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   Årsmötet 2020
Livgrenadjärföreningens 
årsmöte genomfördes på 
Livgrenadjärmässen 13/2.

Sjutton medlemmar fanns på plats och det 
blev som vanligt ett rappt möte och en kväll 
i trivsam och kamratlig stämning.

 Ordförande Håkan 
 Schweitz var på hugget 

och genomförde den for-
mella delen av mötet på 
cirka tjugo minuter.

En årsberättelse vi kan vara stolta över
Föreningen har under det gångna året haft en 
hel del aktiviteter som uppskattats av medlem-
marna, bland annat en väl planerad historisk 
utflykt i vårt närområde, samt två PUB-
kvällar på Mässen med förre Rikshemvärns-
chefen, generalmajor Roland Ekenberg som 
föredragshållare. I båda fallen mycket intres-
santa berättelser från denne dynamiske officer 

- numera även medlem i Livgrenadjärföreningen.

Föreningen har deltagit i ett antal Garnisons-
luncher som för vår del nu har döpts om till 
Grenadjärluncher och arrangeras i samverkan 
med övriga kamratföreningar.

Många medlemmar & bra ekonomi
Livgrenadjärföreningen hade vi årsmötet hela 
365 medlemmar (en ökning med 8 jämfört 
med förra årsmötet) varav 85 är s k ständiga. 
Jämfört med andra liknande militära kamrat-
föreningar står vi oss väl.
 Detta framgår också av vår goda ekonomi 
där vi denna dag förfogade över 236 000 kronor 
i kassa och bank.
 Den sedvanliga revisionen kunde konsta-
tera att det verkligen var både ordning och 
reda i föreningens administration, så frågan 
om ansvarsfrihet fick snabbt ett enhälligt JA. 
Således beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret.
 Den föredragna planen för ekonomin under 
det kommande verksamhetsåret föredrogs och 
godkändes.

Förslag om verksamhet godkändes
Föreningen har planerat och börjat förbereda 
ett intressant studiebesök vid Markstridssko-
lan i Kvarn för att där få en guidad tur i Sve-
riges förnämsta SIB-anläggning samt ta del 

av diverse pågående materielutveckling. Mer 
om detta finns att läsa på nästa sida.
 Claes-Henric Löfgren planerar att besöka 
Livgrenadjärklubben i Stockholm under våren, 
så möjlighet till samåkning finns för intres-
serade.

Val till styrelsen
Carleric Malm föredrog Valberedningens 
förslag som snabbt och enhälligt fastställdes 
av årsmötet: 
Ordf Håkan Schweitz, omval, 2 år.
Hans-Eric Johansson & Bo Petersson, omval 1 år.
Lage Svensson, Claes-Henrik Löfgren och 
Erik Lindberg, omval 2 år.
 Som revisor omvaldes Ingvar Alwin (2 år)
Revisorsuppleant Göran Egefalk har 1 år kvar.

Förslag om viktig sponsring
Hans Zettby har länge varit en drivande kraft 
när det gällt Försvarsmaktens utlandsveteraner, 
tidigare kallade ”Fredsbaskrarna” men nu med 
det nya officiella namnet Svenska Veteraner. 
Inom kort går en av hans drömmar i uppfyll-
else när ett veteranmonument invigs vid f d I 4 
Korumplats 29 maj. Hans ställde en fråga om 
Livgrenadjärföreninen skulle kunna bistå med 
en sponsorinsats i form av cirka 3000 kronor. 
Beslutet delegerades till styrelsen.

Smörgåstårta, chokladkaka & nostalgifilm
Föreningen bjöd på god mat och Bo Peters-
son visade tre filmer ur föreningens arkiv; 
I4-Journalen 1959, en dokumentär från 1927 

- alltså strax innan de båda regementena slogs 
samman, samt Regementets dag 1964 då Öv 
Widegren fick säskilt myckt plats på duken.

Text & foto:
Göran Lindqvist



              Historien upprepar sig

Jag läste följande på svt.se och blev 
glad över att vår nationella 
ledning har vaknat:

Det militära försvaret av Gotland är ett 
resultat av den drygt tre veckor långa ryska 
ockupationen av ön 1808.

Efter Finska kriget (även kallat 1808-1809 
års krig) som utkämpades mellan Sverige 
och Ryssland blev Gotland 1811 först i 
landet med värnplikt. Alla krigsdugliga 
män ingick i vad som kallades Gotlands 
nationalbeväring.
 År 1887 omorganiserade man till två 
separata förband – Gotlands infanterire-
gemente och Gotlands artillerikår.
 Genom försvarsbeslutet 1925 avveck-
lades stora delar av öns försvar och 1928 
antogs namnet Gotlands infanterikår. 
 Men 1936 var det dags att rusta upp igen 
och det gamla namnet Gotlands infanteri-
regemente togs åter i bruk.
 Efter 1958 års försvarsbeslut samlades 
de olika vapenslagen på ön 1963 under 
namnet Gotlands regemente. Redan 1966 
omorganiserades verksamheten till Got-
lands militärkommando (MKG).
 Under 90-talet var närmare 25 000 
soldater krigsplacerade på ön.

Redaktör’n har ordet:Redaktör’n har ordet:
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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 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 foton 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

Invigning av utlands-
veteranernas minnesplats 

sker vid Korumplatsen 
i Linköping fredagen 

29 maj 2020  kl 13.

 År 2000 samlades den militära verk-
samheten återigen under namnet Gotlands 
regemente. 
 2004 beslutade riksdagen att lägga ner 
regementet och 28 maj 2005 genomfördes 
den officiella avvecklingen av Gotlands 
regemente.
 Mellan 2005-2018 saknade ön reguljära 
militära styrkor. Hemvärnet fanns dock 
kvar.
 I försvarsbeslutet 2015 bestämdes att 
ett permanent förband – 18:e stridsgrup-
pen – skulle organiseras och utbildas av 
Skaraborgs regemente P 4 och placeras på 
Gotland.
 I och med regeringens höstbudget 2017 
lade man fram ett förslag om att återupp-
rätta Gotlands regemente P 18, vilket sedan 
skedde 1 januari 2018.

8 januari 2020 övertog Gotlands regemente 
(P 18) ansvaret för 18:e stridsgruppen, som 
i samband med detta bytte namn till 181:a 
pansarbataljonen.

Källa: Försvarsmakten/Wikipedia

.   Göran Lindqvist
Redaktör & producent

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

STUDIEBESÖK I KVARNSTUDIEBESÖK I KVARN
Livgrenadjärförening är just nu i full gång med att planera ett spännande 

studiebesök vid MSS KVARN i höst. Vårt program innehåller ankomst med fika, 
allmän info om MSS och lunch i Matsalen alt. ”fältmässigt” i Spång. 

Därefter info om SIB-anläggningen plus en liten rundtur på fältet i närområdet. 
Avslutningsvis spännande info om pågående utvecklingsverksamhet och därefter 

avfärd i olika riktningar.  Mer info kommer i ÖG nr 2.



VÄLKOMMEN TILL
GRENADJÄRLUNCH

Grenadjärlunchen  samordnas 
tidsmässigt med  T 1:s och A 1:s 

motsvarigheter 
med samling kl 1200!

KOMMANDE LUNCHER
19/3 (samtl. reg.)  

28/5 (Grenadjärlunch)
Anmälan senast 3 dagar före 

till Claes-Henric Löfgren 
chlofgren@hotmail.com

eller 070 385 34 63 
Ange ditt namn samt att anmälan gäller 

Grenadjärlunch + aktuellt datum.

Ett minne från gamla I 4...
På 60-talet var jag stamanställd furir 
på regementet. 
 Bland regementsbefälet hade vi 
en fanjunkare som hette Nathanaels-
son men som på regementet gick under 
öknamnet ”Natan”. Ett roligt befäl 
med många humoristiska historier. 

Nåväl, jag minns inte året exakt, men vi 
hade ett repförband inne och jag hörde en 
av historierna i samband med detta som jag 
kan berätta om. 
 Saken var den att det gick åt mycket toa-
lettpapper  på ”muggen” invid logementen 
vilket gjorde att Natan ställde upp repgub-
barna i korridoren för en slags tillrättavis-
ning. Själv steg han upp på en bänk i kor-
ridoren medförande en toalettrulle. Efter 
giv akt och manöver tog han till orda:

”Hörni gubbar, hur bär ni er egentligen åt 
eftersom det går åt massor av toarullar när 
ni ’skiter’ (Natan skrädde aldrig ordvalet)! 
 Nu skall jag tala om för er hur ni skall 
använda toalettpapper eftersom ni inte 
klarar av det”, varefter han rev av en bit ur 
rullen han höll i handen!

 ”Det här mina herrar är det första pap-
peret man använder”. Han lade sedan ner  
papperet  på bänken bredvid sig och rev av 
ytterligare en bit ur rullen han höll i handen. 
Han visade upp den avrivna biten och sade: 

”Det här mina herrar är andra papperet man 
använder”, varefter han lade ner även detta 
på bänken och rev av ytterligare en bit ur 
rullen i handen och höll upp, och fortsatte: 

”Det här papperet skall ni studera noga för 
det är det sista man använder och kom ihåg, 
det skall ni finputsa med!”

Det sägs att förbrukningen av toapapper 
efter Natans genomgång, sjönk markant.
Ja, så har jag hört historien 

Såg inlägget i senaste numret av Östgöta-
grenadjären där det efterlystes inlägg till 
tidningen. Jag har fler historier att berätta 
om den  gode ”Natan” om det nu är något 
att publicera  i vår tidning. 

Bo Norrgård
Tjänstgjorde bl a på 6:e kompaniet 

under Kapten Mörling
Ska kompletteras 
Ska kompletteras 

med bild!med bild!

VI SÖKER EN WEBBMASTER!
Är du bra på html-produktion och kan tänka 

dig att hjälpa föreningen med uppdateringar av vår webbplats?

Hör då av dig till ÖG-redaktören på 
gli@massmedia.se eller 0708 436 346

Det var omöjligt att hitta en lämplig bild till denna berättelse, så det fick bli detta samtida foto av 
generallöjtnant  Carl Björeman som 1941 inledde sin officersbana som volontär vid Livgrenadjärregementet.

TORBJÖRN TILLMAN 
HAR LÄMNAT OSS

Torbjörn avled 25 februari efter en kort 
tids sjukdom.  Han blev 84 år.

Begravningsakten sker i Kristbergs kyrka 
27 mars kl 11.00 –då  helt enligt 

Torbjörns mycket tydliga anvisningar.
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Livgrenadjärföreningen, medlemsavgift:
200 kronor per år. 
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-ÖSTGÖTA-
GRENADJÄRENGRENADJÄREN

Livgrenadjärföreningens 
styrelse 2020-2021

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

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 sidenmodellen) 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.

Kan Uniformskavalkaden återuppstå?
Är DU intresserad av att vara med iförd någon ståtlig uniform från förr?

Hör då av dig till Bo Petersson,  boax.petersson@gmail.com 
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