ÖSTGÖTAGRENADJÄREN
NUMMER 1 • 2017

Från årsmötet 16 februari 2017

När Livgrenadjärföreningens årsmöte genomfördes på Livgrenadjärmässen 2017-02-16 hade
18 medlemmar infunnit sig. Vi startade med
kaffe och kaka och trivsamt mingel i Biblioteket och sedan var det dags för det traditionella sammanträdet.
Ordförande Håkan Schweitz var frånvarande på grund av ett konsultuppdrag inom
FM, så årsmötet valde vice ordförande Lage
Svensson att, tillsammans med den ordinarie
sekreteraren Claes-Henric Löfgren, leda årsmötet. Till protokolljusterare valdes Mikael
Frisk.

inom Östgöta Hemvärn. Satsningen blev verkligt framgångsrik och antalet medlemmar i
Livgrenadjärföreningen är nu 370! Detta är
en naturlig uppföljning av att alla Hemvärnets
befäl och soldater är bärare av Livgrenadjärregementets stolta traditioner. Samtliga bär
de ett tygmärke med båda granaterna på sin
vänstra fältuniformsaxel.

Ett effektivt årsmöte
Slag vi möjligen rekord i kort genomförande?
Hur som helst så gick det undan.
Föreningens verksamhets- och ekonomiredovisning föredrogs och revisorerna föreslog
att årsmötet skulle ge den föregående styrelsen ansvarsfrihet samt godkänna de lämnade
rapporterna - vilket också skedde.
Det blev dags för val av ny styrelse. Åter
slog vi nytt rekord i snabbhet, för samtliga
omvaldes - från ordförande till revisorer och
valberedning.

Kreativa diskussioner
Fler deltagare än tidigare år
De närvarande medlemmarna fick diverse
sedvanlig information. Den riktigt glädjande
och inspirerande delen var Lages redogörelse
för den genomförda rekryteringsaktiviteterna

Det finns en del att ägna kraft åt under 2017,
bland annat att det är 80 år sedan Livgrenadjärföreningen bildades i april 1937. Frågan om
hur vi ska uppmärksamma detta på lämpligt
sätt ledde till ett förslag om att arrangera en
historisk vandring/visning och tillbakablick
på Malmen under våren 2017.

Belöning av förtjänstfulla insatser
Efter en motion från Eric von Boisman utdelades Livgrenadjärföreningens Förtjänstplakett
i silver till Mikael Frisk.
Motivationen var hans utmärkta insatser
med att införa gamla stolta traditioner vid
de middagar som genomförs med personal
under officersutbildning vid MSS
Kvarn. Målet är
att till dessa, årligen cirka 100 män
och kvinnor, lära
ut de fullständiga
grunderna för fullkomligt och aktningsvärt sätt att
vidmakthålla Livgrenadjärregementets värdiga traditioner.

Förankring & bevarande pågår
Östgötagrenadjären har i tidigare nummer
berättat om det pågående arbetet med att ge
de östgötska hemvärnsförbanden en tylig roll
i arbetet med att bevara Livgrenadjärregementets stolta traditioner.
Detta projekt har nu lett till att olika förslag
för att återta de gamla namnen har presenterats för både 1. och 2.Livgrenadjärbataljonen.
Målsättningen är att byta namn på alla kompanier genom en återtagning av Indelningsverkets gamla benämningar.
Parallellt pågår ett omfattande utrednings- och
förslagsarbete för att återinföra gamla kompanifanor i ny tappning eller nya versioner, samt
att utarbeta olika typer av identifieringsskyltar
till fordon och liknande. En av föreningens
medlemmar, den f d hemvärnssoldaten Lasse
Stenström, har ställt sina kreativa krafter till
projektets förfogande.
Mer info kommer i nästa nummer av
Östgötagrenadjären.
		
Text & foto:
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Göran Lindqvist

Redaktör’n har ordet:

FRAMTIDEN ÄR LJUS...
... åtminstone för Livgrenadjärföreningen.
Vår satsning på rekrytering av nya medlemmar blev nämligen en framgång! Vi är
just nu 370 som tillsammans bidrar på olika
sätt; vissa genom att betala medlemsavgiften. Andra genom nya engagemang som
kommer att ge oss ny motivation och styrka.
Men precis som vi har nämnt många
gånger kan vår framtid inte lösas enbart av
styrelsen. Alla medlemmar (alltså även DU)
måste hjälpas åt på olika sätt. Skriv artiklar
till vå tidning. Ge oss förslag till medlemsaktiviteter av olika slag - verksamheter där
vi otvunget kan stråla samman och trivas.
I det sammanhanget känns det angeläget att påminna om föreningens PUB-

SKRIV FÖR
ÖSTGÖTAGRENADJÄREN!

Bland våra medlemmar finns det troligen många som har underbara minnen
från sin tid vid det stolta Livgrenadjärregementet. 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 preparera det för publicering. Det viktiga är
alltså varken vad eller hur du skriver ner
det du vill att vi ska kunna läsa om i kommande 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

kvällar på den anrika, intressanta, alltmer
populära och synnerligen välskötta Livgrenadjärmässen.
Glöm heller inte att påverka din omgivning så att fler inser vilken viktig roll vår
anrika förening har för att bevara regemetnets stolthet och kunskaperna om hur den
militära närvaron i Linköping grundlade
stadens utveckling till vad den är.
Det är vi - alltså både du och alla våra
medlemmar - som har det viktiga uppdraget att både förvalta våra mäktiga och
stolta traditioner och göra dem kända och
behövda. Så gör din insats där du befinner
dig!

Göran Lindqvist

Kommande
PUB-kvällar
En gång i månaden klockan 1800.
Ingen föranmälan. Inget krav
på klädsel. Bara trivsam gemenskap kring ett glas gott öl.
Ofta spännande föredrag.

Aktuella datum:
15/3

Carl-Gustaf Pereswetoff-Morath
berättar om jakt i Afrika.

19/4

Ett aktuellt ämne angående
Försvarsmakten genom
Ideella mässföreningen

Välbesökt och
intressant PUB-kväll
Ämnet ”Vapentjänst och skjututbildning i
Försvarsmakten 2016” lockade 16 kamrater
till pubkvällen på Livgrenadjärmässen 16 november 2016.
Föredragshållare var Johan Ström och
Fredrik Jacobsson, båda från Stridsteknikavdelningen vid Markstridsskolan i Kvarn.
Johan ståtar för övrigt med titeln Arméns
vapenofficer.
Johan inledde med att presentera de krav
på snabbhet vid strid på kortare håll som
strid i bebyggelse medför. Kraven innebär
att uppnå ”tillräcklig verkan så snart som
möjligt”. Vid kompetensproven används
därför en ny typ av helfigur, där den gamla
graderingen från 1 till 10, där 10 innebär en
träff i magen, ersatts med en gradering från
A till D, utifrån den skada som vållas. Ett
A innebär en träff i bröstet eller i huvudet.
En träff i t.ex. ett ben ger nu ingen utdelning, eftersom motståndaren inte försatts

ur stridbart skick. Skillnaderna mellan
Ak5 och den nu aktuella Ak5 C framhölls: kortare pipa, plastmagasin och
rödpunktssikte.
Vidare nämndes att Ak 4 blivit aktuell
som skarpskyttevapen i version Ak4 D.
Fredrik förevisade sedan vapnen och deltagarna fick möjlighet att på egen hand
bekanta sig med dem.
Även versioner av den ryska Kalasjnikov och den amerikanska M16, som
fortfarande används i dessa krigsmakter,
fanns på plats för beskådande och handgriplig kontakt.
En mycket intressant och givande pubkväll tyckte deltagarna. Föredragshållarna avtackades av Magnus Runqvist
med var sin liten flaska essens till Mäs�sens prisade ”Major Hallenborgs snaps”.

Text & foto:

Bo Petersson

Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

”AURORA 17”: STÖRSTA ÖVNINGEN PÅ LÄNGE
För att bygga ett starkare försvar och
öka förmågan att möta ett angrepp
mot Sverige genomförs i september
nästa år försvarsmaktsövningen
”Aurora 17”.
För att träningen av Försvarsmaktens
förband ska bli så bra som möjligt
kommer även flera andra länder att
delta i övningen.
￼

Riksdagen har beslutat att försvaret ska
stärkas och att den operativa förmågan ska
öka. Krigsförbanden ska vara samövade och
stridskrafterna ska kunna verka tillsammans. Därför genomför Försvarsmakten
under september Aurora 17. Övningen är
en svensk nationell försvarsmaktsövning
där samtliga stridskrafter och fler än 19
000 män och kvinnor, varav en fjärdedel
från Hemvärnet, deltar.

Träna den svenska försvarsförmågan
Aurora 17 är den största nationella övningen
i sitt slag på mer än 20 år. Ett flertal myndigheter deltar och bidrar till en ökad svensk
totalförsvarsförmågan. Dessutom deltar
militära förband från andra länder.
– För att kunna genomföra en så bra
övning som möjligt och träna den svenska
försvarsförmågan mot en både tillräckligt
stor och kvalificerad motståndare har förband från andra länder bjudits in att delta i
Aurora 17. Det bygger både säkerhet tillsammans med andra och ökar den svenska operativa förmågan, säger generalmajor Bengt
Andersson, övningsledare för Aurora 17.

Ökad försvarsförmåga enskilt och
tillsammans med sju andra länder
Aurora 17 genomförs i luften, på marken och
till sjöss. Stora delar av Försvarsmaktens förband deltar och bidrar till det gemensamma
målet med övningen - att öka den samlade
förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.
— För bästa möjliga träning kommer
de svenska förbanden att öva enskilt, tillsammans med andra och, i vissa fall, mot
förband från Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Norge, Tyskland och USA, säger
Bengt Andersson.

Fortsatt och mer detaljerad planering
För att öka förutsättningarna för att Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd
kommer Aurora 17 även att omfatta värdlansstöd. Stödet kommer att övas med de
internationella förbanden.

– Nu väntar fortsatt och mer detaljerad
planering kring vad och hur förbanden ska
öva men också vilket värdlandsstöd vi ska
ge, säger Bengt Andersson.

Rickard Wissman
Hämtat från www.forsvarsmakten.se
2017-01-16

FAKTA
Under september genomförs Aurora
17. Övningen är en svensk nationell
försvarsmaktsövning där samtliga
stridskrafter och fler än 19 000 män
och kvinnor ur Försvarsmakten deltar.
För att kunna träna Försvarsmaktens
förband så bra som möjligt kommer
förband från Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Norge, Tyskland
och USA att delta i Aurora 17.
Det samlande internationella
deltagande uppskattas i dagsläget till
ca 1 000 soldater och sjömän.
Förbandstyper som planeras att delta
är infanteri, luftvärns- och
hemvärnsförband, stridsflyg,
attack- och transporthelikoptrar
samt örlogsfartyg.
Samtliga bidragande länderna är
inbjudna med stöd av regeringsbeslut.

VISA DIN
LOJALITET &
TILLHÖRIGHET!
Du som är medlem i Livgrenadjärföreningen är väl stolt över det? Då ska du
också visa att du är det genom att förse
dig med våra profilprodukter. Just nu
kan du handla till reapris!

Livgrenadjärföreningens
styrelse 2017-2018
Ordförande: Håkan Schweitz
Telefon:
e-post:

0708 57 83 74
hakan44@telia.com

V Ordförande: Lage Svensson

Telefon:
e-post:

0733 87 37 89
lage.s@hotmail.se

Sekreterare: Claes-Henric Löfgren

Telefon:
e-post:

Kassör:

Telefon
e-post:

0703 85 34 63
garnisons.museet@telia.com

Hans-Erik T Johansson
0706 94 62 43
haerjo@spray.se

Klubbmästare: Lage Svensson

Telefon:
e-post:

0733 87 37 89
lage.p.svensson@gmail.com

ÖG-redaktör: Göran Lindqvist

Telefon:
e-post:

Arkivarie:

0708 436 346
gli@massmedia.se

Bo Petersson

Telefon:
e-post:

013-15 31 18
bo.petersson@liu.se

Ledamot:

Håkan Karlsson

Telefon:
0734 44 61 27
e-post: hakan.p.karlsson@hotmail.com

Ledamot:

Telefon:
e-post:

Erik Lindberg

0730 84 38 38
aoeklindberg@hotmail.com

Redaktionskommitté, ÖG:

Profilprodukter
CD med Östgöta Hv-musikkår
Fällkniv (se bild ovan)
Slips
Slipshållare
Kniv (typ Mora - se bild ovan)
Kavajnål
Telegramblankett
Tygmärke ”Livgrenadjär”

50:100:50:50:50:20:10:10:-

Böcker & skrifter
”Olof Landelius drar i fält”
20:”Livgrenadjärbiografier”
50:”Livgrenadjärregementet, slutet”
50:”Samtal om Linköpings garnison”
50:”Livgrenadjären i krig, fångenskap” 100:Livgrenadjärregementet 1928-1961” 50:Rusthållsdivisionen 1791-1816”
100:Andra Livgrenadjärregementet”
100:-

Beställ hos arkivarien, Bo Petersson.
Då hjälper du oss att omvandla lagerprodukter till pengar - de som vi behöver så väl.

Göran Lindqvist, Håkan Schweitz,
Lage Svensson, HET Johansson,
Bo Petersson.
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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.
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