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ÖSTGÖTA-
GRENADJÄREN

Ny ledning
Livgrenadjärföreningens årsmöte genomfördes på 
Livgrenadjärmässen 15 februari 2016 med totalt 
sexton medlemmar.

Under mötet redovisades verksamheten under 2015 och avgående 
styrelse beviljades ansvarsfrihet. 
 Föreningens framtid diskuterades eftersom tillflödet av nya med-
lemmar är litet. 
 Fastställdes att tidning och verksamhet måste inrikta sig mera mot 
Hemvärnets personal vilka bör utgöra en möjlig rekryteringsgrund. 
För att få fler skribenter i tidningen behöver anvisningar tydliggöras 
i tidningen för hur artiklar bör utformas och dialogiseras över tiden 
med tidningsredaktionen. 

Vidare bör möjligheten att inrikta rekrytering och distribution av 
tryckta tidningar till Hemvärnet för att väcka dessas intresse utvecklas.

Avgående ordförande Göran B:son Uller liksom ledamöterna Tommy 
Hogner och Per-Erik Johansson avtackades. 
 Nya i styrelsen invaldes Håkan Schweitz som ordförande och som 
ledamot Erik Lindberg.

Text & foto från årsmötet: Lage SvenssonInnan årsmötesförhandlingarna intogs lätt förtäring under trivsamma former.

Göran B:son Uller ledde årsmötesförhandlinarna och Claes-Henric Löfgren förde 
protokoll.

En trogen, intresserad och aktiv skara medlemmar ur Livgrenadjärföreningen.

Ett glädjande inslag och ett 
tydligt tecken på föreningens 
uppgift att bevara traditioner 
var att en gammal skylt hade 
kommit fram ur arkiv-
gömmorna!

Livgrenadjärföreningens nye 
ordförande: Håkan Schweitz.

En utförlig presentation kommer 
i Östgötagrenadjärens 

sommarnummer.



FÖRÄNDRINGSTIDER
  

Nytt år. Nya uppgifter att lösa. Nya hinder 
att forcera... 
 Runt omkring oss pågår försvarsdebat-
ten på ett nytt sätt. Med ny intensitet som 
är sprungen ur det faktum att omvärlden 
inte alls stämmer med bilden av den eviga 
fred som många politiker tycktes ta på allvar 
i samma stund som muren genom Berlin 
raserades.
 Allt fler ropar högt efter ökade försvars-
anslag. Försvarsmakten kämpar med nya 
infallsvinklar och samövar med förband från 
många olika nationer som delar vårt intresse 
för ett Skandiavien som förmår skydda sig 
i händelse av ofred. Till och med NATO 
har blivit ett alltmer ”rumsrent” ämne att 

Redaktör’n har ordet:

SKRIV FÖR 
ÖSTGÖTAGRENADJÄREN!

Bland våra medlemmar finns det troli-
gen många som har underbara minnen 
från sin tid vid det stolta Livgrenadjär-
regementet. Du som läser detta just nu 
är kanske en?
 
Så fatta pennan eller lägg fingrarna på ditt 
tangentbord och låt dina härliga minnen 
flöda! 
 Du behöver inte vara rädd för att vara 
amatör. Tidningen har en redaktion som 
lovar att ta hand om ditt material och pre-
parera det för publicering. Det viktiga är 
alltså varken vad eller hur du skriver ner 
det du vill att vi ska kunna läsa om i kom-
mande nummer. Det kan vara allt från 
långa berättelser till korta, roliga notiser.
 Har du gamla bilder så skicka gärna 
med dem. Vi lovar att du får dem i retur i 
oskadat skick.
 Om du har roliga bilder men inte vill 
skriva text, så låna oss bilderna och enkla 
noteringar om vad de föreställer. 

Redaktionskommittén

Det finns tusentals människor med 
relationer till I 4 utanför våra led. 
Vi måste nå dem och försöka få in 

dem som nya medlemmar. 

VÄL MÖTT!

PUB-kvällarna
har kommit för att 

stanna!
En frekvent aktivitet som har

blivit alltmer populär är 
våra PUB-kvällar på
Livgrenadjärmässen.

Alltid minst en gång varje månad
och alltid klockan 1800. 

Inget krav på föranmälan.
Inget krav på klädsel.

Bara trivsam gemenskap 
kring ett glas gott öl.

Ofta bjuds vi på 
spännande föredrag.

Nästa PUB-kväll:

 14 april
Vi behöver flera föredragshållare!

Har kanske du också något
att berätta om?

Kontaka då vår klubb-
mästare Lage Svensson.

Du når honom på
lage.p.svensson@gmail.com

eller 073-387 37 89

diskutera i media, i bloggar och i de många 
försvarsorienterade Facebook-grupper som 
snabbt växer i antal.
 Återinförande av obligatorisk värnplikt 
är ett hett ämne. Varför inte slå två flugor 
i en smäll: Stärka Sveriges försvarsförmåga 
och få unga människor att lära sig ta eget 
ansvar, att följa givna order utan att kvirra 
och att få uppleva att det faktiskt är nyt-
tigt att lära sig leva och arbeta tillsammans 
med andra människor - under hård press, 
dessutom. Nu ska ju även det civila försva-
ret rekonstrueras, så det lär bli gott om till-
fällen att dela med sig av sin tid.

Göran Lindqvist

UTFLYKT TILL 
NORRKÖPING

19 maj ordnas en utflykt vars 
mål är att lära oss mer om 
Norrköpings historia som 

industristad.
Vår guide på den turen är 

Lars Eliasson.
Samling vid Garnisonsmuséet 
klockan 0900 för samresa ToR 

Norrköping. Enkel lunch är 
planerad under guidningen.



Det som inte syns och hörs, det finns inte!

Javisst! Men det gör aldrig en Liv-
grenadjär när det gäller att med-
verka i Livgrenadjärföreningens 
verksamhet. Som att tycka till 
om det vi gör för våra medlemmar 
(alltså för just DIG), hur vi fyller 
vår tidning Östgötagrenadjären 
med innehåll. Och så vidare.

Alla dina funderingar om sådant 
som förbättrar, förändrar och för-
nyar vill vi att du inte tiger det 
minsta om.

Hör av dig till oss. Kontaktupp-
gifterna finns  på sista sidan.     

Rubriken berättar om en bevisad 
sanning. Men det fattas en alternativ 
version: 
Det som inte kan komma att synas och 
höras det har kanske aldrig funnits.

För oss i Livgrenadjärföreningen är 
det ett gemensamt uppdrag att bidra 
till att historien inte dör. Vi måste 
prata, skriva, berätta och visa så 
mycket var och en kan för att hålla 
Livgrenadjärernas historia levande.
Många gör det. Dessutom bra. Ett 
utmärkt inslag i detta har varit Garni-
sonsmuséets uniformskavalkad. ”Löfvet” 
(Övlt Claes-Henric Löfgren) har kämpat 
i flera decennier och hans mannar har 

gladeligen tagit på sig uniformerna för 
uppvisning. Men efterhand har ”skå-
disarna” fallit ifrån och verksamhe-
ten har sakta krympt.
 
Men nu signalerar 

”Löfvet” att det är 
nya tongångar som 
ljuder i kulisserna: 
 — Vi har säkerställt att 
föreningen kan behålla 
uniformerna och den 
övriga materielen och 
nu kommer det nya 
som gärna vill ingå i 
uppvisningsgruppen.
 

Uppvisningsgruppen samlad på Almnäs inför en 
östgötsk hemvärnshögvakt i början av 2000-talet

En sorglig kväll på 
Garnisonsmuseet
28 februari 2016 var det dags för års-
möte i Föreningen Garnisonsmuseet och 
Östergötlands Försvar. 
 
Detta blev det absolut sista årsmötet - och 
det sista mötet över huvud taget. Nu har 
föreningen lämnat museet för alltid.

Sedan mer än ett år hade dessa kämpar 
erbjudit sig att fortsätta förvalta verksamhe-
ten under den övergångsperiod som blir ett 
faktum under tiden fram till att museet flyt-
tas till ny plats. Men Linköpings kommun 
ville, märkligt nog, inte nyttja detta erbju-
dande. Följdaktligen stängde Garnisons-
museet därmed denna kväll.

Detta uppbrott hade lockat fler deltagare 
än vanligt och mötet präglades naturligtvis 
av en tydligt dyster stämning. Vad annat 
kunde förväntats..? Det finns inget referat 
från förhandlingarna, men bilderna får tala 
för sig själva.

Övlt Claes-Henric Löfgren, kvällen till ära iförd 
Uniform m/86.

Dagen uppmärksammades särskilt genom  skott 
med svartkrut utanför museet.

Visste du att det finns en Face-
book-grupp som heter I4/Fo41 - 
Kungl Livgrenadjärregementet?

Gå med där och berätta om 
dina minnen. Då hjälper du 

föreningen att rekrytera genom 
få regementet att synas
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Vid användande av artiklar och/eller 
bilder ur tidningen ska källan anges.

Livgrenadjärföreningen, medlemsavgift:
200 kronor per år. 
Fyra nummer av Östgötagrenadjären 
ingår. Betalas till postgirokonto 
13 37 31-0 senast siste mars.

Stöd tidningsfonden! 
Sätt i din gåva på PG-kontot ovan. 
Skriv Tidningsfonden samt ditt namn.

ÖSTGÖTA-
GRENADJÄREN

GLÖM INTE ATT 
Livgrenadjärföreningens 

årsavgift (200 kronor)
ska betalas till 

PG 13 37 31-0 
senast 31 mars.  

Har du inte meddelat 
din e-postadress eller 

bytt till en ny, så hör av 
dig till sekreteraren: 
garnisons.museet@

telia.com

Livgrenadjärföreningens 
styrelse 2016-2017

Ordförande: Håkan Schweitz
Telefon: 0708 57 83 74
e-post: hakan44@telia.com

V Ordförande: Lage Svensson
Telefon: 0733 87 37 89
e-post: lage.s@hotmail.se

Sekreterare: Claes-Henric Löfgren
Telefon: 0703 85 34 63
e-post:        garnisons.museet@telia.com

Kassör: Hans-Erik T Johansson                            
Telefon 0706 94 62 43
e-post:  haerjo@spray.se

Klubbmästare: Lage Svensson
Telefon: 0733 87 37 89
e-post: lage.p.svensson@gmail.com

ÖG-redaktör: Göran Lindqvist
Telefon: 0708 436 346
e-post:   gli@massmedia.se

Arkivarie: Bo Petersson
Telefon: 013-15 31 18
e-post: bo.petersson@liu.se

Ledamot: Erik Lindberg
Telefon: 0730 84 38 38
e-post:   aoeklindberg@hotmail.com
 
Redaktionskommitté, ÖG: 
Göran Lindqvist, Håkan Schweitz, 
Lage Svensson, HET Johansson, 
Bo Petersson.

FLYTTAT & 
KLART!
Under hösten ägnade Bo Petersson 
massor av tid och kraft åt att inventera, 
sortera och organisera Livgrenadjär-
föreningens arkiv i Garnisonsmuseet.

Flyttlasset gick 2 december
En småruggig förmiddag samlades Bo Pet-
tersson, Håkan Karlsson och Göran Lind-
qvist - den senare medförande sin bilsläp-
vagn. Syftet var att flytta ett antal hundra 
kilo arkivmaterial i form av papper, diverse 
prylar samt ett gediget plåtskåp från muse-
ets vind till I4 Kanslihus källare. 
 Det gick som på räls och nu har fören-
ingen allt material på en plats där vi har 
säkrat att ingen låser oss ute - och dess-
utom på en plats som är både varm, torr 
och praktisk.

För många profilprodukter i lager
Föreningen har gott om det som vanligen 
kallas ”medlemsartiklar” i lager, allt från 
pins, slipshållare och slipsar till knivar av 
hög kvalitet. 
 Så köp en kniv och visa att du är en 
sann Livgrenadjär. Beställ hos sekreteraren. 
Då hjälper du oss att omvandla lagerproduk-
ter till pengar - de som vi nu behöver så väl.

Du behöver en bra 
Livgrenadjärkniv!

Det finns en Facebook-grupp som heter 
I4/Fo41 - Kungl Livgrenadjärregementet?

Gå med där och var aktiv. Då hjälper du 
oss att synligggöra regementet – och att 
föreningen finns – och är öppen för alla.

    nya tider

  nya media

nya metoder


