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Försvarsmakten behöver 168 miljarder mer
för att klara materialbehovet
För att nå bästa operativa förmåga behöver
försvaret 168 miljarder mer till 2030, enligt
försvarsmaterielutredningen.
Om riksdagen beviljar höjningen betyder
det att det svenska försvarsanslagets andel av
BNP är tillbaka på nivån från början av 2000–
talet.
Utredaren Ingemar Wahlbergs uppdrag har
varit att leverera en självständig bedömning av
behovet att reparera och underhålla befintligt
försvarsmateriel, byta ut materiel och inskaffa
nya vapensystem från 2021 och framåt.
Han har tittat på vad nuvarande ekonomiska ramar skulle räcka till. Försvarsanlagen
för år 2020 ligger på nära 53 miljarder kronor.
Utredningen bedömer att om ramarna behålls,
så kommer kvalitén på försvarsmaktens materiel att minska och den operativa förmågan
hos förbanden kommer inte att kunna bevaras.
Därför föreslår utredaren vissa omprioriteringar
inom dagens ramar, för att minska försämringen av den operativa förmågan.
ÖB är tydlig: ”Vi kan inte ta vår säkerhet
för given, den kostar”.
Wahlberg har också slagit fast vilka viktiga
materielinvesteringar som inte
ryms inom den ramen. De har
han prioriterat i tre olika steg
som tillsammans ökar anslaget med 168 miljarder kronor.
– Utgångspunkten är att
försvarsmakten ska kunna möta
ett väpnat angrepp i hög konfliktnivå mot en kvalificerad
motståndare, säger Ingemar
Wahlberg vid pressträffen.
Frågan är om Sverige klarar att
stå emot ett väpnat angrepp i
tre månader om de förändringar

utredningen föreslår genomförs.
– Det kan jag inte svara på, det beror på
hur angreppet ser ut. Om det är tre månader
eller tre veckor, kan jag inte svara på, säger
Wahlberg. Men försvarsförmågan skulle öka
markant om de genomförs, framhåller han.
Utan tillförsel av ny materiel kommer den
operativa förmågan att gå ned.

krafterna är det flera fartygstyper vars tekniska
och operativa livslängd löper ut efter 2025.
Amfibiesystemet har ålderstigen materiel och
fartygen saknar robotluftvärn.
Inom flygstridskrafterna brister det i spridning, klargöring och fältmässiga reparationer,
otillräcklig förmåga att skydda baser med luftvärn. Därtill finns det för lite vapen.

Det är samma scenario som för totalförsvarsplaneringen, som redovisades strax före jul.
Det finns materiella brister i försvarsmakten
i dag utifrån dagens uppgifter. Trots tillförsel
av ny materiel blir den successivt mindre operativt relevant under 2020-talen och den operativa försvarsförmågan kommer att försämras.
– Den kommer förmodligen att accelerera
neråt efter mitten av 2020-talet, säger Wahlberg.
Möjligheten att prioritera inom ramen
för oförändrad försvarsekonomi är ”mycket
begränsad”, enligt utredaren.

Utredaren föreslår att man skjuter på anskaffning av medelräckviddigt luftvärn, då kan
man bland annat öka vidmakthållande och
materielunderhållet, mer mängdmateriel och
förbandssätta luftvärn under den första femårsperioden.
Att genomföra alla investeringar och åtgärder
i de tre stegen skulle sammanlagt under de tio
åren fram till 2030 kosta 168 miljarder, utöver
nuvarande anslag.
Det skulle enligt utredaren ge en ”systembalans” och ge försvaret bästa operativa
förmåga. Summan omfattar dock inte kostnaden för personal att bemanna till exempel
ett utökat antal flygplan eller fartyg.

Inom markstridskrafter når stridsvagnar och
stridsfordon på sikt sin tekniska och operativa
livslängd och sambands- och ledningssystem
svarar inte mot behoven. Inom marinstrids-

Försvarsberedningen, där alla riksdagspartier
finns med, bedömde i sin totalförsvarsrapport
i december att Sverige måste
kunna klara sig på egen hand
i en konflikt i tre månader,
inklusive högintensiva strider
på svenskt territorium.
Utredningen blir ett viktigt
underlag för både försvarsberedningen och regeringen inför
riksdagens nästa beslut om den
försvarspolitiska inriktningen
2021–2025.
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Livgrenadjärmässen
fortsätter att utvecklas!
Livgrenadjärmässen är en plats som rymmer
mängder av minnen, traditioner och spännande unika föremål. En plats som ger oss
i Livgrenadjärföreningen många möjligheter i vårt uppdrag som går ut på att förvalta
och föra vidare regementets stolta historia.
Det händer alltid något på Mässen. Vi
har ju vant oss vid återkommande spännande upplevelsearrangemang. Nu blir

Det första spadtaget togs 14 september 2018.
38 personer närvarade då bolagsstyrelsens
Magnus Hallberg och Mässens VD Anna
Wallentinsson genomförde den symboliska
handlingen genom att kasta upp gårdens
grus med hjälp av välkända spadmodeller
ur Försvarsmaktens sortiment.
Magnus Hallberg höll ett kort och roligt
anförande med stark betoning av den framtidstro som har lett till att
hotellprojektet nu startar.
Du får en längre artikel i Östgötagrenadjärens kommande
julnummer.

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

SKRIV FÖR
ÖSTGÖTAGRENADJÄREN!

Text & foto:

Göran Lindqvist
Välkända deltagare!

det mer av det handfasta
slaget. Snart finns det även
en hotelldel som också innehåller ett stycke nostalgi i
form av klassiska logi- och
tvättrumsdelar för den som
vill återuppleva lite temporära lumparminnen.

Det är tråkigt att den stiliga och spännande uniformskavalkaden inte existerar numera. Hade den
funnit skulle den ha givit denna viktiga händelse en värdig inramning.

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

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

NU KAN DU VISA VEM DU ÄR OAV SET T
VILKA KL ÄDER DU BÄR:

Beställ 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.
Sedan dess har Livgrenadjärföreningens
styrelse vågat ta steget från ord till handling.
Nu ligger ditt exemplar av den fina slipsen
i hög sidenkvalitet klart för leverans.

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.

Smakfull kreativ profil och hög kvalitet
Den här gången är det inte en slips i syntetmaterial. Inte en med gammaldags design.
Nu handlar det om siden. Dessutom i ett
mönster och en färgsättning som både signalerar LIVGRENADJÄR och passar till alla
typer av klädsel och vid nästan alla tillfällen.

SÄKRA DIN SLIPS – BESTÄLL I DAG!
Vi har just nu, när styrelsen och redaktionskommittén m fl har köpt sina exemplar,
drygt 90 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!

2019

– ett spännande år
för dig som tillhör
Livgrenadjärföreningen!
Vi märker tydligt att allt fler vill veta mer
om Livgrenadjärregementets stolta historia.
Som du kanske har märkt satsar vi därför
ännu mer på att ordna utflykter och studiebesök där våra medlemmar både kan lära sig
mer och ha en trivsam dag i kamratkretsen.
Till kommande sommar 2019 kommer vi att
arrangera en utflykt i början av juni 2019.
Det blir en utflykt med tre olika mål - allt
under en och samma dag.
Datum är ännu inte satt, men det preliminär programmet innebär att vi åker egna
bilar omkring kl 9. Första målet är Kungsbro och vår förhoppning är att innehavaren
Eggert Mörling ska ta emot oss och guida.
Från Kungsbro åker vi till ruinen vid Kungs
Norrby där Torbjörn Tillman guidar om
slottet och det slag som stod här 1568. Därefter kör vi till Göta Hotell i Borensberg för
en entimmes lunch. Nästa mål är soldattorpen i Drottninggatan, Älvan.
Detaljerad in formation kommer i ÖG
nr 1/19 och 2/19.

Kommande
Garnisonsluncher
Nu återstår två tillfällen att
träffas, trivas och äta en god
lunch på Livgrenadjärmässen.
Datumen är
10/10 och 20/11.

Priset på denna unika kvalitetsslips är 400
kronor.
Du beställer hos Bo Petersson,
boax.petersson@gmail.com
eller 013-15 31 18.

Samling och mingel från kl 12.
Måltid kl 13.

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.

För I 4/Livgrenadjärföreningen
och Östgöta Hemvärn sker
anmälan genom C-H Löfgren
013 – 15 46 77
070 – 385 34 63
eller chlofgren@hotmail.com

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 2018-2019
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:

Erik Lindberg

0730 84 38 38
aoeklindberg@hotmail.com

Redaktionskommitté, ÖG:

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

50:100:400:50:50:20:10:10:-

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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Har du inte meddelat
din e-postadress eller
bytt till en ny, så hör av
dig till vår kassör:
haerjo@spray.se
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