Livgrenadjär, varför då?
Vi nämner så ofta och så gärna ordet Livgrenadjär. Du kanske undrar dels varför vi gör det,
dels vad det står för. Då ska du få hela historien - men i kortversion.
Någon klok person har en gång sagt att ”utan bakgrund har vi ingen framtid”. Varje soldat vet
att det mesta av det vi gör i dagens armé faktiskt har sina rötter i förfädernas
Du känner säkert historiens vingslag varje gång du tar på dig uniformen. Och visst ryser du
lite inombords när musikkåren spelar en marsch. Omedvetet förvaltar du då din del av vårt
gemensamma historiska arv. Du kanske funderar på aala dem som kämpade, segrade eller
stupade på slagfälten och uppfylls av stolthet. Då ska du vara med och bevara
Livgrenadjärernas vördnadsvärda historia. Du ska bli medlem i Livgrenadjärföreningen!
Livgrenadjärregementets traditioner började när Gustav Vasa mellan 1542-1552 satte upp två
fänikor fotsoldater, som kallades Östanstång och Västanstång samt en Ryttarfana.
På 1620-talet påbörjades den stora regementsorganisationen. Erik XIV hade redan tidigare
börjat organisera landskapsregementen men först med Gustav II Adolf satte detta fart.
I Östergötland skapades ett infanteri om 1200 fotsoldater och ett kavalleri om 375 ryttare.
Övningsplatsen var Malmen i Linköping. Namnet för fotfolket blev Östgöta regemente till
fots och ryttarna fick namnet Östgöta ryttare. Östgötarna deltog och segrade i många fältslag,
bl a under 30-åriga kriget.
1682 inrättades indelningsverket. Östgöta Infanteriregemente med 1200 soldater och Östgöta
Kavalleriregemente med 1000 ryttare bildades på stommen av rote- och
rusthållsorganisationen.
Namnet Livgrenadjär tilldelades Östgötarna 1791 av Gustav III, som tack för goda insatser
under många sekler och kanske speciellt för segern mot Ryssland vid Svensksund.
Östgötaförbanden gick 1792 samman till Kungliga Livgrenadjärregementet.
Vad är då en Livgrenadjär?
Liv kommer från Liv- och Hustrupper, regementen som konungen själv förde befälet över.
En Grenadjär var dåtidens elitsoldat, utrustad med handgranat, musköt och sabel.
Grenadjärerna ingick som en elitdel i kompanierna och kändes igen bl a på sin toppiga mössa,
utan brätten, för att inte hindra kastarmen. Den granat som ännu idag är vårt kännetecken, är
alltså en handgranat. 1816 delades regementet i Kungl. Första och Kungl. Andra
Livgrenadjärregementet. Traditionsfärger som bars i bl a fanor och uniformer var vitt (Kungl.
Första) respektive rött.
Den allmänna värnplikten, som infördes 1901, medförde nästa stora omorganisation. Malmen,
där östgötar har vapenövat sedan medeltiden, blev för trång som övnings- och
förläggningsplats. Med början 1922 flyttade regementena in till det nybyggda
garnisonsområdet i Linköping. Försvarsbeslutet 1925 medförde att regementena slogs
samman 1928, återigen under namnet Kungliga Livgrenadjärregementet.

Varför är det viktigt?
När Livgrenadjärregementet lades ner 1997 upprättades Livgrenadjärgruppen, som förlades
på Malmen. Cirkeln var sluten.
En uppgift är att bära Livgrenadjärtraditionerna vidare, med allt vad detta innebär. Vi inom
Stolthet över att bära anorna från ett av världens äldsta regementen. Kunskap om vårt
historiska arv. Vår fana skall föras, liksom regementets färger – och regementets marsch skall
spelas.
Är du en av oss?
Traditionsarvet är en mycket viktig del av folkförankringen i Östergötland.
Är du engagerade eller intresserade av Sveriges försvar – från förr och framåt?
Då ska du vara med bland oss, nästan tusen medlemmar i Livgrenadjärföreningen. Du blir då
ytterligare en person med uppgift att vårda Livgrenadjärregementets historia. Du blir en av
oss som ska låta Livgrenadjärandan leva i ytterligare många hundra år.
Som medlem i Livgrenadjärföreningen får du två årliga nummer av tidningen
Östgötagrenadjären – 36 sidor som speglar Livgrenadjärer från förr, just nu och i framtiden.
Du får inbjudan till resor, studiebesök, möten och måltider. Du är också välkommen att
besöka olika Livgrenadjärklubbar i landet.
Allt detta blir ditt för endast 125 kronor per år
Som medlem stödjer du det viktiga arbetet att bevara Livgrenadjärernas stolta historia.
Sätt in 125 kronor på postgirokonto 13 37 31-0 och ange namn, adress och personnummer.
Gör det redan idag!
Vill du veta mer så kontakta vår ordförande, sekreterare eller informationsansvarige. Du får
deras nummer via telefon 013-28 31 02.

