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Helt enligt Livgrenadjärfören-
ingens stadgar genomfördes 
årsmötet 2021 i vederbörlig 
ordning - enligt de nya regel-
verken i pandemitider, alltså 
utan ”fysiskt möte”.

Så här löd kallelsen:
Årsmötesförhandlingar med dagordning enligt 
normalstadgar hålles torsdagen 2021-02-18 
kl 1800.
 På grund av rådande pandemi är vi förhin-
drade att genomföra fysisk årsmöte. Årsmötet 
kommer därför att genomföras som telefon-
möte.
 Årsmöteshandlingar bifogas detta mail.
Ev. motioner skall vara inskickade till styrelsen 
senast 8 februari. Ev. synpunkter eller någon 
övrig fråga utöver dagordningen skall vara 
styrelsen tillhanda senast 8 februari.

Telefonmötet lockade 14 deltagare
Så här lyder årsmötesprotokollet:
Protokoll fört vid Livgrenadjärföreningens 
årsmöte torsdagen den 18 februari 2021:

1. Mötets öppnande
Vice ordf, Lage Svensson, öppnade mötet, på 
begäran av ordf Håkan Schweitz. Telefon-
närvarande var Markus Jobs, HET Johansson, 
Birger Jägtoft, Håkan Karlsson, Erik Lindberg, 
Göran Lindqvist, C-H Löfgren, Carlerik Malm, 
Ola Nilsson, Håkan Schweitz, Lage Svensson 
och Hans Zettby.

2. Val av ordförande o sekreterare för mötet
Till ordf valdes Lage Svensson och till sekr 
C-H Löfgren.

3. Godkännande av föredragningslista
Godkändes föredragningslistan.    

4. Val av justeringsman att jämte ordföran-
den justera dagens protokoll 
Valdes Håkan Karlsson till justeringsman.
  
5. Föredragning av styrelsens verksamhets- 
och kassaberättelse
Enligt utdelade handlingar. Finns hos sekre-
teraren. 356 medlemmar. 85 ständiga.     
      
6. Föredragning av revisionsberättelsen
Finns hos sekreteraren.    

7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

8. Styrelsens förslag till inkomst-och utgifts-
stat för det kommande verksamhetsåret
Enligt utdelade handlingar. Finns hos 
sekreteraren.
      
9. Ärenden, som styrelsen hänskjutit till 
årsmötet
Beslutades enligt förslag att ge styrelsen mandat 
att låna ut ytterligare 20 000 kr till Idéella 
mässföreningen om förfrågan kommer.
 Beslutades enligt styrelsens förslag avse-
ende tidigare inköpta presentkort på mässen 
värderade till 20 000 kr.
Av dessa skall disponeras 15 000 kr till kom-
mande årsmöte 2022, samt 5 000 kr för sty-
relsen att disponera enligt senare beslut. 
                  
10. Behandling och beslut av inkomna 
motioner 
En motion att överge tidningsutgåvan av vår 
tidning avslogs, men möjligheten för medlem 
som önskar att endast erhålla tidningen 

Årsmötet 2021 är genomförtÅrsmötet 2021 är genomfört
digitalt skall erbjudas. Intresset för detta skall 
undersökas.  

11. Meddelande från ordföranden om vilka 
personer som utsetts till
 - adjungerade ledamöter
 - redaktionskommittén till ÖG
Redaktionskommittén består av  Ordf,  Redak-
tören och Skattmästaren.       
        
12. Årsmötets val av styrelse och revisor 
med revisorssuppleant
Enligt valberedningens förslag. Finns hos 
sekreteraren. Är utsänt. 
     
13. Årsmötets val av valberedning
Valdes Carlerik Malm. En biträdande ur Hem-
värnet skall tas fram. Styrelsen får i uppdrag 
att ta fram förslag på person.   

14. Övriga frågor
Medel för skötsel av minnesstenar m m kan 
erhållas från FM. Dock skall villigheten att 
överta ansvar från kommunens sida undersö-
kas. Ärendet behandlas av Håkan Schweitz 
och C-H Löfgren.
     
15. Styrelsens beslut om utmärkelser för 
år 2020
Ordförande Lage Svensson tackade Håkan 
Schweitz för åren som ordförande. Styrel-
sen uppdras att finna tillfälle att överräcka 
lämplig utmärkelse till avgående ordf Håkan 
Schweitz.   .       
       
16. Mötets avslutande
Förklarade Ordf årsmötet för avslutat.      
     

Lage Svensson, orförande
C-H Löfgren, sekreterare
Håkan Karlsson

Telefonmötet pågick en timme.



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

LIVGRENADJÄR-
MÄSSEN

Samtliga 
Grenadjärluncher är 

givetvis inställda 
tills vidare. 

Vill du vara med och 
säkerställa att Mässen 
kan leva vidare så köp 

dess goda mat för ”take 
away” eller boka ett 

härligt rum för en natt.

DU OCKSÅ!

Invigning av utlands-
veteranernas minnesplats 

som skulle skett vid 
Korumplatsen i Linköping 

29 maj 2020 blev ju inställd 
pga Coronakrisen.

Den formella invigningen 
är nu planerad att ske på 

veterandagen, 
dvs 29 maj 2021,

men i nuläget är detta 
inte helt bekräftat .

Den frågan är inte lätt att ge ett klart och 
entydigt svar på. 
 De flesta av oss har nog haft en väldigt 
annorlunda tid då vi inte har kunnat göra 
allt det som tillhör vårt normala liv. Vi har 
inte kunnat umgås med släkt och vänner. 
Inte kunnat gå på teater eller bio. Inte hängt 
på favorit-PUB:en. En bra sammanfattning 
är antagligen att Corona-eländet har med-
fört att de flesta av oss har tvingats avstå 
från nästan allt som förr tillhörde vår 
tillvaro.

Givetvis klarar vi kloka, seriösa, tänkande, 
väluppfostrade, och socialt medvetna svenskar 
ett sådant läge. Ingen tvekan om det. Men 
visst har vi lidit på många olika sätt. 
 Det värsta är nog ändå att det inte finns 
någon tydlig signal om när vi kommer att 
kunna återgå till det som gällde innan covid-
19 landade över oss och ändrade precis allt.

När detta nummer av ÖG kommer ut har 
vaccinationen varit igång sedan en tid. Alla 
i riskgrupperna har fått möjlighet att ge sig 
själva ett gott skydd och med det snabb-
framställda vaccinet har vi kunnat börja 

Har vi ett GOTT NYTT ÅR..?

återgå till det liv som vi ansåg normalt för 
ett år sedan.

Bra att reflektera över är följande: Vilka 
minnen kommer vi att ta med oss? Vilka 
lärdomar blir nu nya styrmedel i vår framtid? 
 För min högst personliga del anser jag 
att Sveriges ledning inte agerade på rätt sätt. 
Inte tillräckligt snabbt. Inte med full kraft 
från ”ruta ett”. Pandemin ”tog ledartröjan” 
och vi svenska medborgare blev bara ”tvåa”

Att sia är ju hur enkelt som helst – om det 
inte handlar om framtiden. Pandemin är 
oförutsägbar, men den har absolut lärt oss 
en hel del. För mig framstår landets led-
ning lite grann som ”glada amatörer med 
stor tilltro till svenska medborgares höga 
begåvning”. Vi borde ha fått snabbare, mer 
tydliga och mer raka och situationsanpas-
sade regler att följa. Men läget är som det 
är, så låt oss inte ”gråta över spilld mjölk”! 
Vi ska i stället se framåt med tydliga för-
hoppningar om att inom kort kunna återgå 
till ett mer normalt leverne. Ett där vi kan 
gå till Livgrenadjärmässen och äta både 
vardagsluncher och festmåltider.

Var med och säkerställ Mässens framtid:Var med och säkerställ Mässens framtid:
Köp ”Livgrenadjärmässens Sångbok 2020”!Köp ”Livgrenadjärmässens Sångbok 2020”!

Livgrenadjärer är kända för snabba och 
kloka beslut i rätt tid. 
 Nu har Livgrenadjärmässens Ideella 
Förening tagit två beslut som förhoppnings-
vis kommer att sätta tydliga och positiva 
spår i kampen för att rädda Livgrenadjär-
mässen igenom pandemin.

 Det första insatsen var att producera 
den fina, roliga och synnerligen användbara 
sångboken. 216 sidor av både I4-kultur och 
annat för priset 190 kronor.
 En guldgruva när du umgås med både 
Livgrenadjärer och andra som har tydliga 
kulturkrav vid snapsars intagande; nämli-
gen sång. Kanske en kul present till någon 
bekant med koppling till östgötaförband.

Vi har satt priset per bok till 190 kr + 40 
kr i frakt där omkring 140 kr kommer att 
gå till stödet för Mässen.

Du beställer genom att betala 190 eller 230 
kr/bok på plusgiro 192 08 16-4 eller via 
Swish 123 275 27 80.
 Beställer du två eller fler kostar de 
170 kr/st + totalt 50 kr i frakt (t ex 2 st = 
340 + 50 kr = 390 kr). Ange din adress.



Återblick.
Museet invigdes  av Linköpings militära 
förband i ”Röda ladan” 1988. Drevs efter 
regementenas nedläggning 1997-12-30, 
ideellt av pensionerade, militärkulturhis-
toriskt, ansvaratagande, personer,  utan 
någon som helst stöd, vare sig från Linkö-
pings kommun eller Försvarsmakten. Den 
28 februari 2016, var vi i Garnisonsmuseets 
styrelse, tvingade att lägga ned museet, av 
ekonomiska skäl. Det gick trots detta att 
driva museet i 18 år!!!
 2008 framlades ett medborgarförslag 
att flytta museet med byggnad till Gamla 
Linköping-Valla. Detta beslöts 2010 och 
medel för flyttet skulle hämtas ur Verner-
Westmanska fonden. Dessa medel ställ-
des till förfogande. Problem uppstod, enär 
byggnaden var uppförd på Malmen 1835, 
kulturminnesförklarades därstädes 1935! 
Den flyttades ändock till nuvarande plats 
under VK 2. 
 Nu ingriper personer från Länsstyrelsen 
och Kommunen. Eftersom byggnaden är 
kulturmärkt, kan den inte flyttas, hävdar 
Länsstyrelsen (flyttad tidigare!). Passar inte 
in i miljön i Gamla Linköping-Valla, säger 
Kommunen!? (Gamla Linköping). Förvalt-
ningsdomstolen ger Kommunen rätt. Bygg-
naden kunde flyttas. Så blev det inte!

Från styrelsen i Garnisonsmuseet försökte 
vi på alla sätt att få Kommunen att ta över 
fortsatt drift av Garnisonsmuseet. Trots 
ett par sammanträden, motivationer, gick 
ingenting fram, som kunde få de ”beslu-
tande” att tänka om. Vidare planlagda 
möten ändrades av Kommunen och nya 
kom aldrig till stånd.
 Vi som tillhört Garnisonens förband, 
som sett museet som ett kulturarv som skall 
bevaras, har där haft årsmöten, styrelsemö-
ten, kamratlig samvaro, historiekvällar och 
annan aktivitet (Luciafirande, korum, till 
och med gratis guidning på engelska och 
tyska, för turister, som kommit förbi).

Nuläge.
Kommunen kom att engagera oss som sak-
kunniga, när flera år förflutit och arbetena 
kommit igång med att tömma museet. Vad 
var det för materiel, hur användes den, vilka 
var de olika uniformerna m m? 
 Det finns ett enormt arkiv med foto-
grafier (ca 7000 med olika innehåll, 

människor, övningar, militär materiel och 
c:a 1500 porträtt, där det bara är en person 
på fotot). Jag har erbjudit mig att identifiera 
alla dessa, vilket en gång genomfördes av 
dåvarande kaptenen Torsten Strömberg 
och undertecknad under tre år. Det visar 
sig att digitaliseringen inte är bra. Det blir 
fel! Jag har rättat det jag fått ta del av. Det 
var ganska mycket felaktigheter, naturligtvis 
beroende på att den, som jobbar med detta, 
inte är tillräckligt kunnig. Jag är nu den 
ende, jag vill påstå i hela Östergötland, som 
har kunskapen att föra arvet vidare. Jag är 
beredd att fortsätta med detta arbete, men 
för närvarande ligger det i träda.  Om inget 
sker får väl kommunen leva med ett falsa-
rium. Men det kanske inte gör dom något? 

Hur Linköpings kommun har kunnat hamna 
i ett militärkulturellt  vakum är för oss en 
gåta. Vid mina seminarier med dåvarande 
landshövding, Elisabeth Nilsson, borgmäs-
tare Ann-Cathrine Hjert,  Gunnar Elfström, 
Sven Hellström m fl var alla på det klara 
med att 50 % av Östergötlands historia 
utgöres av den civila - och den andra hälf-
ten av det militära kulturarvet.
 Att Linköpings kommun kan nonchalera 
den militära delen i Östergötlands historia 
är förvånande - eller kanske inte! Ointresse, 
inget engagemang, dåliga historiska kun-
skaper, försvarsfientlighet, handlingsför-
lamning? Efter 10 år har utrymning skett, 
där Armémuseum och kommunen tagit 
hand om materiel på ömse håll. Ingen ny 
byggnad för ett nytt museum inom synhåll. 
Inte ens ett beslut föreligger om omlokali-
sering!  
 I den gamla museistyrelsen, har vi inte 
fått någon information om fortsatt age-
rande, sånär som vid två tillfällen, då vi 
informerades om en tänkt museiutställ-
ning med bäring på Linköpings militära 
förflutna. Överbliven museimateriel har 
köpts och omhändertagits av Linköpings 
Auktionskammare AB! Man säljer alltså 
unika museiföremål!

Framtid?
Vi är djupt oroliga för fortsättningen. Vi 
värnar ett kulturarv som inte får förfelas. 
Framtiden kommer att hårt döma eventu-
ell försumlighet i kulturarvet! Står Kom-
munen ut med det?
 Jag försökte få Kommunen att förstå att 
ett militärt museum i Östergötland inte bara 
handlar om Linköpings kommun, utan att 
det gäller alla, med tanke på indelningsver-
kets omfattande befälsboställen och soldat-
torp spridda i hela landskapet. Men ingen 
lyssnade!
 Inbillar ni er i Stadshuset att vi hade 
haft US, Universitetet eller SAAB i Lin-
köping, om det inte hade funnits Sveriges 
starkaste Garnison här?
 Uraktlåtenheten att handla och draga 
allt i långbänk är en förödande taktik! Läs 
historia!

Är slutsatsen den att Kommunen tycker att 
det räckte med flyttet av Ryttartorpet till 
Gamla Linköping-Valla för att spegla Öst-
ergötlands militära kulturarv? Man tar sig 
för pannan!
 I änden är det så, att vare sig f d Gar-
nisonsmuseistyrelsen eller Kamratförening-
arna från I 4, A 1, T 1, Hemvärnet och de 
försvarsanknutna frivilligorganisationerna, 
har något som helst förtroende för valda 
politiker i Garnisonsmuseifrågan, främst 
riktat till kultur- och fritidspersonal, som 
ej velat, fått, eller kunnat? Ovilja? Styrda 
av högre husse? Vi andra vet inte. Ytterligt 
frustrerande! Men när hjälp behövdes, då 
blev vi accepterade!!!   
 Hela Garnisonsmusei-hanteringen är 
oerhört illa skött av kommunen och vi tror, 
innerst inne att den åsikten delas av ett antal 
personer i Stadshuset! 
 Det sista jag hörde, vad gäller muséer i 
Linköpings kommun är att det tillsatts en 
person, som skall utreda samtliga muséer 
och där det framkommer att Garnisons-
muséet ligger i malpåse!  Prata om kultur-
skymning!

En eloge till Hanna Wihlborg, som för-
stått, handlat och spridit litet ljus i mörkret! 

Linköping 2020-10-20
C-H Löfgren

Fd ordf i fd Garnisonsmuseets styrelse.

Förutvarande Garnisonsmuseet:  Återblick. Nuläge. Framtid?
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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: Lage Svensson
Telefon: 0733 87 37 89
e-post: lage.s@hotmail.se

V Ordförande: Ulf Heineman
Telefon: 0708 434 474
e-post: ulf.heineman@telia.com

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

ÖG-redaktör: Göran Lindqvist
Telefon: 0708 436 346
e-post:   gli@massmedia.se

Arkivarie: (Vakant)
Telefon: _
e-post: _

Ledamot: Hans Zettby
Telefon: 0706 40 52 73
e-post: hans@zettby.se

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 Livgrenadjär-
föreningen är väl stolt över det? 
Då ska du också visa 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 kassören haerjo@spray.se. 
Då hjälper du oss att omvandla lagerpro-
dukter till pengar - de som vi behöver så väl.

Uniformskavalkaden återuppstår!
Är DU intresserad av att vara med iförd någon ståtlig uniform från förr?

Hör då av dig till Ulf Heineman, 0708 434474 eller ulf.heineman@telia.com.
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