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Nu är det klippt och klart

För.st barnkarneval, sedan./'ordonsparad ot'h slutligen at,ntndades en hel dags Jirande at, nationaldagen med
invigning av n)'ct Försyarsmuseet under potnpo oc'h ståt. Landsltövding P-O Eriksson klipple handel.

P5 glaoet

Plaketten i verkligheten

P5 har från första början haft en plakett med en stridsvagn som har Lapporten i bakgrunden.
Samma motiv användes på P5 telegrampapper. När Föreningen P5 startade var det inte svårt
att r'älja motiv till nyckelringar och pinns. Ärren föreningens tygmärke och logotype har samma
motir'.
Nu har det dessutom äntligen blivit en sanning av P5 plaketten där en strv och Lapporten finns
på samma bild! Om än inte exakt som plaketten utan med tr'å stridsvagnar så får vi r'äl kalla det
dubbelt så bra. Fotografen heter löjtnant Angesved och vi tackar för denna dokumentation!
Ku ngl igo göta

Po nso

rliv gor d e

Tallriken är en gåva från r,år medlem Ulf
Lindeberg från Jönköping som köpte den på
en loppis i Hakkas sommaren 2005.
Tack säger vi för den gåvanl
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Ordförande
har ordet
Medlemmar,

vi kommit en bra bit in pä 2006 och för
föreningens del så har det varit en rivstart på
året och detta beroende på det nya försvarsmuseum som byggs och har invigning den 6
Så har

juni i

år.

Föreningen kommer att vara mycket delak-

Vid stora Nolia i Piteå är målsättningen att
vi ska delta och vi skall försöka att vara där
med vår Strv m/37. Vagnen skall finnas inne i
eller i anslutning till Boden Kommuns stora
informationstält. Bodens dag är söndagen den
6 augusti.

tig i utsmyckningen både inomhus och utomhus. Det har krävts en hel del av några i styrelsen, som har deltagit på ett antal möten över
tiden och ju närmare invignings datumvi kommit så har fler och fler blivit inblandade. Mer
om det nya försvarsmuseet på annan plats i

Redan vid denna tryckning så har vi hunnit med att genomföra en hel del visningar och
som vi ser det så kan det bara bli bättre i och
med det nya museet. Våra lokaler har helt rätt
placering med ett försvarsmuseeum 200 meter
längre bort eller hitom.

bladet.

Till detta år så har vi som Ni kanske sett,
höjt vår medlemsavgift till 50 kronor per år eller som en ny möjlighet ständig medlem till
priset av 300 kronor.

Vi kommer fortsättningsvis att hålla öppet
vid vår fordonssamling och det kommer att bli
ett samarbete med försvarsmuseet där besökare
får möjligheten se våra fordon också.

Vi är även med i ett arbete där militärturismen skall utvecklas och detta arbete leds av
Boden Turism. Vad det utmynnar i får framtiden utvisa.

Målsättningen att komma ut med två nummer av P5 Bladet kvarstår och vi efterlyser även
i fortsättningen minnesartiklar och bilder från
alla våra medlemmar.
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Iskall fordonsutställning

Många fina fordon, oc'h nci.stan a
rran gerade uls tcil I n i ng.

a

Norrlands motorhistoriker och Norrbottens_
sektionen hade helgen den 29-30 aprit utställ_
ning av veteranfordon i Bodens ishall.

Vi fick en inbjudan att vara med och visa

Att intresset för denna fordonsvisning var stort
visade sig tydlig i antalet besökare. dnder lör_
dagen kom det drygt 200 besökare och under
söndagen inte fullt lika många.
Janne Gällman axlade ansvaret för våra for_
don och hade mellan varven fullt upp att hinna
prata med besökare som var nyfiknä på vad vi
hade kört dit och vad vi mer hade ati visa.

Från vcinstet Husqvarna 256 Hr)ggtuncls XM74,
Monork Jav,o 350 Monark Albin m42.
Janne Gtillntan var föreningens ntan
1tå plals.
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Full tank!

\t.t'tt

.:tritlsfitrtlou.strtutkctt på gut'ogaonrt'ådal tliir dat /itrtt.s plut.s /iir f.\'r'tt slt't' 122 ull tunktt sqnrti,liol

Att som gammal P5 solclat fijrsijka tanka vicl
macken på P5 sarageområc1e blir en besr.'ikelse.

Det går inte längre att göra det vid den gamla
tankningsanI ä ggrrrngen.

Den har fallit fiir ålclersstrecket och ersatts
av en toppmodem striclsforclclnsmack som fått
en strategisk placering vid (ivnings och r'årdhallen. Numera kan vagnarna tanka på r'ägen
rrer mot garaqen och den är så pass tilltagen

att fl.1n styckc.n stridsvagn 122 kan tanka samticligt med tr'å slangar i resprektive vagn. Nu
kommer fliidet att bli bra mvcket bättre än vad
clet har varit cle senaste åren när Lrara en pllmp
gick att anr'äncla vicl gamla anläggningen.

Utör'er detta precis ijster om gamla pi-fältet, nuvarancle motclrförrådets område, så har
en helt ny forclclnsmack bvggts som kommer
att ersätta dc.n gamla macken på Staraholmen.

Dctt gtrntlu ntutkctt,stttrt /i)ll för åltlt't's,:lrct'kal oclt ltlivit ttthrtl tnol att ntotlcrn uttliiggning.
5
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E/iar alt lta passeral en bro som ingertjiit'erna lagl går man.förbi ell autul /bt'don oc'h kanoner innan ntan kontmer
fi'ant till den inglasade entrctt lill Fiirsvars museel.

Ett stort proiekt på väg att gå i hamn. Det
nya försvarsmuseumet skall invigas. Många
intressenter har bidragit med innehåll, ide6r,
arbetskraft och investeringar. Vad passar
bättre i en försvarsstad som Boden än att
inviga ett Försvarsmuseum på national-

dagen.

Nu är det dags för öppnande av det nya
försvarsmuseet i Boden och som tidigare har
skrivits så kommer det alltså att vara inrymt i
gamla gymnastiksalen och underofficerskasernen vid tidigare Artilleriregementet A8.
Sedan beslutet togs att det skulle byggas ett

nytt museum så har det gått väldigt fort med
arbetet att göra om kasernen och gymnastiksalen till lokaler som skall vara anpassade till
utställning. Lokalerna skall inrymma både det
som är försvarshistoriskt, inte bara i Boden utan
i Sverige, samt det gamla garnisonsmuseet vars

innehåll nu flyttas i sin helhet till de nya lokalerna. Föreningen P5 liksom alla kamratföreningar i garnisonen har fått möjlighet med
hjälp av utställningsmaterial och andra histo-

Entrölnllen elt par vec'kor innan öppningen.

riska förbandsvisa föremål ställa i ordning sakerna i rum som planerats i kasernbyggnaden.
Förutom de olika förbanden så kommer även
mycket från det gamla garnisonsmuseet att visas. Under kommande höst, vinter och vår så
skall det även byggas upp en utställning som
visar Norrlands Brigaden och dess innehållande typförband.
6
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Lokalerna som är anpassade till besöksnäringen blir väldigt fina och kommer att göra varje
besökare nöjd. Redan på väg in mot museet
möts besökarna av olika materielutställningar.
Entr6n är lokaliserad i den inglasade byggnaden som sammanhåller gymnastikhallen med
kasernen. Inne i entr6n finnas en liten shop och
ett cafd samt toaletter och möjlighet att hänga
av sig ytterkläder. Därefter startar rundvandringen genom gymnastikbyggnaden och sedan
in i kasernen. I de bägge byggnaderna så kommer besökarna att vandra i tr'å respektive tre
plan när allt är färdigt.
Besökaren kommer att kunna trandra längs en

tidsaxel där både Boden som stad, met"I ä\'en
försvaret i staden och i Sverige beskrivs. Många
olika interaktiva stationer kommer att finnas
samt att det visas både stillbilder och rörlig film
från olika tidsepoker av Boden samt försrraret.

Ett par veckor före invigningen bjöds
projektgruppen samt kamratföreningarna på
en visning. Då var det sr'årt att tro att man
skulle hinna klart till den sjätte juni. Uttrycket
"tillräcklingtbra" får gälla, och sedan kan det
bara bli bättre.

Den totala investeringen i detta försvarsmuseum uppgår till39 miljoner. Detta är uppdelat i tre block där Bodens kommun står för
en tredjedel, försvaret, länsstyrelsen med flera
för en tredjedel samt den sista tredjedelen är
EU-medel.

Med en otrolig skicklighet, skohont och smöiJett
l1,c'kade.s Anders Möller baxa in stn, 74 in genont
porlcn nted bcirgurcn. På ctt spec'ialb1'ggd
transporh'agga fi'ån Bet'glucls rostfriu flyttutles dcn
.sedan på plats. En ntolor är urploc'kttd, däiör körs
den

På invigningsdagen ringlade kön lång i.fikel son
srikcrligen fic'k en dröntslarl, om cin lile ot,tintal.

ei

./ör egen nta.skin.

Loftgången mellan gt,mnastiksalen oc'h kascrnen vid
t' i.s n i n ge n /ö r pro.j e k t gt'u pp en o c' h k a m u r a t / ö re t t i gu r.
r t
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Fordonsfixande
Under den gångna vintern så har det som vanligt varit aktiviteter vid föreningens skruvaraftnar på tisdagarna. De största jobben har lagts
ner på Brockway lastbilen och Ikv 103. Lastbilens sidolemmar har blästrats och kommer lite
senare under försommaren att målas och monteras. Dessutom har kranen motionerats så att
dolda läckor och eventuella fel kan tätas eller

400 ntcter kvar

till

näsla trppstrillttirtgsplats

lagas.

74 igen. Den har gjort en liten rundresa inom
garnisonen. Först ställdes den upp vid gamla
garnisonsmuseet 1982 och sedan för ungefär
fem år sedan bogserades den upp på Rödberget. Nu har vi återigen gjort marschfärdiga
på vagnen och dragit ner den till föreningen
och där genomfört en liten uppfräschning av
vagnen. Den skall sedan dras till sin nya uppställningsplats utanför nya museet.

Göte Ander.g.sotl sot?l setl till att föreningen ntlnera
ciger ett gcingsnill. Hrir i illu 103.

På Ikv 103 så har arbetet med att få nya
stift till motorn samt rengöring av motor-

rummet varit huvuduppgiften. Göte Andersson har lyckats att få (sponsrat) ett gängsnitt
från ett av våra förband i närområdet och eftersom motorn är av typen flygplansmotor så
är det väl inte så svårt att lista ut vilket förband det är! Under föreningens första är (799a)
så hade vi turen att komma över reservdelar
till Ikv 103 och Pbv 301, mest motordelar, och
bland dessa delar så fanns det nästan 1200
stycken tändstift till motorerna. Några få var
originalstift och
resten var av en
annan och nyare
sort. Detta krävde
nu ett gängsnitt
för att dessa skulle
bli omgängade på

Den Pbv 30L som använts av T3 i Sollefteå
som ett bärgningsobjekt, (vi fick vagnen efter I
21 och T3:s nedläggning för ett par år sedan),
har haft klåfingriga besökare som tömt en pulversläckare inne i vagnen. Innan vi kunde ta
den till en spolhall fick vi sanera innanmätet
så gott det gick för att undvika problem i framtiden. Därefter var det dags för avfettning av
vagnen och sedan högtryckstvättning. I skrivande stund så är vagnen på blästring och efter det så skall den målas för att därefter ställas ut i närheten av Strv 74.Vi kommer också
att ställa ut en Strv 103C med minvält monterad.
Förutom detta kommer en strv 74 tillfälligt
att lånas ut till museet. En motor är urplockad
och den andra urkopplad på grund av reparationerna. Denna vagnen ska stå inne i museet.

toppen så att

tändkabeln kunde
skruvas fast.
Det största arbetet under våren har varit att
få i ordning de fordon som skall ställas upp
utomhus och inomhus i utställningarna vid det
nya museet. Vi har i och med detta flyttat Strv
Pbv 301 innan målning
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Värna om stridsvagns värn
Under P5's tidiga år så byggdes det en del värn
runt de trrå "beron", beredskaps områden, som
var till f iir stridsrzagnskompaniet och
skankompaniet (stormkanon = IKV 103). Det
fanns båcle fordonsr'ärn och värn för tälten.
Sedan många år och då framförallt under
1980-talet så revs de flesta, men vid stridsvagnst-rerot så finns det ett rrärn kvar och det byggcles för Strv 71. Giite Andersson har berättat
om när och hur de anr'ändes och eftersom det
nu bara finns ett kvar så kan det väl rrara på
sin plats att bevara detta värn.
Det krävs lite restaurering för att få det i lite
bättre skick, men vi har ju numera ett ingenjörskompani vid dagens pansarbataljon. En lämplig uppgift där vi kan låta använda oss av deras kunskaper mecl grär'maskiner och hjullastare! Virket som behör's för att laga till det torde
inte uppgå till någon större kostnad och efter
renoveringen kan man sätta upp skyltar som
beskriver vad det är för något, hur man nyttjade det samt under vilken tidsperiod det anr.'ändes.

www.foreningenp5.com

Görsom så mångo ondro - bli medlem
tu0
Bilden soxod ur en bok skriven ov Tor Lange

50:- per medlem och år.
Eller 300:- för ständigt medlemsskap.

Betala in avgiften

till

Föreningen P5, pg 14 83 97-3
Medlemskortet kommer med posten.
Samt den gemensamma kamrattidningen som utkommer med 2 nummer per år.

Skriv namn och adress tydligt och fyll
gärna i ditt medlemsnummer.
I trgan

konrntctttar behövs
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Dan Adams, Jintnn, Fejes och Corlnet,Hungerford har grenslat ett något stdrre
.fordon cin man bnrkar. Enda likheten nted skoter cir vril alt den går på band.

Skoterproffs på besök
Söndagen den 2 april hade vi besök av några
av de mest vilda skoteråkare man kan hitta på
jordklotet. De hade genomfört en show i Piteå
och vi fick förfrågan genom Patrik Lövdahl om
en visning. Efter den ordinarie genomgången

av föreningens liv och leverne så vidtog
fordonsvisningen.

Den avslutades med provåkning av Ikv 91
och Strv 103C och dessa åkturer var mycket
uppskattat av de grabbar som normalt kör väldigt vassa skotrar och gör de mest våghalsiga

tricks med dessa. Alla tre grabbar är eller har

varit med i den kända, (i skoterkretsar vill
säga), amerikanska uppvisningsgruppen
SLEDNECKS. Dom har gjort många skoterfilmer genom åren.

Att de nu fick prova på att åka på lite större
band än de vanligtvis är vana vid, rönte stor
och djup uppskattning från deras sida. Föreningen P5 var höjdpunkten under deras Sverige
vistelse så vi bugar och tackar för den r,ärderingen!

Bokproi ekt uppstartat
Nu är äntligen bokprojektet uppstartat. C I 19
har gett order och direktiv över ett kommande
bokprojekt där I 19 och P5 kommer att belysas. I 19 har 2007 verkat i Boden i 100 år sedan
flytten från Notviken utanför Luleå.

bägge förbanden. Innehållet kommer att belysa

P5 å sin sida sattes upp 1,957, alltså för snart

Som tidigare beskrivits i P5 Bladet så kommer vi attbehöva många minnes beskrivningar
från P5 och allt som har med förbandet att
göra; övningar,byggande av garage, första tiden vid Rödberget, Tåme, fordon, soldater och
befäI. Ja, det mesta helt enkelt.

50 år sedan och detta kommer nu alltså att
uppmärksammas i bokprojektet. Boken som
kommer att vara en minnesbok har sin förmodade leverans i oktober 2007.
En arbetsgrupp har bildats, som leds av maen
de

jor Stefan Janse och till sin hjälp har han
relativt stor grupp med reprsentanter från

I 19 under 100 år och för P5's del
sträcker sig historien även över tiden efter det
att namnet P5 försvann 1994 då I 19lP5 blev
tiden för
MekB

19.

till oss är: Föreningen P5, Box
961.19 Boden.

Adressen
9'1.05,
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En VM-trupp av sin

tid

Bakre raden.ft'ån t,cinstar; Göran Höglmd, Kjell Westerlund, Stefan Nordström, Åke N-t'uto,,, Sören Johansson,
Lars-Åke Vikstr'öm, Kjell Vikman, Nicko Lundgren.
Frcitnre raden /iån t,cinsler; Stefan Sperens, Tbrnmt'Stmdqt'ist, Mats Åslröm, Sven Jönsson, Per Westerlund, Okcind
santl ntålvakten Görqn Johanssott.

www.foreningenp5.com
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Ett gammalt vrakfynd
Detta block har dykare från P5 hämtat upp
från ett vrak utanför Tåme.
Det är S/S Waalhaven som sjönk 1942 trtanför Finngrundet. Exakt position är 65 02 4/
27 40 03. Vraket ligger fortfarande kvar.
Blocket som monterats upp på en skil'a har
under många år hängt i Tåme, men är nu överlämnat till Föreningen P5.

Namnet på dykarna har vi ej fått reda på,
men båtföraren är i alla fall Lars-Ragnar Andersson som under ett antal år var chef Tåme
skiutfält.

Hrir är drkarna på vcig iJör all hcintta upp blocket
Båtförare rir Lars-Ragnar Andersson.

Besök Regementets dog den 7
oktober. Föreningen PS ör på
plots.
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i"" Sortiment som finns att köpa med
):" Föreningen P5 logotyp:
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Föreningen P5
öppettider i sontntar
I2 juni - I3 augusti

'i.;

Jacka
l:'

En av de okända drkonta sont hesiiktc S/S Wualltayctt

Måndag-Fredag kl I 1.00- I 8.00
Lördag-Söndag kl I 2.00-l 6.00
Intröde 20:-

Tag kontakt med föreningen via vår

hemsida eller skicka ett vykort med
din beställning.
Glöm ej bort att ange ditt eget narnn
och adress.
Adressen till oss är: Föreningen P5,
Box 9105, 961,19 Boden.
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Fritt inlrtide till Förcnittgett P5
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uppt'i.sade at, ntcdlentsktr'l cllat'
hil.ietl till Försvars musaunt sumntu dag
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