli att andra aktiviteter denna dag, bl. a Svea Artilleri Memorial i golf, 

mer om detta i senare utskick. Anmälan till denna aktivitet sker till Magnus Engdahl senast den 

20 april. E-post: magnus.kristina@telia.com 

A1-luncher 

 Onsdagen den 21 januari kl. 12.00 på Livgrenadjärmässen (i f.d. I4 kanslihus) 

följt av ett intressant föredrag av Sveaartilleristen Torbjörn Sjöberg om 

Transportstyrelsens uppdrag. 

 Måndagen den 23 februari kl. 12.00 på Livgrenadjärmässen. Då kommer C 

Artilleriregementet överste Johan Pekkari och pratar om läget i artilleriet idag, det nya 

befälssystemet och om hur förvaltningen av våra traditionsföremål sker. 

 Onsdagen den 18 mars kl. 12.00 kommer brigadgeneral Roland Ekenberg till oss på 

Livgrenadjärmässen och berättar om hemvärnets utveckling i kommande försvarsbeslut 

samt ger information om läget inom Försvarsmakten. 

Övriga aktiviteter  

 Torsdagen den 26 februari kl. 12.00 har vi gemensam lunch på Livgrenadjärmässen 

tillsammans med övriga kamratföreningar i Linköping. Föreningarna ger kort information 

om respektive förening. 

 

Du som nu inte har dator och således inte får kallelse när programmet skickas ut via mail bör ta 

kontakt redan nu med annan Svea artillerist och be honom informera dig om programpunkterna när de 

kommer. 

 

Har du ändrat eller inte anmält din E-postadress är vi väldigt tacksamma om du gör det. 

Vårt syfte är att vi vill nå så många Sveaartillerister som möjligt. Anmäl förändringar till 

sekreterare@sveaartilleri.se 

mailto:sekreterare@sveaartilleri.se


Svea Artilleriförening studieresa till F11, Nyköping, onsdag 2014-09-24 

Tretton förväntansfulla medlemmar i Svea artillerförening mötte den 24 september upp på 

Sveriges Flygspaningsmuseum på F11 Skavsta i Nyköping. Vi möttes av Svensk Flyghistoriks 

Förenings President Stieg Ingvarsson som med medarbetare berättade om och visade 

flottiljmuseet, flygplanhallen och rörlig underrättelsepluton.  

Museet invigdes den 15 oktober 1991, på dagen 50 år efter flottiljens invigning, och 11 år efter 

dess nedläggning. Under flottiljens glansdagar hade drygt 900 personer sin dagliga gärning på F11 

och ca 15 000 gjorde sin värnplikt här under åren. Även arméflyget hade sin utbildning här bl.a. 

av artilleriflygets eldledare. Den utbildningsutrustningen, som några av oss minns från 

Brandholmen (i Nyköping), fick vi dock inte se men väl två av de flygplan som använts – Fpl 51 

Piper Super Cub och Sk 61C Bulldog levererade i slutet av 1972. 

Nästan all modern flygspaningsteknik och taktik utvecklades på F11 under dess 40-åriga epok. Vi 

fick del av underrättelsetjänsten, mekanikernas arbete, livet på luckan, sjukan, idrotten samt olika 

uniformer som använts. 

Flygspaningen består av olika delar som: fotografering, radarspaning och fototolkning. 

Utvecklingskedjan från handhållna kameror med glasplåtar till moderna fast monterade 

automatkameror visades i detalj. I den mobila underrättelseplutonen fick vi en inblick i 

flygspaningens olika faser och hur fototolkningen gick till. I kalla-krigets-spaningsrum visades S 

37 Viggens avancerade spaningssystem, ett system som vidareutvecklats och idag finns i JAS 39 

Gripen. Vi noterade att: Det som har hänt är historia. Det som händer är nyheter och Det som 

kommer att hända är underrättelsetjänst. 

Under kalla kriget sände USA upp spaningsballonger för att spana över Sovjet. En av dess drev in 

över Sverige och havererade i sjön Yngern NV om Nyköping den 20 januari 1956. Hela den 

unika utrustningen visades. 

Museet har även två simulatorer – Viggen och Cessna – som några av deltagarna passade på att 

prova. Närmare verkligheten som Viggen-pilot kan man inte komma. Det blev äkta känsla i 

överljudsfart och en upplevelse utöver det vanliga för de som vågade. 

Carl Vilhelm Angert  

 

Stora hallen med S35 Draken (närmast), S32 Lansen och S29 Tunnan. 



 

Sk 61C Bulldog och arméflygdelen. 

 

Lägeskarta fryst på 1989 (murens fall). Notera förband och installationer på den Baltiska sidan. 

Fotot är taget från divisionschefens plats i flygförbandets ordersal. 



 
Överste Johan Pekkari 

Värmlänning är ny chef för Artilleriregementet 

Måndagen den 23 februari kommer chefen för Artilleriregementet till Linköping för att träffa oss 

i Sveaartilleriföreningen. För två år sedan lämnade Johan Pekkari Boden efter att ha slutfört sin 

befattning som chef för 92:a artilleribataljonen. Nu återvänder han som chef för hela regementet.  

Pekkari är född och uppvuxen i Karlskoga. Han började sin yrkesofficersbana på Bergslagens 

Artilleriregemente i Kristinehamn efter att ha gjort värnplikt som eldledare under åren 1992-1993. 

Tidigare har han bland annat tjänstgjort i Högkvarteret som MSA (materielsamordnare) för 

indirekt eld. Idag bor familjen i Täby. I samband med tillträdandet den första september 

befordrades Johan Pekkari till överste. 

Fakta: 

Ålder: 43. Född: i Karlskoga, bor idag i Täby. Familj: hustru Ylva, även hon är officer. 

Intressen: golf, löpning, vandring, cykling, resor, teater- och musikalföreställningar samt god mat 

i glada vänners lag. Utbildning: förutom officersexamen är Johan Pekkari civilekonom med 

ekonomexamen från Örebro universitet. 


