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Du håller just nu i din hand
en helt nyfödd tidning. Graviditeten har varit mänsklig, om
uttrycket tillåter. Det har med
andra ord tagit sin tid bland all
annan tid att få detta medlemsblad till stånd. Förlossningsarbetet har dock gått utan komPlikationer och självfallet har
Garnisonstryckeriet fått lägga
sista handen vid tidningen.
Hur "spädbarnet" skall växa
och utvecklas beror till viss del
på ditt intresse som medlem. Jag
är övertygad om att många medlemmar har många värdefulla
historier cch
inte minst
bilder att
sända in till
redaktionen
för denna
tidning. Vi
mottager
tacksamt
ALLT, jag
upprepar

Föreningens tillkomst kan
skrivas till den 1915 7994 i skolbyggnaden på pansargaraget. Jag
hade sänt ut en intresseförfrågan
och ett upprop till samtliga inom
regementets grindar om att
samlas och försöka få till stånd
en förening för att på bästa sätt
tillvarata det Jonas Larsson,
Anders Möller och Patrik Borgström påbörjat med att skruva i
de gamla fordon som redan
fanns. Intresset visade sig vara
stort, 32 stycken hade samlats i
lektionssalen och efter en kort
presentation om varför vi var där

Åven om han inte visste det just då. Så
iir Jonas Larsson orsaken till att den
hör satsningen kom igång. Han började
skruva i ett bdrgningsvrak från en 74:a
och fick mot alla odds igång den.

ALLT

som
har med P 5
historia att
göra.

Förenings förs,te ordföranae Åke Nyman i den nuvarande
föreningslokalen inne på gamla tygstations område' I bakgrunden ser
du bland annat de kompanisköldar vi lyckats få tag på

Planerna är under första
tillväxtåret att utkomma med två
nummer av "P 5 bladet" Vi skall
där spegla vad som händer i
föreningen, vilka fordon som
finns. tillkommer med mera. Vi
kommer också att rapportera från
olika evenemang där vi deltager
med vår fina fordonspark.

Jonas Larsson och Krister
Bengtsson. Redan här fastställde

övergick mötet till att rösta fram
en första interimsstyrelse för
föreningen. Röstningen gick
under handuppräckning och till
föreningens ordförande valdes
Åke Nyman, vice ordförande
blev Curt Lindström, sekreterare Eilert Gezelius. kassör
Anders Möller. Ledamöter blev

församlingen att det inte skulle
bli någon slumrande utställningsverksamhet, utan att man aktivt
skulle medverka vid utställningar, parader och liknande med
fordon som rullade och fungerade. Föreningens arbetsnamn
under interimstiden blev "Pansar
i Norr" sedemera vid följande
styrelsemöten ändrades detta till
vad vi idag heter

FORENINGEN P 5.

MILSTOLPAR I P 5 FIISTORIA
1955-01-10 Arm6staben tillsätter en arbetsgrupp för utredning om ett norrländskt
pansarförband
7957-04-01 Kungliga Norrbottens Pansarbataljon uppsättes med två kompanier
7957-06-19 Chefen för Armdn besöker P 5 för första gången
7957-08-22 Pansar Polaris bildas
1,957-09-09 Första skjutningen med stridsfordon genomförs på Tåme skjutfält
1958-07-27 Den första bataljonen förlades i Tåme skjutfält för
samverkansskjutning med förband ur I 19 och I 20
1959-01-07 Generalorder m 4I fastställer att P 5 marsch skall vara
I FLAGGSKRUD komponerad av Sam Rydberg
1961-04-01 Tillkommer ett kompani. P 5 består nu av tre kompanier
796I-07-28 P 5 erhåller eget standar
196I-1962 Stridsvagn 101 ersätter stridsvagn 81
1.969 Stridsvagn 103 kompani utbildas för första gången
1973IKV 103 utbildningen avslutas
7975IKV 91 utbildning sker för första gången
1975-06-30 P 5 upphör som självständigt förband
1975-07-01 Bataljonen övergår med bibehållet namn som utbildningsbataljon inom
myndighe ten I 19 lP5 (Olli-organisationen)
1981-04-01 7 Robotkompaniet uppsättes
1981-04-01 5 Vakt och Depåkompaniet uppsättes
1990 Stridsfordon 90 deltar for första gången i en förbandsövning (Nordanvind)
1997 Regeringen tar beslut att stridsfordon 90 skall köpas in
I992IKV 91 (bandpvutbildningen) flyttas till I20
1992 P 5 firar 35 års jubiluem, samtidigt upphör utbildningsenheten
Pansarbataljonen för att inlemmas i Utbildningsbataljonen vid I79lP 5.
7994 Föreningen P 5 bildas för att starta ett pansarmuseum för stridsfordon som
funnits på P 5
1994-05-25 Stridsfordon 90 serievagnar överlämnas till Armdn. | 79lP 5 står som
mottagare
1994-06-20 Sveriges regering beslutar om inköp av ny stridsvagn, Leopard från
Tyskland. Svensk beteckning blir stridsvagn I2I (beg) och I22 (ny)
1994-06-31 Myndigheten I 79 IPS upphör
1994-07-01 Myndigheten MekB 19 är organiserad
1994 Första befälen från MekB 19 kommenderas till Tyskland för utbildning på
nya stridsvagnen
1995-04-01 Det första kompaniet med nya stridsvagnen sätts upp
Fotnot: Det är inte lätt att hitta rätta datum för saker och ting. Ovanstående "milstolpar" är hämtade ur gamla
regon, bato och motsvarande. Jag är medveten om att vissa brister kan förekomma och behöver därför hjälp
av er medlemmar. Meddela på enklaste sätt till Eilert Gezelius, tel0921168656 eller per adress till MekB 19,
Box 9105, 961 79 Boden. Datum när saker och ting läggs ned kommer de flesta ihåg, men när det började vet
betydligt färre.

Stort
intresse
Trots att föreningen bara
funnits i ett drygt år har ryktet
spritt sig. Vi har haft ett flertal
besök och börjar nu fundera i
banor på öppethållningstider
under sommaren och liknande.
Garnisonens informationspersonal har varit gäster. Fo bef
bjöd vi in för att han skulle få se
vad som hänt med det han en
gång gav okey till, även om han
inte visste allt just då. Han gav
oss beröm för den seriösa satsningen vi gjort ditintills.
Personal från fördelningen
har också gästat museet och fått
en guidad tur i fordonshistoria.
Hastigt och lustigt stod ett 70-tal
lottor utanför dörren för att se
vad vi hade i vår samling. Arbetsgruppen för garnisonens
samlade museala bit och arbetsgruppen för militär gammal
materiel har också varit på plats.
Alla har blivit lika förvånade att
man av egen kraft och frivilligt
arbete har fått till stånd vad det
här

blivit till dags dato.

Jason Martin vönd mot kameran beröttar om olika uniformer för bland annat Christer
Nyberg garnisonens informationschef på Fo63

Htir besöker garnisonens info-folk vår utstiillning i föreningslokalen. De var nöjda
elter besöket deir Mikael Svartz i mitten guidade runt.

Chefen MekB 19 på besök
Chefen MekB L9 överste
Lars-Gunnar Nilsson var i ett
tidigt skede på besök när vi
påpassligt nog kunde bjuda på
den mest klassiska av rätter.
Ä,rtsoppa och pannkakor. Därmed kan vi utläsa att det måste
ha rört sig om en torsdag.
Han var mycket nöjd med
föreningens arbete och tyckte vi
lyckats bra i vår strävan att
tillvarata detta kulturarv.

r betydelsefullt arbete för

framtiden
Föreningen har axlat en
viktig roll för bevarandet av ett
stort stycke militär historia.
Arbetet kommer att omspänna
ären 7957 till dags dato med
målsättningen att få tag i alla
typer av fordon som funnits på P
5 sedan starten. Av förståeliga
skäl kommer inte allt att kunna
återskapas, men vi är på god väg
kan jag försäkra. I det här
medlemsbladet kommer du att se
hur fordonsbeståndet ser ut i
nuläset.

Det behövdes ingen större övertalningsförmåga för att få "skruvargrabbarna" att
str)lla upp. Hcir blir den 74:a som stod utanför kasernvakten "kidnappad" en regnig
kvöll till ett vidare öde på garageplan.

godkännande med vissa forbehåll
som jag redan glömt bort vad det
var och idag rullar alla tre på
både parader och tillställningar

Hör inne har mer iin en fingernagel brutits eller fått sorgkanter. Löngst till vcinster
skymtar nyligen "kidnappad" 74:a. Med krafi inbogserade PBV 3101 och kingst bak
med hjullastare bortförd 37:a. Nu cir de inomhus... jobbet kan börja.

Ett gäng mycket hungriga
befäl från regementet fick en
riktig språngstart på sin verksamhet. Snart hade en av de stridsvagnml3T som tidigare stod
utanför infarten till pansargaraget
plockats ned från sin pidestal och
körts in i ett garage. Den PBV
301 som stod utanför övnings
och vårdhallen på pansargaraget
rönte samma öde. Inne i de
"svarta naglarnas hall" fanns nu
tre renoveringsobjekt och plöts-

ligt stod dåvarande regementschef, Göran Honkamaa inför
fullbordat faktum. Tre tidigare
monumentvagnar hade nu fått
"fötter" och försvunnit. Det blev
lite av operation övertalning i
efterskott. Ni vet det där med att chefen måste förstå, - chefen blir
delaktig i ett projekt av oanade
möjligheter, - chefen bör, måste,
borde och så vidare. Ja det där
vet ni lika bra som jag hur man
handhar. Allt nog, vi fick vårt

Allt var inte i btista skick vilket
bilder från 37:an visar

dessa

r allt Yar inte enkelt att lösa
för att hamna på kyrkogården för
gamla stridsfordon började
telefoncirkusen gå varm. Det
ringdes av både en och flera och
jag kopplade telefonen " till rätt
person, som det hette" Därför kan
en del befäl på både S 3 och Ing
3 ha fått konstiga förfrågningar
om en IKV 103 i Boden. Så
småningom lugnade telefonerna
ner sig, även om det understundom morras en del ännu idag om
vart IKV:n tog vägen. Därför vill
jag lämna ett gott tips till efterlevande i den här föreningen. Låna
Stridsvagn l0l var ett knivigt problem att
lösa. Men med "ltögre kontakter" fixade det
sig så atr vi fick hit dan prccis innan
regementets dag 1993.

De vagnar vi hade på regementet var ju en sak. Men sedan
började vi vidga vyerna för att få
grepp på flera. Via
regementschefen framlade vi
önskemål om att få hit en 101:a
och att han skulle påverka dåvarande "pinsp" Stig Edgren. Det
slutade med att vi fick "låna" en
101:a och eftersom den fortfarande var krigsmateriel var en
kvittens tvunget att göras. Därför
gott folk, om ni vill kan ni få
kvittera en stridsvagn 101 av
undertecknad. En märklig scenförändring av en "ärketofs" för att
använda pansarbrödernas egen
beteckning på urbota infanterister. Här är det inget snack om
bössa och spade på utrustningskortet, nej minst stridsvagn skall
det vara !
Allt nog, lagom till regementets dag redan 1993 (alltså
innan vi startade vår förening)
fanns en stridsvagn 101 här och
den är kvar vill jag tillägga.
Ett annat objekt blev IKV
103. Vi visste att det fanns en i
södra landsändan som var föremål för att skjutas i småbitar. Vi

IKV 103 örendet har öntligen hamnat utanfor åtalspunkterna. Nu framlever den sina
dagar i Föreningen P 5,s museum. Glada för det ör inte minst Kjell Malm och Curt
Lindström som vi hiir ser vid regementets dag -93. Hade vi inte röddat vagnen hösten
93 hade den idag varit i A 4 format.

fick kalla kårar längs ryggen,

en

klenod var på väg att gå upp i
rök. Kontakter knöts och vi
begärde att få "låna" IKV:n till
regementets dag 1993, det beviljades och vagnen hämtades hit.
När den sedan inte återlämnades

aldrig ut minsta pryl utan att själv
vara med. Det kan sitta någon
knäpp "tofs" i ena ändan av
tråden och spela fullständig idiot
när ärendet skall bottnas.

Förevisningar r parader
Vår förening har vid flera
tillfällen deltagit i bland annat
regementets dag. Mellan välfyllda åskådarled har vi kunnat
visa upp vagnsparken. Ibland

med ett intensivt skruvande
kvällen före då inte alla delar
varit'i bästa trim. Men vasnarna
(Forts ncista sida)

har rullat och folk har glatts över
detta vilket är huvudsaken. För
att inte säga hur glada våra
besättningar varit. Där de i tids-

enliga kläder kunnat göra ärevarv
på kaserngården. Att det här
blivit lyckat är fullt klart. Själv
brukar jag varje år blanda mig in
bland åskådarna för att höra
kommentarena. Bland tjej erna
har det låtit så här.
- Va söt den är, då när 37:an
har kört förbi. Bland killarna när
101:an skakar marken.
- va häftigt, de kallar jag

stridsvagn.
Utan att ta för stora ord i
min mun tror jag att det var ett
lyckodrag för vårt regemente när
vt 1992 för första gången luftade
gamla stridsfordon i en parad.
Det blev ett lyft för hela arrangemanget och inte minst ett bevis
för hur en snabb idd på försommaren 7992 när Jonas bjöd ned
mig till garageplan för att se att
bärgningsvraket rullade. Vi
pratade om lite av varje och jag
undrade lite sommarslött.
- Tänk om man kunde få en
av de där 37:orna att rulla. Vilken
grej att köra in regementschefen
på titt regementets dag. Jonas tog
detta på sitt lugna västerbottenssätt och några månader senare
ringer han och undrar om jag vill
ta några bilder pä37:an för nu
rullar den !
- Det är inte sant, tänkte jag
på vägen ned mot pansargaraget
och tänkte väl lite i andom på
vilket löiv det skulle bli när ett så
viktigt monument försvunnit från
infarten till garageplan. Men det
tog ett bra tag innan någon kom
på det, så de värsta svallvågorna
hade hunnit lägga sig.
Nu rullar alltid 37:an i täten
för att hedra dess höga ålder och
vi i föreningen P 5 är mycket
nöjda och glada över de många
arbetstimmar skruvargruppen lagt
ned på bara den vagnen.

Hör rullar PBV 301 förbi på regementets dag. Den var i dåligt skick inledningsvis
efter att ha framlevt sina dagar utanför övnings ochvårdhallen på
pansargaragområdet.

Tidsenlig utrustning skall det vara. Hiir har Maggan på skrridderiet haft en viktig roLI
att plocka fram rLtt utrustning till rött tidsepok. Vi tackar henne för en stor insats nör
det gciller att få kltim på kringutrustningen

Hcir rullar 74:an fram övbr kaserngården. Den stod tidigare parkerad utanför gamla
kasernvakten, men rir elter vissa turer åter på rull

Inte bara
stridsfordon
FöreningenP5harisina
stadgar sagt att stridsfordonsarvet
skall bevaras i kördugligt skick

till eftervärlden. Men föreningen
nöjer sig inte enbart med detta,
kringutrustning som uniformer
(tidsenliga) märken, knappar,
hjälmar och så vidare är lika
begärlig materiel. Idag har Jason
Martin hand om detta arv, som
han skött på ett utomordentligt
sätt med en helt egen utställning i
föreningslokalen. Målsättningen
är att få helt kompletta uniforms
och persedeluppsättning till
respektive vagn. Att vagnarna
skall återställas i originalskick är
helt klart, men lika viktigt är det
med all kringutrustning.
På ämnet kringutrustning
finns mer att önska. Exempelvis
instruktionsböcker, utgivna
ordrar av skilt slag, reservdelar,
märken och dekaler. Lennart
Hiller hade hört talas om vår
strävan efter detta och skickade
upp en hel del värdefull materiel.
Bland annat hade han kvar det
första tygmärket som gjordes på
P 5 och det kommer att få en
hedersplats.

Så hrir prydligt ser det ut i ett rum i vår föreningslokal. Jason Martin har jobbat
seriöst med detta. Hjalp honom om du har liggande något vtirdefullt.

EFTERLY'NING
Föreningen P 5 har men vill
ha mer utrustning. Allt är egentligen av intresse från minsta uniformsknapp till hela uniformer.
Har du liggande något med P 5
anknytning som du vill bli iväg
med så kontakta antingen
JASON MARTIN O92II 68000
ankn 1528. Eller ring
EILERT GEZELIUS 0927168656
dit kan du också faxa på fax-nr
0927159079.

* Exempel på det vi behöver:
- Uniformer
- Uniformsdetaljer
- Tygmärken
- Metallmärken
- Kompanimärken
- Bataljonsmärken
- P 5 knapp i bronsutförande
- Instruktionsböcker
- Foton
- Filmer
- Tidningsurklipp

- Kompanordrar
- Regementsordrar
- Bataljonsordrar
- Reglementen
- Berättelser, egna eller andras
- Speciella händelser
- Speciella övningar
- Personbeskrivningar
- Reservdelar
- Instruktionsböcker
- Verkstadshandböcker

Bilder från verksamheten i Föreningen P 5

r Du som Yill

bli medlem !

Enklast gör du det genom att betala in 30 :-

till PG

14 83 97

-3
Så kommer ett medlemskort med posten. Eller också ringer
du till Eilert Gezelius 092U68656 eller Anders Möller 09211

68000 ankn 1352
P 5 Bladet

TACK !I
Till Hägglunds och
Bofors för ert
sponsorstöd till
Föreningen P 5

nr 1 1995 är skrivet och fotat av Eilert Gezelius sekreterare i Föreningen P 5.

