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Vår förening har nu funnits
i 11'ra år. Under den tiden har vt

byggt r.rpp eu ansenlig fordous-
palk som nu består av ett t1ugo-

tal lbldou. Cirka l5 av dessa är'

kördugliga. Under året är vår

strä\,an att även inftirliva strids-

vagn 103 och ikv 9l ivår sam-

ling. Dessutom har vi en Sav

m/4i. i bla skick på gång.

I sommar har vi ör lörsta
gången n-röjlighet att regelbun-

det visa vår samling ltir allmän-
heten. Vi har närnliger.r genom

komr.r.mnens hjälp fått tre guider

ardcladc som nredger att vi

kommer att kunna hålla öPPet

liån 8.luni till den 9 augusti, r'ar-

clagar mellan 1 1 .00 till 16.00.

Lördag ocli söndag 12.00 till
1 6. 00. Turistbyr'ån vid järnvägs-

stationen kotnmer att lotsa turis-
tel upp till våra lokaler om in-
tresse finns.

Vårt kvarstående problem
är' lokaler efter den 1 januari år

2000 då hela Trånglbrsområdet
har sagts upp av Försvarsmak-

ten, på grund av det senaste {ör-

oro.
Denna sommar ser i övrigt

ut som vauligt. Vi deltar t

Garnisonens dag den 22 augusti

och i Brigadens dag den 12 seP-

tember. Bland annat planerar vi
under Garnisonens dag för en

Hfr eil skön sommn.

Åke Nyman
Ordftrande i Föreningen P 5

Ordförande har ordet

Så har såg det ut t. iuni i tir niir förentugen var nrccl och vistulc uplt sig

vitl Bodens luristhvrå. Men vi kommcr dven ttll ho guider vid liirenitrgen
som kan visa ullniinheten runt, nellan 6 iuni lill 9 tttrgttsli l/tilkomntatt!

svarsbeslutet. Styrelsen jobbar I fordonsparad genol.n centtrlx

med fråsan men inte utan en viss I Boden.

Lo,
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Öppettider med guider i Föreningens lokaler
Från och med

Vardagar
Lörd/Sönd

8/6 till 9/8

1 l .00- 16.00

12.00- 16.00
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Redaktions-Nytt
Det här numret av P 5 bladet inleder det {ärde utgivning-

såret i ftiljd. Jag vill här och nu tacka alla givmilda donatorer av

både prylar och material {iir tidningen. Senast var det Leif Berg-

lund som avlämnade sin gamla uniform, ett flerlal handlingar och

en brusten drivaxel till en 103:a. Lennarl Hiller har ellerskänkt
en hel del nyttig materiel, inte minst det ftirsta tygmärket som

tillverkades ftir P 5. Ett sällsynt objekt som få sett tidigare. Hans

.Iohansson hade hittat en hel del garnla svart/vita bilder som ltir'

oss är värdefulla. Karl-Axel Stridh har skickat mimestexter fi'ån

fiirr, även i det här numret kan du ta del av hans berättelse. Det
här numret är som tidigare mycket blandat lued "Fön och nu"
stoff. Eftersom fiireningen deltog i öna serien av Bondånger rned

Ronny Eriksson Itir att mangla en Fiat 600 så fick vi ftirnyat ftir-
troende även i omgång två, där vi är med och kör bandvagn 48 i
avsnitt fem. Serien kommer att sändas i november/decen, ber i år'.

Se till att ratta in rätt kar.ral. Ronny Eriksson är alltid se- och hör-
värd.

På efterliiljande sidor kan du se och läsa hur våra norska
vänner HMK(Historiske Militäre Kjöretöjers förening) upptat-
tade det utbyte vi hade sommaren 1997. Reportaget li'ån Boden

och besöket vid Föreningen P 5 återges på tre sidor med deras

egen text och egna bilder. .Tag tycker Thorgrin,s avslut på sin text
är god reklam ltir Boden. "Kjörer du grönt blir du spesielt godt
mottatt!" Det är kanske något att göra om till en devis 1ör Fören-
ingen P 5 "Kör grönt-det är skönt". Nåja, det får väl bli något 1ör

styrelsen att ta upp vad det lider. Hurtrvida vi skall ha någon in-
ternationell träff fiamgent är ännu ör tidigt att sia om, men visst
var det roligt med ett besök av lite andra fbrdon än våra egna!

Någonstans i Norrbotten 4O-talet

Hans Johansson har skönkt oss denne bilcl. Tvir slridsrasn n1/12 i
.förgrunden, men det finns nå till inne bland gårdarna. I/i vel ej nar
bilden togs eller exakt vqr. Finns det någon läsare sorn känner lill nter
om historien?



-Här håller vi till...
Forlfarande är det många medlemmar som inte

hittar igen var vår {iireningslokal åir belägen' I den

hitre byggnaden efter jämvägsspåret har vi vår

föreninsslokal. Området benämns med Gamla

Tygstation och området ligger inklämd mellan

vägen till Älvsbyn (den vänstra i bild och vägen

till Jokkmokk (skymtar i övre delen på bild) Stora

vita f?iltet i vänstra övre delen är Lule älv.

Väg 97 mot Jokkmokk

,t>..
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Rysk stridsv agnvid Salla
[,ttrs Gyl le nhual,
s.i iilvklarl ntedlent i
Föreningen P 5 har
skickut vår Iilla
radaktion detta .foto.
Det fisor en utslagen
rysk stridsvagn t,id
Salla-avsnittet med
norsk.frivilligtrupp
omlo'ing.
Fotot: cir lrtin Polju-
nie Zori på Kola.
Vi lockrr Lors .för att
hun låt! t oss lå ta del
av bilden nted hialp
uv sina ryska kontak-
Ier.



Minnen från P 5 1961-1964
Åren 1957 till 1959 tjänstgjorde jag på ett

Pvrobotkompani som genomftirde truppförsök med SS l0 på

P 2. Vintern 1959 var vi på Tåmc under tre veckor ftir vinter-
törsök. Vi hade ombyggda Willys-jeepar som robotfordon'
Från A 8 i Boden lånade vi latstterrängbil 934 och från I 20 i
Umeå två bandvagn m/48 med ftirare. Det var första gången

jag var på Tåme, men inte sista. Den nya underbefäls-
förläggningen fanns inte utan vi underbefäl bodde i en liten
barack som låg mellan matsalen och officersförläggningen.

1959- 1960 varjag elev pa

Alm6ns undero fll cers sko I a

(AUS) iUppsala. Från P 5 t
Boden kom K lernens Winqvist.
Yngve Pettersson och Runo
Lidcskär. Under AUS vintelut-
bildning var vi pansarelever två
veckor på P 5 och sedan två
veckor med hela AUS t

Stollicn. HIter ett par dagar i

Boden val vi på Tåme resten av
lidcn sorr instruktörel på Iö.it-

nant lJr.ro IJätlqvist repövande
slridsvagnskompani 8l
Ko mpan ikvartermästare på

kon.rpaniet var fänjunkare Stig

Qvist, sour sedar.r huscrade på

pansalinspcktiorren i Stock-
l.ro ln.r i nrånga år. Kapten
Gyllenskiöld val utbildnings-
chel' ocl.r löga anade jag då att
han senare skulle bli rnin kom
panichel'om ett år och i tre år
lramåt.

Dcn k-irsla övrrirrgen .iag
hade tillsammans med en annan

P l-elev var rnotorsågsutbild-
rrirrg rrred några nrannar liån
pior.rj är'p1r"rtor.ren, vi hade aldrig
sysslat med motolsågar tidigare
rrtirn llck tr lrjälp av en i Inati-
sk;.rpct sonr \ cr cxpert och det

hcla löstc sig. Vi måste ha ett

övningsob.jekt, så vi begav oss

rrt i skogen bakom strids-vagns-
garagel och lällde ett ston träd.
just när det lcill kom naturligt-
vis Gyllenskiöld dit och vi för-

Av Karl-Axel Stridh

väntade oss en rejäl skrapa för'

tilltaget. den uteblev oclr vi bler
rillsagda atr stycka trädet i ved-

trädslängder. Sedan hadejag en

övning i strid svagn sgrr-rpps

uppträdande rnot PV-vapcn i
olika lägen rned en pluton i tl-
get på Ettans skjutplats.

[n dag genonrltirdc konr-
paniet en stridsskjutning med

ftrövning på Iörmiddagen och

skjutning på eftermiddagen. Vr
AUS-elever var säkerhets-
kontrollanter på vagnarne. När'

skjutningrlna r ar slrrt blev det

stor genorngång på lältct rid
Ettan och när'den val klrl strax

före 16.00 frågade Uno
Hällqvist om det fanrrs arlrlu-
nition kvar i vagnama, valpå en

r ärnpliktig sergeanl sonl vrr
gruppchel'på k lingande tolrre-
dalsmål anmälde att han hade

två skott kvar'. I lan lick tli or-
der av llällqvisL - Kör' rill rtrtttt-
J,:tt ,tth sÄjtrt tlL'nr ntlt Jt'l fitr
.tka niist tr ! Vilkct giorcles clier
avlysningstidens utgång. Niir
.jag kom hem från AUS iaLr-
gusti 1960 varjag bata hemua
på "rotcn" en månad dåjag kal-
lades till regen.rentschefeu, hat.t

talade om att jag sorn varande

P 2:s yngste underofllcer skulle
kommenderas till P 5 fiån den

lForl.\ ni.\l,t,\idul

KI l|ns Winqvist var ktrskontral
utJ Korl-Axcl Stridh vicl A US t

IJppsala.

Runo Lidesl<rir kom också.från P
5 till AUS och blev kursare med
K-A Stridh.



1 april 1961 på obestämd tid liir
att avlösa sergeanten Börje
Trege (praxis var tre års ljänsl-

göring). Jag var ogift, hade

inget hus eller några andra

låsningar så det var bara att åka.

När jag kom till P 5 blev jag

placerad på 3. komPaniet med

Gyllenskiöld som chel Kom-
paniet skulle utbilda två
stormkanonplutoner (Ikv 1 03)

och en pionjärPluton. Fänrik

-Terhamre och sergeant Lennatl

Olofsson var plutonchefer På

Ikv ocl.r liinrik Dickfeldt var
pionj ärplutonchef. Det första

sonr hände varchefen P 5:s liilL-

ör,ning med en veckas rundresa

ör,er Kiruna-Tornedalen och

Haparanda med allt bef?il, som

ett led i att lära känna Norrbot-
ten. Sedan genomftirdes en be-

lzilsLrtbildning på Ikv 103 i Bo-

den under 14 dagar ochjag med

stridsvagn m/42. ml81 och74:a
utbildning hade inga större Pro-
blerl att lära rnig vagnen.
Glr-rppcheferna mönstrades in t

början av rnaj på den här tiden.

Je rhamre, överlurir Göran Pet-

tersson och jag hade hand on.t

clessa gruppchef'er (befiilsskoia

A) lr.redan Lennart Olofsson
()ch scrgeant Rtrno L id eskär
plr.rs ett par furirer hade hand

om fiirarplutonen, som kom in
tre veckor senare.

Under sommaren genom-

fördes utbildning i materiel-
kunskap, körutbildning, kort-
hållsskjutning med 22 long
bracket på banan tvärs över
garageplan mitt emot stridsvagns-
garaget. En dag när jag ledde

skj utning tog ammunitionen
slut vid en av vagnarna och
gr uppchefen kom fram och an-

mälde: -Scåersont, det -finns
btrro slut skolt kvar i lådan! Det
var inte bara språket man fick
vänja sig vid, det fanns även

Göran Pettersson Iotograferad i
trngu år. Han blev kollega med

Stridh.

stubbar. röjning av buskar och

träd och inte minst, en överlev'

nadskamp mot alla mYgg.

Mot slutet av sommaren

gick vi landsvägsmarsch till
Tåme [ör de fiirsta skjutning-
arna. Vi körde söderut lörbi
Aldersjön. Lombäcken. Ersnäs

fitr alt ta Riks l3 inuvarande E

4) till Tåme. En liten nätt
sträcka på 12 mil som klarades

på ett förmiddagsPass. När de

grundläggande skj utövningama

var genonrfiirda var det dags att

köra till Boden på liedagskväl-
len. Jag minns en gång när.lag

och Göran Pettersson hade Liggt

till oss ett par kalla fläsk-
kotletter från kökct som vi
knaprade på under hemvägen.

Fänriken Dickfalt omntimns i
Stridhs innestexl.

begreppet att någon val
"okommen eller oäten" och or-

det "Joo" under en sugande in-

andning p lus alla svordomar
"Gud örb....t" med flera lokala
begrepp. En sommarvecka var

kompaniel på Tåme fiir [ort-

satta fältarbeten på det nYa

skjutfiiltet, det var grävning av

diken, eldning av ris och

I september reste Lideskär.

sex av våra bästa gruPPcheter

och jag med Låg till | 2l i Sol-

lefteå lör att under tio dagar

vara instruktörer på ett repö'

vandc Ikv l0.l kompani. sorlt

ir rgic k i deras brigadlörband.
Ktlmpaniclref var ell teser\ -

k pten som hette Bagr'r och

överfurir Rolf "Dlaken" Karls-

son var kvattcrlttästare.
Kompar.riets mobplats låg 5 mil
NO Sollclieå och jag kan lbrt-
farandc nt in nas "Dt rkctts"
obeskrivliga rot\ ilska ulla-
Iande ortsnamn som Sörflät ke

och Bredbyn. Med sedva nlig
logik ryckte gruppcheferna in
under mobövning på sin
mobplats. utrustades. tog ut

vagnarna och körde landsväg

till I21 där utbildningen nästa

dag drogs igång i moLorrjänsL

med köming. vapen- och sam-

bandstjåinst. Jag ledde en dag ett

skj utpass vid skjutPlatsen
Tj ärnmyran i anslutning till
kasernområdet. Nästa dag

skulle jag börja med att tanka

vagnama och körde fram alla
(Forts n,:.isto si.lo)



I (ntlt|r ()h)[s.\t'n rar ylt(liqtlrl
ctl niir0 urhelsk0nral med
uItikeIfii'foIl.ten.

sex till I 21 r.nack. Då liågade
nlirckkillen onr dct var vi sonr

sk.iutit under gårdagen? Det vi-
sa.lc sig då att sent på clierrttid-
dagen dagen innan hade et.t

hank t iän ste m arr kornm it gå-
ende med en moped till
nrrckerr. llan hadc r arit så upp-
riven att han inte kunde köra sin

moped. Det visade sig att han
trots bölande siren och röda
llaggol vid rnålboden. avspär-
radc rägar lyckats ta sig in r

skjutterrängen på en ör honom
invand stig i ärende att plocka
svan.rp. När vi börjat skjuta med
skru'pa spränggranater hade han

tagit skydd bakom cn berghäll
och legat där så länge skjuL-
ningcn pågick innan han vå-
gade sig fram.

Vi inledde upptankningen
och när'örsta vagnen var lylld
stoppade n.rackkillen fortsatt
tupptankning. Han ansåg nänr-
ligcn att vi i stort sett skulle
t örn rna I 21:s he la bens in-
tillgång. tygofficeren blev till-
kallad och efter en stunds reso-
nemang fick vi fylla halv tank

på resten av vagnama, så att
regementschefen på I 21 skulle
kunna fortsätta köra med sin
tjänstebil. Efter avslutad grund-

läggande repetition reste vi åtta

hem till Boden och kompaniet
gick ut på slutövning. Det var
på denna som infanteri-
inspektören, överste Linden-
crona kom att figurera i pres-

sen ör en incident med någon

pluton, jag tror även ärendet
slutade som rättsfall.

Senare på hösten åkte
Jerhamres pluton med j ärnväg

till I 20 i Umeå medan Olof's-

sons pluton åkte trll I 5 l Uster-
sund fiir samverkansövningar.
Jag minns att i Umeå hade jag
samma "entimmesövning" 24
går.rger med sex övningar/dag.
Det var kanonens prestanda,
ammunition, säkerhetsvinklar
vid över'- och förbiskjutning
samt målangivning. Göran Pet-
tersson hade åkning på Ikv och
hur man sökte samband med
bestättningen, medan Jerhamre

med skarp ammunition med ett

skyttekompani åt gången.

När vi kom hem till Bo-
den gjorde vi om samma sak på

| 19. utom skjulningarna. Efter
jul gick vi till Tåme fiir att ef-
ler egna skj utningar delta i Che-

len P 5:s stora sam'uerkans-
skjutning med I 19 och | 20

tul och ordning. Där kan rnan

tala om verk lig eld lest Iörst på

dagama och sedan på kvällarna.
Jerhamre hade från jul gått upp
och blivit trupplörande konrpa-
n ichef lör resten av utbildnings-
tiden och jag hade tagit över

plutonen. Vid deruia 1id blevjag
örsöksledare för truppörsök
med telehjälmar i Ikv fram till
utryckningen. Under vintern
deltog vi i lörbandsör ningar
med I I 9 där bl.a vid etL tillftillc
blev jag underställd dåvarande
Iöjtnanten Max Zanders sky tte-

kompani. Han vlr en olntyckl
och lärgstark nran sorn brukade
leda kompar.riexercis på kasern-

gården från hästryggen. Vid or-

Ih, 103 i en meler snö hade sino problem atl ltr sigfrtun vitl vntövningcn'
med I l9

dergivning på kvällen r

kompanistabens tält beordrade

(Forts ä.\to sido)

hade lektioner med beftil i or-
ganisation och stridsteknik. Vi
deltog sedan i stridsskjutningar



Zanders in "kompanichefens
låda", två traktorliirare kånkade

in en låst trälåda i tältet, som

snabbl tömdes från värnPlik-
tiga. Sedan öppnades lådan som

innehöll glas. diverse flaskor.

cigaretter, cigarrer mm. En

" lille" slogs upp och tömdes ftir
vidri ga lorhållanden. högtidli-
gen före ordergivningen. rök-

sugna fick sitt och sedan stäng-

des och låstes lådan.

Snödjupet denna v inter
var upp emot en meter och det

var lite jobbigt att ta sig fiam
nred lkv i uppförslut och t
bandvagnsspår från 202:oma,

som hade annan spårvidd.
Bandvagnarna packade snön

ocl.r Ikv-arna gick med ena ban-

det uppe på packad snö och det

andra i lös snö och skar ner till
marken. Det gick inte heller att

grensla bandvagnssPåren.
Ett antal infanterikadetter

fiån Karlberg kom till I l9 un-

der vintern för att öva sig r

trupptjänst vintertid. Med fanns

även pansarinlanterikadetter,
bl.a från I 15. Vid en trupp-
för'ingsövning med skYtte-
kor.npani skulle två P-infkadet-
ter fr'ån I 15 Iör'a min Pluton
som chef-er och ställföreträdare.
.Ierharlre och jag tog ut Pluto-
nen till Kusträsk där övningen
skulle gå och lämnade där över

till kadettelna. Jerhamre hade

en del samverkansuppgifter t

inledningen av övningen som

spelad stormkanonkompani-
chef och jag skulle följa
plutonen. Övningen startade, en

skylteplu'ron gick lram som ftir-
pluton, sedan kom övad skYtte-

kon.rpanichef med stabsdelar
och därefter stormkanon-
plutonen. Jerhamre och jag
hade inga direkta uppgifter, det

"blågula" sköttes av befäl från
I 19 och lärare från Karlberg.

Vi åkte skidor i lugnt tempo på

vägen en bit bakom plulonen

som fiirsvann in i en vänster-

kurva. Då plötsligt brakade det

lös, skytteplutonen i täten kom
i strid med fienden. Vi såg ing-
enting liirrän vi kom runt krö-
ken, men där fick vi å andra si-

dan se en märklig syn. På vä-

gen sprang I l5 kadeflerna om-

kring i nått som närmast kan

liknas vid upplösningstillstånd
Vagnen i tälen hade kört av vä-

gen och ned{tir en sluttning och

stod nu med bägge banden

spinnande med en stubbe mitt
under vagnen. Den andra
vagnenhade kört ner i det djuPa

diket med ena bandet och körde

lram och tillbaka med 45 gra-

ders lutning ulan att kunna ta
sig upp på vägen eller ut i ter-

rängen. Men var fanns sista

vagnen? Jo, den stod vinkelrätt
nedbackad ien slänt så att
mynningsbromsen låg På väg-

banken och kunde varken
komma fram eller bak, banden

bara spann. V id samtal med

besättningarna eft eråt framkom
det att de inte velat lämna vä-

gen- men beordrats ut iter-
rängen. Vi fick snabbt ta tag t

situationen, vi kopplade ihoP

mellersta vagnen med den sista

rned varjrar. Den mellersta fick
köra framåt idiket och lycka-
des dra upp den sista vagnen.

Sedan var det enkelt att dra uPP

tätvagnen.
Miloövningen våren 1962

pågick i tio dygn. den började i

trakten av Morjärv och slutade

5 km NO Boden och avsäg

bland annat slrid i väglös och

vägfattig terräng. Övnings-
baLaljon I l9 skulle stana öv-
ningen med att skidtolka till
Morjiirv kl 22.00 på kvällen.
men det var mer än minus J0

grader kallt så starten framflYr

tades till morgonen därpå då det

väntades lindring av kylan. Det

var -25 grader när bataljonen
startade men trots detta var det

bara ett par lättare ftirfrysningar
längs vägen... imponerande !

Vårr Skankompani lastade pä

järnväg vid Boden södra orn-
kring kl 10.00 samma dag.

Pionjärplutonen. som inte t ill-
hörde skankompaniet i organi-

sationen var underställda hela

övningen. Den gick 1öre till
Boden södra "dukade" .iär'n-
vägs-vagnarna fiir lastning oclr

biträdde besättningarna vtd
lastning. samt svarade 1ör mark

och luftskydd. Lastningen gick
på mindre än I 5 m in oclt he-

sättningarna medföljde tåge1,

pionjärplutonen däremot gick
landsväg till Morjärv 1ör att ta

emot tåget och biträda vid loss-

ningen. Efterhand gic k vag-

narna till en väntplats tills liela
ftrbandet var avlastat däre1ler

til I sin grupperingsplats sotn

var bandtraktorplogad. Srtödi Lr-

pet i övningsområdet var cirka
melern och tentpcralufell dag-

tid låg på mellan minus 20 till
25 grader, medan det tlattetid

kröp ända ned till rnimrs 35 gra-

der på sina håll. Vi skiftade
mellan A och B sida ur.rder

övningsforloppet. En dag gruP-

perade kon.rpaniet för
ftrdröjningsstrid i ganska öP-

pen tenäng i anslutning till be-

byggelse. Vi var mycket noga

med att inte göra sPår så att

spaningsfl yget skulle uPPtäcka

oss (S 29 Tunnan från F 21). Jag

tlck order att göra en sken-

gruppering några hundra meter

från min pluton, en vagn gick

iväg och vi fick hela tiden hålla
uppsikt i luften eflersom flYget

återkom hela tiden och letade.

(Forts nösl0 :iida)



Vi lyckades göra spår i och vid
cn dunge där sedan flyget vid
atskilliga tillftillen var och le-
tade.

P 5 delLog i övningen med

ett stlidsvagn 74 kompani som
var- inkallal 1ör övningen. Ven.r

:orrr rlr kon rpanicltel'komrtter
irg irrtc ihåg. nren sergeartt Kaj
Hiisr liirr P 2. sorn varit på P 5

tidigale var kvartermästale och
Göran Pettersson fanns också
vid någor.r befättning. Vid ett
tillfälle hade vår' kornpanicl.ref
.lerhrrrr re grrrpperat skankomp-
aniel \,äster Råneälven, vända

nr.rt södcr r lördrö.jningssl ftc.
nrin plrrton låg lärrgst llarn. Vi
hacle grupperat på kvällen och
lllorgolrcll där'på väe ktes.iag av
cn post sulll arrrräldc att st|ids-
vagnal kom söderifiån öster om
älrerr. Jag nlsade ut. det var
l'olL l'arande ganska rnör'kt. spa-

rratle i kikaren och fick se ett
anlal 74:or liarnrycka norrut
Ar ståndct val cirka 1000 m.
FulI stlidshcledskap rådde. nära

pä panik ocl.r r.ratr-rrligtvis kon.r

nlrtbilen rned ll ukost rnitt i allt
silnnans. Rapport till kompani-
chcf'cn, sor.r.r inger.rting visste
ot h vi sköt ctt antal skott med
cldnralkcringsapparaterna. E l-
den besvar-ade av 74:orna som
lörslås upptäckt oss. Vår plu-
tor.r fick dra sig tillbaka och
kornpaniet Ilck ordel att om-
gluppela bakåt. Jag har tänkt på

dcn här' situat ionen nrånga
gånger elieråt. tänk om det \ a-

rit lyska T 55:or. Der.r Iärdom
r i dlog r al att alltid ha en fram-
sk.iu Lerr O-plats eller strids-
patrull framör kornpaniet.

Vid ett annat tillf;ille gick
konrpaniet Iianr längs en skogs-
väg r.r.red pionjärplutor.ren som
förpluton, därefiel de bägge
slrrrplutonclna. Det var tidigt
på nrolgonen och forl farande

Slridsvttgrt 71, så hög och snrcrl crtt den kurule göurnu sig bukon cn
lintntertall. Hiir har den dock stdlh sig t)id traidert på en öwing t,itl tlcn
tidpltnkt Stridh bercifiar om.

halvmörkt. Plötstigt körde pi-
onj ärerna på rnotstånd där
liamme, våldsam eldgivning
utbröt, n.rynningsfl ammorna
från KP-bilarnas dubbel-ksp
lyste upp skogen, någon sköt
lyspistol. Min pluton, som gick
sist stod stilla på vägen och vi
såg ingenting framåt. Då plöts-
ligt till vänster utliir en svag
sluttning kom ett vitklätt skytte-
kompani stakande ljudlöst på
skidor och slog till rakt i sidan.
Vi örsökte skjuta tillbaka med
några k-pistar, att fiirsöka vända

vagnarna lör'att skjuta var inte
att tänka på.lusL då. De blågula
bröt striden och särade stvr-
korna åt. gissa onr vi kände oss

hjälplösa. Tänk onr varje vagn
hade haft en ksp 58 för när-
skydd och tak på vagnarna 1ör

sk1 dd mot handgranater oclr
splitter. Denna händelse har'.jag

också tänkt på många gånger

senare och jag kan foltlalande
se hela scenen franrlör nrig hur

klart som helst. Lärdom, bakle
pluton nråslc bilda inör ar

( Flrt,\ nLi.\tt r :it hr)



ige lk ott lii rs var vid sammanstöt.

En natt var jag och mina
gruppchefer ute och rekade en

stridsställning elt par km bort.
Vi åkte skidor och i anslutning
till nya stridsställningama lams
redan den andra skanpluton
nred Lideskär. Jag kröp in i täl-
tet och pratade med honom
några minuter och när jag kom-
nrer ut igen ligger mina grupp-
chefer i snön och sov. Jag fick
liv i grabbama och återvände
nroI vår gruppering då det
hände. De norrländska
gmppcheferna bad mig
iskåningenlatt inte åka så fort.
de kunde inte hänga med i mitt
ternpo ! För kompaniet slutade
övningen i trakten av Skogså
NO Boden. Kompanichef och
plutonchefer skulle sedart på

MB:s genomgång på S 3 och

åkte därlör i fiirväg till Boden
rrredan lespektive ställft;reträ-
dare skulle ta hem kompaniet.
.lag har,n hem där' jag bodde pä

Garnisonsgatan. tappa upp bad-
kalet fullt med varmvatten och
kunde då höra kompaniet rulla
förbi utanliir på gatan.

Utbildningsåret 1962-63
utbildade 3. kompaniet på
stridsvagn 74. tre stridsvagns-
pluloner oclr en pipluton. Fzin-

rik Berrgt Bern var chef I plu-
ton med Runo Lideskär som
ställlöreträdare. Lennart Olof's-
son chef 2 pluton med Göran
Pellcrssol) som st f. Sergeant
Ilolm (P4) var chef3 pluton
med mig som stf och Gunnar
Bj örklund var vår instruktör
I deceurbcr skulle 2 pluton åka
t ill Östersund fcir samverkan
med I 5 och det behövdes ett
beftil till då det skulle skjutas
förevisningsskjutningar. Det
blev .iag som fick uppdraget.
l: Iier de sedvanliga grundläg-
gande övningarna i anslutning

till I 5 gick vi en dag till Gryt-
ans sKJutlalt. Hela ustersunds
gamison med MB i spetsen var
på plats, ett par kadettskolor
och elever från någon annan

högre skola. Det blev en pam-
pig skjutning. Först kom flyget
in med J 29:or från F 4 och sköt
akan plus raketer på mål 1500
meter ut på fiiltet, sedan sköts
rej ält med allehanda aftilleri-
pjäser, därefter handeldvapen,

inte ett och ett, det var pluton-
vis eld samt kulsprutor och
olika pv-pjäser. Därefter kom
avslutningen, stridsvagnsplu-
tonen från P 5. Den stod väl
maskerad till höger om åskå-
darna, vagnama rullade fram
och stannade, i nästan samma

ögonblick kom ett samtidigt
eldöppnande med pansar-
projektiler mot mål på 1000 m
avstånd. Eldöppnandet blev
nästan en chock {iir åskådarna
och alla skott träffade sina måI.
Därefter gick vagnama i skydd,
sedan framåt igen fiir eld med
spränggranater och kulspruta.
Alla sgrmål var bofia, ksp-må-
len hade träffats rejält och vi
kände oss nöjda for vi hade löst
uppgiften...men icke, då flög f-
n i Lennart Olofsson. Flyget
hade inte lyckats bekämpa alla
sina mål på 1500 m. Lennart
gav order på radio -Vi tar fly-
gets mål med det vi har kvar!
Sagt och gioG med spriinggmnater

sköt vi borl rubbet och allt blev
en stor succ6! Chefen P 5 övers-

telöjtnant Nils Östlund var när-
varande och nog tyckte vi oss

r]]ärka att han växte minst en

decimeter och var påtagligt
stolt.

Tillbaka till Boden, ny
samverkansövning med I 19.

Sergeanten Holm slutade med
avsked till jul och jag fick ta
över chefsskapet på 3 pluton.

1062- 1966 ror Dt)'ckLt hrlrtt(tl
efler Lannnrl Olofsson,t insuls t'id

.rt)ret isntugan diir P 5 pkrckda
necl mål trvsedtla ./i)t' "Fh,gundc
lunnan".

Efter jul gick 3 komprnict til.
Tåme ör skjutningar. Vi åkte
övel Hedenbron rned vagnlrna
och lastade på Boden södla
fredagen innan. Vagnarrra jär'n-

vägstransporterades til I Lång-

träsk dit vi tog oss landsvägen.
Där gcnomlordes lossnirrg lör
vidale landsrägskörning till
Tåme.

På Tåme var även I kour-
pan iet lpansarskyttel rned kap'
renen Bo Schmith. Vi genom.

lorde skjutmor errt I illsanrr rrans

och vid etl lilllälle lrade
Schmith ell stltiuu Jir Je.
skulle bli duell rnellan stlids-
vagnar. Monentet var l.relt til-
Iärnpat utarr rtågolt sont lrelst

förövning. När jag kom rul-
lande rned min plutonchefi-
vagn drogs ett rnål upp vid si-

dan om vägen cirka 200 rneter'

bort. Halt. inriktning. eld. Vag-
nen sköt i slort sett i samma
ögonblick den stannade och
skytten uppfattade träff i övre

(Forts trtist,r sido)
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delen. Nytt skott mitt i målet
inom några sekunder. Jag hade

knappt varit med om något lik-
nande innan och Schmith kon-
staterade efteråt, att det var
bland det bästa han hade sen
någon gång. Nu hör det till sa-

ken att min skytt, Heiskala var
lite nervös och stirrig i vanliga
fall, rnen den här gången föll
alla bitar på rätt plats i rätt
ögonblick.

Någon dag senare skulle
rnin pluton understödj a storm-
n ing och närstrid ör en pansar-

skyttepluton. Schmith var öv-
ningsledare och övningen ge-

nornltirdes på Ettans skj utplats.
Vi örövade under liirmiddagen
och stridsvagnsplutonen gick
t ill vänstcr om pskplutonen
fran.r till kort stormavstånd (75

m) därifrån skulle vi under-
stöd.ja med kulsprutor. Under
förövningen kastades vedträn
fi'ålr pbv:erna för att markera
handgranatskastning inr.ran psk
gjorde avsittning. När vi på e1:

terrn iddagen genomft)rde öv-
ningen skarpt och stridsvagna-
rna stod på 75 m avståndet fullt
skjutande med ksp kastades
skzupa skaithandgranater från
pbv-alna och där stod vi vagns-
cl.refer i stridsvagnarna med
huvrrdel över kanten när det
small 75 m ifrån närmaste
stlidsvagn. Vi hade aldrig bli-
vit orienterade om att skarpa
handglanater sk ulle användas

I f'ebruari ryckte jag in som
plutor, chef på löjtnant Hans
Thurlj ells 74 kompani som
skulle repövas och Lideskär
fick ta över min pluton på 3
kompaniet. 74 kompaniet hade
sitt mobönåd vid Lombäcken
och FMV skulle göra en stor
tesl. av vagnarnas ti I lgiinglighet
vid mob. Vi fick inte röra vag-
narna utan befälsomgångama

fick utbildas på lånevagnar lran
3 kompaniet. Vi Iiirlades sedan

i Älvlägret och sista omgången

ryckte in en måndag och utrus-
tades. På tisdag morgon åkte
kompaniet till Lombäcken liir
att stafla upp vagnarna under
FMV:s kontroll. Det gick nå-

gorlunda och på eftermiddagen
rullade de sista vagnarna hem
Lill P 5 och ställdes upp på
garageplan. På natten köp tem-
peraturen ned till minus 30 gra-

der och på onsdagens morgon
skulle det årets AUS elever

lmed bl.a Ove Ekman) ha ut-
bildning med plutonerna. Det
var med fem elever lrån P I och

de ryser väl ännu av fasa liir vad

de råkade ut for i kylan. De konr
direkt från ett "varmt" Uppsala
och rakt in i Nonbottnisk verk-

Hans ThurJjtll var kontpan icheT

med lite egna metoder. Hans egna
snabba lösningar f)ll inte alltid i
god jord på t.jän s tgörande
"BIågulingar".

lighet. Fram på dagen starlade
de sista vagnama efter diverse
lock och pock (eter i fiirgas-
armotom och startvev är två bra
exempel). Senare gick kompa-
niet per jämväg till Långträsk,

ddr det morgonen därpå lossa

des för transport efter landsväg
till Tåmeträsk, väsrer om nuva-
rande E-4:an och Tåme. Där
lastades skarp ammunition i

vagnarna och under lörmidda-
gen anftill kompaniet direkt in
på Tåme skjuttält och skör
strjdsskj utning mot en land-
stigen fiende utan ftrdröjning
Efter några dagars skj utn ingar
gick kompaniet ut på miloslut-
ör ning mellan Skellefteå oclr
Piteå. Kompaniet gick E-4:an
söderul ftirbi Byske mot Kage
och ftirbi Ersmark. SLorkåge-
träsk och Lidbäcken. Elier di-
verse strider kom kompaniet
efter ett par dagar upp rnot Fäll-
lbrs och krigsflygldltet där min
pluton och sergeant Lage-
strands (P 10) pskpluton från I

kompaniet skulle anfalla paral-
lellt med startbanan {tir att slå
en styrka från Jägarskolan i Ki-
runa, som höll en höjd i botre
delen av ftiltet. Mina vagnar
gick omedelbarr till vänster orn

startbanan med Pbv 301:olna
ytterligare mer till vänster. Då

helL plötsligt stanade llygvap-
net med ett antal Lansen på rad

fiir att evakuera fältet infiir det
fientliga hotel. Deras v ing-
spetsar snuddade vid rnin hö-
gra vagn och vi blev insvepta i
cn dimma av llygfotogen. Se-

nare skulle vi gå mol Långträsk.
Thurljelljagade på i vanlig ord-
ning. fiirplutonen kom fram t ill
en bro med skylten "Bron
sprängd". lite hån iulla "blå-
gula" från I 20 fanns på plats
med minen, att här skulle inga
stridsvagnar komma fram. Vad
de inte visste men vi, var att till
vänster om bron hade P 5

iordningsställt ett överkönri ngs-
ställe liir stridsvagn 81 när man
körde landsväg mellan Lång-

(Forts nösta sida)
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träsk och Tåme, detta {tir att inte

bron bar 81:ornas vikt
Thurljell gav order: -Over ån

t,id t adet och.fort somJan... kör

sedan som helvete siälv!Yadet
var övelsnöat och de "blågula"
trodde vi nog var tokiga som

körde i full fart ned mot ån. De

gapade som llollådor när vagn

efter vagn for över och vi hann

mer än en kilometer På andra

sidan innan alla "blågula" bilar
hann ikapp oss och jagade oss

tillbaka över ån. Det fanns näm-

ligen inget ftirsvar På andra si-

dan så vi fick vänta i 12 tim-
mar innan det gruPPerats, sedan

fick vi plötsligt köra över
ån...på bron! När vi någon dag

senare hade kämPat oss fram

längs Långträskvägen stoPPzt-

des kompaniet i en skog och

fier.rder, skar av vägen bakom

oss. Det var kväll, vi hade inga

tlossdelar, dessa fanns vid det

komb inerade stabs- tross-
kompanietsomP5hade
försöksorganiserat med Perso-
nal tiån P 5, I 19 och S 3 med

förvaltaren Yngström som chef.

Vi liade inga tält, ingen mat,

dåligt med bensin men vi drog

oss samman till igelkotts-
försvar. Min pluton fick en sek-

tor längst fram i marsch-
riktr, ingen. Vi flYttade ut ksP

ocl.r grär,de in oss i plogvalla-

r:na vid sidan om vägen och

nT ed hjälp av grenar, granris och

p|esenningar fick vi till ett litet
skydd. Vi hade tur, det var en-

dast 5 grader kallt. EgruPPen

från arlilleriet som ftiljde med

oss hade en 903:a med ett tält
där Thurljell rned komPanista-

ben trängde sig in. Vid 23-tiden
på kvällen kom ett Par bandvag-

nar genom skogen bakifran. Det

var överfurir Bertil Berkfors
från stabtross komPaniet, som

lyckats ta sig runt fienden och

Bertil Berkfors kom sont en

rJddand.' iingal on natlen ntcd

ntat och drivmedel till de r

fendeland slrcmdsalta.

anlände med både mat och ben-

sin, men natten fick vi ändå

klara utan tält.
Nästa dag fortsatte vi mot

Långträsk och niir övningen av-

blåstes gick vi till järnvägssta-

tionen ftir hemtransPort. Alla
vära 74'.or rullade hela öv-
ningen, mycket tack vare stor-

dåd av teknikern Rune "Pajen"
Andersson och hans komPani-

repgrupp. Min vagn hade bara

i'em bärhj ul på vänster sida. tre-

ans pendelarm- tors io nssta\
(knäckt). Thurfiell var som ge-

neral Patton, allL skulle gå och

det fort och stackars kvarter-

mästaren överfurir "Macke"

Larsson höll på att bli vansin-

nig flera gånger.

lq63-64 var jag pluton-

chel lor 38 MC ordonnanser

med Jawa 350 kubikare. Gissa

om vi blev experter på bland

annat elsystemet. Liingre fram

på hösten och vintem "lanade'

bådetlq,S3ochtng3MC-
grupperna när de skulle ha

förbandsövningar. Vi körde

också in 60 nya Jawor itvå
omgångar å1 tygar delningen
vid | 19, de skulle köras 100

mil. I februari 1964 varjag in-

struktör på ett värnförband i

Vitvattnet. ett kompani låg i

Crubbnäsudden och ett kom-
pani vid Norra Storträsk. Jag

hade hand om strv m/42 lorn-
utbildningen och det var intc
många repgubbar som hade nå-

gon utbildning på dessa tidi-
gare. Det mesta var folk Ined

grg och ksputbildning, fblk liån
både flyget och marinen. All
utbildning fick ske i snödrivan

i 25 gradig k1 Ia. materiel-
kunskap, isärlagning och sam-

mansättning, korthållsskjutni ng

med 6,5 mm reducerad ladd-

ning mot en snövall i riktning
slora landsvägen. allt giordes

utomhus. Ksp-r"rtbildningen
kunde man sml ga irr i rrågor.

barack. Det länns ävert 57 rttm

pv-kanon och 7,5 cn lv-kanot.t-

grupper som övades med andrl
instruktörer. När det blev dags

lor skarpskjutning åktc de sist-

närnnda med lzirj an Lill Seskarö

(fanns ingen bro då) och sköt

från slrandcn mot mål trte På

isen. Stridsr agn In/51 torrten

gick med buss och lastbil lull
med ammunition till lånrc, dät

det lanns ett last värnloln nr/41

till höger orn Ft tans sk.itrtplats

Jag var hzide ör ninpr- skjut-
ledarc och säkerhelschcI' satn-

lidigt. Till min h.iälP lanns tvä

värnpliktiga sergeanter, de vat

inte r-rtbildade pä värntorn. t.uen

ändock till stol hjälP. Vi hade

ett stationssystem där iag sköt

med kanon, en sergeant sköt

med tornets ksp från lavetter vt

lånat från Tåmes mobstrids-
vagnar m/81. En duktig och

stridsvagnsutbildad gruPPchef

hade en station där han övade
(Forts ndsta sidu)
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materielkunskap på lanade ksp
monterade i bänk. Den andre

sergeanten fick bli biträdande
säkerhetschef i säkerhetstomet.
Fo-bet från Kalix kom ned an-
dra dagen för inspektion och
var nöjd med arrangemanget.
Tillbaka till Vitvattnet gick se-

dan kompanierna ut på slut-
övning i sina krigsuppgifter.
Töre och Råneå hamnar med
inlopp. Jag ftiljde med Töre-
styrkan, som grupperade och
bodde i sina ordinarie
betongbefästningar, gissa om

det var kallt i dessa de fiirsta
dygnen trots all eldning i väm-
spisama! Vid stridsmomenten
övades bl.a issprängning med
burkladdningar och stöttåindare.

Man bonade hål med isborr och
hängde ned laddningama i stål-
tråd fastsatt på en träpinne. En
laddning utlöstes med vanliga
tändmedel och sedan utlöstes
de övriga genom tryckvågen i
vittnet. Vidare deltog tullperso-
nal med hydrokoptrar som del-
moment. När övningen var slut
berättade en gruppchef (f d ak-

tiv furir från I l9), att nZir de

eldade i sitt värn så började det
lukta illa efter någon dag och
stanken blev bara värre och
värre. Vid efterstädning av
värnet fann de en upptinad död
kanin i ett trångt hörn under en

av de fasta träbritsarna.
När repövningen var av.

vecklad var det bara liirmigatt
återvända till Boden och börja
packa för resan tillbaka till
Skåne och P 2 i Hässleholm.

Klassiska vinterbilder
Hans Johansson,

rnedlem och tidigare
befäl och chef för
bokförrådet kom på
vår'sidan till info ftir att
donera lite bilder han
hade på lager. Gissa
orrr man kände pann-
svetten lacka och att
det blev fuktigt under
armarna när dessa två
foton fanns med bland
--," '^,.^ ^-,t..^r dr 

'tsa 
lr u' <r.

Här sel vi Sveri-
ges första bandvagn,
den USA-tillverkade
Studebakervagnen
sor.r.r hade så avgörande
lo ll under andra
världskriget. Den fick
beteckningen band-
vagn rn/48 i Sverige
och var i drift in på
I 960{alet. I vår ftiren-
ingen hal vi en i topp-
skick, som härstammar
lrån Lennart Wanha-
talo:s digra samling.
Fler klassiska bilder
mottages tacksamt!!
Eilert Gezelius
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-Vi "ångrade" oss inte!
Ronny Eriksson och TV 2 i
Luleå ångrade inte fö rra
omgångens samarbete med

FöreningenP5iserien
"Bondånger". Serien fick
blandad kritik, en del kritiker
tyckte det var buskis andra
höjde den till skyarna. Själv
gillar jag skarPt RonnY
Erikssons humor, det är inte
bara gapflabbet som söks.
Han använder humorn som

ett redskap för att även få ut
ctt budskap och där är han
en mästare vid sidan om alla
andra "stå-upPare".

Allt nog, vi deltog i femte

avsnittet i örra serien där bland

annat stridsvagn 74 deltog och

manglade en Fiat 600 for den

stackars nagelskulptrisen så at1

hon inte försvann från den

utrotningsl.rotade bYn Bond-
ånger. Självfallet var seriens

huvudnummer en svidande kr,-
tik mot EU och eftersom EU

Ronny Erilesson högldser ur en gantmal Sporten idag om Birger Ruuds

fantastiska prestation niir han vann OS

ur. Utan att på något sätt ftiregå

serien kan jag avslöja att För-

eningen P 5 åter är med i av-

snitt fem (lätt att komma ihåg)

och att nu har Ronny upptäckt

Kiinns de igen, itlel glada miner
på lorcktarna. Htn'"kriget" gårJör
att få Norge otl anlitllo oss.fär ni
se i november/decamber.

Diirmed skulle vi på ett enkelt

sätt komma ur EU. Huruvida
det lyckas eller inte får serien

visa när den kommer att sändas
(Forts nösta sida)

Hiir" botaniserar Mikael Svartz nted bandvagn 18. Scener som blir med

i avsnitt 5.

fonsätter att utmärka sig. ntr

senast genom att förbj uda
svensken att använda metmask
i strömmande vatten så är det

en outsinlig källa att ösa stoff

att enda sättet att komma ur EU

är alt reta upp de alliansfria
norrmännen så till den milda
grad. att de i rena ilskan anfal-

ler byn och gör en invasion.
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i november/december detta år.

I huvudsak är det band-

vagn 48 som kommer att figu-
rera i lite olika sammanhang,
plus en del annat material av

militärt snitt. På grund av tids-

blist, muck och annat är det

flera liirare ni kommer att se

Mikael Svarlz fick offra sig en

dag. Jonas Magnusson en an-

nan. Anders Möller fick också

anlitas en av dagama. Själv fick

undertecknad göra skådespelar-

debut niir Evert Ljusberg var

tvunget att illustreras vid ett

transportbyte mellan flygPlan
och bandvagn, som ett hemligt
vapen mot norrmännen.

-Jag. Evert Lj usberg. hur
skulle det gå till dristade jag

mig att fråga? -Jo du är stor nog

å så har du blåjeans, svarade

Ronny...för resten syns inte
nyllet, ta på dig vargskinns-

pälsen! Så om ni ser en skrat-

tande Mikael Svartz bakom
spakarna i bandvagnen är det

helt på sin plats. Det såg säkefi
fanigt ut, s2irskilt när flygplanet
var så trångt att det var som att

bli utklämd ur en kaviartub.

Text/Foto
Eve...fiirlåt Eilert Gezelius

Väldokumenterad förening
Föreningen P 5 har blivit väl dokumenterad sedan starten. Förutom våra

lokaltidningar har Försvarets Forum haft en flersidig artikel. Nu senast var
det Officerstidningen som hade flera sidor text och fina bilder' I Norge finns

vi dokumenterade, den texten kan du Iäsa på annan plats i det här numret
och sist men inte minst finns vår ftireningen presenterad i en rysk tidning av

storformat som i upplagehänseende slår både Aftonbladet och Expressen ihop.

På efterföljande sidor kan du se den senaste tidens bevakning i ftrminskat
format.

'Allti
Vad I ck 72 pJ.sarofl cerare
ochon ilanr€r off'cerrtr b da
"P 5:en pansJrrnstor sk lore

pJ r.r.Ien 1,a.vsr7lrtr loco

r,a.30 raler rr lun!.ra7
SvJre. Da.iessa kåsor Io

r.r '.eha Nnsr repona0e ran
N.trborons P.nsa, Me.rJ
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Haloeis til Boden klar til oppstnrt. Half the distance do e. Ready to start agni ofter
a nights sleep in the Dodge.

Tur til Boden
Föreningen P5 i Boden i Suerigc hadde inaitert til pansertreff i slut-
ten ott juli. Föreningen P5 består azt en gjeng med entusiaster om
lnr spesialisert seg på panser - frn Uniaersal Carrier og Tsjekkisk
Prnga på 4,5 tonn i den ene endert til en 52 tortns Centurion i den
andre! I intitasjonen aar det forrttsatt forhåndspånrelding t'orfu at
skttlle int på ntilita:rt område fuoingsfelt) og det så ut til at oi skul-
le få rekorddeltakelse fra Norga.

4 gronne biler: to Volvo-r'al-
per fra Mo i Rana og GMC og
Dodge fra Lodlngen - pluss et
par sivilbiler. Arsaken var nok
at mange hadde meldt seg pa

"for sikkerhets skyld" - og
tlakk seg i siste liten.

Vi var nok litt i tvil seh'
om vi skulle dra, men kom til
rt det kullne vaere friskt med
en )iten helgetrrr til r'åre verr-
ner i ost.

Vi fyrte i gang Dodgen en
halvtime o\.er midnatt natt til
fredag og kjorte et stykke for-
bi Kirurra i forste etappe. Da
hadde vi kjort 35 mil, val onr-

6 på ntorgerren oB vi campet (i
bilen!) midt ute på en sv€r
parkerings-plass for å få fred
for mygg og fluer. Start igjen

ftt ntustuncfcstn itrgcn. fron lltL'utuseunt nt llrcforl.

t'7

ved middags-tider og an-
komst Boden utpå etter-mid-
dagen.

Arrangorene hadde utstyrt
oss med et brukbart kart og vi
fant frem til ovingsfeltet uten
store problemer. Bilene fra Mo
hadde kommet allerede og
Wiggo med GMC-en og fami-
lie dukket opp litt senere. Vi
ble behorig onsket velkom-
men og vist til rette og slo leir
ved et idyllisk vann - inne i
stor gammel furuskog.

Det eneste vi hadde litt pro-
blemer med var tsrr
sand/stov - det hadde visst
ikke regnet på flere måneder!

De mest pansergale av oss
fikk pravekjore allerede fsrste
kvelden - forst med Universal
Carrieren og deretter med
IVK3 - en svensk-bygcl
(Landsverk) 8,8 tonns selr-
drevet 105 rnm infanterikanon
som gikk som ei kule, drevet
av en 150 hk luftkjolt Volvo
Boxermotor.

Boden er Nord-Sveriges
viktigste festningsby og er
omgitt av et halvt dusin
fort/ kanonstillinger. På lor-
dag fikk vi omvisning på ett
av disse fortene som var om-
giort til museum. Vj fikk dess-
rrrpn nrn-wicnino ni',"""'b r"
Föreningen P5s verksted etter
en kolonnekjoring gjennom



byen og spesielt interesserte
fikk omvisning på Leopard 2

som det svenske forsvaret har
bestemt å bruke som sin nYe

stridsvogn. På etter-middagen
fikk de panser-gale igjen Pro-
ve seg - denne gangen bl.a. en
lang tur i ovings-feltet med
Centurion. Kan man gjore noe
bedre med buksa på?
(Kanskje med Leopard!)
Lordag kveld \,ar det sosialt
samver med stort bål og gril-
ling og vi satt og koste oss til
langt på nattl

Hovedattraksjon på sondag
var kolonnekjoring gjenncm

Ooer tiI oeflstrc: l/oli,o Srr.q.j{rfadiobii

Ooet tilhoyre: l{tiggtt ttg Sttetre slopper
ao ned et ro11k. TiDrcout iL,ith o siSnret.

Til uenstre: Sterre AttLlrc Kt'nlo B
Kotlrod lotgcnselt.

Comping ground Bodet. Full auslappittg' CamPinS Sround Bodell EnioyiflS the life'
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byen med alt operativt mate-
riell - etter grundig "kropps-
vask> På kjore-tsyene som
hadde vert ute i <srkenen"
dagen for Kolonnen talte til
sammen 18 kjore toyet, herav 6
på belter, uten gummiklosser!
Asfalten langs ruten var ikke
helt den samme etterpå!! Til
slutt var det oppstilling for
publikum på en parkerings-
plass ner sentrum.

Ved firetiden begynte vi på
hjemveien igjery og ankom
Lodingen etter ca. 12 timers
non-stop kioring - bare avbrutt
av bensinfylling colatomming
og hamburger-pause. Total ut-
kjort distanse ca. 1.500 km.

Den lille tvilen vi hadde for
vi dro var helt ubegrunnet!

Pnrlsrct pcrso elI kjorctoy. Arntored
ytcrsottcl ttehicle.

l. K: M4j2 5 lotrt 2\Scnnin - l'nbi: 603,
Ii160 Hk, 7,5 c, katrott, 7,62 uun nntr.

Dette var en opplevelse av de
sjeldne og vi d rar gjerne igjen
hvis vi blir invitert på nytt! -
og vi håper bare at det er flere
som blir med dal

Thorgrim
( nyfrels t p ans e re n t u s ias t ! )

PS:
Wiggo rn/ familie lå igjen i
Boden noen dager oB rappor-
terer om et eldorado for fami-
lien med en ypperlig cam-
pingplass med basseng, for
ikke å snakke om det innen-
dors Äventyrsbadet inne i
byen. Kjorer du gront blir du
spesielt godt mottatt!

IKV 103 (lrfad. Kauott VnSn).frn Lnt l:
rtcrk, 8,8 totrr,70,5 cttt Bofors kurott .

Litda 8 Centurion på 52 tottrt, 12 cyl
Rolls Royce,650 Hk,35 k u/h,70,5 cnl
l.ntlon 2 r 7,62n tmitr.

Scatia - Vnhis 4 r 4 nr E|t persotrcll-
kjoretoy (annored persottel uhicle) 5,
6l/115 HKbensitt (petrol drii,e )

Wiggo Erikstnl nt/.fnttr iNontnude -
CMCcn. Mr \Niggo Erikstad ;rith.ftl
nily in lhc NLt wnndy GMC

Opprinnelig Tsjekkisk Priga 4,5 totut.
MCnrcd.36,2x8rnnt

Sttidstogn 742 5 totltt,2 x 6 cyl. Scoltin
- Collis 607,2 r 170 Hk,7,5 cu knttott.

Frontetr på Leopnrd 2.
Littrla Erikstad I Centnriott
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LYSEKASTERTRAFF...
-Ljuskastarträff, smaka

bara på ordet en gång
till. Föreningen P 5 blev
av våra norska vänner
inbjuden till deras egen

sammankomst "L1'se-
kastarträff" i fjol höstas.

Vi skickade ut en

korrespondent genom
Mikael Wikström som

här får utrvmme till att
med kamerans hjälp visa

vad det hela handlade
om.

I 997 var första året vi själva

alrartgerade etr ittterrlatiottell
tr'äff rned likvärdiga bröder sotn

samlar och reuovelar gatnla

rulilitärfordon. Intresset från
nolskt lråll sades vara stort
irt|ran, så vi satsade stort På att

ge detn en oförglörnlig tid t

Bodeu, På annan plats i det här

nurnret katr du läsa hur norr-

rnännen själva uppfaLtade besö-

ket, som hett tydligt var odelat

po siti\.1.
Huruvida vi skall arrangera

fler tr'äffar lår vi se flarngent.

Det kostar både energi och
pengar att dra igång en träfforn
det skall blibra. Allt rrog. norr-

rnännen ville att någon rePre-

senl.ant från vår ftirening skulle

kornrna till deras träffoch uPP-

draget gick till Mikael Wik-
strörn. Vi har valt ut ett antal

bildel sorn representerar vad

träffen handlar om. Eller om

tuttrycket tillåts, vi kastar lite
ljus över vår'a norska bröder!

Foto Mikael Wikslröm

20



2T



ttTungttt vägande skäI...
Det här hände sig vid den tiden när huvuddelen

av vår nuvarande bel?ilskår knappt var ftidda.

Göran Laestadius, reservare från P 5 hade

kameran med sig och förevigade dessa tlå
bilder när en stridsvagn 81 halkade av

järnvägsvagnen i samband med lossning i
Långträsk för vidare landsvägsmarsch till
Tåme. Sa jag vilket år det var, nej just det året

var 1961! Tack för bilderna Göran, du har fler
på annat uppslag.
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Bärgning på 50-talet.
Göran Laestadius har bistått med lite fler
bilder till vårt medlemsblad. Dessa två bilder
fotade han vid en bärgning i Korsträsk i
samband med VFÖ 1959.

Till höger är bärgningen i full gång i starkt
uppforslut dessutom.

På nedre stora bilden håller man på att liir-
bereda bärgningen över Korsträskbäcken. Till vän-
ster om 81:an står ftiraren Nilsson 1iån Dorotea
med vänsterhanden i sidan. Nilsson omkom tra-
giskt bara två dagar senare när stridsvagnen gick
genorrr isen i Tvärån på VFÖ:s sista dag vid
övr.ringens sista anfall.

Dcn som står ensam rakt bakom 8l:an är
Viktor Krook från NK:s lokalredaktion i Boden.
Lägg också märke till de två tidstypiska PV-bi-
Iarna ute på vägen i bakgrunden.



IKV-BEROT ANNO 1998

('irkq 23 tir.sen sisl. Hiir qr åler en lkv 103 i silt riitla
elcncrtt. Ih.hcrol tuno upril 1998

Ikr-belol med vagneu som gav den nam-

net (det bör ha varit så), IKV I 03, april I 998, vi
giil en nostalgiträl}'.

-När ser, ast stod en Ikv 103 i detta "Bero"?
Iriilrrrodliger.r 191 5-7 6 när dåvarande kaptenen

Curt Lindström med flela var utbildnings-
ansvariga. Denna söndag var det dags liir prov-
körning och varför då inte köra till Ikv-belot,
scinr i detta moderna tidevarv kallas för' Mek-

berot (stridsfordon 90 ni vet). Eftcr vcderbörlig
fotografering körde vi upp på Slr-unpbergcts topp

för att inmundiga nredhavd flka och njuta av dct

sköna vårvädret. Även raptgb 9l 5 hrfiades der.rna

dag, men den fick vi lämna på "chof'cns väg" på

grund av för dålig fiamkomlighet i den [rliita och

moddiga snön.

Text/Foto Anders Möller

På Slunphergcl.t topp, ll4öller', Vulturi. I4ugnusson oclt

Strndling ttjuler ov nosldlgilr(ifJelI.

Rapport frän
Undel vir.rte rn/vå-

ren 1998 hal som van-
ligt mycket av det tunga

.io b bct legat idvala,
dock har: mycket stnå-

.jobb lrxats. det är' allt
llån att städa till att
packa upp pr-ylal vi fätt
tag på. Bland annat fick
vi tips orn att det fär.urs

sparaclc in s truklions-
bticker. rephandböckcr'
lurnr i ett förråd söder
om Östelsund. Givetvis
val vi clär' och försedde
oss ! I skluvarhallen hat'

vi idag föliande fbrdon,
här beskrivet med en

del av de jobb som
gjorts eller Skall göras

Hiir i skruvarhallen, eller svarta nagelbandens .förlovacle Macktr lillbringtu't'isstr
av fi)reningens medlemmar mycket lid...vansinnigt ntyckel tid!



eller MÅSTE bli gjort! Skall bli giort!

Stridsvagn 74 chassie: En blivande
stridsvagn m/42...slipning och målning invändigt.
Ombyggnad av bränsle-
system, justering och kontroll
av tändsystem, borttagning
av "74:adetaljer, slipning och
målning utvändigt, byte av
drivhjul och band samt mon-
tering av ett värntom typ 3

(strv mi42) mm.

Universal Currier.
Plåt av rätt tjocklek måste fixas ltir att sedan svet-

sas fäst i de instigningshål som gjorts. Nytillverkning
av ueclre urolorrumsplåtar, bränsletankar samt av-
gassystem (idag är det raka-rörs-principen på V-
8:an). Dcssutom bel,över vi hitta ett fräscht
skrotchassie. så att vi kan I'rxa en massa småde-

laljer, mm mm.

Stridsvagn m/37
nr 150. Ilal under våren

lätt sin generator rellove-
racl samt att huvuddelen av

vagnens elkablage är ut-
by1t. Delta har inneburit att

nu funkal clet nresta av
\/agnens ul sprurngliga elut-
rustning. Originalsignalhon.ret lungerar trots 30 år

av ir.raktivitet utomhus. Bosch så klart! Renove-
ring alternativt byte av drivhjulen och banden är
på G. ännu klarar de sig...men! Nytt batterisystem
med nya batterihållare skall ordnas, fixa
saurbandssystemet med framförallt fungerande
lokallunktion, mm.

Stridsvagn m/37 nr I51. Stårjustnusom
en stor askkopp med stödhjul (bärhjul). Här be-

hövs ingen mer beskrivning av något speciellt
jobb, utan här MÅSTE allt göras. Körförbud är
utf2irdat och den som sett plojektet fattar varftir!

Pansor-
btndvtgn 301
eller "Pebban".
Den level ett helt
cget liv, i flera år
hal vi som skruvar
hotat att den skall
byggas om ti ll kni-
var ocl.r gafflar om den fortsätter att trilskas och
då är det framftrallt styrningen som har gäckat

oss. Men peppar, peppar, i år kanske det vänder.

Sambandssystemet fungerar vad gäller lokalen,
men ännu saknas vissa detaljer. Tätning av
inspektionslucka nedre briinsletank, diverse repa-

ration av pannskydd, byte av prismor med
mera står på listan.

Lastterriingbil 912. Uialpt l^tu-
jobb sökes. God kunskap i slipning och
målning iir ett absolut antagningskrav.
Skämt å sido, ett par dagars effektivt.jobb
och bilen är som ny...nästan! Vi var
tvunsna att lvfta av flaket ftir att rädda

den från ro st-
döden, vilket i sin
tur inneburit en
llassa extLa arDe-

ten som vi inte
skall gå in på här'.

rnen skam den
sorn ger sig. Mon-

tering av motorvärmare, riktning av hytt-
fiisten alternativt rambalkar mrn.

Pbv 301 E (3012). Här skall slip-
ning och målning in och utvändigt ske, byte
av all tändkabel + tär.rdstift. ordna sambands-

utrustning, renovering av bromsar mm.

KP-bilarno. Kontroller för' att de

vara i kördugligt skick samt en del småjobb

Lostterriing-bil
938. Renoveling
av ftostskydds-
pump, huv-ud-
bron.r s-cy linder,
tryckl egul ato r.
Justering av brom-
sar, slipning, mål-
ning. evenruellt

byte av flak och sidoremmar.

Radiopersontenöngbil, Raptgb 915
Kontroller av
körduglighet
samt en del
småjobb.

Ikv 103.
Byte av vissa bär-
hjul, ordna extra
bandplattor mm.

skall
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Bandvagn 48.
Renovering av
bandcn, byte av
packning på

tanken.

Ptnstrviirns-
ktnonvagn,

.,1

spolning, rengöring
samt smörj ning på
dessa fordon, som ut{ii-
res enligt respekti ve
smörj schema. För att
ytterligare späda på
arbetsti I l{?illena, till-
kommer inom en snar
framtid ett antal fordon
som också skall hållas
rullande och i denna
text finns ej heller de

övriga jobb som utör'ts
inom Föreningen P 5.

Text och Foto
Anders Möller

Pvkv m/43. Slipning och rnålning inviindigt,

byte av tätning i slutväxlar mm.

Stridsvagn m/74. Justering av
insprutningspumpar, slipning, rnålning invändigt,
kontroll/justering evenn.lellt blte av hydraulkoppling/
ar. motorrumstvätt mm.

Trosskäta m/41. Hehenoveri ng pågår,

påhängningsliirbud råder.

Sist n-ren inte minst
Strirlsvagn l0l mecl bränslekiirra.

Kontrollel av körduglighet, kontroll (handpåläggning)

av tänd-system (-
men starta då! ! !).
Btzinslekiinan skall
slipas och målas
mm.

Givetvis har
vi de återkor.n-
mandejobben sonr

"Fiskehålen"..Itrngirttun.Iansson, ktirt born ltn' niingu
nonm (låter illo,.jLlsl ldndning) blit,ancle .slrv n/12.

Hdr ser vi Anders A1öller
sou t,pl i en svensk solclot,s

slandard och favorilposö.

Sigurd Olov, klart slut !

srolra 19. NBPV
kornpaniet hal scd an
något år haft sin mob-
plats vid Bodens garnla
tygstation i stället 1ör

olclinarie plats i någon
lacla utc i tenängen. Här
stiu' de toh' r'agnalna i
väntan på vidare öder.r.

Det första som kommer
att l.rär.rda är. att perso-
nal ul Föreningen P 5

kornrner att göra en be-
siktning 1ör att ta ut tre
vagnar, som skall bli
kvar i Boder.r. En vagn

(Forls näsla sidu)
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skall ltireningen ha, en

vagn skall til ldelas
MekB 19 som bärg-
nilgsobjekt och en
vagn skall e xteri ört
ställas upp vid NBC
banan som sanertngs-
objekt. Givetvis skall
öreningen P 5 plocka
ut det "göttaste" ur vag-
nen. Detta kommer att
skc innan semesteL-
perioden börjar. Vissa
vagr.rar skickas till
södr-a Sverige för att
bilda spaningskomp-
anicr vid infanteri-
brigadcr och resterande

skickas till Zinkgruvan,
där' de skall stå ftilva-
rade intill nya beslut
korrrnrer. På bildema i
anslulning til I artikeln
flnus som sagt alla tolv
vagnar- med. t.nen dagen

eftcr att fotot togs {iir-
svanu en av vagllarna,
den har hamnat .just i
Zinkgruvan!

Första utbildnings-
året på IKV 91 vid P 5

\ar 1976-77. Utbild-
ninger, bedrevs fiam till

I 991 när NB 20 i Umeå
övertog utbildnings-
ansvaret. Många histo-
rier finns att berätta om
IKV 91 utbildningen
vid P 5, mer om detta

kommer du att få läsa i
julnumret av "P5 Bla-

det" och då mel utfiir-
ligt med text ocl.r bilder
fr'ån den gamla goda ti-
den med "Sigurd
Olov". KLART SLUT!

Text/foto
Anders Möller

-Var har du tagit vägen nu?
-Det här är .lu "kultbilder ,

sa Mikael Svartz när jag visade

honom ett par gamla svart-vita
bildeL jag återfunnit. Det fänns

en svensk visa en gång som Iöd,
-Jag hade en gång en båt med

rr-rff och segel och köI, var är du
r.ru. r,alt har du tagit vägen uu.

Enligt gänget bakorn TV-pro-

grammet " Så skall det låta" var det

Cornelius som gjort den visan.

Hans text kan vi i Föreningen P 5

skriva om och undra vart Willys
jeepen tagit vägen nu? Och inte

minst, den högintressanta kör-
riggen till Centurion på stora bil-

den. I vilken "lada" finns dessa och

niista fråga Zir. linns de överhultd-
taget kvar någonstans? I så {äll

ombesörjer giruc Föreningen P 5

atl transponera objekten till vår

liireningslokal.

Eilert Gezelius
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