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ÖSTGÖTA-
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Årsmötet 2018
Positivt och effektivt!
Vi som fanns på plats upplevde nog det mest 
positiva årsmöte sedan lång tid. Engagerade 
medlemmar och glad stämning under ett väl 
genomfört årsmöte på 26 minuter!
 Som det numera är, var antalet deltagare 
inte särskilt stort med tanke på antalet med-
lemmar - men det är ju så alla föreningar har 
det numera; årsmöten lockar inte.

Väl förberett. Väl genomfört.
Årsmötet gick inte bara snabbt. Det innehöll 
många synnerligen positiva budskap också, 
till exempel att vi nu har hela 383 medlem-
mar varav 103 är s k ”ständiga medlemmar” 
som alltså en gång i tiden har betalat en större 
engångssumma och inte har något krav på årlig 
avgift. Många av dessa är våra äldsta kamra-
ter och många gör föreningen väl genom att 
skicka en ekonomisk gåva via vårt postgiro.
 Ett skönt besked är att föreningens tidi-
gare ekonomiska bakslag är förbi och att vi 
nu har ett gediget grepp om våra tillgångar 
och utgifter.

Ett år med många aktiviteter.
Styrelsen redogjorde i sin årsberättelse för tio 
punkter som alla redovisade bra verksamhet 

- allt frånPUB-aftnar, studiebesök, Garni-
sonsluncher, besök hos Livgrenadjärklubben i 
Stockholm, fortsatt gallring och uppdatering 
i våra förråd & arkiv, digitalisering av fören-
ingens många äldre filmer - och inte minst 
vårt besök för att vandra i våra fäders spår på 
Malmen. Detta gjordes under ledning av Lage 
Svensson under sensommaren - ett sätt att 
uppmärksamma föreningens 80-årsjubileum.

Utnämningar till trogna kämpar!
Carlerik Malm, Erik Lindberg och Göran 
Egefalk har under året utnämnts till Heders-
grenadjärer av Idéella Mässföreningen. 
 Östgötagrenadjären gratulerar!

Åter i ”trygga spåret”.
En viktig informationspunkt var att vi under 
2017 fick ett resultat som följde vår budget. Det 
blev ett litet underskott på ett par tusen kronor, 
vilket låg helt inom de satta budgetramarna.
 Den framlagda budgeten för 2018-2019 
godkändes av årsmötet. Den innebär ett något 
ökande underskott beroende på de ökade 
portokostnaderna för ÖG-distributionen samt 
behovet av att köpa in en ny skrivare - totalt 
ca tiotusen kronor.

15 februari genomfördes Livgrenadjärföreningens årsmöte  på Livgrenadjärmässen.

Val av funktionärer för 2018-2019.
Årsmötet följde helt det förslag som framlagts 
av Valberedningen. Det innebär att samtliga 
i den föregående styrelsen blir kvar ytterli-
gare ett år i sina respektive uppdrag - dock 
med en ny periodicitet. För att undvika att 
alla ledamöter och funktionärer byts ut vid 
ett årsmöte föreslog valberedningen att vissa 
skulle väljas på två år och andra på ett år. Du 
hittar styrelselistan på sidan 4 i denna ÖG.
 Ingwar Alwin och Göran Egefalk valdes 
till revisor resp. revisorsuppleant.
 Till valberedning omvaldes Carlerik Malm 
och Leif Linder.

Mycket god ordning i föreningsarkivet!
Bo Petersson har under året ägnat otroligt 
mycket tid och kraft åt vårt arkiv och dess 
innehåll. Mer om det på annan plats i ÖG.

Text & foto:
Göran Lindqvist

Ordförande Håkan Schweitz -
 lugn och proffsigt effektiv 
 – som vanligt.



HAR DU FULL KOLL?
Livgrenadjärmässen är en plats som rymmer 
mängder av minnen, traditioner och spän-
nande unika föremål. En plats som ger oss 
i Livgrenadjärföreningen många möjlighe-
ter i vårt uppdrag som går ut på att förvalta 
och föra vidare regementets stolta historia.

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

 PUB-kvällar

Vi saknar en drivande kraft...
Kanske just DU skulle kunna 
tänka dig att ta hand om detta 

arrangemang under en 
begränsad tid?

Hör då av dig till Lage Svensson
lage.s@hotmail.se

Ett intressant föredrag om STASI

 Kanske just du aldrig har varit där... I 
så fall har du missat mycket av Kungl Liv-
grenadjärregementets stolta historia. För-
utom att du inte har käkat Mässens goda 
mat. Så gör ett besök. Kanske för att prova 
en läcker lunch. 

29 januari handlade det om ”Kalla 
Kriget” på Livgrenadjärmässen.
 Officerssällskapet Östergötland 
och Försvarsutbildarna arrangerade 
en unik föreläsning.

Ryttarsalen var fullsatt när 
Anders Törnvall drog igång 
inför 45 åhörare.
 Han är professor emeritus i 
interkulturell kommunikation 
vid Mälardalens Universitet, och 
har motsvarande befattningar 
även vid LiU och andra utbild-
ningsinstitut. Ryktet säger att 
han är den som kan mest om STASI - och 
det framgick tydligt när han satte igång.
 Anders gav oss många unika och spän-
nande återblickar från det Kalla Krigets 
dagar. Berättelser om kopplingen mellan 
STASI och sovjetiska KGB och om hur 
Sverige tog emot gäster från DDR och gav 
dem framträdande positioner inom hög-
skolevärlden, Svenska Kyrkan och andra 
organisationer där de kunde verka tämli-
gen fritt - då som ”observatörer” med full 
tillgång till information som de levererade 
hem till STASI. En av de ferämsta DDR-
spionerna; professor Herman Kant, föreläste 
på LiU under 80-talet. Han blev senare 

känd under namnet ”Meister”. Den stora 
publiken trodde inte att de hörde rätt...
 Inte blev det bättre när Anders fortsatte. 
STASI hade omkring tusen medarbetare, 
de flesta utbildade vid Juristhögskolan i 

Potsdam. Där fick de en full-
ständigt total utbildning om 
Sverige och hur vi tänkte och 
verkade. Ett antal namngivna 
spioner verkade t ex vid LiU, 
och på SAAB och de bodde på 
Hotell Stångå. I Norrköping 
fanns det en östtysk djurparks-
expert anställd för att utveckla 
Kolmården. Det förekom också 

att kvinnliga STASI-agenter gifte sig med 
svenska officerare.
 En annan koppling till DDR-spionaget 
var då Anna-Greta Leijon skulle kidnappas. 
Det var en handling som påstås ha orga-
niserats av den tyska terrrorgruppen RAF 

- då på uppdrag av STASI.
 Vi fick också veta var vissa av de legen-
dariska STASI-spionerna befann sig numera. 
En av de mest berömda kör taxi i Berlin.
 Kvällen gav en mycket intressant åter-
blick Publikens applåder slutade inte i bråd-
rasket...

Göran Lindqvist

DU HAR VÄL SETT FILMEN?
http://livgrenadjarmassen.se/om/



Många spännande tillbakablickar!
Kungl Livgrenadjärregementet har en både 
lång och spännande historia. Den kommer 
vi att uppmärksamma på ett framträdande 
sätt i de tryckta numren av vår tidning.
 Det blir många intressanta återblickar 
på särskilt intressanta och historieanknutna 
artiklar som vi letar fram ur vårt välorga-
niserade ÖG-arkiv från svunna tider.

Lage & Bosse har letat och funnit
I Livgrenadjärföreningens styrelse finns det 
gott om kunskap om sådant som hände förr.  
 De som nu kommer att ägna tid åt att 
leta fram särskilt historiskt intressanta artik-
lar är Lage Svensson och Bo Petersson. Det 
finns redan gott om bra material, och det 
kommer att bli en viktig del av innehållet i 
de framtida tryckta versionerna av Östgöta-
grenadjären. Minst en omfattande artikel i 
varje nummer - kanske även ett utökat antal 
sidor. De kostar visserligen, men styrelsen 
är enig om att det som är viktigast är att 
vi hämtar upp och förmedlar mer sådant 
som ökar medlemmarnas kunskaper om 
regementets långa och stolta historia.

Redaktören Göran fotograferar
Många av de utvalda artiklarna handlar om 
särskilt spännande föremål, bland annat i de 
samlingar som finns på Livgrenadjärmässen.
 Vi kommer att producera helt nya foton, 

N Y T T  PÅ  G Å N G  I  Ö S TG Ö TAG R E N A D J Ä R E N

   Back to the roots!
men återanvända delar av texter som hämtas 
ur ÖG-nummer från förr - i vissa fall 60-80 
år bakåt i tiden. Men de bilder som finns i 
de gamla tidningarna är så grovt rastrerade 
och i dålig tryckkvalitet att de inte håller 
att scannaför återanvändning. Men där har 
ÖG-redaktören Göran åtagit sig att ta nya 
foton.

Redan klart för ett stort antal artiklar
I samband med årsmötet i februari 2018 
gjorde vi en rekognoseringstur genom Liv-
grenadjärmässen och hittade ett antal före-
mål som finns mycket utförligt beskrivna 
i ÖG från förr.
 Dessa texter kommer nu att scannas till 
moderna textdatafiler och sedan redigeras 
så att de passar in på de tidningsytor vi har 
till vårt förfogande. Vissa artiklar är särskilt 
spännande och/eller intressanta - så pass 
att vi ogärna vill korta dem. Alltså kan det 
bli aktuellt att utöka antalet sidor i några 
av de kommande tryckta tidningarna. Det 
kostar visserligen lite extra, men dels anser 
föreningsstyrelsen att vi har råd med det, 
dels är den överens om att vårt huvudsak-
liga uppdrag som traditionsbevarare är att 
återberätta särskilt viktiga, spännande eller 
roliga delar av regementets långa historia.

Göran Lindqvist

Digitaltekniken ger 
dig unika möjligheter.

I de omfattande samlingarna i det forna 
Garnisonsmuséet fanns det mängder av 
VHS-kassetter som innehöll äldre filmer 
som hade överförts från kinefilmstekniken. 
 Men vem kan spela upp en VHS-kasset i 
våra dagar? Inte många - och definitivt inte 
våra yngsta medlemmar, de som har störst 
utbyte av att få se hur det var på regemen-
tet förr.
 Föreningens styrelse har till och från 
funderat på hur vi skulle kunna lösa det pro-
blemet. Visst skulle vi ju kunna omvandla 
och överföra filmerna till digitalformat, men 
sådant kostar mer pengar än vi skulle ha 
råd att lägga. Vi stod alltså kvar och stam-
pade på samma eländiga fläck.

Men så dök det upp en möjlighet: Bo Peters-
son kollade med Hanna Wihlborg på Lin-
köpings kommun om de kunde tänka sig 
att göra digitaliseringen till starkt rabatte-
rade kostnader. Bosse fick det mycket över-
raskande svaret: ”Vi gör det utan kostnad!”. 
Det finns nog anledning att fundera lite på 
om vår alltid snälle och vänlige arkivarie Bo 
faktiskt bidrog med sitt tydliga engagemang 
för regementets historia och sin behagliga 
personlighet i den förhandlingen.

Alltså har vi nu ett antal digitala filmer på 
CD. Skivor som vi kan kopiera och sälja.
 
Detta med att kopiera och vilka priser vi 
ska sätta på respektive filmer, är frågor som 
ännu inte är riktigt formaliserade, men 
ligger för behandling i närtid.
 
Så inom kort, kanske redan i ÖG:s som-
marnummer, finns det en förteckning över 
de filmer som nu kan ses via dator, deras 
titlar och speltider - då även tillsammans 
med priser, villkor och leveranstider.

Ett roligt sätt att beskriva framtiden!
En dag gick jag (ÖG-redaktören) förbi våning 2 i Kanslihuset. Kameran hängde på axeln, 
så  när jag passerade dörrarna som förr ledde in till de lokaler som hyrdes ut till ”civila” 
kontor, upptäckte jag en kul detalj: På dörrarnas insidor, synligt utåt i trapphuset, hade 
Livgrenadjärmässen monterat bilder av gamla kaserninteriörer - alltså för att ge en föra-
ning om det blivande hotellet där några rum ska vara helt utformade som gamla tiders 
logement och tvättrum. Verkligen fyndigt gjort!
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Livgrenadjärföreningen, medlemsavgift:
200 kronor per år. 
Fyra nummer av Östgötagrenadjären 
ingår. Betalas till plusgirokonto 
13 37 31-0 senast siste mars.

Stöd Östgötagrenadjären! 
Sätt i din gåva på PG-kontot ovan. 
Skriv GÅVA 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 vår kassör: 

haerjo@spray.se 

Livgrenadjärföreningens 
styrelse 2018-2019

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:         chlofgren@hotmail.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.s@hotmail.se

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

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.

VISA DIN 
LOJALITET & 
TILLHÖRIGHET!
Du som är medlem i Livgrenadjärför-
eningen 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!

Profilprodukter
CD med Östgöta Hv-musikkår 50:-
Fällkniv (se bild ovan) 100:-
Slips 50:-
Slipshållare 50:-
Kniv (typ Mora - se bild ovan) 50:-
Kavajnål 20:-
Telegramblankett 10:-
Tygmärke ”Livgrenadjär” 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 lagerpro-
dukter till pengar - de som vi behöver så väl.

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 – öppet för alla.

    nya tider

  nya media

nya metoder


