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SVEAARTILLERISTEN 
NUMMER 2 -  2022 

  
 
 
 
 
 
 
 

OrdförandeÊharÊordetÊjulenÊ2022 
 
Sveaartillerister!Ê 
Snart närmar sig 2022 si  slut. E  år där vi tagit steg 
mot det nya normala. Vi har trots allt kunnat genom-
föra årsmöte, luncher, resa och firande av S:t Bar-
bara. 

Härligt a  vi äntligen kan ses igen. Vi har dessutom 
varit ganska många vid ak viteterna. Världsläget har 
nog överskuggat mycket i det dagliga samtalet. Vi har 
e  pågående krig i vårt närområde. Ryssland har 
fly at fram posi onerna. Något som var omöjligt, då 
regementet lades ner. Det är bara 25 år sedan det 
var omöjligt för Ryssland a  mobilisera kra  för a  
starta e  krig som berör Sverige. Idag vet vi a  den 
bedömningen var fel och nu byggs delar av försvaret 
upp igen. Bl.a. återuppstår A9 i Kris nehamn (nåja 
Villingsberg). 

Styrelsemöten har vi lyckats genomföra, både digi-
tala och fysiska. En tydlig förbä ring i och med a  
Stockholmsavdelningen blivit tydligare inkorpore-
rade i föreningen. De a arbete fortsä er, även om 
föreningens huvudsäte fortsä ningsvis kommer vara 
Linköping. Finlandsresan gav mersmak och reseför-
beredelser planeras för den kommande hösten. För-
valtningen av föreningens llgångar har också varit 
vik ga, där har kassören bra koll på vad vi behöver 
göra. Vi har i år kunnat träffa vårt Värdförband, Heli-

kopterflo ljen på Malmen. De är posi va ll våra 
ak viteter och tanken är a  vi ska kunna ha en A1-
lunch där. Förhoppningsvis kan Flo ljchefen med-
verka och vi även få informa on om Försvarsmak-
tens veteranverksamhet. Vi kommer bli ianspråk-
tagna med Försvarsinforma on (i vid bemärkelse) 
under flygdagen i augus  2023. 

Under våren ska naturligtvis luncherna fortsä a, bl.a. 
med besök av Chefen Ar lleriregementet, i slutet av 
januari. Årsmöte kommer genomföras i april och vå-
rens höjdpunkt blir, åter igen, Vårmiddagen i 26 maj 
(Regementets hög dsdag). Då kommer vi även 
kunna spela golf eller delta i en kulturak vitet.  

Vi ser nu alla fram mot en skön julhelg, men även en 
fin vår. Hoppas a  vi ses vid någon/några av ak vite-
terna under våren och a  hög dsmiddagen 26 maj 
blir den hög d då vi Sveaar llerister skapar nya och 
samtalar om gamla minnen. De vi är speglas i de min-
nen vi bär med oss llsammans. 

Var rädda om er alla! 

En God Jul och Go  Ny  År önskar styrelsen genom 
Mikael Bernhardsson 

AktiviteterÊvårenÊ2023 
 
A1-luncher 
31 jan. Chefen A8 besök i Linköping 
 
Datum och innehåll  för övriga luncher meddelas 
senare. 
 
Årsmöte 
Årsmöte hålls 15 april. 

Vårmiddag 
26 maj. 

Program för respek ve ak vitet skickas ut på vår e-
postlista.  
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Rapport från Studiebesöket i Finland September 1-4.  
Vi kunde stannat e  par dagar ll, sa någon, när vi väl var hemma. Visst är det e  bra tecken på a  gruppen 
var nöjd med resan och de olika arrangemangen. Vi blev en grupp på 43 deltagare varav 27 kom från Linkö-
ping och resterande 16 anslöt ll färjan i Stockholm. 

Väl ombord och incheckade avnjöt vi en gemensam buffémiddag. Däre er sågs många inhandla olika former 
av godis i Taxfree. 

Dag 2 

E er en god frukost och ankomst ll Helsingfors tog vi en gemensam promenad ll Sveriges ambassad, som 
ligger mi  i hamnen. På ambassaden fick vi en trevlig presenta on av Kommendör  Kalevi Wikström samt 
hans assistent Adam Åkerfeldt. Den sist nämnde har även han e  förflutet på A 1. 

Kamra öreningens ordförande Mikael Bernhardsson,  överlämnade A 1:s standard.  

  

På e ermiddagen fick vi alla nya kunskaper om sjöfästningen Sveaborg. Innan guid-
ningen av två mycket duk ga och kunniga guider , serverades en god lunch på offi-
cersklubben. Ca 700 personer bor permanent på Sveaborg. Lediga bostäder lldelas någon i kön e er lo -
ning. Ej i tur ordning! 

Väl åter i Helsingfors åkte vi ll Hotel Holiday Inn Helsinki Center för middag och överna ning. Y erligare en 
trevlig kväll i goda vänners sällskap. 

Dag 3 

E er frukost och utcheckning tog bussen oss ll Nylands Brigad. Finlands enda svensk 
talande utbildningsenhet, där allt sker på svenska utom olika kommando ord, som är på 
finska. Klokt a  alla vet vad ”eld upphör” innebär! 

Vi fick en trevlig presenta on av  Kommendörkapten Mikko Rundelin. 

Lunchen i soldatmatsalen var en ny upplevelse för många av oss / eller det var länge se-
dan. Nu var det lördag, så matsalen var nästan tom.  

 

 

 

 

 

 

 

Däre er åkte vi vidare ll Hangö Frontmuseum samt Bunkern Irma. Återigen mö es vi av posi va, trevliga 
och duk ga guider.  

På vägen upp ll Åbo fick vi e  kort föredrag om den s.k. Porkalaparentesen av Sven Westerling, Stockholms 
avd.  Aldrig för sent a  lära sig något ny . 
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Vi hann även med e  besök på Åboslo , innan vi åkte ll  hamnen för Bal c Princess 
och hemtransport ll Sverige. 

En dig ankomst ll Stockholm  blev ju bra för oss alla.  

 

A  gruppen blev så nöjd beror väldigt mycket på Peter Stolts engagemang och Peters kon-
takter från sin d som Försvarsa aché i Finland.  

 

Vidare fick vi en bra buss genom Magnus Engdahls kontakt på Viking Buss. 

 

 

Alla fina bilder är tagna av Charlo e Rönström. Stort tack ll er från oss alla. 

 

Här har vi gänget som förgyllde resan: 

 

 

 

 

 

 

Text: Lars Werner 
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Medlemsskap och deltagande på aktiviteter 

 
Medlem 
Den som varit anställd vid Svea Ar lleriregemente (Yoff, Resoff eller civilanställd) kan bli medlem i förening-
en. Även familjemedlem ll medlem samt den som fullgjort sin värnplikt vid regementet kan ansöka om 
medlemskap. Ansökan om medlemskap görs hos sekreteraren och prövas av styrelsen. 
  
Medlemsavgifter 
Årsavgi en är 100 kr och betalas före 1 februari ll plusgirokonto 516 96-3. Den som vill bli ständig medlem 
betalar 1 500 kr och naturligtvis ingen årsavgi . Hedersmedlem, hedersledamot och hedersordförande 
(Vilka utses av årsmötet) erlägger ingen avgi . 
  
DeltagandeÊpåÊaktiviteterÊanordnadeÊavÊSveaartilleriföreningen 
För a  delta på ak viteter som anordnas och subven oneras av Sveaar lleriföreningen ska man vara med-
lem, det gäller alltså även anhörig ll medlem. 

 

 
 

Genomförda aktiviteter hösten 2022 

Förutom Finlandsresan har föreningen ha  följande ak viteter under hösten: 

· 3ÊluncherÊpåÊLivgrenadjärmässenÊiÊLinköping,ÊPer Brofeldt berä ade om utvecklingsarbetet av 
AirBus, Per Råstedt informaerade om Sverige och NATO och Mikael Söderström visade foton på vilda 
djur. 

· FleraÊluncherÊharÊgenomförtsÊpåÊMilitärsällskapetÊiÊStockholm 

· S:tÊBarbarafirandeÊbådeÊiÊLinköpingÊochÊiÊStockholm 

 

 

 

Bortgångna medlemmar 
(Som kommit ll styrelsens kännedom sedan förra dningen) 

 

 

 

 

 

Om det kommer ll din kännedom a  någon medlem avlidit, vänligen meddela sekreteraren  

sekreterare@sveaar lleri.se 

 

O oÊZethelius 

Född 1943-01-19 

Avliden 2022-05-29 

Jan-EricÊWirvén 

Född 1951-10-25 

Avliden 2022-11-23 


