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Rekrytering med humor!
Ibland finns det anledning att både le och skratta. Som 
i det här fallet. Rikshemvärnsavdelningen har verkligen 
bjudit på sig när den här nya finurliga rekryteringskam-
panjen startade på FM-webben!

Den är ju inte baserad på urgamla traditionsenliga sätt 
att kommunicera, men den fungerar i praktiken. Håll 
med om att den är kul.



NU ÖVAR VI IGEN!
  

Så har vi klarat av ännu en sommar. 
 Vi kan säkert enas om att det var en av 
de märkligaste i mannaminne. Regn, regn 
och en del storm - åtminstone i Östergöt-
land.
 Sköna sommardagar brukar vanligen 
ge utrymme för inspiration som dyker upp 
vid ungefär samma tidpunkt som kräftorna 
ligger på bordet, men i år känns det tomt 
i fantasilagret. Det som kanske kan få oss 
att tända till är väl att Sverige äntligen har 
börjat tänka i försvarstermer. Även om det 
kommer att kräva många decennier för att 
återskapa en bråkdel av allt det vi har skrotat, 
så är det ändå ett tecken på att tongångarna 
i regeringskansliet har ändrat karaktär.

 Samtidigt som jag skriver detta kan jag 
följa den pågående brigadövningen i mel-
lansverige. Den första på mycket länge. 
Med ett syfte som välvilligt publiceras i alla 
mediakanaler: Att försvara Sverige mot ett 
väpnat anfall.
 Försvarsmakten skriver så här: ”Arméöv-
ning 2015 är en nationell övning i områ-
det runt Vättern under tiden 24 augusti - 
3 september. Övningens huvudsyfte är att 
öva det nationella försvaret och då främst 
förmågan för arméförbanden att agera och 
samverka som en brigad.”
 I övningen deltar drygt 4 000 personer 
från 23 förband. 

Göran Lindqvist

Redaktör’n har ordet:

Vi följde med Linköpings 
Guideklubb på deras 

upplevelsavandring med 
temat ”Militärstaden 

Linköping, 
1800-tal – nutid”.

Vi var några ur Livgrenadjärföreningen som 
nappade på guideklubbens annonsering och 
tillsammans blev vi femton deltagare vid 
en av årets vandringar som genomfördes 
en skön lördagseftermiddag.
 
Vägen gick från Lägerhyddan till det lilla 
huset där T1 en gång hade sitt skomakeri,  
till Ryttargårdskyrkan (f d Soldathemmet 
för Linköpings regementen), Soldattorpet, 
Minnesstenen, I4 kanslihus, Korumplatsen 
och Garnisonsmusseet.
 Vid varje plats möttes vi av ett litet skå-
despel där vår ledsagare, i välputsade offi-
cersstövlar, mötte olika personer i tidsty-
piska kläder som spelade upp korta sketcher. 
Under vandringen berättade ledsagaren om 
olika händelser både i stort och smått och 
lokalt, nationellt och utrikes.
 
Vandringen, som tog en och en halv timme, 
var värd varenda minut. Så ta chansen nästa 
gång Linköpings Guideklubb annonserar 
detta arrangemang!

I julnumret kommer det 
ett fylligare reportage!

Vid Soldattorpet mötte vi 
korpralskan Lanz

Några ögonblicksbilder från terränglådan:

I väntan på helikopter-
transport till Sahlgrenska 

sjukhuset

Övning i  FARP. 
Med motorerna igång får 

helikoptern full tank på 
bara några minuter och är 

sedan snabbt iväg igen. 

Respektingivande fordons-
marsch vid Markstridsskolan 
i Kvarn



Rubriken berättar om en etablerad 
sanning. Den ger också en ledtråd om 
att det motsatta är bra.
 
Livgrenadjärföreningen har sedan tiden för 
regementets nedläggning haft svårt att få 
nya medlemmar, men vi vet ju hur många 
tusen människor med relationer till I4 som 
finns utanför våra föreningsled. Vi måste 
nå dem. Vi måste försöka återuppliva deras 
minnen från regementet. Och vi måste få 
många av dem som medlemmar.
 
Under de senaste femton åren har vi produ-
cerat informationsmaterial som främst har 
fått spridning inom de östgötska hemvärns-
förbanden - de har ju ansvaret att vara Liv-

Det som inte syns och hörs, det finns inte!

grenadjärregementets traditionsbärare. 
Men andelen som blivit medlemmar 
är inte tillräckligt för att säkra fören-
ingens framtid.

Jag upptäckte att det nu finns en Face-
book-grupp som heter I4/Fo41 - Kungl 
Livgrenadjärregementet. Den har 140 
medlemmar varav somliga är mycket 
välkända för de flesta av oss.
 Alltså blev jag medlem i gruppen 
och publicerade ett inlägg. Redan 
efter några timmar hade vi fått en 
ny medlem i Livgrenadjärföreningen. 
Det lär komma fler!

Är du medlem i FB-gruppen så 

SKRIV FÖR 
ÖSTGÖTAGRENADJÄREN!

Bland våra många medlemmar finns 
det garanterat många som har under-
bara minnen från sin tid vid det stolta 
Livgrenadjärregementet. Du som läser 
detta just nu är säkert en av dessa.
 
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

Du behöver en bra 
Livgrenadjärkniv!

I föreningens förråd finns det en hel del fina 
medlemsprodukter, allt från pins, slipshål-
lare och slipsar till knivar av hög kvalitet 

– alltså sådant som vi hoppas att alla med-
lemmar ska ha på sig och med sig.
 Så köp en kniv och visa at du är en sann 
Livgrenadjär. Beställ hos sekreteraren. Då 
hjälper du oss att omvandla lagerprodukter 
till pengar - de som vi nu behöver så väl.

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.     

passa på att ofta berätta om att 
Livgrenadjärföreningen är öppen för 
ALLA. Många tror att det endast är 
officerare och f d anställda som kan vara 
eller bli medlemmar. Det berättade den 
första nya som hörde av sig.

Redaktör´n
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Kontakta oss gärna om du har 
förslag till medlemsaktiviteter, 

tidningsartiklar eller annat 
som kan göra vår stolta 

förening ännu mer livaktig!

VÄL MÖTT!

Deltag i våra 
aktiviteter 
En frekvent återkommande 
aktivitet som har blivit allt-
mer populär är våra PUB-

kvällar i Livgrenadjärmässen.

Inget krav på föranmälan.
Inget krav på klädsel.

Bara trivsam gemenskap 
kring ett glas gott öl.

Oftast bjuds vi på 
spännande föredrag.

PUB-kvällarna har kommit 
för att stanna.

10 november kl 1800 
är T1 Kamratförening

värd och 
Hans Almrot håller 

ett föredrag.

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


