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Hedersmedlem i föreningen garnisonsmuseet och Östergötlands försvar
Professor Jan Paul Strid

Du läser just nu en specialversion av Östgötagrenadjären
& Sveaartilleristen.
Ett nytt initiativ som är ett
bra exempel på uttrycket
”win-win”.
I höstas var det några medlemmar som
hörde av sig med tips om möjligheten att
eventuellt kunna utöka antalet utgivningar
till fyra per år för att därmed klassas som
periodisk tidskrift och på så sätt slippa
betala moms.
Vi fick veta vad olika företrädare för
Skatteverket hade berättat. Problemet var
dock att regelverket tycktes skilja sig över
landet.
Oklarheterna har suddats ut. Från centralt håll har vi klartecken. Så nu kommer
det ett nummer under våren respektive
sommaren, hösten och till jul.
Du får alltå dubbelt så många nummer
per år och föreningarna får mer pengar
kvar i kassorna. Det kallas BRA.

FATTA PENNAN!
Visst har du väl en mängd gamla minnen som
skulle passa att berätta för våra medlemmar?
Bra. Gör det.
Skicka dina notiser till huvudredaktören.
Men tänk på att det är de korta som
vi bäst behöver. Artiklar som är större
än 400-600 tecken är en bristvara.

Vid föreningens årsmöte 2010-0228 (ett fylligare referat kommer
i ordinarie vårnummer) utsågs
professor Jan Paul Strid, vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet, till hedersmedlem för hans
arbete med projektet och boken
”Tindra – landskap i tidens spegel”.
Jan Paul Strid var redaktör och
huvudförfattare. Tindraprojektet
var ett samarbetsprojekt mellan Linköpings
universitet och Garnisonsmuseet, finansierat
av Westman-Wernerska fonden.
Tindra är den medeltida formen av namnet
på gården i f.d. övningsområdets mitt, Tinnerö.
Efter garnisonens nedläggning förvärvades
övningsområdet av Linköpings kommun och

kallas numera officiellt ”Tinnerö eklandskap”.
Projektet ger bakgrunden till att f.d. övningsområdet genom historien kunnat fungera
som en fristad för flora, fauna och fornminnen. Dess historia från forntid till militärtid
skildras med ett rikt illustrationsmaterial. En
intressant del i boken för oss som varit yrkesverksamma som militärer är skildringarna
från militärtiden. Vem minns inte Amslingan,
gamla ABC-banan, Humpen och Pislingan?
Dessa och andra områden skildras i kapitlet
”Militära traditionsplatser”.

Boken rekommenderas för läsning, dessutom
finns det en CD-skiva framtagen. Verket går
att köpa i Garnisonsmuseet för det facila priset
av 150 kronor!

Lennart Gustafsson

Tidningen för Livgrenadjärföreningen och Sveaartilleriföreningen
Östergötlands försvar

Livgrenadjärföreningen

Historiens
vingslag

Föreningen har vid årsmötet 2010-02-26 tagit viktiga beslut.
Stadgarna har anpassats till det faktum
att regementet inte längre finns och att föreningen måste stå helt på egna ben. Föreningen bildades den 24 april 1937 och dess
ändamål är:
 att bidra till vårdandet av Livgrenadjärernas traditioner och kulturarv
 att befordra ett gott kamratskap
 att skapa och vidmakthålla intresse för
hembygdens/hemvärnets förband i
nutid och framtid samt
 att sprida försvarsinformation och
uppmuntra till säkerhetspolitisk debatt.
Styrelsen har utökats med två viktiga
personer. Övlt Lage Svensson, tidigare livgrenadjär, lämnar Försvarsmaktens huvudkvarter för att leda Livgrenadjärgruppen.
Majoren Mats Löfgren är hemvärnsbatch och restaurangföretagare och
avses för en ledande befattning i
vår förening.
Vi har också beslutat att på prov ge ut
extra nummer av ÖSTGÖTAGRENADJÄREN/SVEAARTILLERISTEN. I mars
och oktober ges ut ett 4-sidigt nummer
i fyrfärgstryck. Det publiceras digitalt på nätet som nedladdningsbar PDF-fil samt trycks upp i
begränsad upplaga, som kan
hämtas på Garnisonsmuseum eller rekvireras
från sekreteraren.
Livgrenadjärföreningen
har gått med i Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker för att stödja den
musikverksamhet som har
militära rötter och uppmärksamma våra medlemmar på Blåsarsymfonikernas evenemang. Det
blir till exempel Grenadjärkonsert
onsdag 18 augusti i Gästisparken
i Mjölby och torsdag 19 augusti
centralt i Linköping.
Torsdag 29 april kl 1400 är det
garnisonslunch på Livgrenadjärmässen och då kommer chefen
Flygvapenmuseum, Mikael Parr,
att berätta om museet som vi ska
besöka senare under sommaren.

En skön försommarkväll, 1 juni kl 1800,
gör vi en nostalgivandring över kaserngård och närövningsfält. Start vid signalstenen och avslutning med kaffe i Livgrenadjärmässen.
Apropå kaffe:
Albert Engström har på sitt särskilda sätt
berättat när Första livgrenadjärregementet
var Stockholmskommenderat 1905:
”Som bekant voro nyligen några hundra
östgötaknektar uppkommenderade till Stockholm för att skydda det nya och vackra
riksdagshuset.
Kapten Glödhoppa (eg. löjtnant H. L.
Rääf) tilltalar vänligt och nedlåtande sin
favoritkorpral Glans (eg. distinktionskorpral Nestor) och frågar:
— Nå, hör du Glans,
tycker du inte det är tråkigt
att behöva resa till Stockholm, där dom strejkar och
bråkar?
— Kapten, dom
strejkar väl för faen inte
på kaféerna!”

Minnesdagarna avlöser varandra. Förra
året var det 1809 års krig och förlusten av
östra rikshalvan Finland som stod i centrum. I år har det varit en uppmärksammad högtid i Helsingborg 300 år efter det
framgångsrika slaget. Det var då, den 28
februari, som förre chefen Östgöta Kavalleri,
sedermera landshövdingen i Östergötland
Jakob Burensköld ledde den vänstra flygeln
i anfallet. Sin vana trogen red han fortare
än sina skvadroner och fick sin häst skjuten under sig, tillfångatogs av danskarna
men utväxlades efter slaget.
Samma dag blev Eric von Boismans
stamfader ”af Kongl Rådet och Fältmarskalken grefwe MAGNUS STENBOCK
satt till Regementsqwartermästare, men uti
själva slaget har han kommenderat Majorens Compagnie som Ryttmästare, hvarvid
han wijst ett godt prof, så wäl af tapperhet
som skicklighet, för den skull är han och
samma Åhr medelst KONGL. SENATENS
fullmakt blefwen befordrad till Second
Ryttmästare …”.
28 och 29 augusti kommer man i Helsingborg
att spela upp en historisk tablå kring slaget.
Det vore väl trevligt om vi kunde göra
en resa dit och få känna historiens vingslag. Hör
gärna av dig.
Och nu är det 200 år
sedan vi valde ny kung. Det kan
ju vara lustigt att veta att våra livgrenadjärer befann sig i fransk fångenskap 1806
och då fick en positiv uppfattning om J. B.
Bernadotte som kan ha medverkat till att
han vid riksdagen i Örebro 1810 blev vald
till regent. Och 19 juni blir det bröllop för
hans ättling, kronprinsessan Viktoria.
Och 29 maj kommer man att uppmärksamma att vårt hemvärn skapades för 70 år
sedan. Och det var en officer med anknytning till Livgrenadjärregementet som var
dess förste chef, generalmajor Gustaf Petri.

GLÖM INTE ATT
Livgrenadjärföreningens årsavgift är 200 kr
och betalas in till PlusGiro 13 37 31-0
senast 31 mars.

En påminnelse om vårens aktiviteter
Årsmötet 2010
Som tidigare meddelat i Sveaartilleristen
nr 2 2009 äger årsmötet
lördagen den 17 april på Garnisonsmuseet
i Linköping.
Programmet är det sedvanliga:
 12.00 Samling och lunch. (öl, vatten,
smörgåstårta, kaffe, kaka).
 13.00 Årsmöte:
		
- parentation
		
- sedvanliga förhandlingar
 14.30 Information från Stiftelsen Officerskåren m.m.
 15.00 Årsmötet avslutas
Kostnad: Föreningen står för förtäringen.
Anmälan: Senast måndag 12 april till sekreteraren, Johan Lagerquist, Skålpundgatan
25, 587 39 Linköping, telefon: 013-15 84
68, e-post: johan.lagerquist@telia.com.

Besök vid Artillerimuseet i
Kristianstad

Vårmiddag och Svea Artilleri
Memorial 2010

Kamratföreningsträff i
Stockholm i maj.
Välkomna till träffen tisdag 4 maj kl 18.00,
baren öppnar 17.30. Plats: Gyllenstiernsgatan 3, 2 tr ned. Anmälan senast 1 maj
till Erik Hafström, 08-661 39 54, e-post:
hafstrom-edenfeld@telia.com

För tredje året i följd spelar medlemmar i
Sveaartilleriförening en enkel tävling (hcp),
torsdag 2010-05-27, på Landeryds golfbana i Linköping. Även maka/sambo motsv.
kan delta men i egen klass. Efter tävlingen
inbjuds till vårmiddag med prisutdelning
tillsammans med icke golfande medlemmar på Malmenmässen. Anmälan till såväl
middag som golf görs till 2009 års segrare,
Christer Lundberg, e-post c.lundberg@
telia.com, senast 2010-04-30.
Frågor kan ställas till Magnus Engdahl
via e-post; magnus.kristina@telia.com,
eller telefon 0705-34 13 52. I början på maj
sänds kompletterande bestämmelser ut till
de som anmält sig.

Den 18 – 19 maj planeras en bussresa till
Kristianstad, med övernattning. Vi besöker Artillerimuseet, Bastion Konungen och
Bland annat en sådan här tingest
Länsmuseet. Damer får gärna medfölja, särfinns
att beskåda i Artillerimuseet.
skilt program planeras.
Föreningen bekostar transporten samt bokar rum och transport. Anmälan ska ske senast 30
april till ordföranden, Anders
Berg, a.a.berg@swipnet.se.
I Artillerimuseet finns det
pjäsavdelning, ammunitionsavdelning, fordonsavdelning, sambands- och ledningsavdelning,
intendenturavdelning samt en
verkstad. Hemsidans adress är
www.artillerimuseet.se.
Bastionen Konungen har
återskapats så som den såg ut på 1760-1780- A 1-lunch
talen när Kristianstad var en fästnings- Lunch på restaurang Brigaden
stad. Staden Kristianstad anlades av den genomförs fredagen den
danske kungen Christians IV år 1614 efter 23 april kl 12.30.
att svenskarna satt den gamla staden Wä i Ingen föranmälan krävs.
brand. Med hänsyn till de oroliga tiderna
Pris 70 kr,
byggdes Kristianstad som en för den tiden
det finns två
modern befästningsstad med utskjutande
bastioner på en ö, Allön, i Hammarsjön. I ”dagens rätt”
mitten av 1800-talet raserades fästnings- att välja på.
verken, vallarna fylldes igen och ersattes Information
av trädkantade boulevarder enligt mönster kommer att
från Paris. Därmed upphörde fästnings- ges av styrelsen
efter måltiden.
stadens betydelse, dock inte dess militära
funktion.

Hälsning från en
Sveaartillerist
i Göteborg
Min hobby idag!
Jag översänder en bild tagen när jag
uppvaktar min bästa kompis ifrån
Libanon-bataljon L108 (1991, underhållsbataljon).
50 år fyllde flygmajor
Håkan Backlund, Nora.
Vi som uppvaktade honom var
Björn Eggeblad och Nils Wallentoft ifrån kompaniet som skänkte
tavelramen, en stor blombukett. Jag
skänkte tavlan som jag själv målat.
Jag har också målat Pelle Carlssons porträtt till hans 50-årsdag för
några år sedan. Det är en mycket
trevlig hobby.
Med vänlig hälsning

Nils Wallentoft

Efterlysning:
Vad är detta
för något?
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GARNISONSLUNCHER

Eric von Boisman.
Huvudredaktör:

Göran Lindqvist
Parkvägen 18, 590 18 Mantorp
Telefon: 0708-436 346
E-post: gli@massmedia.se

Vårens garnisonsluncher
genomförs på
Livgrenadjärmässen
torsdagarna:

Nästa nummer:

25/3
29/4

Utkommer i maj 2010.
Vid användande av artiklar och/
eller bilder ur tidningen ska källan
anges.

– samtliga klockan 14.00.
Baren är öppen från klockan
13.00.
Anmälan till respektive kontaktperson.

PUB-AFTON
19/ 5

från klockan 17.00.

HÄMTA PÅ NÄTET
Vill du att fler ska inspireras att bli medlemmar i våra föreningar?
Tipsa då om att tidningarna nummer 1 och 3, dvs
med utgivning i slutet av
mars respektive september, kan laddas ner
kostnadsfritt från föreningarnas webplatser.
www.livgrenadjär.se
www.sveaartilleri.se

”Packningsgranaten”

ÖSTGÖTAGRENADJÄREN
Årgång 71 • Nummer 1

I Garnisonsmuseets samling finns en packningsgranat m/39 till 15 cm haubits m/39.
Den har samma form som en 15 cm granat
m/39. Den är av trä eller snarare av ett antal
träskivor, som hålls ihop av en vingmutter i toppen. I varje träskiva finns en eller
flera packningar.
Så långt verkar det trovärdigt men ett
anslag anger att den kunde skjutas från
ett batteri till ett annat för snabb leverans
av reservdelar! När pjäsen togs i bruk på
40-talet var centrumavståndet mellan batterier 500-1000m. I början på 1960-talet
infördes ”atomlucka”, ca 3 km mellan batterierna.
Men… håller packningsgranaten? Klarar
den rotationen mot räfflorna? Den skulle
tydligen skjutas med laddning 0!
Med det korta avståndet (500-1000m) borde
leverans med ordonnans vara betydligt säkrare. Eller är det fråga om ett practial joke,
ett Lille-Juls skämt!
Vet du något, hör av dig till redaktören
eller till någon annan i Sveaartilleriföreningens styrelse!
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200 kronor per år. Två nummer av Östgötagrenadjären ingår. Betalas till postgirokonto 13 37 31-0 senast siste mars.
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