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SVEAARTILLERISTEN
NUMMER 2 - 2018
Sveaartillerister!
Hösten har bland annat bestå av de sedvanliga luncherna, som organiserats av Christer Lordh och Pär Karlsson.
En något förändrad inriktning på innehållet (mer civilt) för
a skapa varia-on och förhoppningsvis större intresse.
Denna höst blev det ingen studieresa, men vi samlar kra/
och ekonomi för nästa höst. Intresseanmälan har redan
varit ute. Planeringsarbetet har fortgå under ledning av
Jerker, som redan tagit många kontakter. En ak-vitet av
denna omfa ning kräver mycket förberedelser och lång
framförhållning.
E arbete mellan huvudstyrelsen i Linköping och kommi een i Stockholm har påbörjats i sy/et a vi på e tydligare sä ska vara en förening, med ﬂera delar och a
alla ak-viteter ska kunna erbjudas alla medlemmar. E
väldigt posi-vt styrelsemöte har genomförts -llsammans
och ﬂera idéer och möjligheter diskuterades. Alla var
överens om a föreningen och medlemmarna har a
tjäna på e bä re och tydligare samarbete.

Inbjudan till aktiviteter våren 2019
A1-luncher på Livgrenadjärmässen
Vi möts över en lunch och däre/er får vi under cirka 45
minuter lyssna -ll e föredrag. Föredragshållarna är dels
-digare kollegor, dels personer som -digare kollegor
mö eller arbetat med sedan -den på A1. Priset för
lunch och föredrag är 100 kr.
Torsdagen 17 januari kl.12:00
Nils Wallento/ och tre f.d. ak-va berä ar om ”Modern
femkamp i Linköping 1981-1995 (-2015)”
Torsdagen 28 februari kl. 12:00
Mats Svedin (fd Axelsson) berä ar under rubriken ”I
backspegeln från en cykelsadel”

Övriga ak$viteter under våren
Torsdagen den 28 mars
Gemensam lunch med de andra kamra8öreningarna i
Linköping.

Styrelsen har deltagit vid möten med Sveriges Militära
Kamra8öreningars Riksförbund (SMKR). Arbetet har bland
annat inneburit a få -ll e samarbete med vårt värdförband, Flo:ljen på Malmen och möjlighet a kunna utny ja de medel Försvarsmakten budgeterat för a stödja
kamra8öreningar.

Lördagen den 6 april
Årsmöte i Sveaar-lleriföreningen.

Arbetet med e blivande Garnisonsmuseum har fortsa .
Samarbetet mellan Garnisonens regementen och projektledaren i Gamla Linköping har tagit form och fungerar
bra. Samtalen sker i posi-v anda och goda förhoppningar
ﬁnns om a Svea Ar-lleriregemente ska kunna få en tydlig plats där.

Program för respek-ve ak-vitet skickas ut på vår epostlista.

I vår fortsä er vi tradi-onsenligt med luncherna, under
mars månad gör vi det -llsammans med övriga föreningar
i Linköping. Årsmöte genomförs i april och vårens höjdpunkt blir Vårmiddagen, med golf eller kulturak-vitet 17
maj.
En God Jul och Go Ny År önskar styrelsen genom
Mikael Bernhardsson

Fredagen den 17 maj
Vårfest med ak-viteter på dagen.
————————————————

Får du inte dessa utskick?
Anmäl i så fall din e-postadress -ll
redaktor@sveaar-lleri.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 Sveaar llerist och be denne informera dig
om programpunkterna när de kommer ut.

Nya Medlemmar
Vi hälsar Bri+ Vretby och Olle Bjurström välkomna -ll
Sveaar-lleriföreningen.
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Melskär
Nu är Carl den XVI Gustav välkommen ut -ll den nyrenoverade
ﬁskestugan på Melskär i Sankt Annas skärgård!
Fiskestugan på Melskär, vad har det med A1 och vår konung a
göra?
Tiden går som vi alla vet fort och det har gå dryga 20 år sedan
vår kung fyllde 50 år. Försvarsmaktens uppvaktning bestod i a
u8öra miljövårdsinsatser inom naturreservat eller dylikt som
skulle vara -ll gagn för allmänheten och det rörliga frilu/slivet.
Insatserna från förbanden skulle ske i samarbete med respek-ve
länsstyrelse. För vår del skulle det handla om a riva, bränna och
städa upp vid en fallfärdig ﬁskebod och halvraserade bryggor
längst ut i Sankt Annas skärgård i e nybildat naturreservat.

Uppgi/en gavs
på våren 1996 -ll planavdelningen inom utbildningsenheten på regementet. Avdelningen bestod förutom av mig, Kn Lars Larsson och Lt
Sven-Erik Gustafsson. Med anledning av a jag själv denna sommar
skulle tjänstgöra i Älvdalen överlät jag uppgi/en -ll den duk-ga organisatören Lars Larsson och den prak-ske snickaren m.m. Sven-Erik
Gustafsson a -llsammans med Länsstyrelsens byrådirektör Bo Gustavsson rekognosera och planera för a u8öra den grannlaga uppgi/en a u8öra 50 årsgåvan sy/e.
Dessa tre herrar transporterades ut med en kunnig skärgårdskarl
som guide -ll skäret och fann där objekten som skulle saneras. Med
Sven-Eriks blick för a bevara och med stöd av Lars och Bo så besik-gades byggnaderna och då befanns ﬁskestugans inre delar bestå av
gedigna furustockar med en delvis välbehållen öppen spis. Deras beslut blev a riva, bränna och städa upp det y re skalet men a renovera och bevara ﬁskestugan för fram-da besökare i den y re skärgården.
Så blev det och Lars och Sven-Erik påbörjade e stort och omfa ande arbete med a planera och organisera arbetet. Noggrannhet var e nyckelord i deras förberedelser. Skäret ligger på ca 2 -mmars bå8ärd från Arkösund så alla förberedelser med transporter, förtäring, boende, materiel, verktyg m.m. krävde
dessa personers kunnande och inte minst intresse. Jag ﬁck hela -den -ll Älvdalen informa-on om det pågående arbetet och med stor glädje och intresse ﬁck jag möjligheten a deltaga e par dygn vid det slutliga arbetet i september
månad. Det pågående arbetet spreds på e posi-vt sä bland skärgårdsborna och i ortspressen. Regementet avdelade under några dagar en grupp KB-elever a vara ledningen behjälplig.
Miljön ute på ön var s-mulerande men vid ﬂera -llfällen var det rik-gt busväder med hårda vindar och regn på tvären.
Fo - stabens anläggning på Kopparholmarna var basen med förläggning, utspisning , avkoppling m.m. Sven-Eriks kontakter med olika hantverkare vart -ll stor ny a och inte minst hans egen ”snickarbod” och prak-ska sinne. Lasse var
administratören men även han en prak-sk person lämplig för uppgi/en.
forts. på nästa sida
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Vi känner ju väl -ll a de a år var början på en stor omställning för oss alla A1-are. Vårt stolta regemente skulle gå -ll
graven med stor osäkerhet för all personal. För Lars och Sven-Eriks del gav denna uppgi/ -d för e/ertanke och planering för kommande yrkesbanor. Totalt så gjordes 125 dagsverken av befäl och värnplik-ga innan det var dags för hög-dlig invigning och överlämnandet av 50-årsgåvan -ll vår konung.
Den 2 juni 1997, lite drygt e år e/er födelsedagen överlämnade vår regementschef Christer Lidström nyckeln -ll ﬁskeboden -ll landshövding Björn Ericsson och försvarsdirektör Tomas Kihlström. Susanne Hasselquist, journalist på Corren skrev en ﬁn ar-kel om A1 sista stora insats i samhällets tjänst och Bo Gustavsson från Länsstyrelsen berä ade om
det levande djur- och växtlivet i denna del av vår vackra Östgötaskärgård.
De+a var e+ försök $ll a+ kor0a+at återberä+a den grannlaga uppgi1en som vårt regemente åtog sig för dryga 20
år sedan. Nu så följer en nulägesrapport från Melskär från 2015 och $ll idag!
Tack vare våra återkommande mötesträﬀar med luncher, u8ärder och vårmiddagar så är vi många som håller vårt kära regemente levande. Sven-Erik
har vid ﬂera -llfällen under de gångna 20 åren tagit upp med mig a vi
borde återse Melskär och se om Länsstyrelsen har tagit ansvar för byggnaden och miljön därute i havsbandet. Med mina kontakter inom Länsstyrelsen så kontaktades berörd ansvarig tjänsteman och med stöd av Peter Gagner Geeber och hans båt så styrde vi (Sven-Erik, Berndt Moll och undertecknad) ut i havsbandet en ﬁn sommardag 2015 för a navigera oss ut -ll
ön.
A det hade gå 20 år sedan vi sist besökte ön märktes då vi med sjökort
försökte orientera oss ut -ll ön utan GPS. E/er lite letande och sökande
fann vi den lilla viken där ﬁskeboden var belägen. Sven-Erik gick där med
sin ”hökblick” och noterade a det både fanns trasiga tegelpannor, lossade
skruvar och behov av allmän uppfräschning. Vid den e/erföljande trevliga
kvällsvarden hos Ann och Peter i grosshandlarvillan i Arkösund så såddes
idéer a ta på oss uppgi/en a erbjuda länsstyrelsen a vi skulle kunna
åtgärda bristerna utan kostnader för oss vad gäller transporter, materiel
etc.
E/er denna återträﬀ med Melskär kontaktade jag Länsstyrelsen och ﬁck posi-v respons på vår idé. Återkommer -ll a
-den går fort, men e/er lite påminnelser så ﬁck vi äntligen e beslut av länsstyrelsen a denna varma sommar 2018
få u8öra repara-oner av bl.a. ﬁskestugan på Melskär med -llhörande avträde och grillplats.
Med Sven-Eriks företag som ansvarig utövare så planlade han med
ansvarig tjänsteman från Länsstyrelsen bl.a. under e besök på försommaren det kommande arbetet. Sven-Erik noterade vid besöket
noggrant vilken materiel som behövdes och sedan krävdes mången
dag och na i funderingar inför vår kommande resa -ll ön. Lars som
sedan 20 år sedan bor och verkar på Gotland planerade si deltagande
vilket vi fastlänningar var mycket glada över.
Så kom då dagen när vi samlades i Linköping, med två fullpackade bilar
med personliga -llhörigheter, mat, dryck, va en i mängder, spik,
skruv, rödmurbruk, virke, verktyg, elverk och mycket mera. Det var
-sdagen den 10 juli och vi hade bokat en transportbåt vid Tyreslöt kl.
09.30 för a bli utkörda -ll ”vårt skär”. Skepparen hade -digare kört ut
stålkonstruk-oner -ll en grillplats, singel och sand och lite mera ”bra
ha saker”. Färden från Tyreslöt -ll ön tog bara 45 minuter. Där vi parkerade våra fordon fanns en liten sommarbu-k. Kvinnan i aﬀären var
lite orolig a vi fyra något äldre herrar skulle -llbringa två dygn ensamma längst ut i kustbandet, så hon var mån om a ge oss telefonnummer -ll både ambulansbåt och -ll sig själv! Det kan redan nu sägas
a hon var glad då hon ﬁck återse oss på torsdagsförmiddagen både
pigga och nyktra! (forts. på nästa sida)
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Ute på ön påbörjades arbetet omgående. Med Sven-Erik som ansvarig byggherre fördelades arbetsuppgi/er. De svåra
-ngen delegerade han inte men skrapa, putsa, måla, tjära överlät han med glädje -ll Lars, Berndt och mig. Arbetspassen avbröts o/a av svalkande bad, dryckes-llförsel, mat och kaﬀe. Till kvällen pu rade stormköken med färskpota-s,
den nybyggda grillen ﬁck besök av karrékotle er och medhavda kylda drycker skapade en stämning som många säkert
känner en viss avund a inte vara närvarande i.
E/er en kort na s sömn i tält och stuga så började dagen med
e uppfriskande dopp i havet innan arbetena fortsa e hela dagen in på sena kvällen. På kvällen ﬁck vi -d a försik-gt vandra
runt på ön. Våra kroppar är inte längre 23 år, men med försik-ga
steg och hjälpande händer ﬁck vi dock uppleva en underbar sommarkväll med blickar mot segelbåtar, kajaker och överna ningsplatser för frilu/sälskande människor. Vi kunde senare e/er en
kvällspilsner krypa ner i våra sovsäckar och återigen känna oss
nöjda med vårt u8örda arbete.
På torsdagen städade vi upp e/er oss, tjärade y erdörren en
sista gång och skrev in i loggboken vad vi åstadkommit innan vår
vän i transportbåten på bestämd -ll anlade vid bergskanten. Utrustningen var betydligt lä are vid återfärden men då hade vi
ha/ tre härliga och givande dagar på Melskär. För er som är sjöfarare så är stugan -ll tjänst för den så önskar. Det går även a
boka upp stugan via Länsstyrelsen.
I mina uppdrag i regionen ﬁck jag på sensommaren kvi ens på
vårt arbete då en -digare Kommunstyrelseordförande i Söderköping besökt och bebo stugan. Han u ryckte sin beundran och
tacksamhet för det vi gjorde för 20 år sedan och det vi u8örde
den minnesrika sommaren 2018. Idag då de a skrivs ligger det 5
cm snö hemma på Dansbo, e par grader kallt är det och jag har precis lagt in e par björkklabbar i vedspisen. I de a
nu går mina tankar -ll våra ﬁna dagar på Melskär, sommaren 2018 och vill med de a tacka mina A1 kamrater, SvenErik, Lars och Berndt för u8ört arbete och glädjen vi hade och har -llsammans.
Text och bild: Jerker Carlsson

Bortgångna medlemmar
(Som kommit ll styrelsens kännedom under 2018)

Ingemar Sundvall

Johan Palmgren

Född 1925-12-29
Avliden 2018-03-08

Född 1931-01-16
Avliden 2018-04-06

Erik Elfström

Rolf Edman

Född 1946-05-09
Avliden 2018-04-02

Född 1948-10-04
Avliden 2018-09-11

Om det kommer -ll din kännedom a någon medlem avlidit, vänligen meddela sekreteraren
sekreterare@sveaar-lleri.se
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