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Ett välbesökt årsmöte
Livgrenadjärföreningens
årsmöte 2019 genomfördes på
sedvanligt sätt på Livgrenadjärmässen.
Det blev ett möte i trevlig
stämning.
Ordförande Håkan Schweitz var frånvarande
pga sjukdom, så Lage Svensson fick greppa
klubban. Han gjorde det med bravur, för det
formella mötet var klart efter 34 minuter.
Då hade femton punkter i föredragningslistan klarats av - alla utan några synpunkter
eller invändningar.

Årsberättelsen redovisade en bra förening
Föreningen har haft en hel del aktiviteter som
uppskattats av medlemmarna, bland annat tre
Garnisonsluncher som genomförts av föreningen. Aktiviteten har nu döpts om till Grenadjärluncher och arrangeras i samverkan med
Garnisonsluncherna, men med skillnaden att
Livgrenadjärerna intar sin gemensamma lunch
kl 13.00, alltså en timme efter de övriga måltidsgästerna som börjar äta kl 12.00.

Omfattande förrådsarbete
Bo Petersson har utfört ett berömvärt arbete i
föreningens förråd i Kanslihusets källare där
han bl a har inventerat och arkiverat föreningens äldre uniformer, litteratur, profilartiklar m m. Delar av styrelsen har också bidragit
till att ”isolera” våra samlingar från damm

och föroreningar under Livgrenadjärmässens
ombyggnation.

Tidningar, medlemmar och pengar
Livgrenadjärföreningen har under 2018 producerat och distribuerat fyra nummer av Östgötagrenadjären; två tryckta utgåvor samt två
webb-versioner. Den omfattningen gäller
även för 2019.
Medlemsregistret har under 2018 genomarbetats och uppdaterats av Hans-Eric ’HET’
Johansson. Vid utgången av 2018 hade vi 357
registrerade medlemmar, varav 92 är s k ”ständiga” medlemmar som är befriade från årsavgift. Vi bör dock nämna att många av dessa
ändå stödjer föreningen med enskilda penninggåvor.

Underskott 2018 – men trygg ekonomi
2018 års ekonomiska utfall visar ett underskott på drygt 26 000 kronor, delvis beroende
på kostnadskrävande inköp av 100 ex av den
nya slipsen, som är en minimiupplaga, samt
en ny datorskrivare.
Men vi står på trygg grund, för utöver
årsavgifter har föreningen under 2018 fått
cirka 17 000 kronor i gåvor samt drygt 4 800
kronor som intäkter av försäljning av slipsar
och övriga profilprodukter. En viktig del i den
ekonomiska balansen är att vi har ”säljbra tillgångar” (slipsar, böcker, övriga profilprodukter med mera till ett beräknat värde av cirka
45 000 kronor - men det är ju bundet kapital

så länge prylarna ligger i förrådet. Så gör dina
beställningar för både din och Livgrenadjärföreningens skull!

Revision, ansvarsfrihet & adjungering
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret och den föreslagna
inkomst- och utgiftsstaten för kommande år
2019 godkändes.
Till redaktionskommitté för ÖG utsågs
Håkan Schweitz, Lage Svensson, Bo Petersson,
Hans-Eric Johansson och Göran Lindqvist.

Styrelse med mera för 2019
Styrelsen består nu av nio personer. Detta
pga att det är praktiskt att ”parallellköra” den
nya funktionären Ola Nilsson som ska ta över
medlems- och ekonomihanteringen då HET
lämnar sitt uppdrag vid nästa årsmöte. Så
vi hälsar Ola hjärtligt välkommen i teamet!
Ingvar Alwin omvaldes till uppdraget som
revisor med Göran Egefalk som suppleant.
Valberedninge kommer fortsättningsvis
att bestå av Carlerik Malm och Leif Linder.

Filmvisning och smörgåstårta
Föreningen bjöd på mat och Bo Petersson visade
tre filmer ur föreningens digra arkiv, bl a en
som roade de flesta; en rekryteringsfilm från
1920-talet som skulle locka unga män att bli
officerare. Det var andra tider då...
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Redaktör’n har ordet:

Det är ’mycket’ nu
Jag har nu jobbat med att producera
tidningen ÖSTGÖTAGRENADJÄREN
ända sedan julnumret år 2000. Det har
varit ett roligt och viktigt uppdrag att få
vara en aktiv part i arbetet med att bevara
Livgrenadjärregementets stolta historia.
Detta uppdrag är både viktigt,
stimulerande och roligt, så jag kommer
att fortsätta så länge jag orkar och Livgrenadjärföreningens ledning vill.
Det här digitala numret är den 52:a
tidningen sedan min start som redaktör
& producent. Under en tid hette den
ÖSTGÖTAGRENADJÄREN/
/SVEAARTILLERISTEN. Detta var
under åren 2005 till 2013 då vi medverkade till att kamraterna i Svea Artilleriförening kunde fortsätta att ge ut en
tidning.
Tiden flyger... Nästan i överljudsfart.
Ibland undrar jag vem som ska efterträda
mig när det börjar bli dags att lämna
det här uppdraget? Men än är det inte
läge. Inte ens i närheten. Visserligen är
jag egentligen inte Livgrenadjär, men jag
känner mig som en sådan - inte minst
efter många år inom Östgöta Hemvärn
där jag stolt burit märket med de båda
granaterna på min vänstra uniforms-

axel som ett tecken på att jag var en av
de många som har uppdraget att föra
Livgrenadjärregementets stolta traditioner
vidare in i både nutid och framtid.
Mitt regemente var dock inte I 4,
utan Göta Pansarlivgarde (P 1) i Enköping. Där fick jag min befälsutbildning
och den handlade om Stridsvagn 101 - i
vardagslag kallad Centurion. 52 ton stål.
En 36-liters Rolls Royce V12:a på 650
hk. 10,5 cm gyrostabiliserad kanon och
mängder av imponerande stridskraft åtminstone med dåtidens mått. Jag skulle
lätt kunna fylla en hel tidning med alla
minnen från den tiden. Inte minst om
vår skolchef Håkan Waernulf - sedermera
general och Pansarinspektör.
För några månader sedan fick jag
ett infall; hur var det med honom? Levde
han fortfarande? Jag kollade via www.
ratsit.se och fann att det gjorde han. 83 år
gammal. Så jag satte mig vid tangentbordet och skrev ett långt brev som gick iväg
med ”snigelpost”, men jag räknade inte
med att få svar.
Efter tre dagar kom det ett handskrivet svar. På tre sidor. Det kallar jag
bibehållet ledarskap!
.			
Göran Lindqvist

Redaktör & producent:

10 juni 2019 är du välkommen att följa med på en studieresa
i spåren efter Livgrenadjärregementets lokala historia - det
unika arrangemang som beskrevs i ÖG:s julnummer 2018.
Vi börjar vid KUNGSBRO. Där kan
man känna historiens vingslag från
stenålder till nutid. Få en inblick
i hur en av Vasaättens ädlingar i
galenskap och dryckenskap framlevde delar av sitt liv och kanske ana
kvinnors jämmer från ”Gråtedalen”.
Vid KUNGS NORRBY tar Torbjörn Tillman befälet och berättar
om det tidigare slottet och tar oss
därefter med till Juteberget där vi
får möjlighet att känna lite av det
som 200 Livgrenadjärer fick uppleva
strax efter nyåret 1568 när danskarna stormade höjden vid Ulfshem

- den som numera kallas Juteberget.
Vi äter sedan lunch på Göta Hotell.
Vid ”DROTTNINGGATAN” tar
Lage Svensson hand om oss och förmedlar på sitt kunniga sätt dåtidens
liv som indelta knektar - för det var
det de var, alla de som levde i de
många torpen längs vägen som så
småningom fick det stiliga namnet.

SAKNAS:
En drivande
kraft!
Kanske just DU skulle kunna
tänka dig att ta hand om några
PUB-kvällar
på Livgrenadjärmässen?
Hör då av dig till Lage Svensson
lage.s@hotmail.se

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 foton 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

Vi träffas på Biltemas parkering
kl 09.00 och samåker därifrån
ToR med våra bilar.
Anmälan till Hans-Erik Johansson, 0706 94 62 43 eller haerjo@
spray.se senast 2019-06-04

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

Pryd dig med den nya
Livgrenadjärslipsen!
Från ord till handling - typiskt för
Livgrenadjärer.
I 2017 års julnummer av Östgötagrenadjären kunde du, på sista omslagssidan, läsa
en notis om slipsen samt se ett foto av den
”prototyp” som vi hade fått från tillverkaren.
Nu kan du köpa den fina sidenslipsen
- nu i ett mönster och en färgsättning som
både signalerar LIVGRENADJÄR och passar
till alla typer av klädsel och vid nästan alla
tillfällen.

Det finns ett tydligt villkor.
Styrelsen har också, i full enighet, beslutat
att slipsen endast för köpas av fullvärdiga
medlemmar i Livgrenadjärföreningen.
Med ”fullvärdig” menas då den som har
ett ständigt medlemskap eller den som vid
beställningstillfället har betalat sin årliga
medlemsavgift.

Om du bor i
Linköping hämtar
du slipsen hos
Bo (adress:
Fotstigen 1,
Linköping).
I annat fall
skickas den
med post.
Frakt och
emballage
tillkommer
då.
Betalning
görs sedan
till föreningens postgirokonto
133731-0.

SÄKRA DIN SLIPS – BESTÄLL I DAG!
Vi har just nu ca 70 slipsar kvar. Så vill du
också ha en för att både kunna visa din tillhörighet och samtidigt ”piffa upp” din garderob, så beställ din Livgrenajärslips i dag!
Priset på denna unika kvalitetsslips är
400 kronor. Du beställer hos
Bo Petersson, boax.petersson@gmail.com
eller 013-15 31 18.

TIPSA OM VAD
DU VILL!

VI SÖKER EN
WEBBMASTER!

Har du bra idéer för medlemsaktiviteter så sitt inte tyst!
Berätta för styrelsen så kanske
dina tankar blir verklighet.

Är du duktig på htmlproduktion och kan tänka
dig att hjälpa föreningen
med lite uppdateringar av vår
webbplats?

Har du inga förslag just nu
så sätt igång dina kreativa
processer. Kanske det blir just
dina förslag som styrelsen
nappar på och genomför.

Hör då av dig
till ÖG-redaktören på
gli@massmedia.se
eller 0708 436 346

Nu äter vi
GRENADJÄRLUNCH
Livgrenadjärföreningen
bestämde enhälligt
att benämningen
Garnisonslunch utgår, pga
mycket dåligt deltagande i
luncherna.
Vid ett tillfälle var vi tre
”I-fyringar”!
T 1 och A 1 samlar vid sina luncher
20-30 medlemmar med inbjudna
gäster och hustrur eller motsvarande.
Möjligen kan det ifrågasättas om vi i
styrelsen handlat självsvåldigt vid
ombenämningen, men vi såg en
möjlighet till större deltagande!
Med Anna har överenskommits, att
tidpunkterna för Grenadjärluncherna
samordnas tidsmässigt med T 1:s och
A 1:s motsvarigheter, med den
tidsskillnaden att de äter kl 1200 och vi
kl 1300, med samling kl 1200!
Det är fullt tillåtet att delta i de andras
luncher, om det är något intressant som
framförs.

GRENADJÄRLUNCHER
28 mars (alla förband)
25 april
23 maj
Anmälan senast 3 dagar före
till Claes-Henric Löfgren
chlofgren@hotmail.com
Ange ditt namn samt att anmälan gäller
Grenadjärlunch + aktuellt datum.
Du kan även göra din anmälan
per telefon 070 385 34 63

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 2019-2020
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:

0703 85 34 63
chlofgren@hotmail.com

Kassör:

Hans-Erik T Johansson

Telefon
e-post:

0706 94 62 43
haerjo@spray.se

Klubbmästare: Lage Svensson

Telefon:
e-post:

0733 87 37 89
lage.s@hotmail.se

ÖG-redaktör: Göran Lindqvist

Telefon:
e-post:

Arkivarie:

0708 436 346
gli@massmedia.se

Bo Petersson

Telefon:
e-post:

013-15 31 18
boax.petersson@gmail.com

Ledamot:

Håkan Karlsson

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

Ledamot:

Telefon:
e-post:

Ledamot:

Telefon:
e-post:

Profilprodukter
CD med Östgöta Hv-musikkår
50:Fällkniv (se bild ovan)
100:Livgrenadjärslips (nya sidenmodellen) 400:Slipshållare
50:Kniv (typ Mora - se bild ovan)
50:Kavajnål
20:Telegramblankett
10:Tygmärke ”Livgrenadjär”
10:-

Erik Lindberg

0730 84 38 38
aoeklindberg@hotmail.com

Ola Nilsson

0703 02 61 08
ola.nilsson52@gmail.com
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Uniformskavalkaden återuppstår!
Detta är ett besked som glädjer många, men det är fortfarande
ett antal vackra uniformer som inte har någon bärare.
Är DU intresserad? Hör då av dig till Kn Lennart ”Länken” Andersson
lennart.j.andersson@mil.se

Foto: Göran Lindqvist

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.
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