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    Ärade Livgardister!
1925 års försvarsbeslut innebar en rejäl reducering av försvarsmaktens 
förband. Först med försvarsbeslutet 1936 och det då förändrade säkerhetspo-
litiska läget påbörjades en upprustning av det svenska försvaret, en upprust-
ning som var klar långt efter krigsslutet. Vi kunde ju som ”neutrala” hålla oss 
utanför kriget trots några mindre klädsamma eftergifter som hästskotrafiken 
och transiteringen av Division Engelbrecht. Att det går fort att lägga ner och 
att det tar lång tid att bygga upp är ju välkänt och ändå har vi i modern tid 
tillämpat den modellen i tron att den eviga freden har infunnit sig. Nu ser vi 
återigen, likt situationen 1936, att orosmoln visar sig i det säkerhetspolitiska 
omvärldsläget. Nedläggningarna i samband med försvarsbesluten 2000 och 
2004 ska nu till del återtas. Även nu kommer det att ta tid att bygga upp det 
som beslutas vid kommande försvarsbeslut. Vi får hoppas att politikerna inser 
detta och inte detaljstyr Försvarsmakten på ett sätt som gör att tillväxten för-
svåras och försenas.

Ett annat hot vi upplevt och upplever kommer från en ack så liten, men väl 
så farlig angripare. En angripare som från början bedömdes inte påverka oss, 
men som visade sig vara mer svårbemästrad än de flesta inledningsvis kunde 
tro. Hur detta slutar vet vi inte i skrivande stund, men även här har den politis-
ka ledningen insett att de reduceringar som gjorts i beredskapen har varit för 
stora och måste även på den civila sidan åtgärdas, vilket är positivt. Det som 
många varnat för har ignorerats och först när vi är drabbade i praktiken inser 
beslutsfattarna det reella behovet. Låt oss hoppas och på alla sätt arbeta för att 
detta inte drabbar Försvarsmakten.

I föreningen har vi tagit hotet på allvar från första stund, vilket innebär att 
årets verksamhet ställts in sånär som på en tidig Livgardeslunch och kan 
innebära att en del av den planerade verksamheten i början av nästa år också 
måste ställas in. 

Trots molnen på himlen och att vi inte kan träffas vid den traditionella julaf-
tonsmottagningen i Riddarhuset vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År och jag hoppas att vi kan återgå till normalordning så snart som 
möjligt inte minst med firandet av Livgardet 500 år under 2021

Ett stort tack till styrelsen och till er alla som med uppmuntrande hejarop 
stödjer vår verksamhet.

Med tradition mot framtiden!

POSSUNT NEC POSSE VIDENTUR
Leif Ölmeborg
Ordförande
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      Chefen för Livgardet

Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Bästa kamratföreningsmedlemmar! Livgardister!

Det har nu gått sex månader sedan jag tillträdde som 
chef Livgardet. Tiden går fort när man har roligt och det 
är precis vad jag har. Ett fantastiskt jobb med många 
yrkesskickliga officerare, civilanställda och anställda 
soldater som tillsammans håller ihop Livgardet. I vår-
numret av denna tidning skrev jag att mitt fokus skulle 
vara: -”att träffa samtliga direkt underställda chefer 
och deras organisation, likväl som stödjande förband 
och myndigheter samt Militärregionen för att få en bild 
av tillståndet i organisationen. Även arbetstagarorga-
nisationerna och Livgardets olika föreningar står på 
agendan. Särskilt fokus blir Livgardets organisatoriska 
utveckling där spel på några organisationsförslag ska 
genomföras efter semestrarna, planen för Livgardet 500 
år samt planeringen av verksamhetsåret 2021 samt per-
sonal- och infrastrukturläget”. 

Jag har i stort genomfört ovan nämnda aktiviteter. Någ-
ra har tagit längre tid än beräknat, särskilt att försöka 
få grepp om personalläget, men jag och regementsst-
aben har nu en gemensam lägesbild. Livgardet har, på 
totalen, för många anställda oavsett kategori vilket kan 
förefalla märkligt när det under en längre tid uppfattats 
tvärtom d.v.s. att det saknas en ansenlig mängd officera-
re. HR avdelningen och mina underställda enheter för-
söker klarlägga denna ”gåta” och jag är övertygad om 
att vi gemensamt kommer finna en lösning. 

Produktionsplaneringen för 2021 är i sitt slutskede och 
just personalkostnaderna har i Armén och Försvarsmak-
ten ökat markant, vilket i given ekonomisk ram innebär 
utmaningar att få verksamheten i balans. Det är bra att 
vi har god rekryteringskraft och att våra rekryter vill 
ta anställning efter utryckning, men när ramjusteringar 
(sänkta) sker efter redan fattade beslut om anställning 
går det inte att justera, bara parera. I skrivande stund 
räknar staben på ett reduceringspaket för 2021 vilket är 
en planeringsuppgift, än så länge. I styrningarna ingår 
att vi inte ska säga upp personal. Vi får se var det landar 
kring juletid. 

I försvarspropositionen anges hur Försvarsmakten ska 
utvecklas de kommande fem åren och det  stärker Liv-
gardet som förband. Alltjämt nämns en reducerad moto-
riserad brigad, Militärpolisbataljon, Säkerhetsbataljon, 
Livbataljon samt Depå. Utöver detta finns det förslag på 
att utbildning av regionala säkerhetskompanier ska ske 
vid Livgardet. Allt detta är bra för Livgardet även om vi 
har en del infrastrukturella begränsningar i nuläget, och 
som bekant löses inte detta över en natt. Någon verk-

samhet behöver flyttas från Livgardet om inte in-
frastrukturfrågan löses genom nybyggnation av fler 
kaserner. Den nya organisation aviseras år 2023 
men tillväxttakten är beroende av hur ekonomin 
ser ut i kommande tioårsperspektiv. Mer om detta i 
vårens nummer då ”dimmorna” har skingrats.

Livgardets organisation kommer justeras något, 
dels genom egen påverkan, dels genom högre chefs 
beslut. Beslutet tas av mig i slutet av november och 
jag vill därför inte föregripa detta genom att här 
beskriva hur organisationen kommer gestalta sig. 
Regementsledning och regementsstab har under 
hösten fördjupat nulägesbilden och påbörjat att de-
finiera en målbild var vi ska vara 2025. Jag är över-
tygad om att detta kommer ge en tydligare bild av 
vart vi är på väg. Hur vi når dit kommer präglas av 
målstyrning och uppdragstaktik när vi väl dialogi-
serat de resurserna med respektive enhet. Helt klart 
är att garnisonsledning med allt som hör därtill 
kommer att tydliggöras, krigsförbanden får ta ett 
ökat ansvar för sin reproduktion och insatsförmåga 
samt att planerna tydligare kommer följa FM vi-
sion, övergripande mål och Arméns 3+2+1.
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Det går inte att bortse från att pandemin, Covid-19, 
påverkar oss alla. Den ”andra vågen”  har drabbat 
regementets enheter och vi har under de senaste två 
månaderna haft konstaterade fall på minst sju av en-
heterna. Jag tycker att vi har varit väl förberedda och 
vidtagit åtgärder för att minska smittspridning, även 
om detta påverkar verksamheten och den enskilde. 
Hitintills har vi inte haft något allvarligt fall. Det 
positiva är att vi får finna nya effektiva mötesformer 
med teknikens hjälp, kommunicera på annat sätt ge-
nom att samla chefer i mindre konstellationer för att 
därefter sprida informationen vidare. Vi har lyckats 
hålla igång beslutad verksamhet och rekrytutbild-
ning vilket är mycket glädjande. Däremot kommer 
verksamheter som är viktiga för sammanhållning 
och förbandsanda att ställas in eller avsevärt minska 
i antalet som tillåts delta. I den dagorder jag gav ut 
som Garnisonschef första veckan i november skrev 
jag bl.a.: ”Om vi håller ut nu när antalet smittade 
accelererar kan vi gemensamt bromsa smittsprid-
ning. Kom ihåg att du arbetar eller genomför din 
värnplikt i en samhällsviktig funktion som har krav 
och förväntningar på sig att kunna verka när ingen 
annan kan. För att klara våra beredskapsuppgifter 
krävs att Du och jag står ut med umbäranden för vår 
personliga del, minst intill smittökningen planat ut 
och minskat till en nivå i samhället som i augusti.”

Mot bakgrund av detta kommer högtidlighållandet 
av slaget vid Lund, den 4 december, reduceras till 
ett absolut minimum. Detsamma gäller julsamlingar 
och förmodligen även julbord. Officerskår och 
officersklubb har härvid varit väldigt följsamma och 
proaktivt tagit beslut för att undvika smittspridning. 
Vår födelsedag den 14 januari 2021 kommer att 
genomföras i en mindre ceremoni vid Gustav 
Adolfskyrkan, inte med en större samling. Allt detta 
är givetvis extremt olyckligt men vår hälsa och 
operativa förmåga måste upprätthållas. Allt tyder 
på att vi gemensamt måste planera för att pandemin 
kommer påverka oss minst intill sommaren 2021. 
Vi får fira vårt jubileumsår på andra sätt än fysiska 
möten det första halvåret vilket blir en stimulerande 
utmaning. 

När kung George VI  gav sitt tal till den brittiska 
nationen den 3 september 1939 uttryckte han:
“[…] I ask them to stand calm and firm and united 
in this time of trial. The task will be hard. There may 
be dark days ahead and war is no longer confined to 
the battlefield but we can only do the right as we see 
the right and reverently commend our cause to God.
[…]”

Talet är givetvis präglat av tidsandan och det går inte 
att jämföra ett krigsutbrott med en pandemi, men det 
går att inskärpa allvaret i pandemin och att vi alla 
måste hjälpas åt.

Jag hoppas ni alla får en God Jul och ett Gott nytt år. 
Vi börjar ju lära oss att leva med pandemin men den-
na jul kommer sannolikt gå till historien. Håll ut och 
ta hand om dig och dina nära. Väl mött i någon form 
kommande år.

Stefan Nacksten

Regementschef

Halvåret som gått
Dessvärre har vi tvingats ställa in allt av planerad 
verksamhet som Livgardeslunch och föredrag på Mi-
litärsällskapet, skyttetävlingen, infanteridagen med 
höstmöte och föredrag, studiebesök vid fordons-
museet Arsenalen i Strängnäs, arméchefens konsert 
i Berwaldhallen, minnesdagen av slaget vid Lund, 
julbordet och  julaftonsmottagningen.

Det finns därför inget att berätta om halvårets ge-
nomförda verksamhet.

Vi försökte i det längsta hitta ett tillfälle att genom-
föra skyttetävlingen där vi ju har möjlighet att hålla 
avstånd till varandra, men trycket på skjutbanorna 
har varit så stort att det inte var möjligt. Vi var då 
hänvisade till att genomföra tävlingen med luftvapen 
i skytteföreningens luftvapenhall, men där är anta-
let banor så få och utrymmet så litet att vi inte hade 
kunnat hålla anbefallt avstånd och då ställde vi in 
även den verksamheten.

För kommande år har vi lagt en plan som presente-
rats vid det digitala höstmötet. Det vi i styrelsen nu 
arbetar med är alternativplanering om pandemisitu-
ationen inte medger att vi genomför planerad verk-
samhet.
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I augusti 1960 ryckte 1959/60-års plutonschefskola 
ut från dåvarande Kungliga Svea Livgarde i 
Sörentorp. Plutonen har sedan dess populärt 
kallats Pluton Welin, efter vår plutonchef löjtnant 
Gustaf Welin, som tillsammans med löjtnant Björn 
Svanström ansvarade för vår grundutbildning.
 I de flesta av åren efter utryckningen har Plutonen 
träffats vid årliga sammankomster och evenemang, 
t.ex. måltider, museibesök 
och föredrag. Länge var 
det vår plutonskamrat Kurt 
Hagström som fram till 
hans frånfälle höll ihop oss 
alla. Senare har vi i en slags 
plutonskommitté diskuterat 
våra årliga evenemang och – 
inte minst - hur vi skulle fira 
att vi ”muckade” 1960, alltså 
efter 60 år. År 2010 firade 
vi vårt 50-årsjubileum med 
lunch på regementet och sedan 
Vikingfärja till Helsingfors med 
bl.a. besök på ett krigsmuseum, 
vilket uppskattades.
Planerna på 60-årsfirandet 
slipades efterhand och vår 
plutonskamrat Calle Lindh åtog 

sig att vara kontaktperson med regementet genom Leif 
Ölmeborg, ordförande i Livgardets kamratförening. 
Leif utlovade generöst ett ekonomiskt bidrag till vårt 
firande och detaljerna kunde gradvis ta form.
Efter Calles bortgång i februari 2020 tog Lasse 
”Nacka” på sig att vara kontaktlänk med regementet 
och Livgardesföreningen, tillsammans med Åke 
Ekstam som allmänt sammanhållande och kassör. 
Kontakterna innebar många samtal med regementets 

kök, med soldathemmet och – inte 
minst – med Leif Ölmeborg.
Allt detta ledde fram till att vi fick 
en fin dag på Livgardet fredagen 
den 28 augusti. Vi 11 korpraler 
som kunde vara med samlades kl 
1000 på soldathemmet med kaffe 
och frallor samt med en intressant 
genomgång av soldathemmet. 
För detta svarade föreståndaren 
Marianne Kjellberg, som med 
en Powerpointpresentation 
informerade om historiken och 
hela idén med ett soldathem. En 
bra inledning på besöket
Därefter företogs en 
fordonsmarsch runt Livgardets 
område – ett helt litet samhälle 
med kaserner, utbildningslokaler, 

            PLUTONSVETERANER PÅ 60-ÅRSJUBILEUM
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vagnhallar och övningsområden. Denna 
rundvandring i ”fordonskolonn” följdes av ett 
besök på regements-muséet, där Sten Aleman 
var vår kunnige ciceron. Här förevisades 
förbandsemblem, 
gamla uniformer 
och vapen, samt 
tavlor förevisande 
kända slag 
där Livgardet 
utmärkte sig.
 Efter denna 
intressanta lektion 
i regementets 
historia var det 
dags för lunch. 
I regementets 
VIP-matsal 
serverades en 
riklig portion med 

rödingfilé, varvid en 
flaska ” ”skumpa” 
tillsammans 
med vår CD 
«Nostagitrippen” 
och Robin 
Lindholms artikel 
”Kalla krigets 
soldater” överräcktes 
till Sten Aleman och 
museet. 
Efter lunchen 
begav vi oss till 
förevisningslokalen 

Honduras, som var inhyst i SWEDINTS byggnad. 
Här möttes vi av Livgardets stabschef som gav oss 
en vederhäftig och bra genomgång om förbandets 
organisation, utbildning och framtida verksamhet. 
För att bl.a. belysa skillnaden mellan då och nu, 
kunde vi se att man år 1991 under kalla kriget i 
Sverige utbildade 45 000-50 000 värnpliktiga varje 
år. Då kunde försvaret mobilisera 850 00 man! I 
och med försvarsbesluten 2000, 2004 och 2009 
krymper försvaret till 50 000 man. År 2010 upphör 
värnplikten och man utbildade 4 000 frivilliga per 
år. Men 2017 aktiveras plikten igen och man siktar 
på en successiv ökning under åren framöver till 
c:a 8 000 pliktiga. Tala om skillnader från vår tid! 
En annan intressant jämförelse är antalet brigader 
förr och nu. 1970 fanns det c:a 30 brigader – 
idag i praktiken 1,5 brigad plus en stridsgrupp. 
Försvarsberedningen är annars överens om att 

armén senast 2025 ska bestå av tre mekaniserade 
brigader. Man vill ha kvar stridsgruppen på Gotland 
samt en lättare brigad i Stockholm. Ja, den som lever 
får se.

I samband med denna 
genomgång överräcktes en 
flaska ”skumpa” vardera 
till stabschefen och till Leif 
Ölmeborg.
Helhetsintrycket efter 
genomgången var att man 
idag ser ett helt annat 
regemente än det som fanns 
på vår tid – framför allt vad 
beträffar utrustning, materiel, 
uppgifter och typ av fordon. 
Cykeltolkning och traktorer med 
släp t.ex. verkar ju sannerligen 
anno dazumal!
Efter den intressanta 

genomgången av stabschefen återsamlades vår 
skara på soldathemmet för fika och avrundning. 
Det var en allmän uppfattning att dagen varit 
värdefull och intressant – inte minst upplevelsen av 
att kunna träffas igen i Plutonen. Vi kommer även 
fortsättningsvis att samlas för olika aktiviteter och 
plutonskommittén kommer att ses senare i höst för att 
diskutera program för nästa år.
Vi kan också vara tacksamma mot Leif Ölmeborg 
för hans positiva inställning till oss och till vår 
verksamhet. Leif var med oss under hela programmet
För plutonskommittén
John Åkermark
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Subalta seglade för sitt nöje

LIVGARDET har under snart 500 år örlogsseglat 
på Östersjön. Den främsta bedriften är nog slaget 
vid SVENSKSUND år 1789 då arméns flotta 
bemannades av LIVGARDET och andra förband.
Sveagardister har även seglat för sitt nöje. I början 
av 1900-talet köpte ett antal yngre officerare, 
däribland prins Gustaf Adolf (sedermera Gustaf VI 
Adolf) som då tjänstgjorde vid regementet, en koster 
för 1 000 kronor. Båten 
döptes till SUBALTA. 
Besättningen förde 
loggböcker som 
subalternkåren bevarar 
och förvarar väl inlåsta. 
En handskriven kopia 
som har sammanställts 
1924 av en av de 
seglande subalternerna, 
Hugo Reuterskiöld, 
finns i officerskårens 
bibliotek. Kopian 
omfattar flera hundra 
tätt handskrivna och 
mycket svårlästa 
sidor. Staffan Marelius 
har förtjänstfullt 
dekrypterat texterna 
och överfört dem i 
digitalt format. Staffan 
tackades och tilldelades 
på föreningens 
julaftonmottagning 
2017 ett stipendium på 
2 000 kronor. 
Loggboken ger en 
kulturhistoriskt 
intressant insyn i 
det liv som denna 
tätt sammanhållna 
grupp, främst ogifta 
subalterner, levde 
för hundra år sedan. 
Loggboken ger en 
roande skildring av 
livet i skärgården i en 
tid då färre seglade för 
sitt nöje. Loggboken 
fördes naturligtvis utan 
tanke på att den kunde bli publicerad, vilket ger den 
en extra krydda. Boken är av intresse för dagens 

och gårdagens officerskår vid LIVGARDET. Även 
ättlingar till SUBALTAS besättning bör kunna ha 
intresse av att läsa om farfars äventyr.   
Kanske är det dags att köpa in SUBALTA II?  
”YACHTKLUBBEN” under entusiastisk ledning av 
Johan Drakenberg firade 2017 sitt 50 års jubileum. 
Den åldrande eskadern behöver förstärkas.
          Publicering

På hemsidan 
finns nu utdrag 
ur loggboken 
tillsamman med 
några få bilder. 
Vi har, utan 
framgång, sökt 
ytterligare bilder 
och berättelser 
hos ättlingar 
till de seglande 
subalternerna, 
så om du känner 
till förekomsten 
av sådana är vi 
tacksamma för en 
kontakt.. 
Av loggboken 
framgår att 
SUBALTAS 
hemmahamn var 
HÄSTHOLMEN. 
Den kallas numer 
för KVARN-
HOLMEN. 
Holmen 
låg, då utan 
landförbindelse, 
söder om 
Djurgården mellan 
Finnboda och 
Nacka strand. 
Loggboken 
omfattar tiden 
1908- 1918 och 
flera hundra sidor 
som inte ryms i 
LIVGARDISTEN. 
Några utdrag kan 
du läsa här nedan.

Ytterligare delar av loggboken finns redan nu på 
http://www.livgardetskamratforening.se/ 
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Den 29 november 1917 bestämdes att Subalta skulle 
ersättas. Man inköpte två båtar Yvonne och Annie som 
seglades hem till Stockholm. Yvonne såldes den 1 maj 
1918 medan man beslutade att behålla Annie. Här ett ut-
drag ur loggboken under hemseglingen av Annie i slutet 
av första världskriget.

Många otursdagar med riktigt dåligt väder och storm

Torsdagen den 13. Juni.  (utdrag)   De aningar, som 
vi haft föregående dag, om att en storm skulle göra en 
momentan ända på seglatsen, blefvo sorgligt besannade. 
Vi vaknade nämligen vid en dundrande sydvest, som 
hindrade all segling.---------------- Kl. 3.43 hämtades 
Malcolm Lilliehöök, som blifvit eftertelegraferad från 
H-borg. Han var vackert touschad kring ögonen som 
en österländsk kvinns, men i öfvrigt utan andra följder 
af sitt slagsmål, än att läpparna hotade att spricka av 
Wilhelms  kvickheter.

Fredagen den 14. Juni   (utdrag) Ännu mera storm. 
Massor af vinddrivna danskar sökte nödhamn----    
Dagen tillbragtes med att 
svärja ofver vädret, putsa 
ombord, svärja igen och 
afätande af middag på 
Tivoli.

Lördagen den 15. Juni    
(utdrag)    Samma dj – a väder. Barometern föll och 
stämningen också.------ Kl.2 beslöto vi oss för att ändock 
göra ett försök att gå ut--------Snart ökade vinden---  
Sjön ökade till verkliga berg----- Efter en kvart visade 
det sig emellertid omöjligt att stå emot sjön, som slog 
över från för till akter. Vi måste vända------- Sorgsen 
middag i land på Tivoli.

Söndagen 16. Juni   (utdrag)    Samma vind. 
Stämningen var synnerligen låg-------- Mot middagen 
mojnade vinden något och vi beslöto segla-------
afseglade vi kl. 4 em. Det var äfven denna gång 
förgäfves, ty vinden var alltför hård, och vi måste vända 
igen---- Sorgsen middag på Tivoli.

Måndagen 17 juni   (utdrag)    Stark hagel- och 
åskby kl. 4-6 fm. Därefter gjordes försök till afsegling 
och denna gången lyckades det. Vinden var skral 
sydvest.------------  Natten gick långsamt under 
vakthållning i tur och ordning. ------ Minvakt satt i fören, 
ty det var ganska mörkt.     ------ det blev en långsam 
kryss in mot Helsingör.

Tisdagen 18. Juli   (utdrag)  Morgonen var grå och 

kall-----Gasten var förkyld, men rekreerades af 
en cognac. Seglingen gick långsamt. Ingen mat 
fanns, bara Lilliehööks morfars wisky och alla 
voro sömniga. Ett par gånger tog gasten till årorna 
för att öka farten.   Kl. 1.30 efter 31 1/2 timmars 
segling löpte ”Annie” äntligen in i Helsingör. 
Lunch med vetebröd, smör och mjölk samt hvila 
och middag på Marienlyst afslutade dagen.   
Slutet på dagen var gott, men vi voro ledsna öfver 
att den korta ledigheten blifvit förminskad med 
fem onödigt tråkiga dagar.

Onsdagen den 19 juni  (utdrag)     Bad 
och frukost i Marielyst. Kl 10.30 afseglade 
”Annie” med inbjudet damsällskap samt lots till 
Köbenhavn. ------ fick ”Annie” vinden allt mer 
emot och en besvärlig kryss började. Vinden 
mojnade naturligtvis också och ej förrän kl. 8.45 
angjordes boj vid Langelinie just lagom att ej 
hinna in till staden innan restauranterna slutade 
sin lagade matservering. Med knapp nöd fingo vi 
dock sen supe´på Langelinie Pavillion.

Torsdagen den 20. 
Juni         Det första vi 
gjorde efter en frukost 
i land på paviljongen 
var att få focken, som 
under gårdagen delvis 

skörats och fått andra liket avslitet, reparerad. 
Dagen tillbragtes för öfvrigt med att försöka köpa 
proviant, som icke lyckades, samt diverse nöjen 
bl. a. middag å Wivel med tu smaa danske pier 
och åseende af Scala-revuen.

Fredagen den 21. Juni   (utdrag)      Vi hade 
bestämt affärden till kl. 9 och äfven telegraferat 
till Lewenhaupt K.1., som skulle embarkera i 
Malmö, att vi skulle så göra, men med vår vanliga 
otur var det mojt och regnigt. Ingen segling var 
att tänka på förrän kl. 1 då lots kom ombord. 
---------frågan var, om man kunde komma fram. I 
början gick allt bra och vi kommo så småningom 
till patrullbåten. Där mojnade vinden totalt ut och 
lotsen föreslog efter en stund ankring (!) för att 
ej drifva mot Helsingör. Så gjordes också och vi 
lågo ungefär en timma stilla under hällande regn 
och drucko morfars wisky med lotsen. (morfar var 
baron Oskar Dickson)1. 
Så småningom kom en liten bris och vi vände in 
till Taarbeck dit vi anlände kl. 5.30 em. Taarbeeck 
var en idyllisk liten hamn med massor af små 

1  Ägare till Tjolöholms slott.

  Lilliehöök vid Flottan bef. för Malmöafdelningen,
  ställde välvilligt en torpedbåt, ”Altair”, Kapt.  
  Bergman, till förfogande för att draga oss genom 
  Flintrännan och det svenska minfältet.
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Mysteriet med sabeln på stabschefens rum
På regementsstabschefens rum förvaras 
regementets fana utrullad i ett glasförsett 
väggskåp. Under glasskåpet finns några för-
varingsskåp för diverse utrustning knuten till 
fanan. Där har också legat en sabel som ser ut 
som en officerssabel sånär som parerstången 
som har ett annorlunda utseende. Vi vet inte 
vem som lagt den i skåpet, när den lagts dit 
eller vem som gjort om parerstången och var-
för. Kanske är det en helt annan sabel, Vet du?

                      Officerssabel                                Sabeln på SC rum

fartyg. Kvällen tillbraktes på ett angenämt sätt i 
Köpenhamn.

Torpedbåt assisterar genom minfält

Lördagen den 22. Juni   (utdrag)   Vi voro 
tidigt på benen, togo ett gudomligt saltbad och 
frukosterade ute i solen. Man var ledsen att lämna 
det härliga Danmark med sin vänliga befolkning, 
sitt öfverflöd på smör och hvitebröd och just nu, 
när vi skulle fara, var det härligare än någonsin 
med grönskan friskare efter nattens regn och 
jorden liksom doftande af bördighet. 
Kl 8.40 afseglade vi i god sydvest med ballong 
för första gången uppe. Efter en halftimme 
passerades vaktskibet, straxt efteråt Bryderen och 
slutligen bojen, minfältets  n. ö. hörn.  ----------- 
egendomligt att vi efter 13 dagars segling äntligen 
hade tur med vädret.   Kl. 1150 brusade vi in i 
Malmö  --- och lade till vid en kaj. Ögonblicket 
efteråt anlände en roddbåt medförande 
Lewenhaupt (K.1) som nu för framtiden skulle 

bli gäst på ”Annie”.  Lilliehöök vid Flottan bef. för 
Malmöafdelningen, ställde välvilligt en torpedbåt, 
”Altair”, Kapt. Bergman, till förfogande för att draga oss 
genom Flintrännan och det svenska minfältet.
Malcolm Lilliehöök gick nu i land efter den intressanta, 
men märkligt otursfyllda seglingen för att fortsätta sin 
ledighet i Danmark. Efter lunch på Kramer afgingo vi 
kl. 3.30 em under bogsering af ”Altair”. Vi hade trossen 
rundt masten och seglen beslagna. Straxt efter sedan 
vi kommit ur hamnen, började regn och motsjö. Altair 
hade 9 knops fart och vi fingo in massor af vatten. Jollen 
blef så småningom vattenfylld och vi måste begära att 
den togs ombord på torpedbåten. Under denna manöver 
fick vi en törn, så vaterstaget gick och Altairs roder-
inrättning något skadades. Regnet blef nu snart värre 
och sjön tilltog vid Klagshamn. Det var ett fasligt göra 
att sitta i blötan och styra, men ”Annie” visade sig väl 
stå emot frestningen och tog endast in vatten genom 
skylight och sittbrunn. Äntligen kl. omkring 6  kommo 
vi in i Skanörs hamn och kunde ta tort på och äta en 
lukullisk middag, tack vare Lewenhaupts syster, som 
från Böringe låtit sända all världens läckerheter.
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Den 18-19 juni 2021 arrangeras en ny kulturattraktion i Falun av några engagerade Livgardister m.fl. Dala 
Tapto kan ge er en ny upplevelse när Dalarna är som vackrast. Dala Tapto blir en färgstark musikalisk och 
visuell uppvisning. En resa till Dala Tapto kan förstås kombineras med traditionella besöksmål som Falu 
Koppargruva och Carl Larssongården i Sundborn. 
 

                

Militärmusikfest med show för hela familjen på klassiska Dalregementets kaserngård i Falun
Dala Tapto går av stapeln med tre färg- och musiksprakande shower för hela familjen på Dalregementets 
kaserngård i Falun fredag-lördag den 18-19 juni 2021. Föreställningar genomförs fredag den 18 juni 2021 kl 
19.00,  lördag den 19 juni kl 15.00 och kl 1900 och pågår ca 2 timmar.                 

En försmak av Dala Tapto
Dala Tapto är en militärhistorisk musikfest för hela familjen. Under ett par timmar bjuds på musik, marsch- 
och ryttarshow och artistunderhållning. Över anrika Dalregementets kaserngård vajar Dalregementets 
klassiska fanor för vinden. Fanborgen förs in av Dalaranas ungdomshemvärn iförda klassiska uniformer 
från regementets tid på Rommeheds övningsplats.  Preliminärt välkomnar vi fyra musikkårer inklusive Svea 
livgardes Fältpiparkåren, samt tre eleganta uppvisningstrupper i vackra historiska uniformer: Svea Livgarde 
Musketerarkår med musik, Livhusarer till häst, Artilleriavdelningen i Göteborg i sina vackra uniformer med 
snörmakeri.

                                                                 

En av våra käraste artister, med en unik förmåga att få Folkton att förena sig med 
populärmusiken.
Dalarna, spelmännens landskap, har musiktraditioner för allt dalfolket gjorde, inte minst 
när deras dalregemente samlades till årligt möte på exercisheden. 
Då möttes fiol, trumpet och trumma.
Vid föreställningarna på Dalregementets kaserngård får ni höra Kalle Moraeus 
tillsammans med hundra militärmusiker.

                                         Kom och njut!
Musketerarna visar hur infanteristen på 1850-talet manövrerade till musik och tecken. Pang och dunder är 
utlovat. Artilleristernas mynningsladdade kanoner skapar blixt, dunder och rök. Husarerna ger en fartfylld 
uppvisning. Passa på att smaka en soldatmåltid ur Fältköket som Gävle Militärhistoriska Förening grupperat 
på utställningsområdet.

Dala Tapto

Gästartist Kalle Moraeus
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Förgaddringsparad på Rommehed 17 juni

Klockan 19 uppmarscherar alla deltagande trupper i Dala Tapto, en och en till egen musik, till alla är 
uppradade. Landshövdingen hälsar välkommen och inspekterar till musik. Alla kårer konserterar innan de 
avmarscherar gemensamt. En vacker traditionstyngd stund i det vackra Rommehedslägret, strax söder om 
Borlänge, som var Dalregementets övningsplats från 1796 till 1908. 
Mellan klockan 17 och 19 har ni möjlighet att inta en buffet på officerssalongen, vilken måste förbokas då 
endast 120 ätande får plats. Först till kvarn gäller. 
Från klockan 17 kan ni även besöka det utsökta Dalregementets museum. 
Det finns många andra intressanta besöksmål i närheten, som Ornäs stugan, Stora Tuna kyrka, Torsång med 
mera.
          Välkommen till Dala Tapto
            Sten Aleman
                Direktör

              Praktisk information
På f.d, regementsområdet finns goda möjligheter till måltider. ”Dalasalen” erbjuder lunch, middag och 
fikamöjligheter i klassisk miljö. Vi kan erbjuda ett festligt paket med mat och show. 

Bra parkeringsmöjligheter finns på regementsområdet som ligger nära E16.

Biljett- och bokningsinformationg via dala.tapto@gmail.com
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Försvarspropositionen
Regeringen föreslår inledningsvis att Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet ska byta namn till Totalför-
svarets plikt- och prövningsverk vilket kräver änd-
ring i sex olika lagar.

Krigsorganisationen föreslås utökas med bl.a. ytter-
ligare en mekaniserad brigad (P7) och en reducerad 
motoriserad brigad (LG). Den senare för i första 
hand uppgifter i huvudstadsområdet. Därutöver 

en förstärkt (bataljons-)stridsgrupp på Gotland, två 
norrlandsjägarbataljoner och en jägarbataljon genom 
ombildning av en av dagens lätta skyttebataljoner. 
Utöver detta föreslås ett antal fristående krigsförband 
organiseras i form av bl.a. underrättelse-,   säkerhets-, 
bevaknings-, ingenjör-, artilleri-, logistik- och luft-
värnsförband. För ledning föreslås en divisionsstab 
med divisionsledningsbataljon inrättas.

Grundorganisationen förslås utökas med bl.a. re-
gementen i Falun (I13) och Sollefteå (I21) med utbild-
ningsdetachement i Sollefteå. Därutöver ett artilleri-
regemente i Kristinehamn (A9) och jägarregemente i 
Arvidsjaur (K4).

I försvarsmaktens underlag 2019-11-15 föreslogs 
istället avseende grundorganisation bl.a. att Norrlands 
dragonregemente (K4) etableras som regemente och 
att utökad funktionsutbildning genomförs vid befint-
liga organisationsenheter. I norr (Boden) etableras 
utbildning av lednings-, sambands-, ingenjör-och 
underhållsförband. I söder (Skövde och Revingeheds 
garnisoner) etableras utbildning av lednings-och 
sambandsförband. Inom Skövde garnison etableras 
även utbildning av artilleriförband. Dessa etableringar 
ansågs vara en förutsättning för arméns tillväxt under 

Pansarterrängbil 360 blir huvudfordon i brigad-
stridsgruppen

2020-talet och bortom.

Avseende Hemvärnet säger propositionen 40 batal-
joner och 25 000 soldater.

Försvarsmaktens krigsorganisation som totalt ska 
uppgå till 90 000 man kräver från 2025 en värn-
pliktsutbildning om 8 000 värnpliktiga per år.

Om den ekonomiska ramen för perioden 2026-2030 
höjs ska nedanstående åtgärder införas.
1. Hela krigsorganisationen ska vara färdigorganise-
rad senast 2030.
2.De delar av Försvarsmaktens redovisning den 15 
november 2019 som inte inryms i nu föreslagen 
ekonomisk ram ska återläggas.
3.Flygvapnet ska tillföras fler robotar.
4.Omsättning   av   bland   annat   radarsystem   till   
sensorkedjan   ska tidigareläggas. 
5.Förmågan  att  kunna  basera  flygstridskrafterna  
på  spridda  krigsbaser ska förstärkas.
6.Helikopterförbanden ska få rörliga basförband.
7.Amfibieförbanden ska förstärkas materiellt med 
fler nya stridsbåtar. 
8.Modernt buret luftvärn ska anskaffas till armén.
9.Divisionsförmågan i armén ska förstärkas med en 
ingenjörbataljon och en underhållsbataljon.
10.Förbindelsekompanier ska tillföras för attlägga 
broar över större älvar och modern bromateriel 
anskaffas. 
11.Sambands-och telekrigsförbanden ska tidigare-
läggas. 
12.Logistikfunktionen ska förstärkas. 
13.Uthålligheten  i  krig  ska  förstärkas  genom  
anskaffning  av  ytterligare läkemedel, drivmedel 
och nödvändiga reservdelar m.m. samt lastbilar och 
ammunition. 
14.Ytterligare  ny  soldatutrustning  ska  tillföras  och  
nya  eldhandvapen anskaffas till samtliga soldater.
15.Mer modern och tyngre materiel ska anskaffas till 
hemvärnet. 
16.De frivilliga försvarsorganisationerna ska förstär-
kas ytterligare.
17.Väg-och vattenbyggnadskåren samt bygg-
nads-och reparationsberedskapen ska återinrättas.

Tyvärr ser det inte ut att finnas utrymme för an-
skaffning av bl.a. fler stridsfordon vilket innebär att 
eldkraften vid respektive förband synes minska i 
förhållande till dagens nivå. Exakt hur detta utveck-
las får framtiden utvisa.
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  Regementets enheter
• Regementsstaben
• Livbataljonen
• 11. militärpolisbataljonen
• 12. motoriserade skyttebataljonen
• 13. säkerhetsbataljonen
• FM Militärpolisenhet
• Internationella utbildningsenheten
• Swedint
• FM hundtjänstenhet
• Logistikenhet Stockholm
• Utbildningsstödenheten
• Försvarsmusiken
• Försvarshälsan Region Mälardalen

Här finns livgardet

KARLSKRONA
Marinens musikkår STOCKHOLM

Livbataljonen
Arméns musikkår
Livgardets  dragonmusikkår

KUNGSÄNGEN
11:e militärpolisbataljonen
12:e motoriserade skyttebataljonen
13:e säkerhetsbataljonen
FM Militärpolisenhet
Swedint
Internationella utbildningsenheten
FM Hundtjänstenhet (Märsta)

GÄVLE
Serviceförråd

SOLLEFTEÅ
Försvarsmaktens hundavelsstation

FALUN
Serviceförråd

GÖTEBORG
Säkerhetskompani Sjö

UPPSALA
Säkerhetsplutonen

Regementet idag
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Ovanstående text och bilder är producerade av 
G9 i regementsstaben.

Som framgår har några enheter lämnat regemen-
tet. MR M är nu egen organisationsenhet och 
har därmed tagit med sig hemvärnsutbildnings-
grupperna och kommendantstaben som tidigare 
tillhörde regementet. Det innebär att C MR M 
är kommendant i Stockholm och Chefen Insats 
är överkommendant. C MR M produktionsleder 
också hemvärnsutbildningen under Rikshem-
värnschefen.

Vid regementet pågår planering för att kunna 
möta de beslut som man kan förvänta av för-
svarspropositionen. Ytterligare en skyttebataljon 
med pansarterrängbil 360 från P7 ställer krav på 
personal och infrastruktur, liksom de förvänta-
de stödenheterna för en motoriserad reducerad 
brigad i form av stabskompani, artillerikomp, 
luftvärnskompani, spaningskompani, fem extra 
säkerhetskompanier avsedda för militärregioner-
na m.m.

På övningssidan planeras för deltagande i Syd-
front 21 förutsatt att den genomförs vilket inte 

är beslutat när detta skrivs. Övningen planeras till del 
genomföras i FMÖ 20 område Skåne/Blekinge.

Vidare pågår planering för den utökade värnpliktsut-
bildningen som inte minst ställer krav på infrastruktur-
åtgärder, personal och materiel. Även här finns betydan-
de osäkerheter för vad som är möjligt att åstadkomma 
inte minst av ekonomiska skäl då stora investeringar 
på andra håll är nödvändiga om försvarspropositionen 
genomförs i huvuddrag.

Avseende den framtida grundutbildningen är inrikt-
ningen att fältförbanden själva ska svara för sin egen 
grundutbildning efter nästa års utbildningsomgång som 
genomförs centraliserat.

I huvudsak all personal som inte är krigsplacerad i 
fältförbanden är placerad i Depå Kungsängen. Chef för 
depån är C LG och depån har i olika beredskapsskeden 
en mobiliserings-, en understöds- och en utbildnings-
uppgift. Mer om depån kommer i nästa nummer av 
Livgardisten.
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I de flesta länder finns, eller har funnits, 
gardesförband i en eller annan form. Förband 
ursprungligen avsedda att skydda furstliga personer, 
som hade en nära knytning till hovet och ett slags 
elitförband. Förband som än idag finns i de flesta 
länders försvarsmakter, inklusive den ryska vars 
gardesförband har en rik historia, men där deras 
antal, liksom vilka slags förband som betecknats 
som garde, varierat över tid.

De ryska gardesförbanden tillkom relativt sent i 
den ryska historien sett till benämningen garde, 
men dessförinnan hade det dock funnits förband 
av ett slag som kan liknas vid liv- och hustrupper. 
Bland dem Ivan den fjärdes, Ivan den förskräcklige, 
opritjiniki som var verksamma under senare delen 
av 1500-talet vilka förutom att svara för skyddet 
av tsaren även bedrev en omfattande, och blodig, 
repression. Som mest bestod opritjiniki av 6000 
man och klädda i svart, ridande på svarta hästar 
samt med en kvast och ett hundhuvud som symboler 
var de helt säkert skräckinjagande för de som stod 
i deras väg. Kvasten symboliserade att man skulle 
sopa rent från förrädare och hundhuvudet att man 
skulle nafsa sina fiender i hälarna. Ivan de fjärde 
organiserade också de s.k. streltsy, infanteriförband 
som existerade från medio 1500-talet till slutet 
av 1600-talet, och där dess regementen i Moskva 
svarade för vakthållningen i Kreml. D.v.s. möjligen 
vad som kan kallas ett slags liv- och hustrupper.

När de ryska gardesförbanden uppstod tvistar 
ryska historiker om. Något som har sin förklaring 
i när uttrycket garde förekommer i olika skriftliga 
källor. I ett dokument från 2 september 1700 nämns 
Preobrazjenskij- och Semenovskijregementet som 
garde och detta datum anses också vara de ryska 
gardesförbandens ”födelsedag”.  Ett datum som i 
ett presidentdekret från 2000 också fastställdes som 
en minnes- eller högtidsdag, Det ryska gardets dag. 
När Peter den Store 1721 utropade sig till kejsare 
kom gardesförbanden också att i anslutning till detta 
ges benämningen Det ryska kejserliga gardet.

De ryska gardesförbanden fick sitt elddop under 
Det Stora Nordiska Kriget 1700–1721 under vilket 
svenska och ryska gardister vid ett flertal tillfällen 
möttes på slagfältet. I slaget vid Narva räddade de 
ryska gardisterna den ryska hären från ett totalt 
nederlag, de intog fästningen Nöteborg 1702 och 
utmärkte sig både i slaget vid Lena resp. Poltava 

Ryska gardister

Peter den Store, de ryska gardesförbandens fader
Bild: Ryska försvarsministeriets hemsida

1709. I det sistnämnda skall de också ha säkerställt den 
ryska segern.

Peter den Store var också personligen involverad 
i rekryteringen av gardesförbanden. Den som ville 
tjänstgöra vid dessa antogs först efter hans personliga 
beslut vilket han tecknade ned på vederbörandes 
ansökan. Under Peter den Stores efterföljare togs dock 
mindre hänsyn till bildning och militär professionalism 
då andra kriterier som politiska intressen, trohet till 
tsaren, rikedom och börd kom att bli mer utslagsgivande. 
Detta innebar också att gardesförbandens officerskår 
till största delen kom att utgöras av högadeln.

Under den petrinska eran hade gardesförbanden tre 
huvudsakliga uppgifter. För det första att vara tsarens 
stöd vid genomförandet av reformer som inte alltid var 
populära bland folket. För det andra att vara en militär 
skola som utbildade arméns chefer och samtidigt en 
plattform där olika innovationer i syfte att utveckla och 
reformera armén prövades. Dess tredje uppgift, och 
kanske den viktigaste, att utgöra ett förband som skulle 
fälla avgörandet på stridsfältet.
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Efter Peter den Store kom antalet gardesförband 
att öka och fram till 1918 deltog de i samtliga de 
krig som Ryssland var inblandat i. Inte minst i 
Napoleonkrigen där ryska gardister efter Napoleons 
nederlag vid Waterloo kom att marschera längs 
Paris gator. Vid första världskrigets utbrott 1914 
omfattade de ryska gardesförbanden 17 infanteri- 
och 14 kavalleriregementen, 4 artilleribrigader och 
även en sappörbataljon. Dessutom återfanns de i 
marinen, bl.a. hänfördes kryssaren Oleg, två jagare 
och tsarens jakt till gardet som sammanlagt bestod 
av i storleksordningen 40 olika förband och mer än 
90 000 man. 

De stora förlusterna under striderna på östfronten 
gjorde att gardesförbandens personalersättning kom 
att utgöras av personer tillhöriga arbetarklassen 
och med de följder detta hade. I samband med 
februarirevolutionen 1918 övergick många av gardets 
ersättningsförband i St Petersburgs garnison till den 
upproriska sidan vilket bidrog till att denna kom att 
ta makten. Den provisoriska regering som tillträdde 
efter februarirevolutionen bibehöll gardesförbanden, 
men avskaffade benämningarna ”liv” och ”kejserlig”. 
Under förspelet till oktoberrevolutionen var i princip 
samtliga företrädare för regementskommittéerna 
vid gardets ersättningsförband i St Petersburgs 
garnison för ett väpnat uppror. Man tog också 
aktivt del i detta i den dåvarande huvudstaden och 
två gardesförband deltog t.ex. i stormningen av 
Vinterpalatset. Oktoberrevolutionen ledde också till 
att gardesförbanden upplöstes och intill 1 april 1918 
hade samtliga gardesregementen avvecklats, men de 
återkom i en annan skepnad 23 år senare.

22 juni 1942 inleddes operation Barbarossa 
då Nazityskland anföll Sovjetunionen. Detta 
var också inledningen till vad som kallas Det 
Stora Fosterländska Kriget i sovjetisk och rysk 
terminologi. Trots motgångar under krigets första 
månader lyckades man ibland nå framgång och slå 
tillbaka inkräktarna. T.ex. i samband med striderna 
i början av september 1941 vid Jelna, en stad cirka 
åtta mil sydväst Smolensk. Till följd av detta kom 
de ryska gardesförbanden att återuppstå då fyra 
skyttedivisioner, som deltagit i och utmärkt sig i 
striderna, gavs beteckningen garde, första, andra, 
tredje och fjärde gardesskyttedivisionen. Detta var 
också inledningen till att ytterligare förband och fartyg 
kom att ges denna hederstitel under fortsättningen av 
Det Stora Fosterländska Kriget och vid krigsslutet 
omfattade de sovjetiska gardesförbanden bl.a. 18 
arméer, 60 kårer och 198 divisioner. Men det var 

inte gardesförband av den art som funnits fram till 
1918. Benämningen garde tilldelades förband, och 
fartyg, som på ett särskilt sätt utmärkt sig i strid och 
i september 1941 infördes i den sovjetiska militära 
terminologin beteckningen gardesförband. Förband 
som tilldelades gardesfana, vars personal bar ett 
särskilt utmärkelsetecken, fastställt i maj 1942, och 
deras grader gavs prefixet gardes, exv. gardessergeant, 
gardeskapten. 

Efter 1945 har inga ytterligare förband kommit att 
ges beteckningen garde, men i samband med att 
förband omorganiserats eller nyuppsatts så överfördes 
gardesförbandens beteckningar och traditioner till 
dessa. Exempel på detta är 4:e Gardespansardivisionen, 
Kantemirovdivisionen, som är arvtagare till och 
traditionsbärare för 4:e Gardesstridsvagnskåren, 
f.d. 17:e Stridsvagnskåren som i januari 1943 blev 
gardesförband och därmed ombenämndes. Denna 
tradition har också fortsatt under den reformering som 
de ryska väpnade styrkorna genomgått sedan 2008 där 
från 2013 förband har nyuppsatts eller omorganiserats i 
stor omfattning. Idag finns i de ryska väpnade styrkorna 
cirka hundratalet förband och fartyg som benämns 
garde. Förutom dessa finns också ett förband som 
kan beskrivas som ett sådant sett till dess uppgifter, 
154:e Preobrazjenskijregementet. Ett förband som 
gavs hedersbenämningen Preobrazjenskij genom ett 
presidentdekret 2013 och förlagt till Moskva där dess 
främsta uppgift är att delta i parader och statsbesök. 
Även Semenovskijregementet har återuppstått då 
genom samma dekret 1:a Skytteregementet gavs 
hedersbenämningen Semenovsij, ett förband som 
svarar för bevakningen och skyddet av högre staber 
m.m. i Moskva. I och med detta är cirkeln sluten då de 
förband som ursprungligen gavs benämningen garde 
återuppstått, men i modern tappning och med andra 
uppgifter.

Det sovjetiska gardesutmärkelsetecknet
Bild: Ryska försvarsministeriets hemsida
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De ryska gardesförbanden kan även idag anses 
att vara något förmer än andra och för vilka 
traditionsarvet från dess föregångare är mer levande 
än hos oss. Segernamnen på våra förbandsfanor 
tillhör en förgången och avlägsen tid, medan 
motsvarande för de ryska gardesförbanden ligger 
betydligt närmare i tiden och är levande på ett 
helt annat sätt. Inte minst m.h.t. den betydelse Det 
Stora Fosterländska Kriget och segern i detta har 
i dagens Ryssland där knappast någon familj inte 
har förlorat någon anförvant. Och den ryska synen 
på gardesförband som den redovisas i ett citat på 
det ryska försvarsministeriets hemsida får avsluta 
denna historiska exposé. 

Varje modern armé har i sina led ett antal 
förband som är besjälade av en särskild anda av 
självaktning grundad på ett framstående historiskt 
förflutet.
Dess förband … måste tjäna som garanter för 
fortlevnaden av dessa traditioner som utgör 
grunden för varje armé.
Dessa elitförband måste ... tjäna som en praktisk 
skola, en grogrund för kadrer från andra delar av 
armén.

Ett synsätt som torde delas även av icke ryska 
gardister.

Jörgen Elfving

Ryska Federationens gardesutmärkelsetecken 
Bild: Ryska Wikipedia

Logistikenheter (LogE) bildades vid samtliga garnisoner 
190101 som en del av Ledning för ett starkare försvar. 
Syftet är att öka robustheten och lokala chefers möjlighet 
att påverka krigsförbandens logistikstöd. Logistikenhe-
terna bildas genom att befattningar, personal, infrastruk-
tur, förnödenheter och uppgifter överförs från FMLOG 
och FMV/FSV samt i vissa fall även omfördelas inom 
OrgE. Det finns totalt 19 LogE i riket och LogE Stock-
holm är, utan jämförelse, det största av dessa.

För er som varit med lite längre kan man säga att LogE 
är vad UhReg, materielenheten och försörjningsenheten  
var tidigare, fast sammanslaget, utan markverkstaden och 
uppdaterat!

LogE Stockholm levererar logistik i Falun, Gävle, 
Kungsängen, Stockholm (Kavkas, HKV) samt Solna 
(MHS K). Sju (7) OrgE har LogE Stockholm som sin 
hänvisning. Förbandet består av ca 200 personer och 
har en stab, två försörjningsavdelningar och en teknisk 
avdelning och verkar i Kungsängen, Stockholm, Solna, 
Falun och Gävle.

Logistikenhet Stockholm 
(LogE Stockholm)
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Förbandet gör, precis som logistiken alltid 
gjort, samma sak i fred, kris och krig. Det är 
alltid skarp verksamhet när man håller på med 
förnödenhetsförsörjning, transporter och teknisk 
tjänst. Eftersom Försvarsmakten och Armén ökar 
sin förmåga och förändrar sitt fokus mot nationella 
operationer för rikets försvar, handlar mycket av 
vår verksamhet att omvandla från ”just-in-time” till 
”just-in-case”, såväl i praktiken som mentalt.

Försvarsmaktens nuvarande logistikkoncept utvisar 
tydligt LogE roll i fred som kris och krig. Relativt 
hur det var innan finns det ett logistiskt glapp efter-
som antalet logistikförband idag är 
färre. På den främre taktiska nivån, 
stöd och förstärkningsnivån, finns 
logistikbataljoner som understödjer 
”linjeförbanden”, dessa är normera-
de för att understödja en brigad. För 
övriga icke-linjeförband understöd-
des dessa förr genom hänvisning till 
försörjningsområden bemannade av 
t.ex. miloförband. Då Livgardets för-
band, utom den motoriserade skytte-
bataljonen, inte är av karaktären lin-
jeförband samt att miloförband inte 
länge finns är således dessa enheter 
hänvisade till LogE Stockholm intill 
dess att de underställs annan chef.

Sammanfattningsvis kan sägas att LogE fyller idag 
tomrummet i hela den främre nivån som tidigare un-
derhållsbataljoner gjorde. Den bakre logistiken är till 
stor del uppbyggd på samma sätt som tidigare, dock 
uppdaterad till dagens behov. Den tydligaste skill-
naden på dagens och gårdagens logistik finner man i 
den främre nivån, där ”framkörningsprincipen” var 
allenarådande, emedan nu gäller ”hämtningsprinci-
pen”. Vidare understödjer LogE dessutom alla för-
svarsgrenar inom sitt geografiska område.

Vid Livgardet verkar LogE varje dag för att förbanden ska bli farligare för fienden Denna tid som vi nu be-
finner oss i gör vårt arbete ytterst stimulerande och viktigt, det är kul på jobbet!

Överstelöjtnant Miguel Riera, C LogE Stockholm

Logistikkoncept – en bärande idé

Civila
Leverantörer /    

Strategiska 
partners

Främre logistikBakre logistikFlöden

Bakre förråd

OFH

FFH

FMTS

FM HRC

E-förn RU

Lämnar

Det logistiska glappet

FMLOG

FM HRC

FMLOG

FM HRC

LOGE MP

SÄK

HV

LOG

Logistiskt glapp
För förband utanför brigaden 

saknas understöd från 
logistikbataljon.

Bakre underhållsnivå Stöd och 
förstärkningsnivå

Främre underhållsnivå

Taktisk nivåOperativ nivå

Förbandsnivå 
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Regementets historia är nu uppdaterad
Den 14 januari 2021 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa tilldelades ”16 smocke unge karler, the 
honom tiena och på honom achta skulle”. Dessa livvaktare räknas som Livgardets ursprung. Regementets 
historia 1521–1976 har tidigare beskrivits i sex böcker jämte en biografidel. Inför regementets firande av 
sitt 500-årsjubileum 2021 fattade dåvarande regementschefen 2016 beslut att komplettera denna historik 
med åren 1977 till 2020. Så har nu skett genom att nedanstående böcker är under tryckning och kommer 
att levereras till årsskiftet.

Bägge böckerna är utformade med ett antal tematiska kapitel för att kunna beskriva olika skeden och 
verksamheter åren 1977 - 2020. 
    Respektive bok inleds med en omvärldsbeskrivning som ger en ram till den utveckling och de hän-
delser som beskrivs i övriga kapitel. I den första boken har denna skrivits av professor Kent Zetterberg 
och i den andra boken av professor Wilhelm Agrell. I övriga kapitel är historiebeskrivningarna ett stycke 
nutidshistoria vilket innebär unika möjligheter att få analyser och beskrivningar från ”de som var med”. 
Detta har kunnat åstadkommas genom att författare valts ut vilka tjänstgjort vid regementet under de ak-
tuella perioderna och som representerar ett allsidigt urval av regementets verksamheter. I denna krets om 
84 författare finns bland annat två tidigare överbefälhavare, sex tidigare regementschefer samt nuvaran-
de regementschef. 
    Författarnas underlag för sina kapitel har inte bara varit egna minnesanteckningar och arkiv utan dessa 
har kompletterats på olika sätt. Dels har annan personal som varit verksam i berörd verksamhet intervju-
ats och i flera fall har arbetsgrupper skapats för att ta fram gemensamt underlag. Krigsarkivet har varit 
en oerhört viktig resurs för att få fram dokumentation om utredningar och beslut, såväl från regering och 
riksdag som Försvarsmakten, vilka har påverkat utvecklingen och verksamheten vid regementet under 
de aktuella perioderna.  
    Genom detta, samt en noggrann notapparat, tydliga källförteckningar och rikligt med verksamhetsan-
passade bilder, har dessa två historieböcker blir lättillgängliga för en bredare läsekrets samtidigt som de 
vilar på en stabil vetenskaplig grund.  
    En militärvetenskaplig granskning har genomförts av generalmajor Karlis Neretnieks, tidigare rektor 
för Försvarshögskolan och mångårig aktiv ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademin. Han framhåller 
bland annat följande: 
    Livgardets historieverk ger i många stycken en unik bild av de omvälvande förändringar som skett i 
den svenska armén under de senaste femtio åren. En tid som omspänner Kalla kriget, invasionsförsvarets 
avveckling, en ominriktning mot internationella operationer och sedan en återgång till nationellt försvar 
med uppgifter liknande de som skulle lösas under det Kalla kriget. En tid som också innebar drastiska 
förändringar av förbandets krigsplanläggning, personalförsörjning, krigs- och fredsorganisation och ut-
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bildningsverksamhet, inte bara en gång utan flera gånger. 
    Genom att Livgardet hade, och har, ett antal för förbandet unika uppgifter, bland annat omfattande 
statsceremoniell verksamhet och ansvaret för försvaret av huvudstaden, med alla dess speciella problem, 
finns här också information som inte skulle kunna gå att finna i andra liknande verk, i den mån sådana 
skulle skrivas. 
    Några av de reformer som präglade denna epok, bland annat att kvinnor gavs möjligheten att bli 
officerare med de utmaningar det innebar, en radikal befälsreform och omdaningen av Hemvärnet, sätts 
in i ett förbandsperspektiv.  
    Verkets utformning kommer att göra det till en viktig källa för framtida forskning avseende de omfat-
tande och genomgripande förändringar armén genomgick under den aktuella perioden.

    Den nu tryckta upplagan är till huvuddelen intecknad av särskilt tilldelade samt förhandstecknade 
exemplar. Avseende de exemplar som återstår så kan den som är intresserad göra en intresseanmälan till 
lg-500-historieverket@mil.se . Ange då om det är den första eller andra eller bägge som intresseanmälan 
avser. Varje bok kostar då 350 kronor. När tilldelade och förhandstecknade exemplar är utdelade kom-
mer de som är intresserade att erbjudas böcker i den ordning som intresseanmälan inkommit. Då kom-
mer också uppgifter om hur betalning av dessa ska gå till.

Alla som medverkat till att dessa böcker nu kommit till stånd, donatorer, bidragsgivare, insamlings-
stiftelsens och redaktionskommitténs ledamöter, alla författare samt de som på olika andra sätt lämnat 
underlag till dessa böcker har nu anledning att känna stor stolthet över resultatet. Vi framför vårt varma 
tack till alla berörda.

Christer Tistam 
Ordförande i Insamlingsstiftelsen  Kim Åkerman 
för Livgardets historia   Ordförande i Redaktionskommittén  
       för Livgardets historia

Vi önskar alla en riktigt God Jul  och ett Gott Nytt 500.e År!
Björn      Abrahamsson
Fredrik   Adelsköld
Didrik      af Buren
Magnus   Almquist
Erik        Alphonse
Christina   Anderberg
Peter          Axner
Bengt         Baldesten
Sverre       Bengtsson
Bjarne      Bjurström
Åke          Dahlborg
Kent        Edberg

Conny       Edlund
Jörgen      Ek
Jörgen        Elfving
Staffan       Elmgren
Harald     Emtell
Peter         Flensburg
Tony         Forsberg
Göran       Forsell
Nils           Fransson
Jonas         Fröberg
Andreas    Gumowski
Hans       Göthlin

Håkan  Hedlund
Ingvar  Heed
Mirja  Henriksson Nordfeldt
Bo-Kenneth  Helmersson
Ulf  Hilonen
Lars  Holmqvist
Janne  Hultqvist
Daniel  Isberg
Bertil  Johansson
Tore                  Johansson
Roger   Johansson
Bo   Jutner
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Vi önskar alla en riktigt God Jul  och ett Gott Nytt 500.e År!
Johan   Kempff
Heléne   Kindström
Olof   Kärnsund
Kristian   König
Björn   Landström
Ulf Erik   Larsson
Staffan   Lind
Rolf   Lindberg
Larsa   Lindblad
Åke   Linderoth
Paul   Liska
Göran   Ludvigsson
Tomas   Lundqvist
Tom   Lönnholm
Christer   Manhusen

Staffan   Marelius
Yvonne   Mattsson
Hans   Mattsson
Lars-Olof   Nilsson
Thomas   Nordfeldt
Mats   Norman
Edgar   Nyström
Lars   Odrup
Jan   Pallinder
Carl   Petersohn
Carl Magnus   Pontén
Anders   Rexhammar
Jens   Rick
Peter   Salomon
Urban   Schwalbe

Per   Sjöswärd
Roger   Skanser
Olle   Strid
Gunnar   Svärd
Thomas   Torkelsson
Mats   Turesson
Anders   Wahlgren
Nicke   Welin-Berger
Mona   Westerlund Lindberg
Björn   Wickström
Magnus   Wretman
Leif   Ölmeborg
Jan   Östlund

Profilprodukter med anledning av regementets 500-årsfirande

Vi kommer inför jubileumsåret 
ta fram två profilprodukter pors-
linsmuggen enligt ovan och en 
signetring.

Muggen kommer att säljas på 
soldathemmet i Kungsängen och 
hos mj Stefan Appehl på kavalle-
rikasern

Muggen kostar 60 kr.

Möjlighet att beställa ringen 
beräknas påbörja i jan/feb 2021 
och beräknad leveranstid är ca 5-6 
veckor. 

Anmäl ditt intresse för ringen på 
www.serviceringar.se

Intresseanmälan är inte bindande. 
Serviceringare återkopplar till dig 
när ringen är klar för beställning 
och du kan då avgöra om ditt in-
tresse kvarstår.

Med anledning av Livgardets 
500 års-jubileum har Livgardets 
kamratförening tagit fram en 
jubileumsring tillsammans med 
Daniel Ingdahl. 

Ringen kommer endast att salufö-
ras under 2021. 

Ringen tillverkas i Sverige för 
hand och på beställning. Ordinarie 
ring tillverkas i silver och estime-
rat pris är 2700 kr. 

Ringen kan även tillverkas i vitt 
guld och i palladium mot offert. 

Once in the lifetime!
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Föreningen gratulerar!

90 år 
John Drakenberg
Carl Gerhard Sundberg
Margaretha Sundberg

85 år
Tommy Eklund
Harald Emtell
Nils-Åke Granath
Tom Höglund
Christer Nedström
Inger Nyström

80 år
Thomas Eckered
Britt-Marie Göthlin
Dan-Olof Hammar
Jan-Eric Håkansson
Johan Kempff
Siw Lihufvudh
Christer Manhusen
Anders Olsson
Winnie Persson
Edvard Rösjö
Stig Bertil Wahlström
Jan Östlund

75 år
H M Konungen
Gunnel Erkhoff
Hans Göthlin
Ingvar Heed
Jens-Örjan Herbertsson
Carl Kleman
Jan Pallinder
Roland Ripmark
Pia Schwalbe
Göran Wellner
Rolf Westlin

Helen Wickström
Lennart Wärn

70 år 
Bruno Björkström
Jörgen Elfving
Lennart Lagervall
Jan M C Lagerwall
Lars-Olof Nilsson
Lars Odrup
Jan Schüllerqvist
Sten Wallin
Magnus Wretman

65 år
Lars Abrahamsson
Pia Alshammar
Nils Dewár
Pia Edberg
PG Eklöf
Lars Ekstedt
Nils Fransson
Lars Granqvist
Anna Hanborg
Birgitta Ingevall
Anders Johansson
Thomas Johansson
Peter Johnson
Susanne Medin
Michael Moorgrove
Elisabeth Rask
Thomas Roth
Andreas Tyden
Lena Tyden

60 år
Piroska Baky
Anders Bengtsson
Mikael Boox

Birgitta Gavelius
Åsa Gustafsson
Mats Lekman
Dag Lidén
Robert Nuse
Hjalmar Staaf
Marie-Louise Troilert Dahlberg
Kalle Vemmel

55 år
Ulrika Andersson
Carl-Adam Drakenberg
Gustaf Dufberg
Jörgen Ek
Magne Hvam
Håkan Johansson
Heléne Kindström
Olof Kärnsund
Stefan Nacksten
Joakim Nyberg
Ulf Schröder
Anders Stach
Ulf Söderholm
Thomas Wallberg

50 år
Gustav Bengtsson
Ingvar Mattsson
Anders Melin
Dan Morast
Miklos Kristof Pall
Patrik Råberg
Paula Silfverstolpe
Georges Sinclair
Thomas Torkelsson
Daniel Wessén
Nicklas Åslund
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Vill du gå med i Livgardets kamratförening?

Gå in på www.livgardetskamratforening.se
Medlemsavgiften är 150 kr/år och 75 kr/år för familjemedlem 

skriven på samma adress som medlemmen

När detta skrivs ser planen för regementets firande ut som följer:

14 januari sker firandet av regementets födelsedag i en mindre krets p.g.a. pandemisituationen. Inlednings-
vis genomförs en ceremoni med kransnedläggning vid minnesstenen utanför Gustav Adolfskyrkan med ett 

begränsat deltagande..
Jubileumsboken ”Livgardet 500 år – I rikets tjänst 1521-2021” delas ut till samtliga anställda med flera.

Samma dag genomförs en ceremoni i Mora under arméstabens ledning och med närvaro av arméchefen och 
försvarsministern.

16 juni jubileumskonsert på Kungliga Operan

3-4 september regementets dag

4 november personalfest

Utöver LG interna plan planeras parader i samband med HMK 75 år och 
Nationaldagen. Dessa planeras av MRM (Kommendantstaben) och omfattningen

samt ev. uppmärksammande av LG 500 år inom ramen för dessa hanteras i
huvudsak utanför LG.


