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Försvarsmakten är alltid beredd!
”Beredskapsinsats i Östersjön
och på Gotland!”
Försvarsmakten hade 24/8
inlett en beredskapsinsats i
sydöstra och mellersta Östersjön. Anledningen var den
omfattande militära verksamheten som då pågick i östersjöregionen.

– Vi lever i en orolig tid, den globala säkerhetsmiljön genomgår många förändringar och
vi ser ett försämrat säkerhetsläge i närområdet.
Det pågår omfattande militär verksamhet i östersjöregionen, både från rysk och från västlig
sida, på ett sätt som i vissa delar inte upplevts
sedan kalla krigets dagar, säger Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist.

– Försvarsmakten har beredskapsverksamhet dygnet runt, året om och vi gör kontinuerliga bedömningar och anpassar vår verksamhet efter rådande läge. Vissa operationer
är synliga medan andra inte är det, säger Jan
Thörnqvist.
Försvarsmaktens bedömning är att risken för ett
militärt angrepp mot Sverige just nu är låg men
det svårförutsägbara säkerhetsläget i vårt närområde ställer
höga krav på
vår tillgänglighet och beredskap. Vi följer,
vi anpassar
och vi väljer
metoder i vårt
sätt att möta
omvärldsläget.

Marina övningar med fokus

24/8 rapporterade Jimmie Adamsson, Tredje
och Fjärde sjöstridsflottiljen följande på www.
forsvarsmakten.se:
– Under de närmaste två veckorna genomför marinen kvalificerade övningar i luftförsvar och ytstrid. Ett av fartygen som kastar

loss i dag är HMS Visby, där örlogskapten
Nina Vinde är ny chef sedan juni.
– Det är en hel del nya kollegor i besättningen, såväl sjömän som officerare. En
besättning är som ett lag där alla måste göra
sin del. Därför är den här typen av övningar
viktiga, där vi kan få ihop helheten.

Två övningar med olika inriktning

Första delen av övningen genomförs i mellersta Östersjön med fokus på luftförsvar, det
vill säga att försvara fartyget mot flyg eller
sjömålsrobotar. Övningen äger rum mellan
den 24-27 augusti.
− Luftförsvar är i sig ingen huvuduppgift för en korvett men det är däremot en
förutsättning för att lösa alla andra uppgifter, som exempelvis ubåtsjakt eller ytstrid.
Med hjälp av målflygplan från Saab SFO kan
fartygen träna realistiskt mot snabba lågflygande mål, något som ställer höga krav på
operatörerna som ofta har kort tid på sig att
upptäcka och agera mot ett inkommande hot.
− Vi har varit till sjöss ett flertal veckor
efter semestern, både för sjöövervakning och
för egen verksamhet. Hittills har vi i besättningen koncentrerat oss på att agera rätt i
olika situationer. Nu höjer vi tempot och
ska göra rätt även under tidspress, avslutar
Nina Vinde.
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Övningsverksamheten är i större utsträckning
mer komplex och mer snabbt uppkommen än
tidigare. Coronapandemin har också medfört
en ökad oro och osäkerhet globalt. Läget är
sammantaget mer instabilt, mer konfliktfyllt
och svårare att förutse. Den aktuella händelseutvecklingen i Belarus påminner oss om detta.
Fokus för beredskapsinsatsen är att förstärka sjöövervakningen i Östersjön till havs
och från luften. Dessutom ökas den militära
närvaron på Gotland.
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Nästan som en KFÖ...
Det här året 2020 kommer antagligen att gå till historien - och säkerligen finnas kvar i våra minnen för
mycket lång tid.
När de första signalerna om att något inte
stod rätt till i Kina ryckte vi väl alla ungefär lika mycket på axlarna, skakade lätt på
huvudet och sa någonting i stil med ”jaha,
då var det dags igen - men det är nog snart
OK igen där nere...”.
Men hej vad vi bedrog oss. Än en gång
fick vi ett nytt och påtagligt exempel på
att Sveriges beredskap för kris och krig
eller andra samhällsomstörtande händelser
kanske inte är riktigt där den borde vara.
Hälso- och sjukvården har förvisso gjort en
fantastisk insats, men i ett så här ansträngt
och allvarligt läge blir det omöjligt att dölja
de brister som ju faktiskt finns ”på riktigt”.
Mängder av brukbar materiel har skrotats. Totaltförsvarets resurser har reducerats
på den civila delen - det skulle ju inte bli
några krig mer... Man kan ju undra varför
det är så otroligt lätt att filtrera bort den
verklighet som utan förvarning, utan att
gömma sig bakom uppgifter om tusentals
mils avstånd och liknande vanliga argument, faktiskt kan slå både snabbt och hårt.
Inte nog med att tiotusentals medborgare
drabbas såväl medicinskt som socialt. Vårt
bräckliga samhällsbygge är ju av någon oförklarlig anledning inte längre redo för sådant
som ”absolut inte är möjliga händelser”.
Det är i det läget den skrämda nationen
vänder sig till den hjälp som ständigt finns
gripbar: FÖRSVARSMAKTEN.
Där finns de beredda människorna med
sin övade struktur och välkänt fungerande
ledning från toppen och ända ner till den
enskilde.
Där finns yrkesmänniskorna som har
övat för alla scenarier. De som alltid är
redo. De som har tillgång till stora mängder materiel av sådant slag som inte existerar i det omgivande civila samhället.
Fungerade FM den här gången? Svaret
måste bli ett tydligt JA. Inte minst för att
Hemvärnet och alla frivilligorganisationer
snabbt stod klara för insats. Som vanligt.

Specialresurser, materiel som inte finns
i tillräckligt stora mängder i det civila samhället kunda snabbt lyftas ut från Försvarsmaktens många förråd. Ett lysande exempel
på Försvarsmaktens effektivitet var ju etableringen av enheten för katastrofsjukvård
vid ÄlvsjöMässan.
Men även i det fallet så framstod
bristerna tydligt. Det som behövdes, bland
annat respiratorer, fanns ju inte i något centralt förråd, utan behövde hämtas från ett
antal platser i landet.
Det som har framgått särskilt är de massiva
insatser som Hemvärnets östgötska enheter
har gjort. Ännu ett tecken på hur väl de frivilliga delarna av Sveriges försvarsorganisation fungerar. För att inte tala om de många
sjuktransporterna som snabbt utfördes av
Helikopterflottiljen.
Till och från har jag, under den mest intensiva uppstarten av en effektiv krissjukvård,
funderat på om vårt lands medborgare inser
värdet av ett effektivt försvar som står på tå
i både kris och krig - alltså i alla lägen där
samhällets ordinarie resurser inte räcker till.
Det som skedde under de mest intensiva
perioderna av akut livräddning har tydligt
visat vilken resurs vi har i Försvarsmakten.
För att inte tala om vilket engagemang
och vilken vilja som finns i våra frivilligled.
Vi har genomfört en period av verksamhet
som mycket väl kan jämföras eller jämställas med en krigsförbandsövning. Vi har
fått en kvittens på att det som påstås och
används i informations- och PR-syfte är en
otvetydig demonstration av vilka resurser
vi har - även om det numera, efter decennier av fred i vår närhet - för att fullgöra
det uppdrag som soldater av olika slag och
med olika organisationstillhörighet kan
samverka effektivt.
Så STORT TACK till alla som, var och en
på sin plats i försvarsorganisationen och i
landets alla delar, bidrog till att rädda många
hundra, kanske till och med många tusen liv!
Ni har visat att Sverige behöver ett försvar som kan jobba i alla lägen.

ANNA PÅ
LIVGRENADJÄRMÄSSEN
SKICKAR
ETT STORT TACK!
Jag är evigt tacksam och glad för att
Garnisonen finns i ditt hjärta. Det
är så många som har hört av sig och
vill höra hur det går för oss och hur
vi mår. Det värmer i mitt hjärta.
Jag blir även väldigt glad över att så
många var intresserade av presentkort och har köpt alltifrån 1 till 10
stycken. Antalet spelar ingen som
helst ingen roll, utan det är tanken
som räknas. Tanken att vilja stötta.
TACK!
Jag vill rikta ett extra TACK till
Livgrenadjärföreningen,
Försvarsutbildarna och
Kungliga Livgrenadjärregementets
officerskår som har köpt många
presentkort. De kommer användas i
höst, när vi alla kommer att kunna
samlas på Mässen som vanligt igen.
Vi kommer klara oss igenom detta!
Det är vi helt övertygade om. Vi
gör allt för att få de bokningar som
fortfarande får genomföras.
Men framförallt tittar vi framåt, vi
jobbar med att sälja in höstens event.
Att vara det första och enda alternativet man vill boka när det väl är dags.
Presentkorten kommer fortsätta finnas.
Har du inte hunnit köpa något än men
är intresserad? Hör bara av dig till mig.
Än en gång: STORT VARMT TACK!
Hälsningar från

Anna Wallentinsson

Foto: © crelle-fotograf-norrkoping

Redaktör’n har ordet:

Bo Petersson har lämnat ledet
Livgrenadjären, kaptenen i reserven, professor
emeritus Bo Petersson
avled 10 juni 2020, 79 år
gammal, efter en längre
tids sjukdom.
Bo hade under sin tid
vid regementet och
efter sin pensionering
som professor, ett
mycket stort intresse för
regementets historia.
Han var därmed synnerligen lämpad att vara
styrelseledamot i Livgrenadjärföreningen, som han var mycket aktiv
i ända fram till sin bortgång, trots
en svår sjukdom under senare år.
Bo byggde upp ett förråd i källaren i fastigheten där Livgrenadjärmässen och hotellet huserar. Detta förråd kan komma till
stor nytta vid olika militära arrangemang
i framtiden.

Bo har därför varit en
utomordentlig arkivarie
i kamratföreningen. Han
har haft hand om försäljning av profilprodukter
och böcker med anknytning till Livgrenadjärregementet - något som har
givit goda inkomster för
föreningen!
Bo har också skrivit
många intressanta artiklar i
vår tidning ÖstgötaGrenadjären och därvid visat prov
på sin stilistiska förmåga,
som säkert är grundad i hans akademiska
bakgrund som professor i kommunikation.
Saknaden och sorgen är stor bland hans
gamla arbetskamrater och kamraterna i
Livgrenadjärföreningen.
Våra tankar går till hustru Christina och
barnen.
För Livgrenadjärföreningen
genom Håkan Schweitz

INGA
GRENADJÄRLUNCHER
På grund av Coronapandemin har föreningsstyrelsen enats om att
ställa in samtliga
Grenadjärluncher under
hösten 2020.
Vi får hoppas att våren
2021 möter oss utan
inblandning av covid-19.

LIVGRENADJÄRFÖRENINGEN
SÖKER MEDARBETARE!
Vår förening har blivit livaktig på grund av ett dess ledning
har haft ett antal synnerligen engagerade medlemmar.
Olika kamrater med goda specialkunskaper och praktiska
förmågor har gjort att vi har kunnat ge ut tidningen
ÖSTGÖTAGRENADJÄREN fyra gånger per år. Det bygger på
speciella intressen, goda kunskaper, engagemang samt teamwork.
Nu saknar vi ett antal intresserade Livgrenadjärer som kan hjälpa till
med idéer och/eller manus till tidningen, någon som kan tänka sig att
hjälpa till med vårt fantastiskt innehållsrika förråd och kanske även
vår efterfrågade uniformskavalkad.
Kontakta då Håkan Schweitz via
hakan.schweitz@combitech.se eller 070-857 83 74
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 via
gli@massmedia.se eller 0708 436 346

Invigning av utlandsveteranernas minnesplats
som skulle skett vid
Korumplatsen i Linköping
29 maj 2020 blev ju inställd
pga Coronakrisen.
Den formella invigningen
kommer att ske på
veterandagen nästa år,
dvs 29 maj 2021.
Mer info kommer i ÖG.

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 2020-2021
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:

0708 436 346
gli@massmedia.se

Arkivarie:

(Vakant)

Ledamot:

Håkan Karlsson

Telefon:
e-post:

_
_

Telefon:
0734 44 61 27
e-post: hakan.p.karlsson@hotmail.com

Ledamot:

0730 84 38 38
aoeklindberg@hotmail.com

Ledamot:

Ola Nilsson

Telefon:
e-post:

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:-

Erik Lindberg

Telefon:
e-post:

0703 02 61 08
ola.nilsson52@gmail.com
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Kan Uniformskavalkaden återuppstå?
Är DU intresserad av att vara med iförd någon ståtlig uniform från förr?
Hör då av dig till ordförande Håkan Schweitz.

Foto: Göran Lindqvist

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 lagerprodukter till pengar - de som vi behöver så väl.
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