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Brasilianska elever 
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Sverige
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Vintervädret har, i skrivande stund, 
ännu inte anlänt. Men det hin-
drar oss inte från att ta fram ett 

nytt, innehållsrikt nummer av Garnizonen. 
Stormen Helga har precis börjat mojna 
och vi får hoppas att vädret blir lite lugnare 
till vårt traditionsenliga Luciafirande, med 
åtföljande julgröt och mingel på Garni-
sonsmässen. En tradition som vi följt i 15 år.

Året som gått har som vanligt varit hän-
delserikt. I vår summering hittar vi tre, fyra 
nya etableringar, flera ombyggnader och 
anpassningar hos befintliga hyresgäster där 
vi anpassar lokalerna till verksamheternas 
nya, förändrade krav. Året har också präglats 
av vår spännande nyproduktion på Brigad-
gatan 4-6. 

Tillsammans med planerade och löpande 
underhållsåtgärder, bland annat fönster, tak, 
fasader och uppdatering av styr- och reg-
lerutrustning, investerar vi i år för cirka 75 
miljoner kronor. Vi bygger nu för framti-
den och kommer under 2016 att kunna 
erbjuda både befintliga och nya hyresgäster 
moderna, ändamålsenliga och energieffek-
tiva lokaler.

I början på året flyttade Atlasskolan till-
baka, efter den olyckliga branden i skolans 
lokaler 2014. Saneringen skedde snabbt 
och effektivt under cirka nio månader. 
Skolan har delvis också anpassats för nya, 
mindre förändringar i verksamheten.  

I år har vi också fortsatt vårt långsiktiga 
energi- och miljöarbete, som Johan Elwing 
berättar mer om i detta nummer. Vår 
organisations- och ägarstruktur har också 
genomgått förändringar under året. San-
dra Kentemo och Joakim Karlsson började 
redan under föregående år och har under 
detta år utvecklats och samlat på sig nya 
erfarenheter. Örjan Angelöv påbörjar sin 

anställning hos oss nu i december, och han 
kommer att presenteras i vår tidning lite 
längre fram. Pensionsfonderna, som tidi-
gare ägt vårt bolag, har sålts och nya ägar-
strukturer håller på att formas – vår styrelse 
är dock oförändrad och verksamheten fort-
sätter enligt ”business as usual”.

Avslutningsvis vill jag som vanligt, till-
sammans med mina medarbetare Sandra, 
Johan, Kenneth, Joakim och Örjan, tacka 
för ett gott samarbete under det gångna 
året och önska er alla ett gott nytt och 
lyckosamt år, 2016.

En trevlig läsning önskar

Steve Andersson

Det händer 
mycket på 
Garnisonen

Vi bygger för 
framtiden

GARNIZONEN DECEMBER 2015

INNEHÅLL 

Våra hyresgäster

> Nyinflyttade: Hälsokliniken har flyttat in på 
Brigadgatan 26.  Sidan 6 – 7

>På väg in: Platstikakademien kommer till nya 
anpassade lokaler på Brigadgatan 4 i februari.
 Sidan 8 – 9

> Atlasskolan är en internationell skola, för 
barn från andra länder som tillfälligt vistas i 
Sverige. Under hösten startade en klass med 
brasilianska barn.  Sidan 10 – 11

Garnisonen
> Rundvandring på Brigadgatan 4.  Sidan 3 – 5

> Redo för snö. Björn Viding, Peabs platschef 
berättar om sitt uppdrag. Sidan 12

> Minnena av Garnisonen. Ett besök på Garni-
sonsmuseet. Sidan 13 – 15

> Belysning och värme. Sidan 16

Garnizonen ges ut av I4/A1 Garnisonsfastigheter AB till hyresgäster, entreprenörer och leverantörer.

Ansvarig utgivare: Steve Andersson Samordning: Sandra Kentemo 

Text: Annelie Sylvan Foto: Lasse Hejdenberg  Redigering: Lars-Åke Pettersson

steve andersson, vd
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Finputs  
på Brigad
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En stor lokal i entréplan väntar på sin framti-
da hyresgäst.

-Utrymmen som inte är uthyrda ännu får stå 
med oinredda, råa ytor. Vår policy är att 
hyresgästerna är med och utformar lokalerna 
efter sina önskemål, säger Joakim Karlsson, 
husansvarig på Garnisonsfastigheter.

Snart dags för 
invigning…

Två huskroppar skapar formmässig dynamik. Den gemensamma entrén är 
placerad där husen möts. Nerfart till garage syns till vänster. Den totala 
ytan för de båda husen är 6 500 kvadratmeter.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg
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Kakel och klinker kommer på plats i trap-
por och våtutrymmen. Väggar målas. 
Fönsterrutor putsas.

I februari flyttar de första hyresgästerna in 
på Brigadgatan 4.

Anders Rydell fogar efter 
plattsättning i trapphuset.

Sedumtaket på den lägre byggnaden bjuder på en grön överraskning, och bildar 
utsikt från det högre huset

Den nyetablerade fastigheten smälter in naturligt på området och har 
till det yttre samma känsla av 1920-talskasern som byggnaderna runt-
omkring, med tegel och putsad fasad. Den lägre av de två huskrop-
parna, som delvis har böljande rund fasadform och stora glaspartier, 
skvallrar tydligare om det moderna byggåret. Husen har ritats av Ten-
gbom Arkitekter i ett samarbete mellan deras kontor i Linköping och 
Göteborg.

Tidsplanen för bygget har hållits och de första hyresgästerna väntas 
i början på februari 2016.

Tre hyresgäster flyttar då in i sina respektive specialanpassade lokaler, 

på sammanlagt 2  200 kvadratmeter. Det är Polisen med en av sina 
verksamheter och Ekobrottsmyndigheten, som huserat i tillfälliga loka-
ler på området, samt Plastikakademin (se reportage i detta nummer).

Ytterligare cirka 4 100 kvadratmeter finns tillgängliga för uthyrning.

-Garnisonsfastigheter fokuserar på att hyra ut till myndigheter, till 
exempel statliga och kommunala hyresgäster men även landsting. Det 
här huset har också hög skyddsklass, som är lämpligt för hyresgäster 
med höga skyddskrav. Men alla hyresgäster med en långsiktig verk-
samhet är välkomna. Vi vill gärna skriva långa hyresavtal, säger vd Steve 
Andersson. 
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Massören Lena Candinger möter 
dagligen människor som levt länge 
med smärta i kroppen.

– Det rör sig ofta om överbelast-
ningar eller skador som lett till 
kroniska besvär. Med funktionell 
massage, som jag kallar det, kom-
mer jag åt många olika vävnader i 
kroppen, berättar hon. 

Lena har drivit sitt företag Hälsokli-
niken i 20 år. När vi ses har hon just 
flyttat in på Brigadgatan 26. Väntsalen 

utanför hennes rum har kvar sin karaktär från 
förr då huset var garnisonssjukhus, med långa 
väggbritsar i engelskt rött och rader av krokar 
för ytterkläder. 

– Jag blev faktiskt kär i lokalen första 
gången jag kom in, säger Lena.

Hennes rum är stort och innebär att hon 
kan utöka sin verksamhet. Nu kommer hon 
att kunna hålla utbildningar i sin lokal. Hon 
har också plats för funktionella träningsred-
skap som kompletterar massagebehandlingen. 
Regelbundna övningar som sträcker och töjer, 
är nödvändiga när kroppen ska övertygas om 
en långsiktig förändring, framhåller Lena.

 NÅR MÅNGA MUSKLER

– Min grund bygger på klassisk massage. Där-
ifrån har jag vidareutbildat mig, bland annat 
inom neuromuskulär terapi som innebär att 
man strävar efter att komma åt så många väv-
nader i kroppen som möjligt. I min behand-
ling jobbar jag med de muskler som är störda, 
ofta runt en led, och de muskler som ska 
hjälpa till runtomkring men även med de 
muskler som gör tvärtom, förklarar Lena. 

 VAD BRUKAR DINA KUNDER VILJA 
HA HJÄLP MED?

– Många har överbelastat sin kropp på olika 
sätt under lång tid, och därför fått kroniska 
smärtor. Andra har varit med om trafikolyckor 
och drabbats av whiplash-skador med smärta i 
rygg och nacke som följd. Jag behandlar även 
så kallade frusna axlar, till exempel.

 MINSKAD SMÄRTA

Efter många år som massör och även som 
lärare på en massörskola i Linköping, har 
Lenas engagemang i yrket bara blivit starkare.

– Man kan åstadkomma så stor föränd-
ring med relativt enkla medel. Varje dag går 
människor härifrån och har mindre ont än när 
de kom hit. Det är härligt att få vara med om, 
säger Lena.

Som massör är hon beroende av att hennes 
egen kropp mår bra och är stark.

– Jag tränar en hel del på gym och spelar 
golf. Dessutom är jag ledare på Friskis & Svet-
tis. En perfekt kombination – jag kommer 
iväg på träning och får samtidigt möta glada 
människor som gillar att röra på sig.

 REJÄLA UTMANINGAR

Efterfrågan på hennes tjänster ser inte ut att 
mattas av i framtiden.

– Vi massörer kommer inte att bli arbets-
lösa! Människor jobbar väldigt hårt idag, på 
en tuff arbetsmarknad. Belastningsskadorna 
ökar. Många som får problem med kroppen, 
kommer till mig i ett sent läge, då de gått ige-
nom den traditionella vården utan att ha blivit 
hjälpta. Jag ställs ofta inför rejäla utmaningar. 
Det är nödvändigt att både kunden och jag 
lägger ned ”det lilla extra” i arbetet för att det 
ska bli en förändring, säger hon.

 IBLAND KRÄVS INSATSER FRÅN OLI-
KA HÅLL.

– Jag har ett inarbetat kontaktnät med kol-
legor inom andra discipliner. Vi kompletterar 
varandra och kan ge kunden en helhetslös-
ning. 

Ny hyresgäst

Massören som  
går på djupet
Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg
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Lena Candinger, Hälsokliniken, har flyttat in på Bri-
gadgatan 26. Hon jobbar med funktionell massage, 
som bland annat innebär att man strävar efter att 
nå muskulär balans i skadade eller överansträngda 
delar i kroppen.

– Jag blev kär i den här lokalen första gången jag kom in. Här har jag utrymme att utveckla min verksamhet!
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Gunnar Kratz etablerade företaget i Stockholm i slutet av 1990-
talet, vid sidan av sitt arbete som plastikkirurg i den offentliga 
sjukvården.

– Andra spelar golf på fritiden. Plastikkirurger opererar, säger Gun-
nar med en liten blinkning.

Hustrun Camilla, som från början är sjukgymnast, sköter det admi-
nistrativa och har överblick.

– Jag fixar allt från glödlampor till bokslut, summerar hon.

Undersköterskan Maria Beurling arbetar heltid på kliniken, med 
administration och kundkontakter.

– Hon är vår röst i telefonen och vårt ansikte utåt, säger Camilla.

Ytterligare två delägare finns i företaget: plastikkirurgerna Johan 
Thorfinn och Hans Vintertun.

 GÖR KÖNSBYTESOPERATIONER

Familjen Kratz flyttade till Linköping 2003, då Gunnar sökte och fick 
Sveriges enda professur inom plastikkirurgi vid Linköpings universitet, 
med tjänst på Universitetssjukhuset.

– Vi sade att vi ger Linköping ett år. Nu har det gått tolv år! Vi trivs 
här, säger Gunnar.

Gunnar Kratz är ett känt namn när det gäller könsbytesoperationer i 
Sverige. Han utför cirka 70 sådana operationer per år inom den offent-
liga sjukvården.

De som går igenom ett könsbyte är grundligt utredda under flera 
år innan de når det kirurgiska ingrepp som slutligen omformar deras 
könsdelar.

– Det är fler än 70 personer per år som går igenom könsbytespro-
cessen men som av olika anledningar väljer att inte göra den könskor-
rigerande operationen, säger Gunnar.

 SPECIALIST INOM INTIMKIRURGI

Plastikakademin gör alla slags estetiska ingrepp men är specialiserad 
inom bland annat intimkirurgi för kvinnor. Det kan till exempel inne-
bära förminskning av blygdläppar eller vaginal försnävning.

– Kvinnor som vänder sig till oss vill återställa eller förändra sina 
genitalier för att till exempel kunna sporta och cykla utan smärta eller 
andra besvär. De har ofta så pass stora problem att de hindras i sitt 

Estetiska plastikoperationer alltmer accepterade

”Men ingreppet ska helst inte synas”

Plastikakademin är ett pri
vat företag som har funnits i 
Linköping i tolv år. I febru
ari flyttar verksamheten in i 
den nybyggda fastigheten 
på Brigadgatan 4.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

– Estestiska plastikoperationer är en form av lyxkonsumtion,  men större delen av våra kunder är inga filmstjärnor utan ”vanliga” människor, säger Camilla och Gunnar Kratz på Plastikakademin.
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Estetiska plastikoperationer alltmer accepterade

”Men ingreppet ska helst inte synas”

vardagsliv eller i sitt sexliv. Det är inte för utseendets skull som de vill 
genomföra en operation, säger han. 

Camilla tillägger:

– Kvinnor som fött barn, som blivit illa sydda efter att ha spruckit, 
får höra att de besvär de upplever efteråt, tillhör barnafödandet. Men 
det går att rätta till mycket genom intimkirurgi.

 VILL HA TILLBAKA FORMER

De tre plastikkirurgerna utför totalt runt 600 operationer per år, på kli-
niken. Kunderna kommer från hela Sverige och även från andra länder. 

De vanligaste ingreppen är bröstoperationer. 

– Majoriteten av dem som gör bröstoperationer är kvinnor som 
fött barn. De vill ha tillbaka formerna de hade före barn och amning. 
Endast ett fåtal är yngre kvinnor som vill förändra sitt utseende genom 
större byst, säger Gunnar.

Andelen män som gör plastikingrepp ökar stadigt.

– Män gör penisförstoringar men också sådant som även kvinnor 
gör till exempel bukplastik, fettsugning, ansiktslyft, ögonlocksopera-
tioner… Även män gör bröstoperationer. Då handlar det om förmin-
skning.

 ETT SLAGS LYXKONSUMTION

Att förändra sin kropp genom kirurgiska ingrepp blir alltmer accep-
terat hos den breda allmänheten, menar Gunnar och Camilla. De som 
lägger sig under kniven är så kallat vanligt folk. 

– Det här är lyxkonsumtion för människor som har råd, säger Gun-
nar.

En del köper ny bil. Andra satsar på att förnya sin kropp. Men de 
flesta vill ändå inte skylta med sitt ingrepp. 

– Jag får ofta höra att det helst inte ska synas att de har gjort en 
operation – vilket kan bli lite svårt, om det rör sig om en ögonlockso-
peration till exempel, säger Gunnar.

 LETAR ALDRIG BRISTER

En vanlig fråga som Gunnar får är om han ständigt noterar skavanker 
hos människor han möter. Krokiga näsor och slappa käklinjer…

– Nej, så är det verkligen inte. Det händer ibland att kunder frågar 
mig vad jag tycker att de ska operera. Det blir ju helt fel! Då ber jag 
dem att gå hem och tänka ett varv till. Jag skulle heller inte gå med på 
alltför extrema önskemål, säger Gunnar.

Den 1 februari är det tänkt att Plastikakademin ska vara installerad i 
sina nya lokaler på Garnisonen. Gunnar och Camilla är förväntansfulla 
och framhåller att det är första gången de flyttar in i nybyggda verk-
samhetslokaler som de själva varit med och planerat.

– Det vore roligt att få grannar med medicinsk kompetens, exempel-
vis en hudläkare eller någon annan specialist inom det estetiska områ-
det, säger Gunnar. 

– Estestiska plastikoperationer är en form av lyxkonsumtion,  men större delen av våra kunder är inga filmstjärnor utan ”vanliga” människor, säger Camilla och Gunnar Kratz på Plastikakademin.
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Atlasskolan

Mycket nytt för brasi-
lianska elever
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”Tanken är inte 
att de ska lära 
sig svenska och 
smälta in. Det blir 
lite mer som ett 
utbytesår, då de 
får inblick i en 
annan kultur”

Under hösten har ett 50-tal brasilian-
ska ingenjörer kommit till Linkö-
ping, med anledning av att Brasi-

lien köpt 36 Gripenplan från Saab. En stor del 
av tillverkningen kommer att ske i Brasilien. 
Därför väntas totalt cirka 350 medarbetare 
från Brasilien till Linköping, under olika peri-
oder för att lära sig hur tillverkningen går till 
på Saab. Många av dem som stannar en längre 
tid, har sina familjer med sig.

 SOM ETT UTBYTESÅR

Den kommunala Atlasskolan, med sin inter-
nationella profil, är den enda grundskola i 
Linköping som har beredskap att ta emot 
elever från andra länder, som bor tillfälligt i 
kommunen.  Det gäller även Elsa Brändströms 
skola, som är Atlasskolans ”systerskola” för 
högstadieelever.

– I våra klasser finns till exempel barn till 
gästforskare vid Linköpings universitet eller 
Universitetssjukhuset. Vi har barn vars föräld-

rar jobbar på regionens större internationella 
företag. Det som gör vår inriktning speciell är 
att de här eleverna bara studerar här en kor-
tare tid, oftast ett år. Tanken är inte att de ska 
lära sig svenska och smälta in. Det blir lite mer 
som ett utbytesår, då de får inblick i en annan 
kultur, berättar Monica.

 MÅNGA SPRÅK PÅ SKOLAN

Atlasskolan har två internationella klasser (vid 
sidan av tolv ”vanliga” klasser), en för 6 – 8 år 
och en för 9 – 12 år. Här sker all undervisning 
på engelska. Varje elev får dessutom undervis-
ning i sitt modersmål.

– Det innebär att vi har runt 50 språk på sko-
lan. Vi har världens barn samlade under vårt 
tak, säger Monica.

Att rekrytera lärare med de rätta språkkom-
petenserna kan ibland kräva lite extra möda. 
Men det brukar lösa sig, framhåller Monica.

– Inför de brasilianska barnens ankomst var 

jag dock lite orolig, eftersom jag sökte lärare 
i brasiliansk portugisiska, en variant som skil-
jer sig ganska mycket från vanlig portugisiska. 
Men jag lyckades faktiskt hitta två lärare med 
sådan kompetens, säger hon.  

 PORTUGISISKA HELA DAGEN

Fyra dagar i veckan har de brasilianska bar-
nen undervisning på engelska. Men en dag i 
veckan får de landa i sitt eget språk hela dagen.

– De är ju bara mellan sex och åtta år och 
behöver får vila i sitt hemspråk emellanåt. 
Höra sagor, sjunga och ha samtal i klassrum-
met på enbart portugisiska, säger Monica.

Vi kikar in i deras klassrum en sådan dag. 
Musik ljuder från högtalare. Barnen är kon-
centrerade med pennor och målarfärg. Lära-
ren Eunice Rocha Ögren går runt mellan 
bänkarna och småpratar med barnen. 

– Jag jobbar även med högstadieelever på Nya 
Munken. Nu har jag fått chansen att jobba 
med yngre barn också – och det är spännande 
och roligt att få ta hand om den här klassen, en 
dag i veckan. Idag lyssnar vi på musik. Innan 
ni kom dansade vi och skuttade till häftig 
popmusik. Nu tar vi det lugnare med klassisk 
musik och måleri, berättar hon.  

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

I slutet av november var det skolstart för en klass med brasilian-
ska barn, på Atlasskolan.
– De har snabbt kommit in i skolrutinerna. Det är mycket som är 
nytt för dem. Det kalla vädret inte minst! Nu är det tjocka overal-
ler som gäller på rasterna, säger rektor Monica Shaffeir. 
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Så fort gräset slutat växa på sen-
hösten, gör sig snöröjarna redo. Hur 
ofta de kommer att rycka ut denna 
vinter återstår att se.

Vår organisation är riggad och klar att ta hand om snö från 
november och framåt. Det råder lite speciella förutsättningar 
för oss uppe på Garnisonen, där gatorna är smala. Vår utma-

ning är inte bara att ploga undan snön så snabbt som möjligt, utan även 
att forsla bort den med hjälp av grävskopor och lastbilar. Snövallar på 
gatorna skulle ta för mycket utrymme från trafiken, säger Björn Viding, 
platschef på Peab Drift & Underhåll, som ansvarar för yttre skötsel på 
Garnisonen.

– Men det brukar fungera bra, tillägger han.

 SALTAR FÖR POLISEN

Så långt som möjligt försöker man röja snön på natten, för att inte vara 
i vägen för all daglig trafik och verksamhet på området.

– Vårt mål är att vara klara vid sju på morgonen. En halvtimme senare 

strömmar det in människor till området.

Hur ser vintersäsongens insatser ut i övrigt?

– Vid halkprognoser ska vi se till att polisens utryckningsväg alltid är 
saltad, så att inga olyckor sker när de ska köra ut. Även backen upp till 
NFC, Nationellt Foreniskt Centrum (fd SKL) måste alltid vara saltad, 
så att deras transporter tar sig fram till lastkajen dygnet runt.

En annan uppgift är att installera adventsgranarna på området. I år 
utökades antalet till totalt sex stycken.

 FRÅGOR FRÅN BESÖKARE

Under året i övrigt är det grönytor, häckar och planteringar som 
ska skötas. Peab utför även vissa anläggningsarbeten på området, 
plattsättningar till exempel.

Peab Drift & Underhåll har sina rötter i det som en gång var kommu-
nens gatukontor. Många av de anställda har varit med sedan 1970-talet, 
berättar Björn.

En av medarbetarna har huvudansvar för Garnisonen och är dagligen 
på plats. 

– Vi blir lite som områdesvärdar i våra orangefärgade kläder. Människor 
frågar om vägen till exempel. Det är socialt och trevligt, säger Björn.

 

Redo att 
rycka ut och 
röja snö

KOCKEN SOM BYTTE BRANSCH

Namn: Björn Viding, platschef, Peab Drift & Under-

håll.

Familj: Fru och 3-årig son.

Bakgrund: Har arbetat som kock i 13 år, ingick i 

personalstyrkan när Restaurang Brigaden startade 

2001. Längtade utomhus och skolade om sig inom 

trädgård. Drev bland annat en egen firma som erbjöd 

trädgårdsservice av olika slag, innan han anställdes 

på Peab.

Om matlagning: ”Jag gillar att laga mat hemma. 

I vår familj grillar vi nästan året runt, från mars till 

snögloppen sätter in i november. Alltid stora marinera-

de köttstycken. Gärna med hemgjord pommes frites, 

som vi friterar själva.”

Julkänsla: Den har vaknat i takt med att sonen tycker 

det är kul med julen.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg
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Mellan 1922 och 1997 var Gar
nisonen ett område fyllt av mili
tär verksamhet. En stad i staden, 
som gav arbete åt ett stort an
tal militära befäl men också åt 
kockar, bagare, skräddare och 
en rad andra hantverkare.

Garnisonen 1922 – 1997
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Det är tack vare de militära sats-
ningarna som Linköping haft en så 
positiv utveckling sedan sekelskiftet 

1900, framhåller Claes-Henric Löfgren, som 
är en av dem som jobbat ideellt med att bygga 
upp Garnisonsmuseet sedan 1998. Han är 
också ordförande i Garnisonsmuseets styrelse.

Claes-Henric började sin militära bana som 
beväring (värnpliktig) 1960 och slutade som 
överstelöjtnant 1998.

 INFLYTTNING 1922

Det första regemente som kom till Linköping 
var T6, 1911, som senare döptes om till T1 
(Svea Trängkår). 1922 flyttade de första militä-
rerna in i kasernerna på det nybyggda Garni-

sonsområdet. Det var I5 och I4 från Malmen, 
som senare slogs ihop till I4 (Livgrenadjärre-
gementet). Under ett par decennier fanns här 
också Östgöta Luftvärnsregemente, som för-
svann 1962. 

T1 lades ner 1985 och 1997 lades all militär 
verksamhet ner på Garnisonen.

 SOM MEST 3 000 ANSTÄLLDA

På 1950-talet var antalet försvarsanställda i 
Linköping som störst, skriver Gunnar Elf-
ström under sin vinjett ”Intet nytt” i Corren 
(november 2015). Då hade regementena i 
Linköping tillsammans 3 000 anställda.

– Som mest utbildades 2 500 värnpliktiga per 
år i Linköping, berättar Claes-Henric.

På Garnisonen fanns en mängd verksamheter 
som var nödvändiga för militärernas utbild-
ning och vardag.

 SILL KRÄVDE MUSIK

Maten var av central betydelse förstås. Dels 
fanns garnisonens kök och stora matsal, där 
militärerna åt frukost, lunch och middag. 
Men de värnpliktiga kunde också köpa lättare 
förtäring på marketenteriet, som var ett slags 
handelsbod med kafé.

– Maten bestod av husmanskost. På torsda-
gar var det självklart ärtsoppa. Alla rätter var 
inte så populära. Varje gång matsalen serverade 
sill, spelade musikkåren. Annars skulle ingen 
ha kommit dit. Själv höll jag mig undan när 

Garnisonen var arbets-
plats för många

Matsal, sjukhus, bageri, 
skrädderi, skomakeri…

Så här såg Garnisonen ut på 1940-talet. Bilden är motiv på ett vykort.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg
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det stod leverstuvning på matsedeln, berättar 
Claes-Henric.

 SULSTIFTEN RAMLADE AV

Bageriet spred aptitretande dofter mellan 
kasernbyggnaderna. Hos skräddaren kunde 
de värnpliktiga få hjälp med ändringar av sina 
uniformer. Garnisonen hade också ett eget 
skomakeri. Efter 40-talet blev cykelverkstaden 
en viktig serviceinrättning. 

– Infanteriet har ju alltid gått till fots. Men 
under andra världskriget började militärerna 
att cykla, det gick snabbare. Punkteringar 
var vanliga. Alla skodon var nämligen för-
sedda med sulstift, för att motverka nedslit-
ning av sulan. De där vassa stiften föll av och 

låg överallt på området. Punkteringarna fick 
beväringarna dock se till att laga själva.

 SÄLLAN NÅGON I ARRESTEN

Bland kasernerna fanns också tvätteri, sjukhus 
och arrest.

– Fylleri och ordervägran kunde leda till att 
de värnpliktiga sattes i arresten. Men det var 
inte så ofta vi hade någon sittande där, säger 
Claes-Henric.

Han möter då och då besökare som gjort 
värnplikten på Garnisonen.

– Vem man än pratar med så minns de bara 
det roliga! Oj, så många historier man skulle 
kunna berätta. Från 50-talet och framåt växte 
en kamratlig stämning fram mellan befälen, 
som även formade soldaterna. Många av dem 
som gjort värnplikten framhåller gemenskapen 
och tycker att det var fostrande, att de lärde sig 
hyfs och att ta ansvar, säger Claes-Henric. 

Lunchdags i Garnisonens matsal. Köttbullar, korv och ärtsoppa var populärt, till 
skillnad från sill och leverstuvning.

Claes-Henric Löfgren har varit med och byggt upp Garnisonsmuseet, som etablerades 1998, i utkanten av Garnisonen. Museet kommer att flyttas till Gamla Linköping inom 
ett par år.

Varje regemente hade sitt eget skrädderi. Den här bilden är tagen på T1 men även 
I4 hade ett skrädderi.

T1 lades ner 1985 
och 1997 avslu
tades all militär 
verksamhet...
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Garnisonsfastigheter tar fram belysningsstrategier som är så bra som möjligt från miljö- och energisynpunkt.

Garnisonsfastigheter jobbar 
med att ta fram strategier och 
lösningar för belysning i olika 
lokaler, som är så bra som 
möjligt med hänsyn till energi 
och miljö.
– I vissa lokaler kan vi ha närvarostyrd 
belysning och i andra passar det bättre med 
manuellt styrda belysningar. LED-belysningar 

passar bra i vissa sammanhang medan lågen-
ergibelysningar av mer traditionell typ passar 
bättre i andra, säger Johan Elwing, Garnisons-
fastigheter.

I Tingsrättens lokaler håller Garnisons-
fastigheter på att ta fram en belysningsstrategi 
i samarbete med Tingsrätten. Delar av strate-
gin är lika enkel som självklar – nämligen att 
personalen själv ser till att det är släckt i de 
utrymmen där ingen vistas. Lämnar man sitt 
kontor, släcker man efter sig. 

Garnisonsområdets utomhus-
belysningar kommer gradvis att 
bytas ut och anpassas för att 
bli mer driftsäkra och samtidigt 
spara energi.
Eftersom området har utvecklats under en 
längre tidsperiod, finns lite olika tekniska 
lösningar i armaturerna för utomhusbe-
lysningarna. Under 2016 kommer Garni-
sonsfastigheter att börja bygga om utom-
husbelysningarna och förbereda dem för 
LED-belysningar istället. 

–  Vi räknar med att det ska ge mer ljus och 
mer driftsäkert ljus samtidigt som vi kommer 

att minska energibehovet, säger Johan Elwing, 
Garnisonsfastigheter.

Projektet med att bygga om utomhusbe-
lysningarna kommer att pågå under tre år. 

Stommar  
lagrar värme 
och kyla
Med ny teknik kommer nya 
möjligheter.
Tack vare nya tekniska lösningar kan Gar-
nisonsfastigheter uppnå effektivare värme-
reglering i sina hus genom att utnyttja de 
tunga husstommarna som lagringsmagasin för 
värme på vintern och kyla på sommaren. 

– Med rätt mjukvara för fastighetsautoma-
tionen kan det medföra energibesparingar på 
upp emot 30 procent, under förutsättning att 
allting fungerar optimalt. Vi har precis avslu-
tat en två-årig testkörning på Brigadgatan 22. 
Resultaten har varit så bra att vi planerar att 
fortsätta med satsningen på den här typen av 
styrsystem, säger Johan Elwing. 

Olika strategier för belysning

Utomhusbelysningar byts ut


