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Tiden går

/itrt när man har ruligt helcr det. Ml,ckel roligt har hiint .setlan tlen I ct7tril 1957 xnt
wtr tlel år du P5 .yatte's uplt i Bctden. Detta tir hör.jatt av etal'tleringen cliir P 5
/iir"stu verk,sttttl
upp./ördes vi tl Rödberget.

Minnesboken

Styrels en 2007

Ett omfattande arbete har giorts mecl många

Ordförande
Vice ordförande
Se'kreterare
Kassiir
Ledamiiter

intlanclade för att få ihop-t regementet I 19
rninnesbok. Den är;rrecis som namtret fiirtäljer en mimresbok och inte'ett historieverk.
Artiklarna som är skrivna av ett antal olika
författare är L-råde faktaberätte-lser, men i lika
stor utsträckning berättelser om sjäh'upplevda händelser.

Suppleanter

Boken kommer ut mecl anleclning av de
tre jubileerna som firas uncler 2007. Ett av
dessa är P5: s 50 års-jubileum.

Ilevisorer
Valbereeining

Boken presenteras och iiverlämnas i
samband mec'l jubileumshelgen den 7-9

Rep;istrator

september.

redaktiir

Detta nummer av P5 bladet är väldigt tunt
vilket beror på att den aktivaste säsongen
för Föreningen P5 just har börjat samt att vi
kraftsamlar för att göra ett rejält jubileumsnummer under hösten.
lRedaktören

och

Anders Möller
Patrik Borgstr:öm
Fredrik Nilsson
Lennart Wanhatalcr
Ake Nvman
Jonas Magnusson
Jonas Larsson
Bengt Floclin
Rolf Erhardsson
Ur:ban Elrgström
Jan H Johansson
Stefan Janse

Magnus Qrrist
Annelie Forshage

Redaktionsrutan
P5 Blaclet är Föreningen P5:s medlemstidning och kommer ut 1-2 gånger per år.

Iledaktör är Annelie Forshage.
Där inget annat anges är texterna skrirrna
och bilderna tagna ar,, Anders Mtjller och
Annelie Forshag;e.
För att få variation och breclcl på innehållet
tar vi tacksamt emot artiklar. Vi returernar
allt till clig!
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Ordförande
har ordet
Tänk om inte lonas Larsson hade börjat skruva i det gamla stridsvagn
74-vraket då året var 199l, tänk om inte de gamla monumenwagnarna
hade startats upp efter många års dvala, tänk om det inte kallats till
möte 1994 där id6erna till Föreningen P5 formades, tänk om inte vi fått tillgång
till lokaler, tänk om...
]a tänk cln-r! Då hacle vi nog inte varit rrad Fijreningc.n P5 är iclag, e-n levande. förening me.cl
rnånga ideellt art'retande medlernmar som drar
sitt strå till st.rcken och ser till att en del av Sveriges pansarhistclria tas om hane'I. Ticlen går och
nu står föreningen inför ett nytt tidevarr', där
utmaninsen blir attbehålla de fordon och iivrig
materiel som rri fiin'altar'ör,'c.r inför framticlen.
Barksrunc-len

till

tle.t jag försirker beskriva är

att SFHM, Statens försrrarshistoriska museer,
kornmit med fiirslag orn att banta ned olika
fijrbandsmuseer och uppr.isningsgrupper som
finns i lanc-let från cilka 70 stvcken ned till cirka
25. Förenirrgen P5 är en arr dessa sistnämnda.
Det sorn blir den största utmaningen att hålla
koll pä är antalet fordon inom föreningen. Totalt
i Bor.len skall finnas cirka 40 stvcken fordttn,
alltså uppvisningsfordon, och inom fcireningen
så har vi det antalc.t. Men i Boden finns det ller
föreningar som också lrar upprrisningsfordon
och då hamnar vi närmare 100 stycken. Något
måste plockas bort.

Inom Föreningc-n P5 ser vi clock framtide.n
an med tillförsikt och hoppas att allt kommer
att lijsa sig på ett bra sätt.

Vi behör,er dock Ditt strid iiver tide.n och
oat'sett hr-rr Ditt medlemskap ser ut, antin6;en
som årsmedlem (50 kr) eller ständig medlem
(300 kr) är Du lika viktig för oss och vär fortsatta
lerrnacl.

Det som hänt under r'åren är bland annat att
r'år stn, m/42 fått sig en ny rränste-rmotor och
;rlanen är att vagnen skall rulla till hijsten. Vi
hopp"rs att rråra nva forclon, Pbv 302 och PL-rr' 501
(skall ersätta den gamla försiiksvagnen BMP1)
sarnt en mc Monark Albin har anlänt till våra
lokaler iman sommarens slut.
Vi kommer att ha öppet totalt 9 r,e-ckor i som-

mar och iippetticlerna hittar du på annan plats

i tic-lningen.
?

I år är det som sagt 50 år seclan som Kunglie
Norrbottens Pansalbataljon sattes up'rp-r i Boden
närmare bestämt den 1 april 7957. Pansar utbildninqen inom vårt regemente är tongir,ande
men förtar inte den örrriea utbilclningen som
bedrir.s idag.

Utbildning på mekarriseracle förbancl sker
idag enbart på tre olika ställen i landet och
att vi i Boclen skall vara en av dessa tre är en
sjäh,klarhet och ett måste fijr framtic-len. P5: s
uppsättande gjorcles av speciella skäl som kanske inte riktigt spelar mot dagens hotbilcl, men
att utbilda fiirband uppe i norra Sverige där
stridsforclon skulle ingå rrar ett av de skäl som
fanns 1957. Det är, trots andra upp-rfattningar,lite
kän'are att utbilcla i clenna r,1el av lanciet.
På ertt eller annat sätt kommer det att uppmärksammas att det är 50 år sedan pansarförband började utbildas i Boden. Det sker i
samband med jubileumshelge.n den 7-9 september då Norrbottens resemente, I 19 har
besökshe.lg.
Vacl jag vet så är det ett antal olika årskullar
som stämt till möte uncier lördagen och det är
ju trots allt ett jubile.um som omfatter firande
av tre olika händelser. I 19 fl.vtt till Boden från
Noh,'iken 1907, Norrbotten Regementes kamratförenings bildande 1937 och P5 uppsättande

7957.

Ni som var med från start då P5 sattes up1'r
får mvcket gärna skriva ned Era minnen t'rch
anekdoter och finns det bilder så gör det ju inte
saken sämre. Era bidrag hjälper till att skapa
ett fylligt och intressant nummer av P5 trlaclet
kring juletid.
Med hopp om en varm,lång och skiin sommar!
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Från !957 till 2007
Här är e.n liten kavalkad från huvuddelen av decennierna sec-lan
starten 7957 frarn till idag 2007.
Ett litet samkpror, p-rå vad som
kornme.r att uppta hela nästa nummer a\r I'5 bladet. Historiska återblickar, fi'rrhopprringsvis mångar
inskickade artikl ar och natruli gvis
en rapport i ord och bild fran firandet av jubileumet.
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i Kluhhyiken i Tåne

Det finns en otrolig källa att
ösa ur i framförallt bilelmaterial.
Krvdclan som behör'er tillsättas är
berätte-lsen. Era berättelser - alla
minns rri något som vi sett, upplevt, cleltagit i eller hört talas om.

Hjälp till att göra r,årt kommande nurnrner till clet bästa och bredaste lritintills. Allt från den lilla
anekdoten till teknisk beskrivning ar. materir-l och berätte.lser från ör,ningar, resor eller varclasen
är intressant.
För att gä r'idare och utr.ecklas måste man ha en historia. Ett 50 års-jubileum är ett ypp-rerligt tillfälle att ha som utgångspunkt när man minns tillbaka för att sedan fortsätta och blicka framåt.

Fatta pennatt, skrirrmaskinen eller tangentbordet och skriv ner nåsra rader som vi sedan kan
delge alla andra. För de'n som så önskar returnerar vi allt inskickat material.
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1987 Ft)rst'at'sministent Roine Kurlsson under eu be,siik dtir der ge.nonfördes nt.t,t'- och
't,tigbonks sprtingn in g.

Skicka in dina berättelser och bilcler till:

Föreningen P5
Annelie Forshage
I t9
Box 9105
961 I9 BODEN

2007 En stn,

l]2

[r'ån

I

eller via mail:
anneli e.forshage@mil.se

För att hinna få med ditt bidrag i nästa

nurruner kan Du skicka in det

från och med nu och ända fram
och med oktober månad.

till

Kom ihåg att det DU har att berätta
ÄR intressant för andra!

I9 pun-surbutulion sont.lor.fi'ont över sldtten i Skåne under övningen Comhind chollenge.
5

tb ffi S, ffi [a- ff3 |rto ffi &ffi

tm'

ffi mffi

bro

ffi iF,ffi fu ffi

Eo

ffiEm.-t
*

EA

l,lJ
fr,

E

E?

-r+,
(,3J
[a.'a
X<
t-A-,
3,

71

CK,

L/'-)

d:

Föreningen P5 öppettider i sontmar

jwd - 12 augusti
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Måndag-fredag kl 11.00-16.00
Lördag-söndag kl 12.00-16.00
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medlem i Föreningen P5
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50:- per medlem och år.
Eller 300:- för ständigt medlemsskap.
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Betala in avgiften

till
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Föreningen P5, pg 148397-3
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Skriv namn och adress tydligt och fyll gärna i ditt medlemsnummer.
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