ÖSTGÖTAGRENADJÄREN
NUMMER 3 • 2017

Glädjande tillväxt!
Nästan alla svenska föreningar har
samma bekymmer: Medlemsantalen
sjunker.
Detta innebär ökande svårigheter
av olika slag; sämre ekonomi, svårare att
besätta alla stolar i styrelserna med de
rätta kompetenserna och det höga engagemang som oftast krävs. Det vikande
underlager för bemanning i kreativa
arbetsgrupper gör att verksamheten
antingen ”går i stå” eller hamnar i en
allmänt negativ spiral.
Men så icke vår kära 80-åriga
föreningen.
Livgrenadjärföreningen går motsatt väg!

föreningsaktiviteter som passar alla.
Garnisonsluncherna måste vi kämpa för.
De är ju en naturlig mötesplats för alla äldre
kämpar som känner stor glädje varje gång de
får umgås med jämnåriga officerskollegor från
I4-tiden.
Men vi måste även möta den utmaning som
ligger i att våra nya medlemmar i åldersgruppen 25-45 år - och utan någon annan koppling till det forna regementet än dess namn
och symboler; den vita och den röda granaten
som de bär på sin vänstra uniformsaxel.

Historia på väg in i nutid

traditionsbärare för Livgrenadjärregementet.
Äntligen ”kom vi i sjön” med det som tidigare mest varit teoretiska resonemang.
Vi skapade ett informationsmaterial, fastställde en plan, bemannade olika ”rekryteringspatruller” och gav ordern FRAMÅT.

Det senaste halvåret har Livgrenadjärföreningens kreativa och aktiva styrelse genomfört
ett antal medvetna satsningar på framtiden.
Vi har skapat ett nytt arkiv för allt det
historiskt värdefulla material vi har. Där
ska vår akrivarie Bo Petersson ha ett särskilt
tack! Alltså har vi nu ordning i våra pärmar
och hyllor och det mesta är också registrerat
och ”bokfört” på ett bra sätt. Oavsett vad
som framgent händer med vårt högkvarter i
Garnisonsmuséet så har vi allt redo för många
ytterligare år - eller hellre decennier.

Så här i efterhand är det nästan svårt att
sluta le av glädje...
Lage Svensson använde sina suveräna kontakter inom de båda hemvärnsbataljonerna (1.
resp 2.Livgrenadjärbataljonen) som han varit
chef för under många år.
Ett antal ur styrelsen besökte olika övningar
och träffar.

Motiverande medlemsantal!

Stort intresse och traditionsbevararvilja

Den satsning på tillväxt i medlemsleden som
har diskuterats under många år, har blivit
verklighet under 2017. Äntligen har vi satsat
på den självklara kopplingen mellan Livgrenadjärföreningens syften & mål och de möjligheter som alltid har känts självklara när vi
har diskuterat tillväxtfrågan: Östgöta Hemvärn, de lokala förbanden som ju är officiella

Totalt gav dessa informations- och rekryteringsinsatser hela 77 nya medlemmar i Livgrenadjärföreningen! Män och kvinnor i genomsnittligt jämförelsevis mycket låg ålder.
Ett stort antal av dessa nya tjejer och grabbar kanske har valt att bli medlemmar för ”den
goda sakens skull, men självklart måste vi nu
upp på tå, redo att tänka nytt när det gäller

Ett mycket glädjande resultat!

Östgötagrenadjären har i tidigare nummer
berättat om de båda östgötska hemvärnsbataljonernas pågående arbete med att ge förbanden
en ännu tydligare roll i arbetet med att bevara
Livgrenadjärregementets stolta traditioner.
Projektet har som mål att alla kompanier
ska återta de gamla namnen från indelningsverkets tid.
Parallellt pågår ett omfattande utredningsoch förslagsarbete för att återinföra gamla
kompanifanor i ny tappning eller nya versioner, samt att utarbeta olika typer av identifieringsskyltar till fordon och liknande.
Östgötagrenadjären fortsätter att bevaka
detta och lämna löpande rapporter om hur
dessa spännande planer utvecklar sig.

SÅ VÄLKOMNA ALLA ”HEMVÄRNARE”!

		

Tidningen för Livgrenadjärföreningen och försvarsintresserade i Östergötland

Text & foto:

Göran Lindqvist

Redaktör’n har ordet:

HAR DU SETT FILMEN?
Livgrenadjärmässen är för mig en verksamhet som är intressant på två sätt.
Det ena är att dessa praktfulla lokaler
utgör en sorts ”tidsåldrarnas museum” som
alla borde besöka för en tur tillsammans
med en kunnig guide. Jag vet via vänner
som gästat Mässen, men inte har minsta
koppling till vare sig försvaret eller Livgrenadjärregemetet, hört dem berätta om vilken
fantastisk upplevelse deras besök innebar.
Den berättigade följdfrågan bli då naturligtvis: Hur kan vi i Livgrenadjärföreningen
bidra till att fler får ta del av Mässens traditioner och deras goda mat?
Har just du någon kloka och genomförbar idé? Hör då av dig.

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

Nästa fråga är om du har sett den korta
filmen som Eric von Boisman, Magnus
Engdahl, Erik Lindberg, f n styrelsemedlem
i Livgrenadjärföreningen (se bilden), med
flera medverkat i. Ett mycket bra sätt att ge
Livgrenadjärmässen ”ett ansikte” samtidigt
som regementet gjordes tydligt.!

Kommande
PUB-kväll
De brukar komma en gång i
månaden klockan 1800.
Ingen föranmälan. Inget krav
på klädsel. Bara trivsam gemenskap kring ett glas gott öl.
Men i höst har vi bara ett datum
och dessutom inget föredrag

18 oktober
Se filmen på www.livgrenadjarmassen.se/om/

Har du något intressant att
berätta om i ett kort föredrag?
Hör då av dig till Lage Svensson
lage.s@hotmail.se

Ett minne ur redaktörens fotoarkiv
Under mina många år som befäl inom Östgöta Hemvärn jobbade jag mycket med
rekrytering och hade även ansvar för introduktionsutbildning av ny personal.
Vi var också en mindre arbetsgrupp som
provade nya vägar och nya metoder för den
viktiga personalförsörjningen. Ett sådant
grepp var att få ut våra budskap i sammanhang som lockade stor publik och på så sätt
kunna förklara vår roll för ett tryggare Sverige och ”popularisera” tanken på att bli en
av oss. Temat skulle vara BÄST PÅ BÅDE
FÖRSVAR OCH ANFALL

Jag lyckades arrangera en fotosession
med LHC-spelare år 2007. Resultatet blev
133 särskilt utvalda bilder som nu skulle
aktiveras i alla möjliga sammanhang.
Hemvärnet skulle helt enkelt bli en självklar del av allas naturliga vardag.
Hur det gick..? Inte alls bra.
Svenska Iskockeyförbundet gillade inte
mixen mellan lek och krig, så hela kampanjen stoppades innan den ens hade startat.

Göran Lindqvist

Tuna under 1600-talet
Arne Lilja

Vårutflykt
till Tuna Översteboställe
Under kvällen 31 maj arrangerade
Livgrenadjärföreningen ett besök vid
Tuna Översteboställe - en plats med
långa Livgrenadjärtraditioner.

Tuna har anor från medeltiden. Den har
genom historien fungerat både som kungsgård åt Gustav Vasa och översteboställe åt
Östgöta kavalleriregemente.
1288 skänkte Magnus Ladulås gården
till riddaren och lagmannen Knut Mattiasson. Godset innehades
av flera frälsesläkter fram
till 1490-talet då det köptes
av Sten Sture d ä. Genom
att hävda sin arvsrätt efter
Sten Sture kom Gustav Vasa
på 1520-talet över godset,
som därefter vid mitten av
århundradet inrättades till
kungsgård och blev säte för
fogdar.

Genom huvudporten har många regementschefer och säkert flera svenska kungar passerat.
Nu fick även vi göra det.

Lilla Stenhuset - vackert på utsidan med stort
behov av invändig renovering.

Genomgång vid den modell av Tuna som Arne byggde i tonåren.
Tio medlemmar hade anslutit vid Roxens
strand. Arne Lilja, en eldsjäl inom HV och
stf kompch stf i 304.hvkomp samt medlem
i föreningen, var vår ciceron. Han kan mer
än de flesta eftersom han är uppväxt här;
som son till den f d förvaltaren.

Stora Stenhuset

1602 skänktes Tuna av hertig Karl till hovmarskalk Otto Helmer von Mörner men
1681drogs godset in till kronan och anslogs
till översteboställe vid Östgöta kavalleriregemente. Tuna förblev översteboställe till
en bit in på 1800-talet.
”Stora stenhuset” i söder uppfördes på
1650-talet men byggdes om grundligt efter
1753. ”Lilla stenhuset” i norr byggdes 164852.
I Lilla stenhuset finns takmålningar från
1600-talet men i övrigt präglas byggnaden
mycket av den ombyggnad som genomfördes 1926.

”Kallhuset” - dåtidens kyl & frys. Större än de vi
har därhemma. Och mycket vackrare!.

Tuna blev statligt byggnadsminne 1935.

Text & foto

Göran Lindqvist

Det fanns en gång...
...ett

land som förstod vikten av ett
starkt försvar.

På den tiden hade den inhemska industrin uppdraget att förse tiotusentals soldater med lämpliga
uniformspersedlar, till exempel 15/52.

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.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
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 – öppet för alla.
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