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SVEAARTILLERISTEN
NUMMER 2 - 2019
Sveaartillerister!
Vi har haft en varm och fuktig
höst. Särskilt under november, då det inte varit många
soltimmar. Nu kommer december med lite mer kyla och
förhoppningsvis lite sol. Julen
närmar sig och kanske kan det
bli en vit jul i år.
Resan till Gotland blev en höjdpunkt under hösten. Den
sedan länge planerade resan med besök på det nya regementsområdet, besök på muséum och domkyrka. Det
viktigaste var ändå att kunna umgås med alla som slutit
upp under dagarna. Allt fungerade planenligt tack vare
det fina vädret, Jerkers noggrannhet och manande ord.
Våra kamrater på plats Lasse och Anders gjorde också en
storartad insats.
De sedvanliga luncherna har fortsatt med intressanta föreläsningar. Chefen Artilleriregementet besökte oss och
talade både om nutid och framtida utveckling. Kanske kan
A1 återuppstå i framtiden.

Föreningen är med i Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund (SMKR). Detta innebär att vi kan få till ett
samarbete med vårt värdförband, Flottiljen på Malmen
och möjlighet att kunna utnyttja de medel Försvarsmakten budgeterat för att stödja kamratföreningar. Samarbetet har utvecklats och vi kommer säkert att få uppdrag
att bidra i informationsspridning.
Styrelsen har också försökt att driva på utvecklingen av
ett nytt garnisonsmuséum. En förhoppning är att det arbetet kan komma igång igen under våren. I vår fortsätter
vi traditionsenligt med luncherna, under mars månad gör
vi det tillsammans med övriga kamratföreningar i Linköping. Årsmöte genomförs i april och vårens höjdpunkt blir
i vanlig ordning Vårmiddagen, med golf eller kulturaktivitet 15 maj. Vi hoppas även kunna genomföra en guidad
tur på vårt gamla vackra övningsområde.

Inbjudan till aktiviteter våren 2020
A1-luncher på Livgrenadjärmässen
Vi möts över en lunch och därefter får vi under cirka 45
minuter lyssna till ett föredrag. Föredragshållarna är dels
tidigare kollegor, dels personer som tidigare kollegor
mött eller arbetat med sedan tiden på A1. Priset för
lunch och föredrag är 100 kr.
Onsdag 29 januari kl. 12:00
A1-lunch med antingen Totalförsvarsövning 2020 eller
Kultur i Linköping. Exakt innehåll skickas ut på vår epostlista.
Onsdag 26 februari kl. 12:00
A1-lunch med antingen Totalförsvarsövning 2020 eller
Kultur i Linköping. Exakt innehåll skickas ut på vår epostlista.
Torsdag 19 mars kl. 12:00
Gemensam lunch med de andra kamratföreningarna i
Linköping.

Övriga aktiviteter under våren
Lördag 18 april
Årsmöte i Sveaartilleriföreningen.
Fredag 15 maj
Vårfest med aktiviteter på dagen.
Tisdag 26 maj
Fira A1 födelsedag med rundvandring (Via bil) på Tinnerö/övningsområdet.
Vi vill också tacka alla er som deltog i luncherna under
hösten 2019 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 God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen genom
Mikael Bernhardsson
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Gotlandsresan 23-25 augusti 2019
Vi var ca 35 förväntansfulla kamrater med respektive, som samlades vid fjärrbusscentralen i Linköping för att starta
vår resa till Gotland. Vår reseledare Jerker Carlsson räknade in alla i bussen och hälsade oss välkomna till en spännande och trevlig resa. Bussfärden mot Nynäshamn startade. Stämningen i bussen steg ganska snabbt då alla hade
mycket att prata om med sina grannar i bussen.
Efter fikastopp i Nyköping anlände vi till Nynäshamn,
där ca 20 kamrater från Stockholmsavdelningen anslöt. Vi bordade färjan och påbörjade färjeturen om
ca 3 timmar. Alla åt lite lunch på färjan och vi vilade
också lite i de sköna passagerarsätena ombord.
Vid ankomsten till Visby på eftermiddagen möttes vi
upp av vår guide på Gotland, Svea-kamraten Lars Larsson, som bor i Tingstäde. Även Svea-artilleristen Olle
Bjurström mötte oss. Han var ju chef A7 ett antal år
före sin pensionering. Han var på Gotland för att bl.a.
fira guldbröllopsdag, som inföll just denna dagen.
Sedan startade vi bussen mot Tofta skjutfält för att
där besöka det nyuppsatta P18. Vi blev guidade av f.d.
A7 majoren Thomas Nilsson, som nu tjänstgör där.
Här fick vi se de stridsfordonsgarage som är klara.
Tvättanläggning, reparationslokal finns också klart.
Dock finns bara en kasern för 40 soldater. Många funktioner saknas alltså i nuläget för att kunna bedriva utbildning
bl.a. sjukinrättning, matsal, flera kaserner, stabsbyggnad, materielförråd etc.
Ett problem i dagsläget är framförallt bemanningen och personalförsörjningen.
En tanke man fick när man såg detta var, att det går fort att lägga
ned förband men ack så lång tid och kostnadskrävande process att
bygga upp nya igen.
Efter besöket här körde vi en liten rundtur i Visby på vägen till vår
förläggning i semesterbyn Gustavsvik, där Lars guidade. Visborg
slätt, gamla A7, ringmuren och sjukhuset var platser vi såg. Det är ca
59 000 invånare på Gotland varav ca 24 000 bor i Visby och varav ca
2000 bor innanför ringmuren.
Efter inkvartering i Gustavsvik åt vi en gemensam middag där. God
fisksoppa med tillbehör stod på matsedeln. Stämningen och ljudnivån var hög under kvällen.
Ett tiotal startade lördagen med ett härligt dopp i havet. Efter frukost äntrade vi bussen och färden gick först till Tingstäde Försvarsmuseum, marin och flygvapendelen. Där mötte Lars Larsson upp och startade med genomgång av museet och
Tingstäde fästning. Lars har varit chef för Försvarsmuseet i Tingstäde efter sin pensionering från Försvarsmakten i
Visby och har lett uppbyggnaden av detta museum. Han kan alltså
allt om detta på sina fem fingrar. Efter en stunds fri rundvandring
här fortsatte färden mot Slite där vi såg det stora kalkbrottet och
cementfabriken. Lars var med i bussen och guidade hela dagen.
Färden fortsatte med färjan över till Fårö och raukområdet på
västra sidan vid Digerhuvud. Vi gjorde stopp för fältlunch mitt i det
unika raukområdet. Lars och vår kamrat som också bor på Gotland,
Anders Karlsson hade förberett och dukade upp en fin lunch med:
kycklingsallad, ugnstrulls och det speciella gotlandsdricket, som
Lars och Anders hade bryggt. Ugnstrulls är ett mycket gammalt gotländsk bakverk, som är en bulle fylld med fläsk inbakat, liknande
kroppkaka. Alla klarade gotlandsdricket utan att ramla omkull, som
hade inträffat vid tidigare besök enligt Lars. ”forts. nästa sida”
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”forts. från föregående sida”

Efter den goda lunchen fortsatte färden över gamla KA3 i Fårösund och åter till Gustavsvik. Här hade vi nu ett par timmar egen tid för bad och uppfräschning inför kvällens festmiddag.
Färden gick åter till Tingstäde museum där vi först tittade på armédelen och sedan intog en delikat middag i restaurangdelen, bestående av buffé med bl.a. lax, fläskfilé, sallad,
såser. Efterrätten bestod av den gotländska saffranskakan
med salmbärssylt. Till allt detta lämpliga drycker. Flera tal och
skålar hölls och en hög gemytlig stämning präglade kvällen.
Söndagen startade med bad för vissa och efter frukost och
utcheckning åkte vi till centrala Visby. Här började vi med
besök i Visby Domkyrka med genomgång både av domprosten och biskopen Thomas Petterson, som under en tidigare
period varit präst vid A1 förband. Efter detta hade vi egen tid
Visby, där vi också kunde inta egen lunch på stan.

i

På eftermiddagen samlades vi vid söderport för guidning genom länsmuseet om Visborgs slott, som byggdes tidigt
1400-tal och var en ”fästning” i Visbys södra del. Ganska lite av denna syns idag. Vandringen slutade vid den stora
glassbaren i Visby hamn, där alla intog någon glass av alla de sorter som fanns. Vi bordade färjan för återfärd till fastlandet.
I Nynäshamn respektive Linköping tog vi farväl av varandra efter denna fantastiskt trevliga resa. Vi som var med på
resan vill verkligen tacka kamratföreningen, som med bistånd från stiftelsen, arrangerat denna väldigt fina resa. Ett
särskilt stort tack vill vi ge till reseledaren Jerker Carlsson och vår guide på Gotland Lars Larsson, för fantastiskt fina
insatser.
Text: Anki och Jan Andersson, Foto: Mikael Söderström

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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Närande och stärkande – kamratluncher i Linköping
Ordet kamrat förklaras på Nationalencyklopedin, NE, som en person som tillsammans med annan person deltar eller ingår i
samma verksamhet. Deltagandet kopplas också ofta till samhörighet och vänskap.
På våra kamratluncher i Linköping är vänskaps- och samhörighetsbanden idag starkare än de ”gamla” kollegiala banden. Vi försöker ha föredragshållare som ger oss skratt, känslor och möjlighet till resonemang och som på så vis intresserar, oberoende av om
jag arbetat eller varit nära någon som var aktiv vid regementet. Ämnena varierar och så också föredragshållarna. Det viktigaste är
samtalen över en god lunch i en kamratlig gemenskap.
Under oktober lyssnade vi till Pia Blomberg från föreningen SverigeKoreaVeteranerna, SKV. Pia berättade om sin resa till Sydkorea
och möten med vetaraner som blivit omhändertagna av hennes mor, då hon tjänstgjorde under FN flagg på 1950 – talet. Pia´s
mamma var sjuksköterska vid det svenska fältsjukhuset som fanns i anslutning till 38.e breddgraden. Vi fick vara med om ett
mycket engagerat och känslosamt föredrag som fick många av oss att reflektera och tänka. Insikten av att ett kort möte kan betyda så mycket under resten av livet och att i stora händelser är det lätt att glömma personen bakom.
I november hade vi besök från Artilleriregementet och vi fick
då lyssna på regementschefen Magnus Ståhl, regementsförvaltaren Peter Hämphälä och traditionsofficeren Ola Arvidsson
när de berättade om regementet och vad som styr och påverkar vårt försvar och i synnerhet Artilleriet. Genom ett samarbete mellan Sveriges militära kamratföreningar och Försvarsmakten, är vår kamratförening idag en del av Sveriges försvar.
Vi får ekonomiskt stöd för att administrera vår förening från
Helikopterflottiljen och i gengäld deltar vi i försvarsmaktens
arbete med att förmedla betydelsen av ett fritt land och demokratins fortlevnad.
I en demokrati är kamratskap med vänskaps- och samhörighetsband viktiga och en av grundstenarna. så slå en signal till
en ”gammal” kollega eller vän och uppmuntra dem till att
komma till våra gemensamma luncher!

C Artreg, Magnus Ståhl och Vice Ordf. Sveaartilleriföreningen skriver
under ett samarbetsavtal vid besöket på lunchen i november.

Christer Lordh
programansvarig för kamratluncherna i Linköping

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

Lennart Widestrand

Född 1950-03-04
Avliden 2019-10-27

Född 1922-08-31
Avliden 2019-09-20

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