
Tidningen för Livgrenadjärföreningen och Sveaartilleriföreningen
Östergötlands försvar

ÖSTGÖTAGRENADJÄREN&SVEAARTILLERISTEN
N U M M E R  3   •   2 0 1 2

Har Garnisonsmuseet 
någon framtid?

Vad kommer att hända med Gar-
nisonsmuseet när de ideella kraf-
terna som nu svarar för driften 
inte längre orkar driva verksam-
heten framåt? 

För att bädda för fortsatt verksamhet bildades 
under vintern 2011-2012 en arbetsgrupp med 
representanter för museistyrelsen och alla f.d. 
regementen i garnisonen, dessutom medver-
kade professor Jan Paul Strid vid Institutionen 
för kultur och kommunikation vid Linköpings 
universitet (LiU) samt historikern, författa-
ren och f.d. lektorn vid LiU Sven Hellström. 
 Arbetet utmynnade i ett möte dels med 
företrädare från länsstyrelsen, dels med före-
trädare från kommunen.

Syftet med dessa möten var att presentera 
hur den militära epoken i staden och Öster-
götland har påverkat utvecklingen i samhäl-
let och bidragit till Linköpings och länets 
utveckling samt att belysa vikten av att fort-
sätta driva museet, personellt och materiellt, 
med dess kulturella arv vidare även efter det 
att det ideella arbete som nu driver museet 
inte längre kan genomföras.

Deltagare var, på länsnivå, bland andra lands-
hövdingen Elisabeth Nilsson, representant för 
Östergötlands Museum samt representanter 
för Östsam, på kommunnivå, bland andra 
borgmästaren Ann-Cathrine Hjerdt, Linkö-
pings kulturchef Karin Semberg, kommu-
nalrådet för skola, kultur och idrott, Carina 
Boberg, Linköpings stadsantikvarie Gunnar 
Elfström, museichefen i Gamla Linköping, 
Tina Karlsson och ordföranden i Kultur- och 
Fritidsnämnden, Johan Lundgren.

Mötena genomfördes sålunda; Claes-Henric 
Löfgren inledde och talade om garnisonens 
förband och dessas insatser över tid och rum, 
Sven Hellström talade bl a om rusthållen, den 
indelta soldaten och kopplingen militär – civil 
verksamhet samt den betydelse detta hade på 
samhället, Jan Paul Strid belyste övningsfäl-
tet, dess minnen och betydelse för natur och 
kultur, bl a TINDRA-projektet. Eva Modén, 
arkeolog och styrelseledamot i museifören-
ingen, redovisade visioner för Garnisonsmu-
seet verksamhet i framtiden. 
 Därefter blev det frågor och diskussion, 
bl a avseende framtida huvudman för museet, 
ekonomi, fortsatta ideella insatser, tillgäng-
lighet, digitalisering, flytt till Valla så att en 

enhet bildas med övriga museer befintliga där, 
samverkan med hembygdsföreningar och uni-
versitetet.
 Mötena genomfördes i en positiv anda. 
Enighet syntes råda om att kulturarvet som 
förvaltas av museiföreningen inte får gå för-
lorat och en slutsats som drogs var att musei-
föreningen bör göra en formell skrivelse till 
Länsstyrelsen/Östergötlands museum/kommu-
nen avseende framtiden för garnisonsmuseet 
för att starta en process och få dessas kvarnar 
att börja mala. Detta är under utarbetande.

Lennart Gustafsson

Från mötet med länsföreträdare, museisty-
relsens ordförande Claes-Henric Löfgren, 
styrelseledamoten Eva Modén och lands-
hövdingen Elisabeth Nilsson.

Ryttartorpet snart på ny plats!
Egentligen skulle detta försvars- och byggnadsminnesmärke flyttats redan 
i år. Men ingen kunde bygga en riktig grund på det gammaldags sättet... 
 Nu är det i stället våren 2013 som gäller. Stångåstaden ska svara för 
jobbet och planen är att då även ta med den befintliga grunden i samma 
flytt. Den har burit upp torpstugan väl under många år, så vi håller tum-
marna för att samma förutsättningar gäller även under kommande etapp.
 
 Ny ”adress” blir vid gläntan längs gång- och cykelvägen 
 mellan Gamla Linköping och Vallaområdet.



  GLÖM INTE 
  ATT

•  betala din årsavgift
•  besöka Livgrenadjär-
föreningens webplats: 

www.livgrenadjär.se

Grattis
Anna!

Utfall av vårens PUB-kvällar:

Ur ”Stad i nöd och lust, Norrköping 600 år”, 
Arne Malmberg 1983, sid 206, angående för-
slag 1911 att ett av de två regementena på 
Malmen skulle lokaliseras till Norrköping 
vilket föreslagits av en militär utredning. 
 Tanken väckte stort gny bland landsbe-
folkningen ute i länet och i städerna. Det 
ordnades opinionsmöten och skrevs pro-
testlistor. Allt andades omsorg om det kära 
regementet som man önskade bästa möj-
liga framtid, dock inte i Norrköping. En ny 
utredning med sakkunniga kom fram till 
vilka betänkligheter man hyste:

Livgrenadjärer i fara!

Akta er livgrenadjärer, hon kan vara från Norrköping!

”Norrköpings egenskap av större fabriks-
stad med en till stor del av kvinnliga ele-
ment bestående fabriksbefolkning synes, 
i händelse av regementets förläggande å 
denna plats, komma att innebära en viss 
fara för den värnpliktiga ungdomens sed-
liga uppfostran”.

Tur att den kvinnliga befolkningen i Linkö-
ping syntes vara mer sedliga och inte för-
leda livgrenadjärerna till vådliga äventyr!

Lennart Gustafsson

När Livgrenadjärmässens bar rustades upp 
och vår ordförande, Mats Löfgren, upptäckte 
hur många timmar anrikt filmmaterial - nu 
överfört till DVD-skivor - som fanns hos 
Garnisonsmuseet, bestämde han sig för att 
göra någonting av kombinationen.
 Det ledde till fyra PUB-kvällar med 
filmvisning i mässens bar.
Hur gick det då?
 — Det kom inte riktigt så många som 
jag hade drömt om, säger Mats. Men de som 
dök upp hade riktigt trevligt och stannade 
länge. Det blev härliga samtal om gamla 
minnen!
 
Blir det någon fortsättning?
 — Under våren har vi förbrukat 70% av 
de härliga gamla filmerna från Garnisons-
museet, så nu får vi hitta något nytt att bjuda 
på. En tanke är att bjuda in några som jobbar 
mitt i all den nya materielutvecklingen att 

komma till våra PUB-kvällar och berätta 
om vad som är på gång. Jag är säker på att 
det kan intressera många. Ett annat alter-
nativ är att samlas kring härliga berättelser 
om gamla ”lumparminnen” från de stora 
övningarna under 80-talet. Det kan bli kul 
att höra hur vi ”råkade” köra sönder golf-
banor med våra stridsfordon - eller den där 
bortglömda bottenpluggen som skapade en 
situation som många fortfarande minns - 
och skrattar gott åt. Eller den för många 
välkända övningen med snabb omgrup-
pering till Karesuando – ytterligare ett 
exempel på gamla märkliga upplevel-
ser från tider som vi aldrig får upp-
leva igen.

Håll ögon och öron på helspänn, för 
snart kommer det ett nytt program 
för höstens aktiviteter i Mässens bar!

Slagfältsresa i maj 2013
Just nu talar mycket för att det blir en 
resa till slagfälten vid Axtorna, Häl-
singborg, Landskrona och Lund lör-
dagen den 18 maj till söndagen den 19 
maj 2013. Avresa lördag kl 0800. Åter-
komst söndag kl 1830. 
      Reseledare blir Olof Sahlén. Slagen 
studeras på plats i terrängen. Hotell i 
Hälsingborg, med möjlighet till förbröd-
ring och så kallat turande. Gemensam 
middag på hotellet.
     I julnumret av ÖG/SA presenteras 
resan i detalj tillsammans med slutlig 
kostnad, men för att ge projektet ännu 
bättre förutsättningar kan du som redan 
nu vet att du vill följa med kan berätta 
det för Olof. Gör det till olof.sahlen@
comhem.se eller 013 157945. 
      Givetvis är en sådan intressean-
mälan inte bindande i nuläget.

27 september fyllde Livgre-
nadjärmässens direktör Anna 

Wallentinsson år.
Det är ju inte riktigt artigt att 
tala om kvinnors ålder, men vi 

gör det ändå: Det var 40.



 XM 1203 NLOS-C
Av en slump råkade jag på 
Discovery-kanalen se en film 
om USA:s senaste artilleri-
pjäs, prototypen för XM 1203 
NLOS-C (XM 1203 Non-Line-
Of-Sight Cannon). Deras armé 
behöver omkring 800 (!) nya 
självgående artilleripjäser som 
ska ersätta M109A6 Paladin, en 
uppgradering av M 109 från 
1960-talet.

Avsikten var att XM 2001 Crusader skulle 
ersätta den omkring 2008. Men, Crusader-
programmet avbröts 2002 eftersom pro-
totypen inte kunde uppfylla ställda mål 
avseende rörlighet och precision samt att 
kostnaderna blev för höga ($25 million per 
enhet). Ett annat alternativ var den tyska 
PzH 2000 vilken också ratades; billigare 
men tyngre, lägre hastighet, större besätt-
ning m.m.
 Teknologin som utvecklats för Crusader 
användes för att producera den lättare XM 
1203 vars prototyp togs fram 2008. Avsik-
ten är alltså att den ska ersätta Paladin och 
vara redo att sättas in i strid omkring 2014. 
Den är utrustad med en helautomatisk 15,5 
cm/L 38 kanon med automatladdning, från 
det nedlagda Crusaderprogrammet, vilket 
eliminerar fysiskt arbete med ammunitio-
nen. 

M 109 Paladin, 
här i den 
Israeliska 
armén.

Med standardammunition är räckvidden mer 
än 30 km och den kan utföra både preci-
sionsbekämpning och bekämpning av ytmål. 
Pjäsen kan också användas för ”multiple 
round simultaneous impact”-eldgivning 
(MRSI, skjutning med olika elevationer så 
att granaterna hamnar i målet samtidigt). 
Naturligtvis är pjäsen anpassad för skjut-
ning med den styrda Excalibur-granaten. 
Eldhastigheten är ungefär 10 skott i minu-
ten. Eldgivning kan ske horisonten runt. I 
vagnen lagras cirka 24 skott.

XM 1203 är utrustad med keramiskt pansar, 
RPG-skydd (skydd mot Pv-vapen) och skydd 
mot NBC-stridsmedel. Besättningen är två 
man, det är tillräckligt på grund av den stora 
inbyggda automatiseringen i systemet vilket 
innebär att påfyllning av ammunition och 
laddning av pjäsen inte medför att någon 
av besättningen behöver lämna fordonet. 
Kraftförsörjningen sker med dieselmotor 

XM 2001 Crusader.

och hybrid-elektrisk drivkraft, allt desig-
nat för att förbättra rörligheten, reducera 
bränsleförbrukningen och ge en tyst gång. 
Pjäsen kan lufttransporteras med Airbus 
A400M och liknande transportflygplan. 
Vikten är ungefär 27 ton.

Chassiet har också använts för andra typer 
av fordon, t ex granatkastare, infanteritran-
sport, sjuktransporter m.m. Totalt åtta pro-
totyper levererades till U.S. Army Yuma 
Proving Ground, Arizona, 2009. Konstruk-
törer är BAE Systems och General Dyna-
mics och systemet ingick i  ”Future Combat 
Systems Manned Ground Vehicles (MGV)”, 
en familj av lättare pansarfordon för olika 
ändamål. Om pjäsen, eller någon liknande, 
införs i USA:s armé återstår att se.

Lennart Gustafsson

Källor: Military-today, Wikipedia m.m.

Prototypen XM 2013 under eldgivning.
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ÖSTGÖTAGRENADJÄREN

Bröder!

Min tid efter Livgrenadjärregementets och 
Livgrenadjärbrigadens nerläggning inled-
des med en sejour som chef över MekE på 
Stridsskolan, Kvarn. I samband med ner-
läggningen sökte jag och fick tillhörighet 
till Skånska Dragonbrigaden, MekB 8.
 Väl nere i Hässleholm, sommaren 1998, 
fick jag tjänst som brigadens utbildnings-
säkerhetsofficer samt stf C Utb/Utv-avd. 
Det var två mycket trevliga och lärorika 
år. Efter ytterligare en nerläggning och ett 
dåligt erbjudande om befattning på P7 så 
beslutade jag mig för att söka mig en civil 
bana. För att inte släppa greppet helt blev 
jag reservofficer vid P7.
 Min civila bana började med att läsa 
byggproduktionsteknik i 2år för att sedan 
börja ett nytt arbete som arbetsledare och 
platschef vid Thage Anderssons Byggnads 
AB i Tollarp. Det mest exotiska och krä-
vande var en utbyggnad av en konferens-
anläggning på Hven, mitt i Öresund.
 Fick 2006 erbjudande om en befattning 
som byggprojektledare och förvaltare vid 
det kommunala bolaget HIBAB i Hässle-
holm. Det var en mycket lyckad lösning 
för familjen då barnen behövde pappa lite 
mer närvarande hemma, i den åldern de 
var då. Efter ha byggt i fem år så blev det 
ett naturligt steg att hamna på byggherresi-
dan och få erfarenhet av fastighetsförvalt-
ning. Våren 2009 fick jag erbjudandet om 
att bli fastighetschef för Kunskapsporten 
AB, vilket jag antog.
 Nu lever jag ett dynamiskt liv i ett stän-
digt växande fastighetsbolag som i dag har 
fastigheter för ca en miljard och har ambi-
tionen att växa med det dubbla inom ca 2 
år. För tillfället ansvarar jag för driften av 
fastigheterna inom Kunskapsporten AB 
med dotterbolag, samt all nyproduktion, 
totalt tre projekt om tillsammans ca 500 
miljoner, där jag själv har projektledningen 
i två av dem.

Lev väl kamrater!
Alexander Klein

Ordföranden i Livgrenadjärföreningen bad gamla 
kollegor om ”nulägesrapporter”. Det kom många. 
Här är två:

Jag lät mig bli uppsagd och hamnade därmed 
under trygghetsstiftelsens beskydd. Med 
hjälp av dem utbildade jag mig under ca 
4 månader inom IT. Det var en kurs med 
försvarsanställda på väg ur firman syftande 
till en certifiering inom Microsofts server- 
och klientoperativsystem.
  För att kontrollera om kursinnehållet 
och kursmålen var något av intresse så tog 
jag kontakt med en civil kamrat som job-
bade på FoG Data i Motala. Beskedet jag 
fick var att med den kursen i botten var jag 
välkommen att börja jobba på FoG Data. Så 
i slutet på september -97 började jag och i 
februari -98 blev jag fast anställd.
  Jobbet gick i stort ut att på konsultba-
sis supporta olika lokala företag med deras 
datorer, servrar och nätverk. I stort sett är 
det det jag håller på med idag med. Företa-
get jag har min anställning i nu heter Exeo 
och är ett IT-företag baserat i Motala och 
Linköping, delvis ägt av Magnus Larsson 
också Livgrenadjär. 
 Min huvudsakliga uppgift de senaste 6 
åren har varit på Autoliv i Linköping. Där 
har min huvuduppgift varit att sköta deras 
klientdatorer och lokala nätverk.
  Civilt sett så har jag sedan 1997 skiljt 
mig och blivit sambo igen (olika kvinnor). 
Vi bor i Motala. Jag har två döttrar 14 och 
18 år unga. Min sambo har två döttrar och 
en son. Tack vare min yngsta dotter är jag 
engagerad inom Motala AIF Orienterings-
klubb som tränare för 7-12 åringar. Jag har 
tro det eller ej även deltagit i en del tävlingar 
själv.
  Det är svårt att peka på något speciellt 
som var det bästa minnet från officersti-
den, jag bär nog med mig hela den tiden 
som positiv. Kamratskapet var dock väl-
digt unikt och speciellt. Det är nog lättare 
att säga vad jag inte saknar, kvällsskjut-
ningar i mitten på december på ett regnigt 
skjutfält klarar jag mig bra utan.
 

Med vänlig hälsning
Torgny Segerberg


