
Tidningen för Livgrenadjärföreningen och  försvarsintresserade i Östergötland

N U M M E R  3  •  2 0 1 9

ÖSTGÖTA-
GRENADJÄREN

PUB-kvällar 
Under de senaste åren har Livgrenadjärfören-
ingen försökt locka föreningens medlemmar 
till enkla trivsamma PUB-kvällar på Livgre-
nadjärmässen. Ibland med spännande föredrag, 
men också med ”självporträtt” eller gamla 
härliga filmer som vi har fått digitaliserade.
 I vissa fall har det gått bra, men 
ibland har vi bara varit ett halvdus-
sin medlemmar på plats. Alla har 
naturligtvis haft trevlig, men det 
skulle bli ännu bättre om vi var 
fler.

Många föreningar
Det finns många föreningar som 
har sin grund i Sveriges försvar. 
Nästan alla kämpar för sin över-
levnad - och gör det tyvärr för 
sig själva med en liten ständigt 
tapper skara.
 Frågan är varför...? Alla vi som 
ingår i försvarsanknutna organi-
sationer har ju samma mål: Att 
trygga vårt land. Ofta även lik-
formiga uppdrag och verksamhe-
ter. Många av oss tillhör dessutom 
ofta ett antal frivilligorganisationer 

- så varför inte hantera föreningsli-
vet på samma sätt som våra orga-
nisationer skulle göra om vi blev 
ianspråktagna i ett skarpt läge?

Låt oss SAMVERKA!
Livgrenadjärföreningen satsar nu på en ny 
serie PUB-kvällar och till dessa ska vi bjuda 
in våra ”kollegor” inom den frivilliga försvars-
sektorn. Vi spelar ju alla i samma lag och vi 
delar samma uppgifter, men bidrar med lite 
olika kompetenser.

9/10 och 30/10 blir det PUB-kvällar 
med general Ekenberg!

Som de flesta ÖG-läsare numera vet har vi fått en ny och prominent medlem i Livgrenadjärföreningen: 
Generalmajor Roland Ekenberg, vår förre rikshemvärnschef. 

Det har vi naturligtvis tagit med i Livgrenadjärföreningens aktivitetsplanering.

En lysande föredragshållare!
Först gästdeltagare blir HBR Östergötland 
(Hemvärnsbefälens Riksförbunds Östgöta-
sektion) men alla som med rötter hos För-
svarsmakten på något sätt är givetvis varmt 
välkomna. Vi provar inledningsvis med ett 
särskilt intressant ämne som general Eken-

berg kommer att hantera på sitt 
sedvanliga sätt, dvs med tydlighet 
och den berömda glimten i ögat.
    Har du frågot så vet jag att 

”Rolle” både gillar det - och alltid 
har bra svar. 

Enkelt och givande
Vi ställer inga som helst krav på 
klädsel. Kom som du är, men 
kanske inte i jobbaroverallen. 
     Du behöver inte föranmäla dig 
och det kostar inget mer än det 
du beställer och förtär ur barens 
intressanta sortiment. 

Vi träffas 9 och 30 oktober
- båda gångerna klockan 19.00 
och avslutar efter 1,5-2 timmars 
trivsamt umgänge.

Det första temat handlar givetvis 
om Hemvärnets utveckling under 
Rolands ledning: 

”Från surplusförband 
till försvarsgren”.



                Låt oss samverka!
I ÖG nummer 1/2019 signalerade jag en 
del funderingar kring framtiden för de 
många frivilligorganisationernas framtid 
och skrev så här:
 ”Jag är inte ensam om att se diverse 
mörka moln... Då menar jag inte att vara 
någon sorts tillfällig amatörmeteorolog, 
utan bara en i mängden av alla som inser 
att vi har en hel del problem att lösa. Jag 
har inte lagt kraft på att räkna ut hur 
många försvarsrelaterade föreningar och 
organisationer som finns i vår del av 
landet, men vi är nog överens om att rätt 
svar är: MÅNGA. Hur skulle det bli om 
vi började samverka över föreningsgrän-
serna? Vi delar ju trots allt ett tydligt 
försvarsintresse. 
 Om vi arrangerade PUB-kvällar 
tillsammans skulle vi förmodligen 
bli tiodubbelt fler närvarande. Om vi 
genomförde studiebesök och utflykter 
tillsammans skulle det bli minst tio 
gånger roligare att vara med”.

Mitt förslag var - och är fortfarande - att 
vi snarast bildar någon form av ”bikupa” 
där vi - helt utan gränser, hierarkier och 
liknande - kan börja kika in i den fram-
tid där vi stolt kan slå oss för bröstet och 
ropa: We did it! Together! 

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

Vi saknar en 
drivande

kraft!
Kanske just DU skulle kunna 

tänka dig att ta hand om 
en eller flera PUB-kvällar 
på Livgrenadjärmässen?

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

Nu är det hög tid att agera. För min 
del har dessa tankar lett till att Livgre-
nadjärföreningen ska engagera vår förre 
Rikshemvärnschef general Roland Eken-
berg i en serie PUB-kvällar på Livgre-
nadjärmässen. ”Riks-Rolle”, som numera 
bor i Linköping, och verkar sakna olika 
former av engagemang och uppdrag, har 
sagt OK till att köra ett antal föredrag för 
oss som har ett tydligt försvarsintresse 
och vill träffas och trivas en stund då och 
då. Ämnena är upp till oss att föreslå.

Så nu hoppas jag att vi i Livgrenadjärför-
eningen kan bidra med kreativa förslag 
till föredrag som sedan kan planeras 
in på Mässen och att alla intresserade 
frivorg kallar sina medlemmar.

Har DU några spännande ämnesför-
slag så hör snabbt av dig till mig via 
e-post:   gli@massmedia.se

Vi har ju alla försvarsfrågorna som ett 
gemensamt intresse och genom sam-
verkan sparar vi tid och kraft samt når 
längre i vår vilja att lyfta vår försvarsvilja 
till nya nivåer!
   Göran Lindqvist

Redaktör & producent:

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

Hur ser framtiden ut:

Blir det något nytt 
försvarsmuseum i Linköping..?

Frågan är både intressant och viktig 
för oss som har ett tydligt intresse 
av både militärhistoria, nuläge 
och hur framtidens svenska för-
svar kommer att utvecklas vidare.

Vi var många som sörjde när beske-
det om nedläggning av det gamla 
Garnisonsmuséet kom. Det var en 
signal som markerade politiker-
nas ointresse för och okunskap om 
muséets verksamhet. Och inte nog 
med det. Utan ett muséum rade-
rar man också möjligheterna för 
dagens  Linköpingsbor att förstå 

värdet av att vi här haft en omfat-
tande försvarsverksamhet som 
bidragit till att vi svenskar kunnat 
leva i fred under ett par hundra år.

Det är svårt att få fram några
besked från kommunen, men vissa 
signaler tyder på att museiprojek-
tet inte är skrinlagt utan faktiskt 
finns på den kommunala agendan.

Så låt oss hålla tummarna för att
det snart kommer ett positivt
och spännande besked om en
kreativ satsning!



Tidningen för Livgrenadjärföreningenoch  försvarsintresserade i Östergötland

ÖSTGÖTA-GRENADJÄREN
N U M M E R  4  •  2 0 1 9

Tidningen för Livgrenadjärföreningenoch  försvarsintresserade i Östergötland

Så blev då allting klart. Snickare, målare 
och VVS-are hade gjort sitt, rummen 
var möblerade och tavlor och lampor 
utplacerade. Annas dröm om ett hotell 
i kombination med Livgrenadjärmässen 
var inte längre något eventuellt framtida, 
utan hotellet stod nu verkligen på plats. 
 Invigningsfestligheterna ägde rum 
under (åtminstone) dagarna tre under 
en vecka i maj. Den första dagen fick 
olika honoratiores 
möjlighet att titta 
på den nya skapel-
sen. Landshövdingen 
Carl Fredrik Graf och 
Anna själv höll tal. 

Den för oss ”riktiga” 
invigningen skedde 
dock dagen därpå, tors-
dagen den 10 maj, då 
kamratföreningarna, 
mässföreningen, offi-
cerskåren och andra 
mera direkt involverade 
var inbjudna. Totalt 
var vi ca 90 gäster.

Arrangemanget bör-
jade på gården utanför 
norra entrén till kans-
lihuset. I höjd med 
mässplanet i huset var 
spänt ett stort blågult 
band som sträckts över husfasaden. Det 
hela började med en tablå på yttertrap-
pan. Tomas Malm, en av Linköpings 
guider, uppträdde i rollen som kunga-
makaren Carl Otto Mörner (1781-1868), 
som inte längre fick ro i sin grav utan 
sökte ett nytt nattlogi. Anna kunde då 
erbjuda honom ett magnifikt rum i det 
nya hotellet, som han tacksamt tog emot.  
 

Därefter hördes på avstånd trumvirvlar 
och två trumslagare ur Östgöta Hem-
värns musikkår marscherade in på gården 
under taktfast trummande. Så var tiden 
inne för själva invigningen som förrät-
tades av övlt Olof Sahlén i egenskap av 
ordförande i Mässbolagets styrelse. När 
han från entrétrappan förklarade hotel-
let invigt, klippte Anna, från balkongen 
utanför Ryttarsalen, av det blågula 

bandet till allas jubel. 
Många funderade nog 
på hur man lyckats få 
bandet på plats på hus-
fasaden! Erik Lindberg 
och andra lär veta.

Slutligen skedde huse-
syn som skapade stor 
trängsel i hotellets rum 
och korridorer. Hotel-
let är ytterst smakfullt 
inrett, rummen impo-
nerande vackra och ger 
en känsla av lyx. Anna 
och hennes medhjäl-
pare kan verkligen vara 
nöjda med sitt arbete. 

Efter rundvandringen 
bjöds snittar med dryck 
och kaffe i ryttarsa-
len. Öv Torbjörn Till-
man önskade Anna 

och hotellverksamheten lycka till, i 
vilket alla närvarande gärna instämmer.   

Text:
Bo Petersson

Foto: 
Corren

Du får veta mer om hotellet i kommande ÖG.

Invigningen av 
Livgrenadjärmässens hotell

INFÖR JULNUMRET...
I skiftet november-december kommer 
julnumret av ÖSTGÖTAGRENADJÄREN

i din brevlåda.

Ett kul tips till dig som någon 
gång har bott i logement i någon av I 4-kaser-
nerna är det speciella rum som finns i Liv-
grenadjärmässens nyöppnade hotell: Ett 
rum med de välkända våningssängarna i 
grågrön hammarlack, med de blåvita filt-
överdragen, de orange sänglamporna, de 
hemska skarmlande plåtskåpen och allt 
det som du minns från din tid ”på luckan”.
  Som om inte detta skulle vara nog för 
att påminna dig om din tid som värnpliktig 
har toaletten en välkänd rostfri tvättränna 
(dock endast för två personer) samt en dubbel 
uppsättning duschar utan dörrar och enbart 
en mellanvägg. Låter det bekant? Vill du 
köra ett ”nostalgidygn” i den miljön?
I så fall bokar du på 
http://livgrenadjarmassen.se/hotell/
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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 

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:-
Livgrenadjärslips (nya modellen) 400:-
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

Livgrenadjärföreningens 
styrelse 2019-2020

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: boax.petersson@gmail.com

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

Ledamot: Ola Nilsson
Telefon: 0703 02 61 08
e-post:   ola.nilsson52@gmail.com


