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inte sträckan, det kommer att finnas 
möjlighet att ansluta längs vägen så 
att vi blir så många som möjligt som 
går genom Stockholm. 

Boka också redan nu in tidpunkten 
för våra danska och norska vänners 
besök i Stockholm den 21-22 maj. 
Det finns 30 platser per nation och 
upplägget blir likartat det vi planera-
de för under 2021.

Jan Pallinder har aviserat att han 
vill lämna över arbetet som ansvarig 
för medlems- och IT-frågor. Jan har 
varit med sedan föreningen bildades 
2018 och har dessförinnan under 
många år stöttat Livgardets Drago-
ners kamrat- och veteranförening. Vi 
nyttjar ett system som heter MyClub 
för medlemshanteringen och som är 
lättarbetat så om du känner att du har 
tid och intresse att stödja föreningen 
får du gärna ta kontakt med mig. 

Jag vill passa på och tacka alla i sty-
relsen som lägger ner ett stort arbete 
för föreningens bästa och även er 
medlemmar som deltar i föreningens 
verksamheter och stöttar oss med 
uppmuntrabnde tillrop. Utan aktiva 
medlemmar är det ju ingen förening.

Med tillönskan om en God Jul och Ett 
Gott Nytt År!

Med tradition mot framtiden!

Ärade Livgardister!

Huvuddelen av årets verksamhet har 
präglats av inställda arrangemang. 
I princip allt firande av regementets 
500-årsjubileum har fått ställas in 
p.g.a. pandemin. Även den av offi-
cerskåren planerade middagen den 
20 november med kungaparet som 
hedersgäster fick ställas in. Likaså 
ställdes besöket från våra danska och 
norska kamrater in. Dessa två arrang-
emang kommer dock att genomföras 
under 2022. Vad som i övrigt kom-
mer att genomföras inom ramen för 
500-årsjubileet är något oklart.

Det som återstår av årets verksamhet 
när detta skrivs är högtidlighållandet 
av slaget vid Lund på Kavallerika-
sern den 4 december, julbordet på 
Granhammarkasern den 16 december 
och julaftonsmottagningen i Riddar-
huset.

Vid årets höstmöte fastställdes verk-
samhetsplan och budget för nästa år. 
Verksamhetsplanen finner du längre 
fram i tidningen. När detta skrivs pla-
neras ett större arrangemang tillsam-
mans med Svergies Veteranförbund, 
Idrottsföreningen för sårade/skadade 
veteraner och Livgardets kamrat-
förening. Tanken är att genoföra en 
friskvårdsaktivitet som innebär en 
marsch från Granhammarkasern till 
Sjöhistoriska museet den 28 maj, 
d.v.s. dagen före Veterandagen. 
Dagen avslutas i det tält som För-
svarsmakten sätter upp för veteran-
dagsfirandet dagen därpå. Detaljer 
får vi återkomma till men boka redan 
nu in datumet i almanackan och räds 

POSSUNT NEC POSSE VIDENTUR
Leif Ölmeborg
Ordförande
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      Chefen för Livgardet

Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Livgardister!

Jubileumsåret börjar närma sig sitt slut och jag kan 
inte utan ett visst vemod konstatera att högtidlig-
hållandet inte alls blev som planerat. Pandemin har 
spelat oss ett spratt med sin nyckfullhet och påverkan 
på vår verksamhet. I skrivandes stund i slutet av no-
vember står vi inför ytterligare en möjlig ”våg” som 
vi tillsammans måste ta oss igenom. Jag vill tacka er 
alla för den förståelse och följsamhet som ni visat när 
förutsättningarna hela tiden har förändrats, med följd 
att jag behövt fatta ett antal obekväma beslut som på-
verkat det ”kitt” som binder samman förbandet. Jag 
vill ändå hoppas på att pandemins härjningar klingar 
av helt under våren 2022. Regementet planerar för att 
genomföra en del av den verksamhet som ställts in 
eller flyttats till 2022. Mer om information kommer 
efter hand.

Men trots en dyster pandemibeskrivning kan jag 
konstatera att vår kärnverksamhet att leverera krigs-
förband för ökad operativ effekt går bra. I takt med 
att restriktionerna lättas har även våra försvarsmakts-
gemensamma verksamheter kommit igång, som 
försvarsmusiken och SWEDINT. Den sistnämnda 
har exempelvis genomfört en synnerligen viktig kurs 
för Arméns utveckling då en stabsutbildning genom-
förts på den taktiska planeringsmodell som används i 
NATO med lärare från Allied Rapid Reaction Corps 
baserat i Gloucester, Storbritannien och elever från 
Sverige, Finland samt ett antal NATO länder. 

Livbataljon har genomfört krigsförbandsövning 
med mycket gott resultat. Mobiliseringsövning med 
efterföljande samträning i strid i ort anläggning på 
Kvarn för att avsluta med skydd och bevakning 
av regeringskvarteren under knappt ett dygn har 
varit utmanande och givande för bataljonen. En 
kombinerad övning där alla delar har bidragit till att 
resultatet blev riktigt bra. 

Grundutbildningen genomförs sedan i somras vid tre 
bataljoner enligt den målbild vi tagit fram för Liv-
gardet 2025. Bataljonerna har verkligen tagit sig an 
uppgiften när de nu själva ansvarar för reproduktion 
och tillväxt och det har fallit väl ut. Engagemang-
et är stort, och det är extra roligt att KB-kategorin 
är återinförd där framtida chefer och officerare ska 
rekryteras för att möjliggöra tillväxt på sikt. Det är 
ur denna kategori vårt behov av reservofficerare ska 
tillgodoses. 

Insatser och beredskap har lösts av samtliga krigs-
förband vid Livgardet. Både Militärpolisbataljon 
och Säkerhetsbataljon har haft avgörande roller un-
der höstens övningsverksamhet eller skyddsvärda 
verksamhet. 12. Bataljon har ansvarat för Operativ 
Beredskapsstyrka under tredje och fjärde kvartalet i 
år och har haft förmånen att sättas in på Gotland. En 
bra prövning av Militärbasens förmåga att aktivera 
förband. IntutbE har utbildat Mali 15 ur P7, som nu 
roterat till insatsområdet.

Två statsbesök har genomförts under hösten, Tysk-
land och Spanien, utöver Riksmötets öppnande där i 
synnerhet Livbataljon och Försvarsmusiken har haft 
avgörande roller och fått visa sin professionalism. I 
övrigt har regementet visat upp sin förmåga vid oli-
ka besök, däribland en OSSE delegation, Österrikes 
försvarsminister, Sydkoreanskt generalsbesök samt 
utländska attachéer i Sverige. 

Dalregementet, invigdes den 23 oktober, med Hans 
Majestät Konungen, försvarsministern, ÖB, C PROD 
och Arméchefen närvarande. Vårt ansvar att etablera 
Dalregementet är därmed klart och nu övergår vi till 
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Halvåret som gått

Vi startade upp efter FHM 
rekommendationer med en lunch 
den 23 september då vi på Mili-
tärsällskapet avnjöt ärtsoppa och 
pannkaka som sig bör på en tors-
dag. Vi fick också lyssna till gene-
ralen Anders Brännström som ta-
lade om sin tid i Försvarsmakten. 
Han beskrev sin tid med mycket 
positiva inslag från karriären i ett 
intressant föredrag. Han beskrev 
också sin syn på avvägningen i 
lojalitet - chefen  eller uppgiften. 
I hans fall fick uppgiften stå i det 
främsta rummet. Han menade att 
det han sa då som föranledde att 
han fick lämna sina uppdrag är 
vad Försvarsmkaten talar om idag 
och genomför, nämligen upprust-
ningen till följd av det förändrade 
omvärldsläget.

Bengt BaldestenAnders Brännström

Den 7 oktober träffades vi för 
den andra Livgardeslunchen på 
Militärsällskapet. Denna gång-
en lyssnade vi, efter sedvanliga 
ärtsoppan och pannkakan, till 
Bengt Baldesten från FMV som 
talade om rysk försvarsindustri. 
En komplex verksamhet med 
stor spännvidd, men också ett 
antal problem.

att vara stödjande förband till chefen för Dalregementet överste Ronny Modigs. Stort tack till alla inblanda-
de. Vidare pågår förberedelser för att överlämna Försvarets hundtjänstenhet, FHTE, till Luftsstridsskolan i 
Uppsala i januari 2022 för att Flygvapenchefen ska kunna ansvara för hundens livscykel från beställning via 
avel och dressyr, operativt nyttjande och avveckling som tjänstehund.

En fråga jag drivit hårt under 2020 och 2021 har nu kommit till ett slut. IntutbE kommer inte att flytta till 
Kvarn som regementet hade föreslagit, och hade behov av för att kunna tillväxa. Arméchefen dömde av frå-
gan under hösten och därmed har våra planeringsförutsättningar för tillväxt förändrats. Nu lägger vi det bak-
om oss och blickar framåt med IntutbE som en förutsättning och möjlighet för tillväxt.  

Som du märker har regementet genomfört väldigt mycket verksamhet trots pandemi, vilket är glädjande. Det 
finns en del orosmoln kvar bland annat kopplat till personalförsörjning i det korta tidsperspektivet, infra-
struktur som måste anpassas m.m. Vi har försökt förbättra arbetsmiljön kopplat till hög arbetsbelastning och 
i flera fall lyckats bra, men alltjämt har vi en del kvar att förbättra. Detta kommer vara i fokus våren 2022 
för att säkerställa att LG alltjämt är en attraktiv arbetsplats med ett smörgåsbord av möjligheter till personlig 
utveckling. Tillsammans kan vi lösa detta. 

Under våren 2023 har regementet ansvar för Mali 17 insatsen, en uppgift som kommer påverka oss andra 
halvåret 2022 då bidraget ska tränas. Strävan är att 12. Bataljon ansvarar för skyttekompaniet och övriga 
befattningar som LG ansvarar för kommer bemannas av alla enheter. Just denna insats är en viktig milstolpe 
i transformeringen mot Arméorganisation 2025.

Jag ber att få tillönska alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år och väl mött 2022.

Stefan Nacksten
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Bengt Baldesten

Isabell Hellström Foto: Jenny Lindström LG

Edvin Lindström Foto:Jenny Ringström LG

Den 29 oktober var det utryck-
ning för två plutoner som utbildats 
på kavallerikasern. Traditionsen-
ligt var föreningen representerad, 
denna gång av Anders Ahlner som 
delade ut priset för bäste kamrat 
på varje pluton. Pristagare blev 
Isabell Hellström på kavalleriplu-
tonen och Edvin Lindström på in-
fanteriplutonen. De får varsitt di-
plom och en tennfigur med gravyr 
som minne. Även i samband med 
högtidlighållandet av slaget vid 
Lund delas det ut bäste kamrat-
priser liksom vid utryckningen i 
juni vid Granhammarkasern. Ett 
årligt stipendium delas också ut 
till en välförtjänt Livgardist. Detta 
brukar ske i samband med födel-
sedagen den 14 januari.

Strängnäs fick ett besök den 30 
november när en buss med för-
eningsmedlemmar anlände från 
Cityterminalen i Stockholm till 
fordonsmuseet Arsenalen. För-
utom alla fordon av olika slag, 
stridsfordon och diverse andra 
fordon, svenska som utländska, 
finns också Sörmlands regementes 
museum inrymt i övervåningen. 
Tyvärr hade vi nog inte den bästa 
guiden som museet disponerar, 
men efter en kortare rundvand-
ring kunde vi inmundiga en matig 
smörgås och kaffe m.m. för att 
därefter se oss om i museet på 
egen hand innan bussen vände 
åter mot Cityterminalen.
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3 november genomfördes höst-
mötet där verksamhetsplan, 
budget och årsavgift fastställdes. 
Efter mötesförhandlingarna i en 
lektionssal ovanpå stallet förflyt-
tade vi oss till kavallerimässen för 
en trerätters middag och trevligt 
samkväm. 22 medlemmar hade 
hörsammat kallelsen till höstmötet 
och 20 av dessa stannade kvar för 
middagen.
Kavallerimässen är en fantastiskt fin mäss i gammal stil. Det sägs att officersklubben för många år sedan 
satte in de fyra pelare, varav två syns på bilden ovan, för att förstärka byggnaden som befarades kunna ge 
vika. När en tidigare ÖB ville lägga beslag på mässen som sin egen representationsvåning meddleade offi-
cersklubben att ta bort pelarna som var deras egendom, något som FortV inte förordade. Det slutade med att 
ÖB fick ett rum på mässen särskilt avdelat för hans behov. 

Foto: Sven Tiberg

Foto: Erik Alphonse
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 Ny chef Livbataljonen - övlt Camilla Sjöhlén
Jag har tagit befälet över 
Livbataljon, en bataljon som 
präglas av professionalism och 
med en hög förmåga att lösa 
uppgifterna, oavsett om det 
handlar om de statsceremoniella 
uppgifterna eller våra skydda 
och bevaka-uppgifter. Förmånen 
att få tillträda som bataljonschef 
vid Livgardet är en stor ära och 
jag känner en stor stolthet och 
ödmjukhet inför denna uppgift 
och ser fram emot att inte bara 
förvalta utan utveckla bataljonens 
uppgifter tillsammans med all 
personal på Livbataljonen. Som 
en del av detta kommer bataljonen 
under min ledning att lägga särskild 
fokus kommande år på att utveckla 
förbandets ridtjänst och skapa 
redundans i en viktig del av vår 
förmåga. 

Livbataljonens specifika uppgifter 
inom ramen för vår huvuduppgift 
i form av statsceremoniella 
uppgifter är relativt okänd mark 
för mig eftersom det handlar om 
verksamhet som jag enbart har 
sett utifrån. Detta även om jag 
under de första åren i officersyrket 
så som många andra hade 
förmånen att genomföra ett antal 
högvakter, vilket enbart är en del 
av bataljonens verksamhet. Men 
gamla meriter går det inte all leva 
på utan jag väljer istället att se det 
ur perspektivet att jag nu är chef 
över ett stort antal otroligt duktiga 
och dugliga individer som löser 
allt detta på ett mycket föredömligt 
sätt, vilket gör att jag kan ägna mig 
åt ett förutsättningsskapande så 
att bataljonen kan lösa tilldelade 
uppgifter på absolut bästa sätt. Det 
som jag därtill kan bidra med är att 
försöka reda ut varför verksamhet 
bedrivs på ett visst sätt och 
därigenom belysa invanda mönster 
och generera utrymme för att se 
vart vi gemensamt kan utveckla 
verksamheten ytterligare. 

Vem är då jag? Jag har en relativt 
brokig bakgrund för att vara 
arméofficer då jag inte följer 
den rakaste linjen genom alla 
befattningar som ibland kan vara 
det som förväntas. Jag har mitt 
militära ursprung i Sollefteå med 
T3/I21 och därefter Östersund och 
I5, vidare till Pansarbataljonen vid 
I19. Efter kaptensutbildningen satt 
jag på bemanningsuppdrag från 
I19 på Kadettbataljon vid MHS 
Karlberg under relativt lång period. 
Därefter som sammanhållande 
för bemanningsuppdrag/
instruktörsförstärkningar och 
handläggning av anställnings-
ärenden gentemot Armén på 
FM HRC intill att jag påbörjade 
Stabsutbildningen. Därefter 
blev det tjänstgöring vid HKV 
LEDS PERS innan Högre 
Officersprogrammet (HOP 12).

Hur ser jag på chefskapet? För 
mig finns det ingen annan variant 
av ledarskap än ett utvecklande 
ledarskap och det innebär att 
uppdragstaktik är en naturlig 
del av mitt ledarskap. Att skapa 
förutsättningar för underställda 
chefer och alla medarbetare vid 
bataljonen att kunna göra ett så 
gott arbete som det är möjligt att 

göra. Sen innebär det alltid en 
balansgång i hur det effektueras 
eftersom mitt ledarskap måste 
omhänderta både min personals 
förväntningar på mig som chef 
och ledare, samtidigt som jag 
har att verkställa de beslut och 
uppgifter som åläggs bataljonen 
och därmed mig som ansvarig. 

Vilka förväntningar har jag på 
personalen på Livbataljonen? 
Att de identifierar begränsningar 
men aldrig låter dessa bli 
hindrande. Att våga tänka 
nytt, kreativt och med blicken 
framåt. Att vår gemensamma 
verksamhet präglas av 
initiativkraft, individuellt 
ansvarstagande och självständigt 
beslutsfattande genom ett 
ömsesidigt förtroende.
För mig är personalen den 
viktigaste prioriteten, både 
ur ett rekryterings- och 
behållaperspektiv och det 
är vi tillsammans som 
bygger förbandsandan vid 
Livbataljonen och som del av 
Livgardet. Alla som tjänstgör 
vid Livbataljonen, oavsett 
personalkategori, är lika viktiga 
kuggar i det stora maskineriet 
och det är tillsammans som vi 
driver bataljonen tillsammans. 
För mig är det viktigt att alla 
medarbetare känner att de är 
viktiga och återkopplar till mig 
och mina underställda chefer om 
det upplevs finnas brister i det. 
Så personalen är obestridligt ett 
av mina prioriterade områden 
och kommer alltid så  vara. 

Därtill kommer jag 
tillsammans med övriga 
enhetschefer på Livgardet 
att jobba mot intagandet av 
Arméorganisation 2025 och den 
organisationsutveckling som det 
innebär för förbandet som helhet 
och för Livbataljon i synnerhet. 

Foto: Jenny Ringström G9
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12.Motoriserade skyttebataljonen 
(12.Motskbat) har efter ett intensivt 
grundutbildningsår 20-21 som 
avslutandes med arméövningen 
SYDFRONT, påföljande REMI 
och uttryckning vecka 125 
reorganiserats. Där har huvuddelen 
av chefer inom bataljonsstab och 
grundutbildningskompani omsatts 
inklusive bataljonschef. 

Vem är ny bataljonschef?
Lars Rask, infanterist i grunden, 
född och uppväxt i Hälsingland, 
Dellenbyggden. Undertecknad 
kommer närmast från Mellersta 
Militärregionen (MR M) där jag 
har varit operationsledare tillika 
chef för genomförandeavdelningen. 
Jag har en annorlunda karriär inom 
Försvarsmakten som startade med 
värnplikt vid dåvarande Hälsinge 
regemente (I 14) intill dess 
nedläggning, efter fortsatt värnplikt 
vid Västernorrlands regemente (I 
21) blev det officershögskola 1 vid 
Stridsskola Nord i Umeå.  

Jag har tjänstgjort bland annat 
vid Swedint och Internationella 
utbildningsenheten samt som 
kommenderad till Markstridsskolan 
som avdelningschef för 
Reservofficerprogrammet 
(ROP) samt som chef 
Specialistofficersutbildningen 
(SOU). Internationella insatser i 
Balkan, Afrika och Afghanistan, 
varit del i insatsförbanden; Swedish 
rapid reaction unit (SWERAP) och 
IA03. Vidare har jag tjänstgjort 
vid högkvarteret som förre 
Överbefälhavaren Sverker Göransons 
adjutant samt vid insatsstabens 
planeringsavdelning J5, där som 

Förmågan till tillväxt är beroende på att vi gör arbetet tillsammans och att vi har förmåga till tålamod och i 
vissa fall se det möjligaste konst. Tillväxten i Försvarsmakten och intagandet av AO 25 kommer att innebära 
ett antal utmaningar för Livgardet, inte minst när det kommer till behovet av personal, vilket är utmaningar 
som är högst relevanta för Livbataljon. Där tänker jag att långsiktighet i planeringen och tydliga dialoger är 
vägen framåt, tillsammans med ett synsätt som utgår från att utmaningar är något positivt och de svårigheter 
som kan tänkas uppstå längs vägen hanterar vi tillsammans och med en god gemensam förbandsanda. 

12. motoriserade skyttebataljonen
stabsofficer på insatsplanering och 
delansvarig för insatserna i Kosovo, 
Afghanistan och Irak.

Även grundutbildningen inom 
Livgardet har reorganiserats där 
respektive bataljon nu ansvarar 
för egen grundutbildning 
(GU). För 12.Motskbat innebär 
det att vi organiserats i en 
bataljonsstab (ledning, S1-S6) samt 
1.Skyttekompaniet (grundutbildning) 
samt 121. Skyttekompaniet (GSS-K, 
anställda gruppchefer och soldater). 

1.Skyttekompaniet 
(grundutbildningskompaniet).

Direkt efter midsommarfirandet 
återgick ett antal officerare i tjänst för 
att ansvara för inryckning 1 där våra 
14-månaders kompanibefälselever 
(KB) välkomnades till regementet. 
En viktig inryckning då vi saknat 
våra KB som är en särskilt viktig del 
i tillväxten och rekrytering till OF/
OR-K (gamla YOFF) samt OF-T 
(gamla RO). Totalt var det 19 KB 
som ryckte in varav 12 placerats vid 
12.motskbat, 1.skyttekompaniet. 

Därefter följde inryckning 2, 
11-månaders gruppchefer (grpch/
specialister) och slutligen inryckning 
3 , 9-månaders soldater. Utbildningen 

Övlt Lars Rask, ny chef för 12. motskbat.
Foto: LG/G9

har gått enligt plan med några 
mindre omplaneringar kopplat mot 
de två statsbesök som genomförts 
där Livgardet enligt tradition 
och rutin gör en helt avgörande 
insats. Ur min horisont en normal 
uppgift för min bataljon. Efter 
genomförd Grundläggande Militär 
Utbildning (GMU) har kompaniet i 
skrivande stund reorganiserats från 
utbildningsplutoner till plutoner 
enligt krigsorganisationen, där 
soldaterna fördelats till plutoner och 
sina respektive befattningar. 

Befattningsskedet har påbörjats vilket 
soldaterna sett fram emot och detta 
skede pågår intill kvartal 1 -22 där 
förbandsskedet tar vid. 

121.Skyttekompaniet (GSS-K/
GSS-T). 

Efter att ha övervunnit utmaningarna 
med att transformeras från 
funktionskompani till skyttekompani 
och kravställningen på att vara 
beredskapsförband påbörjades 
beredskapsperioden efter sommaren. 
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Det blev en riktig ”rivstart” för 
kompaniet och undertecknad (som 
precis tillträtt som batch) genom 
att vi tidigt fick till uppgift att 
underställas C P18 på Gotland under 
en period. En förstärkningsoperation 
där allt ”ställdes på sin spets”, 
utbildningen, förberedelsearbetet vid 
bataljonen, regementet etc. Resultatet 
är tydligt, kompaniet löste tilldelad 
uppgift med högt betyg från samtliga 
högre chefer, insatsstab, arméstab 
samt C P18 med stab. Undertecknad 
besökte förbandet på Gotland och är 
mycket nöjd med förbandet, särskilt 
nöjd är jag med förbandsandan, 
ambitionen och viljan att lösa 
tilldelad uppgift, ”infanteriandan”, 
den skall fortsatt vara något som 
utmärker min bataljon. Infanteriet 
lever, vi levererar och skall bli än 
farligare för fienden. 

Under hösten har kompaniet 
fortsatt att utvecklas genom 
förbandsutbildning. Ett antal 
kompaniövningar har genomförts 
för att öva in rutiner och samordning 
av eld och rörelse inom kompani 
förstärkt med indirekt eld. 
Vidare har rutiner inom stående 
kompaniorder övats och prövats, där 
särskild vikt lagts på sjukvårdstjänst. 
Kompaniövningarna har bedrivits 
med huvudfokus på Militära 
Operationer i Urban Terräng (MOUT 
g:a SIB), där St SÄTRA samt MSS/
MOUT i Kvarn nyttjas. 

Detta är en prioritering av 
bataljonen genom tillväxten av IB 
1 och tydliggörandet av att vi är ett 
förband med prioritet att verka inom 
huvudstadsregionen. Där krävs än 
mer återtagande för att verka inom 
vårt signum men steget är taget…

Det som nu väntar för 121.
Skyttekompaniet är att avveckla den 
nuvarande beredskapen och återta 
materieltjänst för att senare i kvartal 
2 -22 påbörja förbandsutbildning mot 
insatsen Mali -17 där förbandet utgör 
manöverkompani, ryggraden tillika 
verkansdelen i kontingenten.

Bataljonen

Bataljonen har under kvartal 3-4 
reorganiserats vilket tidigare 
nämnts. Vad har vi då gjort…
Gamla beprövade metoder, 
processer har utvecklats för att 
vara mer effektiva och tydligare. 
Staben har under hösten genomfört 
Ledningsträningsövning (LTÖ) 
vid MSS med gott resultat. De 
flesta har tillträtt nya befattningar 
vilket ställer särskilda krav men 
grunden är lagd och ”resan” mot 
en högre krigsduglighet påbörjad, 
vårt existensberättigade. Högt upp 
på min prioritetslista är att utveckla 
krigsförbandet, en förskjutning i 
balansen mellan förbandsproduktion 
och krigsförbandets krigsduglighet 
skall genomföras. 
 

Foto: MSS LTÖ 12.Motskbat

Den långsiktiga planeringen avseende 
produktion har av förklarliga skäl 
varit eftersatt och med liten precision, 
under hösten har regementet 
och bataljonen tagit ett stort steg 
framåt. Kopplat till kommande 
förbandsproduktion har bataljonen 
påbörjat ett stort återtagande 
av de ”gamla” femårsplanerna 
vilka skapar stabilitet, tilltro och 
framåtanda. Målet är att bataljonens 
utkast blir klart under kvartal 1 
-22, målet var årsskiftet men p.g.a. 
uppdraget och bemanningen av 
Mali -17 har det förskjutits. Mali 
-17 påverkar bataljonens tillväxt 
och förbandsproduktion så klart. 
Kommande grundutbildningsår 

är reducerade genom att 
12.Motskbat inte bara bemannar 
manöverkompaniet utan även en 
stor del av stab och ett antal andra 
chefsbefattningar. 

Övrigt avseende personaltjänst 
arbetar bataljonen för en fungerande 
metod för våra vitala OF-T (RO), 
tjänstgöringsplaner där inriktningen 
är årligen återkommande veckor 
för ex. årlig LTÖ samt SÖB 
men även stöd från OF-T i 
förbandsproduktionen. Vidare att 
återta våra GSS-T, där metoden 
inriktas till att knyta an GSS-T 
förbanden till GSS-K, exempelvis 
att årligen köra KFK med något av 
GSS-T förbanden där GSS-K har 
SUSA en vecka och därefter kör 
GSS-T samma övning med andra 
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målsättningar, samma måldukning 
och övningsledare för att vara 
resurseffektiva, ett annat ex. kan vara 
att GSS-K övar vis MSS/MOUT 
en vecka, enligt samma princip kör 
GSS-T samma övning veckan efter. 
Plutons och gruppmaterielen övertas. 
Ungefär så är tanken kring metoden. 
Både OF-T och GSS-T planeras att 
med kraft starta hösten -23 efter Mali 
-17 insatsen. 

Införandet av LSS-mark som 
ingår i digitaliseringen av armén 
påverkar bataljonens utveckling, den 
planläggs nu med start kommande 

GU -22. Detta införande kräver 
utvecklade ledningsmetoder 
som skall synkroniseras med 
bataljonens försöksverksamhet 
av nytt robotsystem benämnt RB 
58. Försöken påbörjas kommande 
år och planen är att den första 
robotplutonen med RB 58 
skall utbildas i det fullständiga 
skyttekompaniet som utbildas vid 
GU -23. De nya materielsystemen 
kommer att ge nya möjligheter som 
noga skall analyseras och utveckla 
stridstekniken inom motoriserad 
skyttebataljon och kompani.  
Genom denna information hoppas jag 

att läsaren nu är insatt i vad som sker 
hos oss på 12.Motskbat, infanteriet 
lever och utvecklas, framåt alla 
infanterikamrater och vänner. 

Stort tack till all personal vid 
12.Motskbat, jag tillönskar er alla 
samt Livgardistens läsare en riktigt 
God Jul och Gott Nytt År, en riktigt 
välbehövlig och välförtjänt ledighet 
väntar. För 1.skyttekompaniet 
väntar hedersuppgiften Högvakt 
under självaste nyårshelgen, vi ses 
på slotten under nyårsafton mina 
infanterister. 

//C 12.Motskbat Övlt Lars Rask

Internationella utbildningsenheten - IntUtbE
Livgardets Främlingslegion?

I september 2020 tillträdde jag 
som chef över internationella 
utbildningsenheten. Från att 
tidigare främst ha varit en välbekant 
förkortning för mig, framträdde nu 
en samling motiverade individer som 
arbetar med relevanta resurser mot ett 
tydligt uppdrag och mål – att utbilda 
och träna de förband och enskilda 
som Sverige väljer att skicka ut 
inom försvarsmaktens internationella 
insatser. 
IntUtbE skiljer sig från övriga 
enheter på Livgardet ur flera 
aspekter. Även om IntUtbE som 
Livgardets övriga enheter mottar 
order rörande sin verksamhet från 
chefen för Livgardet, sker mycket 
av den dagliga samordningen mot 
Insatsstab, Arméstab och Arméns 
övriga regementen. Denna relation 

till högre staber leder till att en 
majoritet av den tjänstgörande 
personalen vid enheten inte bara är 
instruktörer, utbildningsofficerare, 
kompaniövningsledare m.m. 
utan även i många fall tillika 
stabsofficerare.
Enhetens personalsammansättning 
utgör även den en viss särart, där 
en kader av enheten består av 
civila och militära Livgardister, 
medan huvuddelen av den dagligen 
tjänstgörande personalen består av 
officerare på bemanningsuppdrag 
ur Armén och i vissa fall även från 
andra delar av Försvarsmakten. Till 
detta kommer även de instruktörer 
och specialister som förstärker 
enheten under dess mest intensiva 
skeden och periodvis gör den till en 
av de största på Livgardet. Genom 
detta utgör IntUtbE något av en 
smältdegel där olika kunskaper, 

C IntUtbE övlt Gustav Carlsson
Foto: Svante Rinalder

Foto: MSS LTÖ 12.Motskbat
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erfarenheter och förbandskulturer 
samsas och utvecklas. IntUtbE 
uppdrag kräver en tillgång till 
den materiel och de fordon som 
våra förband nyttjar i våra olika 
insatsområden. Det gör att enheten 
även förfogar över en stor mängd 
materiel och fordon som i sin tur 
ställer krav på kompetens och 
infrastruktur. 
De människor och den materiel som 
dagligen förbereder våra kollegor 
inför deras förestående insatser är 
även mycket efterlängtade i den 
pågående tillväxten i Försvarsmakten 
och Armén. Även om vår verksamhet 
är högt prioriterad och utomordentligt 
viktig ställer detta än större krav på 
att utbildningen av insatsförbanden 
sker så effektivt som möjligt. Det är 
inte försvarbart att mer än nödvändigt 
ta resurser från Försvarsmaktens 
nationella tillväxt, vilket jag påstår 
att vi heller inte gör. Kontinuerlig 

genomlysning och förbättring av vår 
verksamhet är positiv och nödvändig. 
Likväl måste vi fortsatt skapa de 
absolut bästa förutsättningarna för de 
förband och individer som Sverige 
skickar ut i internationella insatser.
 
IntUtbE var inte bara en välbekant 
förkortning för mig personligen, utan 
är väletablerad inom Försvarsmakten 
i allmänhet och Armén i synnerhet, 
även om 
associationerna 
till förkortningen 
varierar. 
För vissa 
frambringas 
positiva 
minnen av 
utbildning inför 
internationell 
insats eller 
tjänstgöring 
som instruktör, 
medan andra ser 
enheten som en 
storkonsument 
av instruktörer, 
materiel och utbildningsterräng.
Själv ser jag numera en mycket 
professionell och målmedveten 
verksamhet där personalen trivs 
och utvecklas i sina yrkesroller, 
både som chefer och utbildare 
inför fortsatta karriärer. Den unika 
sammansättningen av personal 
ger stora kontaktnät och samlar Utbildning i brandtjänst. Foto: Johan Flakberg

Övning i sjukvårdstjänst Foto: Anna Palm kompetenser som i många fall är 
unika för Livgardet. Trots sin särart 
och roll som en främlingslegion vid 
Livgardet, ser jag enheten som ett 
bra och livsgivande komplement till 
Livgardets övriga och varierande 
verksamheter, även om vi nog kan 
bli än bättre på att hitta synergier 
och komma än närmare övriga 
enheter och förband.
IntUtbE må vara en främlingslegion, 
men det är Livgardets 
främlingslegion.

Övlt Gustav Carlsson 

Stolt chef över den internationella 
utbildningsenheten (IntUtbE) vid 
Livgardet.

Utbildning i vägsök Foto: Svante Rinalder
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De svenska finlandsfrivilliga har nu lämnat av till den högste 
i himmelen.

I september 2021 meddelade 
finska Hufvudstadsbladet att ”Den 
sista av soldaterna i det svenska 
frivilligkompaniet som deltog på 
Finlands sida i fortsättningskriget, 
korpral Jan Kjellberg (tidigare 
Högberg), är död.”

Efter att ha läst många böcker om 
Finlands krig mot Sovjetunionen 
under andra världskriget är det 
alltså nu slut på de frivilligas 
jordevandring. Läsningarna har 
gett vid handen att svenskarnas 
gjorde mycket bra ifrån sig, 
antydningar till grymheter 
framkommer inte i de många 
krigsskildringarna - med någon 
enstaka händelse som undantag. 
I fortsättningskriget handlade 
svenskarna mitt i stridernas 
inferno och man klarade med 
bravur elddopet.
Den ryska krigsmaskinen som då 
var minst sagt välmående pressade 
på med överlägsna styrkor under 
fruktansvärda artillerichocker.

Den moraliska uppbackningen 
hemifrån hade då klingat av men 
de frivilliga fortsatte envist att 

hjälpa finnarna och man var del i 
en heroisk krigsinsats som gav ett 
stort resultat. Finnarnas envetna 
motstånd där alltså svenskarna 
ingick, fick Stalin att gå med på 
fred så att han kunde lösgöra 
trupper i jakten till Berlin. Så har 
det förklarats. Freden innebar 
att ca 400 000 civila finnars 
liv kunde skonas. Så stor tull, 
proportionerligt, tog nämligen 
ryssarna i de baltiska länderna.

Att som soldat öva strid skapar 
gemenskap och kamratskap 
med en känsla av att man sitter 
i samma båt och att det gäller 
att göra det bästa av läget. För 
krigsveteraner måste detta 
vara något alldeles extra vilket 
kommer suveränt till uttryck i 
en bok som en av de frivilliga 
skrivet. Kan kamratskapet, 
broderskapet mellan soldater som 
levt i dödens väntrum beskrivas 
bättre än av den frivillige soldaten 
Filip Rytterås som i sin bok 
Frivillig soldat skriver:

”När Vår Herre en gång 
låter blåsa till samling, var 
säker på att vi ställer in oss i 
Frivilligkompaniets led, bredvid 
våra stupade kamrater, och 
kompanichefen lämnar av till 
Högste Befälhavaren;
SVENSKA 
FRIVILLIGKOMPANIET - 
ALLA”

Åke Thunström
Värnpliktig furir Svea Livgarde.

Sista chansen!

Beställningsfönstret för Livgardets jubileumsring stängs vid årsskiftet. Har du ännu inte beställt och vill köpa 
ringen är det fortfarende möjligt en kort stund till. Gå in på www.serviceringar.se och gör din beställning. 
Ringen har levererats i
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Den 13 augusti 1922 spelades en fot-
bollsmatch mellan det danska och 
svenska Livgardet. Den matchen slutade, 
enligt danska källor, oavgjort 3-3 vilket 
resulterade i lottdragning som danskarna 
vann.

Bertil Burén som var med vid tillfället 
konstaterade att det danska laget hade en 
ovanligt stor hejaklack. Det visade sig 
vara det danska gardets kamratförening, 
bildad 1885, som svarade för supporten.

Där föddes idén att bilda en svensk 
motsvarighet vilket blev starten på vår 
kamratförening 1926 med Bertil som 
dess förste ordförande.

Året därpå spelades en returmatch i Stockholm som det 
svenska laget vann.

Lördag den 13 augusti 2022, på Østerbro Stadion i 
Köpenhamn kommer det att avgöras vilket regemente 
som är bäst i fotboll när den avgörande matchen mel-
lan Livgardet och Den Kongelige Livgarde genom-
förs på 100 årsdagen av den allra första matchen.

Regementet har sagt ja till att ställa upp med ett lag 
och danskarna har kontakt med Hummel som är en 
stor sportklädesproducent för att ta fram för 1920-ta-
let tidtypiska matchtröjor.

Danskarna har tillsatt en kommitté för arrangemanget 
med oberst Lasse Harkjaer i ledningen (tidigare chef 
för HM Dronningens adjutantstab och numera Cron-
ningens ceremonimästare. 

Efterlysning!
Det är troligt att den pokal du ser till höger omhän-
dertogs av vinnarna 1923 och vi har försökt hitta den, 
men misslyckats så långt. Känner du till var den kan 
finnas är ordförande i kamratföreningen tacksam för 
tips.

Nu ska det avgöras! Du ställer väl upp för regementet?

                 Bertil Burén

Vi arbetar vidare med att kun-
na lämna mer information om 
detaljerna kring matchen med en 
förhoppning att även det svenska 
laget får en ansenlig hejaklack i 
Köpenhamn.

Huruvida föreningen kan sponsra 
hejaklackens resa m.m. återkom-
mer vi till, men en hemställan 
kommer att tillställas regementets 
stiftelser och jag vet att officerskå-
ren har liknande planer.

Boka redan nu in datumet i din 
almanacka så att du är förberedd 

om tillfälle ges att delta på plats och bära fram vårt 
regementslag till den avgörande segern.
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Soldathemmet i Kungsängen
Strax innan kasernvakten på höger 
sida ligger Soldathemmet. Många har 
kanske inte gjort ett besök där och 
här får du lite information om vad 
som finns innanför väggarna.

Soldathemsverksamhetens början i 
Sverige tar sitt avstamp i nykterhets-
rörelsens och väckelsens tid, genom 
makarna Carl August Andersson och 
Natalie von Meijerhelm som 1876 
började samla soldater på lördags-
kvällarna i en gammal kroglokal 
i Stockholms fattigkvarter. Denna 
tid i historien kom att bli känd för 
såväl frihetstankens genomslag som 
konventikelplakatets avskaffande, 
vilket möjliggjorde att fristående 
församlingar tillsammans med arbe-
tarrörelsen och nykterhetsrörelsen nu 
kunde bana väg för det demokratiska 
genombrottet.

Folkrörelsernas samhällsansvars-
tagande funktioner låg helt i fas 
med med ett utbrett behov av social 
omsorg, särskilt i de lägre samhälls-
skikten – brist på framtidstro, fat-
tigdom och supande var omfattande 
och bieffekter i industrialiseringens 
fotspår.

Genom makarna Andersson/Mei-
jerhelms sammankoster erbjöds 
soldaterna ett alternativ till fritidssys-
selsättning än dryckenskapen. Beve-
kelsegrunden för denna soldatmission 
utgick från den kristna omvändel-
setanken vilken skulle spridas ”till 
Kronans män till tro och livsgemen-
skap med Gud”.

Några år senare konstituerandes För-
eningen Soldaternas Vänner i Stock-
holm, den 22 juni 1877. Merparten 
av de som gick i spetsen för bildandet 
av föreningen fanns representerade i 
de högre stånden och stod alla under 
inspiration och påverkan av stock-
holmsväckelsen och den engelske 
väckelsepredikanten lord Radstock.

Året därpå hade liknande föreningar 
bildats på ett antal regementsorter 
i Sverige och 1899 förverkligades 

Förbundet Soldaternas Vänner, som 
blev ett samarbetsorgan för det de 
nybildade föreningarna. Förbundets 
uppgifter var i första hand samman-
hållande och administrativa men 
bestod även i att ge soldathemmen 
inspiration i sitt arbete. Dess förste 
ordförande blev general Axel Rap-
pe, vilken kom att sitta på posten 
fram till 1918. Därefter valdes prins 
Oscar Bernadotte till ordförande, ett 
uppdrag han innehade i 20 år fram till 
1938.

Folkrörelsens tid samt de kollektiva 
insikter som föregick det massiva 
engagemanget till socialt ansvarsta-
gande (vilket också innebar starten 
på soldathemsrörelsen), är viktig att 
minnas. Inte som en historisk enskild 
händelse utan som en påminnelse om 
betydelsen av det civila samhällets 
förmågor att läsa av, förstå och ge ett 
svar på sin samtids utmaningar.

Som det brukar sägas; det är, genom 
att förstå sin historia som vi tillsam-
mans kan skapa vår framtid.

Marianne Kjellberg

Soldathemmet i Kungs-
ängen förestås av Ma-
rianne Kjellberg, dotter 
till den för många inte 
helt okände Bengt 
Kjellberg.
Soldathemmet erbjuder 
en cafeteria som är öp-
pen hela dagen. Här kan 
man köpa smörgåsar, 
kaffebröd, snacks, go-
dis, läsk, tobak, mat att 
värma. Det finns också 
hygienartiklar, ett urval 
av kamratföreningens 
profilprodukter m.m. 
Det går även att göra 
kontaktuttag i kassan.

Måndag-fredag mellan 
kl 11.30-13.00 serveras 
dagens lunch, pajer och 
sallader samt 16.30-
20.30 kebabtallrik och 

hamburgare.

Här finns också möjlighet att spela 
biljard, bordtennis, fotbollsspel och 
traditionelola sällskapsspel. Det finns 
också ett stort antal tv-apparater på 
olika platser i huset där man kan titta 
på sitt favoritprogram.

Dagstidningar och ett brett sortiment 
av andra tidningar och magasin finns 
också att tillgå.
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Det finns ett välsorterat bibliotek som 
alltid är öppet när Soldathemmet är 
öppet och där du lånar böckerna på 
egen hand. 

Är du musikintresserad finns tillgång 
till ett musikrum med elgitarr, elbas, 
elpiano, trumset och sånganläggning.

I soldatshopen hittar du allt som en soldat kan önska sig och lite till.

Här finns också speldatorer och annat 
som soldaterna kan förströ sig med 
på kvällarna. Soldathemmet är väl-
digt välbesökt och uppskattat av de 
värnpliktiga. 

Soldathemspriset syftar till att upp-
mujntra gott ledarskap inom Livgar-
det, med betoning på de mjuka värde-
na. En soldathemspristagare ska få 
sina underlydande att känna sig sedda 
och respekterade, främja gott kam-
ratskap och vara mån om att de mår 
bra och känner glädje och entusiasm 
för sin uppgift. Nominering sker i 
perioden 1 januari - 31 mars.
Du kan läsa mer om detta och annat 
på hemsidan 
www.soldathemmet-livgardet.se
 
Pristagare har varit kn Hans Bran-
tås 2014, mj Andreas Lunde 2015, 
serg Karl Hedzvist 2016, serg Sven 
Lundin 2017, serg Fredrik Blomzvist 
2018, serg Tomas Svensson 2019, 
menige Maximilian Nee 2020 och fj 
Anton Befrit 2021.

Precis som alla andra föreningar 
kämpar Soldathemmet med sin eko-
nomi. Vill du stötta Soldathemmet 
med ett medlemskap kan du göra det  
genom att betala en årsavgift om 100 
kr eller ett ständigt medlemskap för 
500 kr till BG:5365-7409. Glöm inte 
skriva namn och telefonnummer i 
meddelanderuton. Du får då ett med-
lemskort som ger dig 10% rabatt på 
mat på Soldathemmet under året.

Du kan självklart också lösa ditt 
medlemskap direkt i kassan eller hos 
Marianne.

Gör ett 
besök och 
stötta våra 
soldater!

Det kanske viktigaste är nog ändå möjligheten att gå till sitt ”vardagsrum” 
eller ”mäss” för en stunds avkoppling tillsammans med kamraterna.
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Tack Tore!
Tore är en pensionerad kompani-
officer som kom till regementet i 
maj 1969 som fanjunkare. Efter 
militärhögskola och intendentu-
bildning tjänstgjorde Tore i ett antal 
logistikbefattningar på olika nivåer 
i grund- och krigsorgansisationen. 
Han blev en hängiven Livgardist och 
en utomordentlig specialist inom sitt 
område och en synnerligen omtyckt 
och duglig trupputbildare, inte bara 
bland sina kollegor utan också hos de 
värnpliktiga. 

Många är de historier som än idag 
berättas om Tore som var känd för 
att vara en glad spelevink. För detta 
har vi och regementet mycket att 
tacka Tore för, men detta tack är inte 
i första hand riktat mot hans insatser 
under sin tjänstgöring.

Tänk er glädjen när telefonen ringer 

och någon medlem uttrycker sitt gil-
lande för vad vi i föreningen gör!
Jag har som ordförande vid flera till-
fällen fått ett telefonsamtal från Tore 
som låter ungefär så här ”Hej Leif, 
behöver du pengar?”

Senast för ett par månader sedan sva-
rade jag att vi har för tillfället ganska 
god ekonomi i föreningen till följd 
av den begränsade verksamheten 
under pandemin. Tore verkade inte 
lyssna på detta utan fortsatte ”Jag ska 
besöka banken om någon vecka och 
då sätter jag in en summa på fören-
ingens konto”.

Det är många som skänker en slant 
då och då genom att betala in lite 
extra på medlemsavgift, julhälsning 
eller på annat sätt och det tackar vi 
också för. Anledningen att jag vill 

lyfta fram Tore är för att orientera 
föreningens medlemmar om att Tores 
donationer snart kommer att nå upp 
till sexsiffrigt belopp om han fortsät-
ter som han tidigare gjort. Det tycker 
jag är stort och värt att notera. Han 
har dessutom bidragit till ett antal 
andra projekt med anknytning till 
regementet.

Det är Tores donationer som bland 
annat går till att årligen utdela fören-
ingens stipendium till en välförtjänt 
livgardist. Stipendiet brukar delas ut 
på regementets födelsedag den 14 
januari, men pandemin satte käppar 
i hjulet detta år så 2021 års stipendi-
um som tilldelas förvaltare Anders 
Wahlgren kommer istället att delas 
ut i samband med högtidlighållandet 
av slaget vid Lund på kavallerikasern 
den 4 december 

Livbataljonen på Kavallerikasern Foto: Jenny Ringström G9

Det ställs extra stora krav på personalvolymer och kvalitet på Livbataljonen. Ansvaret för högvakter och annan statsce-
remoniel gör att förbandet måste vara uppfyllt och välövat alla tider på året. Vi kan hjälpas åt att tipsa om möjligheten 
att både göra värnplikt eller erhålla en anställning med värnplikt eller motsvarande i bakfickan.
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Vi önskar alla en riktigt God Jul  och ett Gott Nytt År!

Fredrik Adelsköld
Håkan Adén
Magnus Almquist
Erik Alphonse
Syréne Alphonse
Urban Andenius Skeppstedt
Christina Anderberg
Jan Anderlund
Bengt Baldesten
Sverre Bengtsson
Mikael Boox
Kjell Cronvall
Åke Dahlborg
Peter Flensburg
Tony Forsberg
Kristian Fred
Jonas Fröberg
Sten Göthberg
Hans Göthlin
Ingvar Heed
Ulf Hilonen
Jan Hultqvist
Anders Ihrén

Daniel Isberg
Mikael Jansson
Bertil Johansson
Tore Johansson
Roger Johansson
Per Johansson
Bo Jutner
Ulf Larsson
Staffan Lind
Larsa Lindblad
Åke Linderoth
Lars Malmström
Christer Manhusen
Hans Mattsson
Yvonne Mattsson
Lisa Mobrand
Christer Nedström
Hans Christian Nilsson
Edgar Nyström
Jan Pallinder
Carl Petersohn
Carl Magnus Pontén
Anders Rexhammar

Jens Rick
Patrik Råberg
Peter Salomon
Urban Schwalbe
Clarence Seipel
Per Sjöswärd
Roger Skanser
Carl Gösta Skygge
Olov Strid
Pär Sundqvist
Gunnar Svärd
Thomas Torkelsson
Lena och Andreas Tydén
Anders Wahlgren
Sten Wallin
Nicke Welin-Berger
Göran Wellner
Daniel Westbom
Mona Westerlund Lindberg
Björn Wickström
Magnus Wretman
Anne Ölmeborg
Leif Ölmeborg
Jan Östlund
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Verksamhetsplanen 2022

14 jan       
   
10 feb   
      
17 mar  
  
9 apr     
      
14 apr     
     
21 apr 

Vecka 17 

21-22 maj
 
28 maj 

29 maj 

Maj/juni 

11 juni 

6 juni 

15-18 juni 

13 aug

8 sep 

Sep/okt 

6 okt 

22 okt

? nov 

? nov 

4 dec

? dec

24 dec

Livgardets 501-årsjubileum med stipendieutdelning

Livgardeslunch med föredrag på Militärsällskapet

Studiebesök på Kavallerikasern

Besök vid flygmuseet i Västerås

Livgardeslunch med föredrag på Militärsällskapet

Årsmöte

Regementets dag (datum ej fastställt)

Besök från danska och norska gardesföreningar

Veteranmarschen

Veterandagen

Besöksdag på Livgardet (datum ej fastställt)

Föreningsmästerskap ak 5 med rödpunktssikte

Nationaldagsfirande med marsch från Kungsträdgården till Skansen

Gardistutbyte i Norge (12 soldater och 3 befäl deltar + en från kamratföreningen)

Fotbollsmatch i Köpenhamn

Livgardeslunch med föredrag på Militärsällskapet

Besöksdag på Livgardet (utb av nyinryckta)

Livgardeslunch med föredrag på Militärsällskapet

Studiebesök (ej fastställt ännu)

Infanteridag med höstmöte och föredrag

Arméchefens konsert

Högtidlighållandet av slaget vid Lund

Livgardeslunch med julbord

Julaftonsmottagning i Riddarhuset
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Föreningen gratulerar!

90 år 
Kristian König
Olof Nyström
Margareta Werner

85 år
Rolf Lindgren
Otto Linton
Arne Brundin
Åke Dahlborg
Margarethe Einarsson
Alice Bähren
Inge Lihufvudh
Tarras Löwenborg
Fredrik Adelsköld
Jan-Olof Borgén

80 år
Jan Anderlund
Claes Danckwardt-Lillieström
Hans Mattsson
Anita Wall
Göran De Geer
Yvonne Mattsson
Jim Hamberg
Lisbeth Lagerberg Fransson
Rolf Åkeby
Erik af Petersens
Kent Blomnell
Åke Linderoth
Bjarne Bjurström
Lars Rosenqvist
Ing-Britt Andersson
Jan-Olov Wall
Carl Magnus Pontén
Agneta Cedervall
Torsten Rask
75 år
Ingvar Fröberg

Johan Medin
Björn Gärde
Eva Grafström
Olov Strid
Charlie Bruun
Lars Svensson
Ronny Schultz
Carl-Åke Palm
Ingegerd Åkerman
Claes Grafström
Edgar Nyström

70 år 
Carl-Olof Alknert
Ingvar Hellquist
Anders Nilsson
Sverre Bengtsson
Nils Bildt
Per Nilsson
Bengt Gärde
Leif Ölmeborg
Anders Bredesen
Peter Salomon
Clara Politi Nordquist
Lars Westlin
Hans von Schreeb
Lars-Göte Larsson
Göran Dahllöf
Kid Roström
Göran Dahlström
Anne Ölmeborg
65 år
Martin Bergh
Stefan Bodén
Ingmari Hilonen
Björn Fröling
Tor Johansson
Jonas Fröberg
Lars Listi

Richard Beck-Friis
Kent Kvist
Peter Lundin
Mats Wallén

60 år
Staffan Lind
Mikael Jansson
Anders Bygren
Per Mickols
Magnus Nordahl
Magnus Edström
Leif Herlitz
Pablo Pons
CarlPetersohn
Dan Thomsson

55 år
Urban Andenius Skeppstedt
Per Palmström
Anders Ringström
Magnus Rubertson
Joakim Svartheden
Carl Tiselius
Per Häggdahl
Morgan Hedman
Conny Edlund
Henrik Eskilsson
Jens Rick
Michael Sturk

50 år
Peter Axner
Jessica Seger
Kenth Persson
Pernilla Skiöld Bergman
Joachim Gillow
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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


