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SVEAARTILLERISTEN 

NUMMER 2 -  2015 

  Sveaartillerister! 
Det har varit en mild och fin 
höst. Det var skillnad för 20 
år sedan. Då fick jag sko#a 
rejält för a# garageporten 
skulle synas. Beredskapen 
hade höjts och bandvagnar 
stod beredda a# rycka ut, för 
a# undsä#a personer i nöd. I 
år har visserligen gräset varit vi# av frost, har vi inte be-
hövt sko#a snö än.  
Under hösten har många Sveaar-llerister träffats. Både 
under AÖ 15 i Kvarn och nostalgiresan -ll Villingsberg. 
Många har u#ryckt sin uppska#ning för, den av arrangörs-
kommi#én i Stockholm planerade nostalgiresan. Då både 
ny# och gammalt kunde upplevas på skju4ältet och på 
Bofors. Sedvanliga luncher och Sankta Barbara har också 
givit möjlighet -ll samvaro. Fler -llfällen ges -ll samvaro 
under våren, innan vi ses på Årsmötet i april. 
Styrelsens arbete med a# trygga och säkra föreningens 
ekonomiska fram-d har fortgå#. Även en genomarbet-
ning av stadgarna har genomförts. Förslag -ll stadgeänd-
ringar kommer a# redovisas vid årsmötet. 
Även om gräset är grönt nalkas julen. Något man kan se 
fram mot, både gammal och ung. En -d då möjlighet ges 
a# träffa nära och kära.  
  

Styrelsen önskar alla en God Jul och e� Go� Ny� 2016 

Mikael Bernhardsson  

 

Sveaartilleriföreningen 2015 
Här kommer en resumé av året som gå# i Sveaar-lleriför-
eningen. 
 
21 januari 2015 
A1-lunch med föredrag av mj Jan Andersson. 

 
Jan berä#ade om sin militära 
bana på A 6, Art OHS i Kris--
nehamn och e<er en kort 
u4lykt i civil tjänst blev han så 
Sveaar-llerist. E<er nedlägg-
ningen  blev det  MKG stab i 2 
år. Däre<er civilt arbete på 
BT/Toyota material handling. 

23 februari 2015 
A1-lunch med föredrag av che-
fen Ar-lleriregementet överste 
Johan Pekkari, regementsför-
valtare Peter Hempälä och mj 
Anders Rönnqvist. 
 
Ar-lleriet har e# fredsorganise-
rat regemente med stab, två 
haubitsbataljoner och ArtSS, 
allt grupperat i Boden. 
Just nu (feb) finns fyra förserie-
pjäser i dri< men under 2016 
levereras samtliga 24  beställda pjäser. En ar-lleribataljon 
kommer bl a a# bestå av 12 pjäser (Archer), 4 art-
lokrrstn  (Arthur) och 572 ar-llerister. 

 

12 mars 2015 
A1-lunch med föredrag av rikshem-
värnschfen,brigadgeneral Roland Ekenberg. 
 
Roland är fd Smålandsar-llerist från Jönköping men har bl 
a arbetat i fördelningsstaben på Malmen. Hemvärnet, den 
na-onella skyddsstyrkan omfa#ar 46% av FM insatsför-
band. Medelåldern är under 40 år och 15% är kvinnor 
(vilket är mer än FM i övrigt).  HV stödjer samhället i ge-
nomsni# varje vecka. HV har 40 bataljoner med i stort se# 
samma utrustning som övriga arméförband, dvs det sen-
aste. Uppgi<erna är skydda, bevaka, ytövervaka och 
stödja den civila delen av samhället.  
 
26 mars 2015 
A 1 lunch -llsammans med övriga kamra4öreningar i Lin-
köping (A1, I4, T1, Lv2,  F3,  Hkpflj, 14.förd, kompoffsäll-
skapet,  I4 officersförening, mässföreningen). 
 
14 Sveaar-llerister av totalt drygt 40 deltagare fick under 
kaffet höra om de olika föreningarnas verksamhet. 

 

25 april 2015 
Årsmöte 
Mikael Bernhardsson tar över som ordförande e<er Mag-
nus Engdahl. 26 kamrater deltog vid mötet 
 
22 maj 2015 
Vårmiddag med golf och u4lykt -ll Tåkern. 
Referat finns i Sveaar-lleristen nr 1 2015 
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28 augus� 2015 
Studiebesök vid Arméövning AÖ15 i Kvarn. 
 
24 Sveaar-llerister fick se övning med nya ar-lleripjäsen Archer. 
 
Längd: 14,3 m 
Vikt: 35 ton 
Motor: 340hk 
Hastighet: 65 

km/h 
Eldhastighet: 8-
9 skott/minut 
Magasin: 21 gra-

nater 
 

———————————————————————————————————--
16 september 2015 
A1-lunch med föredrag av Roine Boman 

Roine berä#ade om sin tjänstgörings-d vid A1 fram -ll han karriärväxlade 1997 
-ll försäkringsbranschen och sedan startade han bolaget Global Invest i Linkö-
ping.————————————————————————————————- 
25-26 september 2015 
Nostalgiresa -ll Bofors och Villingsberg 

30 personer började nostalgiresan med e# besök på Bofors samt Alfred Nobels 
Björkborn med museet. Däre<er blev det barackförläggning i Villingsberg. På kvällen 
middag och nostalgiprat. E<er frukost dagen därpå blev det guidning på fältet av Jerker 
Carlsson. Besök på kända platser så som Lövbråten, Kärmenberget, vidare via Guntju-
gan -ll B-platser som B48 och B49B. Många historier om händelser och gamla kollegor 
berä#ades.   
———————————————————————————————————- 
8 oktober 2015 
A1-lunch med föredrag av Ulf Hjalmarsson 
 
Ulf berä#ade om sin -d på A1 (1975-1979) och däre<er studier i ekonomi, jobb 
inom Investorsfären, utlandsjobb, VD på Spira och sedan år 2000 driver han 
Hjalmarsson & Partners Corporate Finance -llsammans med tre andra perso-
ner. 
———————————————————————————————————- 
10 november 2015 
A1-lunch med föredrag av Lasse Grennberger 
 
Lasse höll fördrag om Östergötlands skidförbund där han är ordförande. 
———————————————————————————————————-- 
3 december 2015 
S.t Barbara-firande (en dag för -digt) både i Linköping och Stockholm. 

EN 

Inbjudan �ll ak�viteter  
våren 2016 
 
A1-luncher  
 

• Torsdagen den 28 januari  
kl 12:00 på Livgrenadjärmässen 
följt av intressant föredrag av 
någon f.d. Sveaar-llerist. 

  

• Torsdagen den 25 februari  
kl 12:00 på Livgrenadjärmässen 
följt av intressant föredrag av 
någon f.d. Sveaar-llerist.  

  

• Torsdagen den 7 april  
kl 12:00på Livgrenadjärmässen 
följt av intressant föredrag av 
någon f.d. Sveaar-llerist.   

 
E# stort tack -ll Roine Boman, Ulf 
Hjalmarsson och Lars Grennberger 
för a# ni ställde upp under hösten 
2015.  
 

Övriga ak�viteter under våren 
  
Torsdagen den 31 mars 

Gemensam träff med de andra 
kamra4öreningarna i Linköping. 

  

• Lördagen den 23 april 
Sveaar-lleriföreningens års-
möte. 

 

• Fredagen den 20 maj  
vårfest med ak-viteter på 
dagen. 

 
Program för respek-ve ak-vitet 
skickas ut på vår e-postlista.  
 
Får du inte dessa utskick?  
Anmäl i så fall din e-postadress 
-ll webmaster@sveaar-lleri.se 
 
Du som nu inte har dator och såle-

des inte får kallelse när programmet 

skickas ut via mail bör ta kontakt 

redan nu med annan Sveaar'llerist 

och be denne informera dig om pro-

grampunkterna när de kommer ut.  


