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P 5 Föreningen rullar vidare mot sitt femårs jubileum

Ordförande säger sitt
lingar. Familjen till framlidne
Hilding Andersson har givit sitt
rnedgivande att Föreningen P 5
skall överta fordonet ftir att ingå
i vår sarnling. Vi tackar ftir fiir'troendet och tänker siikerställa

att deras fars namn

och

den
aktiviteter
gångna sommarens
{iir vår fcirening. Vi har haft öPpet dagligen sorn jag berättade
orn i vårt förra nurnmer. Cirka

rnuseigärning skall leva vidare.
Vidare har {iireningen tillfiirts en
Ikv 91 , en stridsvagn I 03 och en
biirgare Bgbv 82. Föreningen har
med andra ord fätt ett rejält tillskott under innevarande verk-

550 personer har besökt oss och

sarnhetsår'.

Vi kan nu sumtnera

dessa

har representerat sju olika

länder!
Den Sav rn/43 som vi lärge
sett fi'am emot har På förvintern
till{iirts våra samlingar efter en

donatiou av föleträdare för' Stiftelsen Hilding Anderssons sam-

Lokalfrågan är sorn vanligt
ödesfiågan för vår fortsatta fortlevnad. I den MAL (Mark-an-

"Museiegruppen" där undertecknad av Garnisonschefen utsetts
till chef. Vårt upPdrag är att föreslå en samlad gruppering av

Garni s onsmu seet, olika
förbandssarnlingar (ex Föreuingen P 5) och eventuellt Skidans hus. Trånforsornrådet studeras särskilt men vi har även tittat på andra alternativ. Jag vill
inte ytterligare foregripa utredningen som skall vara klar 199903-01, rnen vi hopPas att vi när
en lösning på lokalliågau, som
passar alla berörda i Bodeus gatl1lsol1,

läggningarJokaler) Planering
som nu genomfiirts inom Bodens garnison har en undergruPP
bildats. Den har fått namnet

Äke Nyman
Ordltirande i
Föreningen P 5

Lörda e 20 februari 1999
Kl 15.00 i Skolbyggnaden På MekB
Föreningen P 5 genornför sitt årsmöte den 20 februarr
1999.De medlemmar som önskar lämna in motioner till
årsmötet, skall göra det FÖRE 6 februari 1999'

A\)p

Motioner skickas under adress:
Föreningen P 5, Sekreterare Eilert
Gezelius, Box 9105 961 19 Boden.
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P 5 Bladet

Redaktions-Nytt

P 5 Bladet är vår

Nu har vi fullbordat fura utgivningsår av medlemstidningen P
5 Bladet. Det innebär att åtta tidningar har lämnat tryckpressen pä
Garnisonstryckeriet. Innehållet kan diskuteras, men fiiltet är fritt att
bättra detta genom att skicka in texter, bilder mm. Exempel på detta
kan ses i detta nummer där Lennarl Olofsson beskriver P 5 från de
tidiga åren. Anders Möller som fick sitt livs stipendieresa till den
jättelika vapenmässan i Washington, USA.
Det är fler som hörsammat min inbjudan till att skicka in bil-

medlernstidning. Den utges
med två nummer årligen.
Utgivningstiden är juni och
december månad.
Redaktion:
Eilert Gezelius

Info-avd, MekB

19.

Tidningens adress är:
Föreningen P 5
Box 9105
961 19 Boden
Tel0921/68656
Fax 0921/59019
Redaktionen tar tacksamt
emot bidrag till nästa
nulnmer sorl utkommer i
.iuni 1999

der. Göran Hasselgren i Nontätje och Stig Säfström i Kalix är två
utomordentliga exempel på detta. Görans bilder är fiån krigsåren
under 40-talet och Stigs bilder beskriver 1957 när har.r var bland de
liirsta rekryterna på P 5. Bägge har giort ovärderliga historiska insatser, egentligen utan att veta om det...då! Därftir kära kolleger.
och medlemmar, dokumentera mera. Det som är nytt idag är historia om cirka 20 år. Den observante TV-tittarer.r har kunnat fölia den
nya inspelningen av Bondånger med Ronny Eriksson. I avst.ritt fem
(passande så det ftirslog Iiir vår örening) deltog vi med Bandvagn
m/48. Flera dagars inspelning blev till slut 30 minuter redigerat
program. Du som missade sändningarna nnder november/december behöver inte slita håret från skulten. Det komrler att leprissändas vid två olika tillfällen. Håll bara ögonen på plogramtablån i
urkanalen TV 1 .

Ny styrelsemedlem

GLOM I]VTE!

Medlemsavgiften är
oförändrade 30:-/år.
Sätts enklast in på
föreningens postgiro

l4 83 97-3.
Betalnir.rgsmottagare är
Föreningen P 5.

OBS! Ange ditt tidigare
medlemsnummer på
inbetalningskortet. Det fi nns
på ditt medlemskort eller på
tidr.ringens adressetikett.
Det liirenklar bokfiiringen
l.rögst avsevärt.

När Krister B englsson blev pensiontir och iinnu värre, piteb<t, utsude
han sig styrelseuppdraget i Föreningen P 5. Vid årsmötet t,ulcles ,Jcrrt
Holmberg in sont ny ntedlem. För oss urinneyånare pti ragenrcntat u
.Ianne völbekant. Eu tag var han sont bilden yiscn' "Robotkung" satknt
har han sysslat mycket med MTLB och BMP tester. Han.jobbar idag pii
Fo 63 och dr överstelöjlnanl i sin milittira grad. Viilkomnrcn siiger t'i i
Jöreningen

!

Stridsfordonsparad genom
centrala Boden
En sensommartradition som
nu blivit årligen återkommande sedan 1992 är den
stridsfordonsParad vi kör
genom centrala Boden. Den
lockar stora mängder åskådare oavsett hur vädret beter
sig. Bodensaren i gemen gillar
att se och höra mullret av
stridsfordon, den saken är
kla r.

Föreningen P 5 ser det som
angeläget att få visa UPP det
många skruvat i under hundratals frivilliga timmar. Vem kunde
dr'ömma om den hzir responsen
då r,i hade det första intresse-

Lennarl "Leo" Hansson vor i unga år cn a linanl rallyföt'n'e med storct
paruder med sin ieap
framgångar, idag tleltar han i tår rt)renings
både på t.nedlemssidau oclr
fordonssidan. Nytt för' i år På
paraden var stridsvagr.r 103 oclr
Ikv 91, vissa elaka tungor tYcker

att S-vagnen borde ha varit

sn S sont ntuseievagn i Föreningen P 5' -Diir skulle den vart
retlan för 35 år sedan, muttar en del ärrade kämpar'
-srid.i.
mötet på P 5:s garagePlan och nad sitler fortfarande kvar och
drar i respektive tåtar fi;r aft detta
där bildade en ftjrsta interimsstyskall fungera. Vissa medlemmar
relse fi)r fiireningen. Den har inte
ändrats speciellt mYcket under har till huurduPPgift att skruva
igång fordonsbeståndet så att
årens lopp. Äke Nyman är fortfarande ordförande, Anders grejerna rullar, medan andra
Möller, Gunnar Johnsson, Mi- sysslar med andra arbetsuPPgifkael Svartz, Jonas Larsson, ter och detta sammantaget ger en
förening som bara ökar i volYm
Patrik Borgström och underteck-

museie{iiremål redan från början
av 1960-talet. Men nu är den det
och vi skall ta väl hand om
objektet, som så många P5:are
är bekant med.
Paraden gick programenligt Brogatan ned för' att svänga
vid Strandplan och ta Kungsgatan upp. Tidigare har vi svängt
vänster i "Tempo-korset" men nu
var det så mycket bYggnationer
kring gatorna att det blev raka
spåret mot OK igen och mot
garageområdet. Jag fattade Posto
mitt stan ocl.r en kvart före

i

tänkte jag, -ingen verkar intresserad av det här, trottoarerna var
tämligen tomma. Men så fort det
började brumma i nedre stads(Forts niista sida)

delen fylldes trottoarerna av
fblk, vart de stått och tryckt löre
vet .jag inte, men det var tydhgen något politiskt högdjur som
val på stadsbesök och höll anforande kring gågatan. Det var som
vanligt rnycket folk som ställde
sig att titta, allt från baln till grånade gentlenrän. Det pckades
och pratades, på vissa kunde
rnan se igenkännandets leende
när' någon gammal klenod rulladc ftirbi. Allt fungerade perfekt, inga liaverier, inga skadade
trottoarkanter, så visst återkommer vi även nästa år ftir att lufta
vår lbrdonspark.
Tcxt/Foto Eilert Gezelius

iir del ntycket folk som kantar kortegöviigen nar Föreningut
P 5 visar sill rttllande slridsyagnsnuseeunt.
Som synes

Bokproj ektet ar igångs att
Vid ett par tillftillen tidigare har

jag nämnt att en bok skall
lirdigställas om P 5:s historia
dagar.

från 1957 till våra

Kapitelindelningen är tämligen
klar, omfånget likaså. Arbetet
just r.ru kärnetecknas av ett idogt
insamlande av material i fonn av
handlingar och bilder, men och

inte minst intervjuer av de som
verkligen var med från start och
efterliiljande år. Du som känner
på dig, att du ligger och trycker
på något viktigt som kan bli en
pusselbit i historien, var vänlig

och hör av dig till underlecknad.
Det kan vara smått och stort.
ibland bara ett enda foto. som
kan göra ett den röda tråden

bibehålls.

Avtackade!
Ir(jt

cningen P 5 bildades

som bekant 1994 med en ftirsta
interinlsst)- l else sour sedan blev
konstituet ad efter gdngse fbn.r.rer.

I rlcnna 1'ör'sta styrelse ingick
K|istel Bengtssou och Curt
Lindstlöm. Det var för övrigt
Klistct sotl fornlade våra nuvarrr.rdc stadgar. sour vi arbetar eftcr. Sedan 1994 har det hänt
n.r1'cket. För'er.ringen har gått fiån
noll till vid årsskiftet 326 medlemmar. sannerligen en utveckling vi bara vågat dlöurna our.
1 994 liade vi endast ett fåtal fbrdon. bara ltuder innevarande år
hal vi utökat med frra tur.rga och

ett par lättare fbrdon. Under
konrlande år skulle det i vart
lall inte 1ön'åna mig uätnnvart
om vi passerar trettio rullande
ganla obiekt.

iP 5 förbcndcts lintlu llan lrtr ofiu su14t ptr
P 5:s tildsle i tjårtsl t'uronde bct'ti'ing Hun gionlc

CL 1Lindslra) t ail'uppt\åen

Mycket annat har ocksä
hänt ur.rder de gångr.ra åren. Curt

senure

år,

slor nyllo

att hun

fii'

ir

t,år.lörening ncir tlel gtilldc lokulf'ågtut

Dat inta Krister Bengls'ton val om stridsfordon 90 tir så kallat värdeliist
t,etctntle. Hcut har varl tned från allra.första början och besiller en
ut om

orden

t I ig

fackkuns kaP.

Lindström var ftrst med att sälla 1 Men någon vidare viirst lugn tillsig till de pensionerades led. I varo har han inte' Han är som

hekarrt Ca leägale i lilla Vändträsk utanför' Boder.r och där har'
det varit bråda dagar för' bädc
honom och hans ti u.
Krister Bengtssorl gic k i
pension innevarar.rde år och inte
nog med detta, han blev är'en
piteåbo! Detta liar inneburit alt
de självvalt önskat lärnt.ra styrelsen och ge plats för uYa
förmågor. Med anledning av
detta tyckte vi i töreningen att
det var på plats att ge dem el hten minnessak i lbrm av en tenntallrik med gravYr ocl.r fastmonterad P 5 plakett. Den delades ut
under årets regementets dag och
jag tror grabbarna uPPskattade
gåvan.

<1 t /) ,, 1
l ,l
pLI bra urbele-

-Jach [ör

Text och foto Eilert Gezelius

Rapport från en LJSA-resenär
Möller till stipendiat ftir Celsius Tech. Han
berättar här ingående om sin resa till Washington, USA och
alla upplevelser kring den stora vapenmässa som pågick i
dagarna tre. Det är många intryck och upplevelser som Anders
1997 utsågs Anders

irterger...Häng med!
I sklivande stur.rd är det mer

än tolv år' sedan jag hade mrn
första kontakt rned köriggen till
stridsl'ordor.r 90 och med detta
cliansen att bli en av de f'em ftrsta fiån P 5 som blev iar.rspråktagna att dclta i kulsel och olika
lijlsök. Ätt dcssutom fä deltaga
i 1r'an.rtagningen av bär'gningsr e lsiorren till strids lbldorr 90 gör
att min erfär'enhet av l.rela "farnil.ien" blivit nrycket speciell.
Att då i november 1997 av
Chel'en Stridsskola Nord och

mina chanser som små, men
döm om min liirvåning när jag
fick beskedet att stipendieL ftir
1997 1;116.'"rr mig. Den 3 december 1997 i Rikssalen på
Karlbergs slott under Pansarklubbens möte fick jag mottaga
stipendiet med bland annat general Merlil Melin ocli general
AIl' Sandqvist sour närvarandc.

För fiirsta gången var
stipendiet så utformat att man
tagit bofi pengasumman och r
stället skulle stipendiaLen lå lölja

Anders Moller ned t,iirlclens nrcsl
heriindo prit olboslod hukont .sig.
I/il(r mtset iLVashington D('.

biljetter. hotell r.r.u.r.r, lnen fiamör allt ar.rsvarsför'hållandet mel lan MekB l9 och Celsius vad
gällde lön, traktamente mr.r.r. Allt
löstes på ett rnycket smidigt sätt
nägon vecka innan avresa n.
Timc to Go!

TAKE OFF

Anders poslerad yitl Celsius monter på AUSA nii.ssan. Nar nan
lyssnur på Anders eftaråt var tlet hr)r mecl en resu att f)redraga i stället

Hii'iir

för kontdnler.
Chel'en
l

ill

MekB 19 bli föreslagen

Celsius Tech:s teknik-

stipendium glorde mig både stolt
och samtidigt liirvånad. Skulle
.iag son.r kapten få detta stipendiun, rned tanke på de personer
son året innan erhållit stipendiet
lör' sina arbeter.r med stridsvagn
ny och Pbv 401/501, alltså ma.joren Karl Skaremyr och överstelöjtnant Jan Holmberg. Jag såg

med Celsius

till

någon av de
vapenmässor företaget deltager
i. För min del startade planeringen av resmål efter kontakt
med Thomas Kloos på Celsius.
Jag blev presenterad liir tre alternativ. Frankrike, USA eller
Grekland och jag valde utan
beslutsvåndor AUSA mässan r
Washington DC. USA. Det återstod nu att bestiimma alresedatum,

Lördagen den 10 oktober
1998 startade.iag vid 09.i0 liån
hemmet i Unbyn utanltir Boden.
Via Luleå kor.r.r 1ag till Arlanda
där min vär'd 'fl.ron,as Kloos
mötte tillsamrnar.rs med Björn
I{ammarberg, bägge från Celsius. Ett törskott på min lön deIades ut och av der.rna växlade
jag till mig US dollar. Klockan
14.30 avgick planet mot vårt första resmål Island där vi landade
efier cirka tre tinlnars flygtid
klockan 15.30 !? Efter ett uppehåll forlsatte vi 16.30 mot USA
och Baltimore. Denna gång rned
en flygtid på f'ern timmar rned
landning 18.30. Någon gång
måste jag ta reda på hur detta gått

(Forls ndstd sidu)

Arlington National CemetarY.
Denna kyrkogård är den av
hundra liknande i USA soln är

till!? Från Baltimore åkte vi seclan de fem milen söderut till
Washington DC och hotellet. .Iag
länkel uu gå handlingarna lite i

mest känd. Över'245.000 tigger
begravda här ocli nr-r bör.lade.lag

lörväg och beskriva återesan. På
eget initiativ lcirkortade jag mrn
vistelse i Washington efter det att
utställningen var avklarad sista
dagen for att på hemvägen genomöra ett stopp På Island, ett
stopp.iag inte tänker redovisa här
nrcn kort kan jag säga. att det är
en nrycket växlande och mäktig
natur islänningarna har att leva

r.ned. Som äkta norrlänning
kur.rde jag konstatera, att det inte
ens under sommaren finns några
mygg på Island. Resan över till
Sverige skedde planenligt tidigt
på lördag morgon den 17 ochjag
var åter hemma i UnbYn klockan
16.30.

WASHINGTON DC
Redan på kvällen när vi
anlänt till hotellet beslutades det
au vi skulle gå ut På stan. läs
Alexandria för att leta UPP en
restaurang och få en matbit. Vi
gick efter en känd och mYcket
speciell gata som heter King
Street. Den ligger i Old Town
Alexandria och går i rakt västöstlig liktning med vårt hotell

lorstå hur amerikanerna tänker
och känner lot sin relativt korta
lrisroria. Så rnåuga som dött för'
sitt land hedras på olika sätt och
patriotismen blir väldigt Pätaglig. Här fanns bl a John F Kennedy, okände soldaten och de
sont omkom i Chal lenger-

På eget iniliotiv dvkorlade Anders
sin LISA t,istelse för att Jå se
ndrnare på I:land'; tttökliga nalrtr.

Här,'n bild iivcr GL'iser Strakkur.
Embassy Suites i anslutning

till

den västra och i den östra floden Potomac. Härifrån till Wash-

ington DC var det "5 miles"
Hotellet, som efter noggrann
kontroll visade sig ha godkänd
"ARA-standard" kunde därmed
användas som kvarter.
Söndag morgon efter en tY-

pisk amerikansk frukost skulle
vi ta oss med tunnelbanan Metro
till olika sevärdheter i och kring
Washington. Vårt {tirsta mål var

Notionol Centelary dr formodligen vii dens mesl berömda
Tiirrntor-'lirrgto,
kyrkigård ttär 215.000 ligger begravda Bland annat USA:s president
.lohn F Kennedy.

olyckan begravda.
Efter denna mäktiga kYrkogård begav vi oss till The Mall,
ett stort öppet gräsbeklätt område mitt i staden med Capitol i

öster och Lincoln Memorial r
väster. Här finns dessuton.r Vita
huset, Washington Monument,
Vietnam och Korean Meurorial
samt ett stort antal n'luseum,
bland annat Nalior.ral Ail arTcl
Space Museum. En sak .iag noterade var att i den här delen av
staden såg det väldigt reut och
snyggt ut, inga sPår av klotter
och graffity kunde skönj as.
Samma renhet fanns även På
Metro-stationerna och i tunnelbanevagnarna. Efter återkomslen till hotellet var det dags lör
dusch och upptiäschning innan
vi samlades för lite "haPPY
hour".
På kvällen tog vi oss mecl
taxi och en helt sanslös chauffor
hem ti ll svenske militärattach6n
överste 1 Nils Rosenqvist där
han och hustru mötte. Här statlade nu en "mingling" På ltög
nivå som fortsatte till cirka 23.00
innan vi åter tog taxi med denne
märktige chaufför tillbaka till
hotellet. U nder tisdag eftermiddag hann jag och Bjöm Hammarberg åter titta på The Mall.
Efter det finns det bildbevis På
att jag stått med Vita Huset som
(Forls näsla sida)

bakgrr-rnd, se inledningen på ar-

tikeln. Dessutom tog .iag chansen atl under onsdagens eflermiddag besöka Pentagon City
och nägon timmes vandring och
shopping Iängs King Street.

I998 AUSA

ANNUAL MEETING

talade med många amerikanska
officerare som stod vid dessa
montrar, bland annat var det en
sergeant som frågade om jag var
intresserad av atl ansluta mig till
den amerikanska armön. Han tog
raskt tillbaka sin undran när han
insåg att.iag var svensk officet.

var 225 olika liiretag från jordens alla hörn, flest var givetvrs
de amerikanska företagen. Antalet besökare första dagen var
I 7.000, r-rngelär lika r.nånga korn
även de övriga två dagarna. Det
kryllade av amerikanska offlccrare och soldater, men jag såg
även officerare frår.r Japan. Australien, Norge, Finlar.rd, Tysklar.rd
och Sverige. Utställarna hade
gjoft allt ltir att prolilera sig och
det delades trt rlängdel lv rcklamblad och broschyrer på pro-

Iliir

scr yi lurytdenlrtrt

lill

1998 års AUSA

Detta år- har den amerikanska amrön tiänat sitt land i 223
år och det fias med denna stora
rrrässr orlr ulställnillg. sorl ltir
ör.'r'igt genomförs iirligen. Vid
clenna AUSA (Associatior.r ofthe
Llnitcd States Army) är inte bara
cn r.nateliel liirevisnir.rg. här sker
iivcr.r utnämningar, prernieringar
ocli anclra hågkomster av officelalc. soldater. armöför'band samt
industliel ocli 1öretag. S.jälva

miissau zigcr rum i tr'å stola
hotellkomplcx där allt är' uppbokat lör detta arrangemang.
MlterielLrtställnirrgen Iänrrs i
liotellcts nedre botten trots att
alla t,iiggal ocl.r golv val täckta
nrecl h cltäcknir.rgslnattor och
stor-a tygdraperier. Rur.rt omkring
pä ovliga ger.nensamr.na hotellytor färu.rs det i huvr-rdsak montrar. där det arlerikanska liirsvaret val representerade. US Army
plof-rlelade sig väldigt mycket
och på ett påkostat sätt. Jag sam-

Anntul Maetins.

-l,nt sorry Sir!

I

hope

r

dukter och lbrdon.
Första besöksdagen gick åt
till att lörsöka fa en inblick i vacr
man skulle lägga ned rner tid på
de andra två dagarna. ingen lätt
uppgifi då det mesta bedöndes
som högintressant. FIär' fänns
inlbrrttaliorr om dct absolrrt s,.rraste inonr dc llesta reknik
områden. Ett spännancle lbrclon
visades. det var n-va altillelifordonet Crusader, som var un-

clitln,r ollbnd you Slr/ Ursäktade
harr sig och önskade mig en bra

der utvcckling. Detta lbldol

dog.

alla sitter

Totalt var det cirka 75 olika
amerikarrska enheter sonr på något sätt var |epresenterade på
mässan. Antalet övriga utställare

besättningsutrymme i lbldonets
pansarskrov. Laddning, riktning.
eldledning mm skcr lrån denna
plats och meningen är att ingen

skall

l.ra

tle nians besättr.rir.rg

ocl.r

i ett och

r.na

s ar.r.r

Anders poseror fronJör Bradley M 3. Htrn hutla syårt liir utt lii
tunerikanska officer(rra ott öyerhut)udtqget.fi)r.\tå dft (let.fnns ontlru bru
Ii)sningar, erempeltis virrt svansko stridsfordon 90.

Jag {iirsökte på ett ödmjukt sätt
få dem att vidga sina vYer, men
vissa av dem var ftirsedda med

skall behöva kliva ur f<ir att lösa
en elduppgift. Ski utavståndet

Lrppgavs

till över 40 km,

skygglappar och hade väldigt
svårt att ta till sig information

ammunitions- och drivmedelsersättning kommer att ske genom
dockningsmetoden från ett Iiknande fordon som ej är ftirsett

om att något annat fordon kunde
vara bättre i vissa aspekter. Jag
liirsökte ftirklara vad CV 90 var

rled eldrör.

ör typ av stridsfordon,

men insåg ganska snart, att jag visste
mer om deras fordon än de om

NYFIKEN PÅ
BRADLEY M 3
Som pansaroffi cer ville jag

vårt.

Tur var
att det i alla fall fanns ett att titta
på. Bradley M 3. Med tanke På
se mel av stridsfordon.

den

Det finns mer att skriva om
denna mässa, men jag vill undvika att göra denna raPPort till

lilla yta som fanns lör

en telefonkatalog. Helt klart var
det en upplevelse att få vara med

"outdoor exhibits" kunde inte
större foldon ställas ut i några
mär.rgder. BradleY M 3 var det

redovisa mina intryck och uPP-

levelser. Dessutom har jag
mycket på videofilm och foton,
som jag kan visa när tillldlle ges
på gemensamma genomgångar.
Med detta avslutar jag min reserappofi, över en lor mig sPännande och intressant resa. Jag
kan bara lyckönska den ellel de
som utses till mottagare av Celsius Tech teknikstiPendium t
framtiden. Jag ber om att än en
gång framfiJra ett varmt och stotl
tack till de personer som givit
mig möjligheten och inte minst
liirtroendet att få mottaga detta
stipendium.

om en sådan här utställning och
med en bunt reklamPaPPer På
sådär tre-fura kilo och lite andra
saker har jag nu möjligheten att

bästa fordon som fanns enligt de

officerare som visade UPP vagnen tillsammans med industrin.

Text o Foto
Anders Möller

DUBBLA KOM IHÄG!

-Första...
Föreninsens årsmöte den 20 februari

MekB

kl

15.00 i skolbyggnaden på

19

På programmet:
x

Ärsmötesftirhandlingar

*Filmvisning
xFönäring
Ställ upp!

Andra...
Betala in din medlemsavgift i tid! Vårt postgironummer är
148397-3 och summan fortfarande "låga" 30-lär' En mycket stor
hjälp är om du anger ditt medlemsnummer som finns på etiketten
till detta utskick!
Snälla...-Låt oss slippa skicka ut påminnelse!
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Föreningen P 5
5-års jubileum 1999
För'cningen P 5 kan under'
nästa år fila sitt f'em-års i ubileum
över sin verksamhet. Egentligen
bör'jade allt till regernentets dag
I 992 r.r.rer.r det tog några år att fä
or-dnir.rg i leden och en firngelande styrelse. Eftel ett intressenröte i skolbyggnaden på pansargalaget blev en stylelse fiarnr-iistad på interimsbasis. men kort
cliireller stadftist genom ett för'sta konstituelancle stylelsemöte.

Till

oldför'ande nu och ännr,r
hvarsittzrnde valdes Åkc Nyman.
dir tirinstgiirancle på något vi kallade bligadstaben idag fiuns l.ran

pii l"o 63. Sjiilv blev-jag vald

till

sckrctcrarc. cr.r stylelsepost jag
iinnu fär 1öfir'oendet att föri'alta.
Anclers Möllel ocl.r .lonas Lalsson var tvir andla sorn också blev

invalda detta histoliska tillfällc.
Iriiga anade vi väl då vilket
uppdiinrt behov vi tev datnmama
liir'. l)et blev en färt av dess like
pir alla fi'ontel och snart körde
clet omkrir-rg ticligare lbrmidabla
vlak i niistan nyskick. En del roI i ga lösnin gar på lbldonsfronter.r
hal vi valit mcd om. Vem minns
väl i nte lör'r'e pansalinspektören.
iir clslc | . St ig F.lgrens insats nät'
vi kom över- stlidsvagn I0l . Dct

r,al cn kisning helt

i

förer.rings

smak. att få vagnen krigsplacclad i Bodcn. Vern lninns väl

intc hcllcl r.rär'man skulle skjuta
söncler den sista kvatvatande Ikv
103 nere i Skövde. Då anlände
"rescue fblce" i lbrm av ett tilllälligt lån ör,er regementets dag
-92 1ör' att sedar.r inleda uttröttningstaktik r.r.red att "tappa bort"

vagnen och "mig-veta-ingerrting" när telefonerna började gå
valma för att få ned den till målterrängen. De skulle bala veta
vad de höll på att göra 1992,
Ikr,:n är idag en av våra stoltheter
i fiirer, ingen. Titta bara på miner,
hos Kjell Malm vid nästa
lbrdonsparad, så förstår ni vilkcn lycka han känner. Själv har
jag mindre angenäma rninnen.
när vi som "tofsar" skulle samör'a och åka uppsuttet nied P 5
pä 60-talet. Hade aldrig vagnen
gått 70 knyck förr, så giorde den
dct defrnitivt när vi inlänterister
försökte hålla oss kvar på
pansaret. De blåmåfuken man fick
var fullt i klass n-red att möta

Mikc

T1

son i

tungr ikts-

hoxrrirrg...rnärkligt alt rnan aLceptelade sekreterarrollen i den
här förelringelr, med lacit i hand!
L tveck lingerr på nredlenrs-

fionten har också gått klart
r-rppåt.

Vi haridag irundatal 350

FÖRENINGEN
Äke Nyman
Anders Möller

medlernrnar'. nren scr gär-rra att
ännrr flel ansluter sig. McJlcrrrsavgiften på 3 0:- pcl il krrr krrap-

past avskräcka. \äl vi tittlr
klisLallkularr lör ll arntiderr är: dct
ett överhängande orosnroln ri
ser torna upp sig- rl|en ctt nog så
vikt i gL. Lokal liågau rrråste lösas.
vi är tämligen tr'ångbodda iclag
på gamla t1 gstlt io nso rrr lad e t
innan Tr'ålrgfolsbron. I.Inluvida
vi överhuvud tagel komnier att
ktrnna varc kvar på scrnrna stä llc
är' den knäckli åga soln måste
lösas för'c irrsskilict I qoo/1000.
hltl'csset lör vår vclksanhet lrt
rner än på topp. Dct vole oll ckIigt för stridsfordonsalvet sorr.r
nu är uppbyggt pi ideell basis.
r

utau tak. Trrserrtals liivilliga albetstin.u.r.rar kourmer cl/i att

rlr bli
gå

till spillo

på hara rrrglr

Sannerligen en r-rtveckling ingen

önskar i föreningens stylelsc

Eilert Gezelius

P

5:s STYRELSE

Ei1e11

Oldförande
Vice ordförande
Sekletelare

Lars-Äke Wikström
Kjell Malm

Kassör
Ledarnot
Ledamot
Ledarnot
Registrator
Revisor'
Revisor
Valberedning
Valberedning

Gezelius
Jonas Larsson
Gunnar Johnsson
Jan Holmberg
Tony Söderström
Annelie Forshage
Mikael Svartz
Jason Martin

il

nr'.

I

från forr.
Övninssbilder
v
är utan tvekan gamla bilder. Här finns en samling
bilder som skvallrar en del om hur utrustningen såg ut och hur man

En källa

till lärdom

bedrev övningarna. Det är en skön nostalgitripp i P 5 historia.

Löjtnanten Grindlund P
VFO den 3 mors I 958.

5

fotod d

Stri(lsydgnsplutott i stridssttillning S O Hallberget 28 februari 1958'

Beftlsurbilcln ing pir Stridsvugn

S.

Året ör I966.

Vi går.fruntåt
gen ontfördes

i

riden

till

1966

n

iir

d e nn

a

övers kePPningsötn in g

i Råbdcken.

Hii' genontförs befdlsurbitdning

vinter

för P 5 i Klinten och

Hentavan'

Liitgst frzun nted "höfter.fäst" ser vi Lennarl Olofsson. Lägg ntdrke också
till bilarna i bokgrunden, veleranet idag.

t2

Löjhont Kiltel pekar ut rikttlingen
f)r ntaioren Gillis Hatlagårtt. Året
ar 1966 och VFO.

-Kommer ni thäg?
Tj a. ti ågar man 99oÄ av
dagens officerare så blir svaret ingen aaaning! Men några finns

kr,aL sor.u kommer ihåg den
gar.nla kroncykeln ALBIN MONARK 500 cc 'l'V n/42. KarlA\el shidh. befäl på P 5 i föLbandets tidiga år har haft en sä,'s\ nl jl()(l \ anit xtt lcvcrera in
nrater-ial till vårt medlerr-rsblad.
Vi har tidieare fätt fina texter
son.r bcsklivit vad sorn hände
för'r'. Nu har Kall-Axel tagit sig
cn titt pil I l'A o rntrseet i K rislinchamn där' hau lbtat den här
bilden på en Albin Monalk cykel.'l'roligen tillverkades motom
r,id Albin-verken r.nen om hela
cykcln byggdes där' vet rnan inte
bestär.r.rt. Den tillverkades i cirka
5000 cxcr.r.rplar varav de 600 1ör-

efter kriget tillen mycket framgångsrik motocrossmotor.
Karl-Axel avslutar si11 brer
rned löljande ordagrant citerat.
".lag vill också tacka för det
n.rycket vänliga bemötande jag
fick i somlas när'.lag var uppe i

sta hade sidvcntilsmotor. Motonl
var urspmngligen iin.rnad t ill

Boden och då passade på att titta på

brandsplr-rtor', r.nen utvccklades

"

Från ledaktioner.rs sida hälsar vi tillbaka till Karl-Axel ocli
väntar spänt på nästa alster till

vårt medlemsblad. Dessutorn Iår
vi nu chansen att visir hur en

Albin-Monark såg ut på den
gamla goda tiden.

EgE

P 5:s fordon och pmta med några av

gabbarna" Mycket givande

!

-Det hår slogs vi mot pä min tid
inlanterist. eller "urbota tof.s" sorn Gunnar "Kå-Ge"
.lohnssou skulle kallat det. var'
clct hiir dct vi slogs enot vid
"Fiilsvar av PV-{l'ont" i trakten
av I Ioh.nf'orshcrrlnret. För'patlull
iväg med der.r viktigaste utlustrringcrr. sigrralpistol rrred rön signalskott. Förpatrullell stötte samntur rncd par.rsar österifiån, signalskott sköts innan cyklisten
"dog" och i hö jd rned Holmfbrshemmet gjorde lesten av kompanict försvar av PV-11'ont.
" Stfidsvagnen" fbrtsatte fl amryckningen ocl.r vi dunkade på
med Gr g ocl.r PV-pjäs, naturligr
För'e

r.r

vis vann vi...vi "tofsar" i PVlionterT ! Dessa specialbyggda
överdelar i äkta "plyfa" fick mer'
'i3

ftil T 55 r,agnal och ännn värre. Men vi slog
till hårt och skoningslöst !
än en gång statera

Stridsvagnarna voro
oemotståndliga

i

På en loppmarknad i somras köpte jag en gulnad gammal
urklippspärm med många gamla reportage. Tyvärr har alla
urklipp det gemensamma med sig, att tidningsnamnet är
bortklippt. Däremot så har de daterats noggrant med en
btyertspenna. På ett av urklippen löd rubriken: Stridsvagnarna
voro oemotståndliga! Här ftljer ett par sidor med utdrag från
vad som skrevs angående pansartrupperna mellan 1937 och
1942. Tyvärr är inte bildkvalit6n den bästa, men de behövs ftir
att fylla sitt samband med texterna' Håll till godo, häng med till
krigsårens pressbevakning.

Den första samövningen
med ett stridsvagnskompani av

ny rnodell frän

| 2 ftirsiggick

uldel f?iltmässiga ftjrhållanden
ute på JäNafiiltet. Dagen började

i mulhetens tecken, men övergick snart till full vinter.
Stridsvagnsbataljonens chef, C.
A. Ehrensvärd hade all anledning att vara nöjd med dagen, tY

I4

det hela blev en ren och klar'
succö. De nya stridsvagnarna
motsvarade fullt ut örväntningarna och gingo oemotståndligt
fram. På bilderna ser ni en tung

kanonstridsvagn forcera en
backe under den avgörande
framryckningen i Akallaterrängen och på det andra fotografiet ser ni en del av stridsvagns-

kompaniet uppställt fiir avliimnlng.

Oppet hus i Boden

Sveriges Pensionärers
Riksförbund, avd 20
samt Bodens kommun och
näringslivet välkomnar alla
ingen liten utflyk1 med en
rikets pensionärer till
busslast på 20-30 perso-

för alla pensionärer
Det hiinder mycket i Boden
under hösten 1999 Boden firar
sina 80 årmed stadsrättigheter och
alla hemligheter med Bodens flistning har forswnnit. Antligen kan
alla se var ftistningen finns och inte
minst hur de olika forten ser ut på
både in- och utsida Samtidigt
kommer flera musikkårer fiån Europa tillsammans med vår egen
Armdns MusikkårNorrland att genonrföra ett flera dagar långt
Tattoo med underhälning både for
ora och ögon.

ner. Hela rikets samlade
pensionärer kommer att inbju-

Boden vecka

dasl Ett urvalskriterium är
dock viktigt, de skall ha glort srn
vämpliktstjänst i Boden Det kan
innebära allt från några hundra till
tusentals människor som vill återstifta bekantskapen med den stad
dar de tillbringat något eller några
viktiga år i sitt liv Hur kan man nu

J/

halvt löfte,
att tala om

Parkinssons
qukdom som i hu-

-,/
vudsak drabbar
äldre. Ett

de
antal lokala resurser

kommer att anlitas som ltrredragshållare i akualiteter for äldre.
Den stora frågan är egenthgen hur man skall kunna finansiera

denna jättesatsning? V Iårer frågan gå direkt till Hans Johansson

våga dra igång en sådan stor grej?
Frågan bollas vidare till Ivar Elias-

som skall forviintas finansiera detta

LUMPARMINNEN
SKALL FLÖDA

son som sager:

sot
att vi

-Det kommer inte att kosta

Samtidigt med detta kommer

pensionarer finns och att vi enga-

vår avdelning ett enda öre, allt byg-

de många militära förbanden r
Boden att genomfora ett arrang-

gerar oss i wnhirllsfiågor; forsvars-

ger på att det mesta är självbärande. M har fått stor hjalp 1iån
både regionala och lokala
anangörsgruppet dessa äri sin tur

emang som kallas

--in^rzr\F.
)ldSI A
F<

-V vill visa sarnhället

llL,'l-,S

I)AG. Alla regementen och kårer
| tsoden tkommer att |ha!ri\Uppet
hus" diir det finns möjlighet for atla

de "gubbar" som gjort sin vämplikt i Boden, att besöka sitt eget
regemente eller något annat
-Ett gyllene tillfiitle ör många
gamla Boden-soldater att visa sina

Iiuar och anhöriga var och hur de
bodde när de en gång var soldater
i Boden, eller när de kanske bara

frågor är ett typiskl exempel på
detta V vill iiven tala om att pensionärer måste organisera sig. Inte
i något nyt pensionärsparti utan i
våra rikstäckande organisationer,
det finns tyvärr alltfor många som
:r^^
^+å- .,+^-4.sr.l'
ura,,,ut,uds.

Med den här satsningen

redan planerat och genomtänkt.
Man kommer att annonsera ut
paketlösningar i landets alla
pensionärstidningar, for att nå så
många som möjligt och inte minst
hålla nere kostnaden for den enskilde. Till sist skall vi också tillågga, att Bodens SPRF avdelning
nu satt snöbollen i rullning Det är
nu bodensarnas forhoppning att
någon annan avdelning i landet
skall stå som värd år 2Ct00, 2001
och så vidare Det Ar hög tid att
bö{a planera for detta redan nu.
Anda sedan 1907 har Boderr
varit något av ett militalrt centrum
Det är hundratusentals mån i
Sverige som tillbringat sin ungdomstid här. Nu hälsar vi er alla
VALKOMMEN TILL BODEN.

niserade och inte med den röda trå-

den Alla har gjort rekrlten i Boden eller varit "repgubbar" både
fore -under -och efter beredska-

till

Storforsen (Europas
största obundna vattenfall), samemusdet i Jokkmokk och flera
ser.

plar

Vi tänker även erbjuda en tur

till nya sjukhuset i Sunderbyn, som
skall tas i bruk till årsskiftet 1999/
2000. säger Ivar Eliasson, ordforande i SPRF
Det här är med andra ord

stödja oss tills allt ar genomfort
Marknad sloringen lor att nå
alla pensionärer med budskapet är

rangemanget.

till

teå kommuner. Dessa kommer att

r

pen.

-Mdare kommer att anord-

sponsrade av Boden. Luleå och Pi-

Boden hoppas man nå både orga-

hade ett fårltpostnummer som
adress under beredskapen, säger
Hans Johansson, kassör i avdelning 20, som är huvudman Iör ar-

nas turer

eflersom han är foreningens kas-

IIÄNDELSERIK VECKA
SPRF, avdelning 20 i Boden
kommer under veckoslutet fledag

söndag att genomföra flera
seminarier, som rör pensionärsfrågor Bland annat kommer
SPRF:s förbundsordförande att
finnas på plats En inbjudan zir även
utsänd till Socialministern, eller
någon annan från departementet
for att de skall å berätta om den
"Nationella handlingsplanen lor
äldre". Professor Bo Jonell från
Salgrenska sjukhuset har gett ett

l5

Succö igen på regementets dag!
1992 var första gången

vi genomförde en

stridsfordonsparad med gamla fordon. Då frrade
P 5 sitt 35 års jubileum och vi var några stycken
som ville göra det lite sPeciellt.
Då hade vi inte så många egna fordon, stridsvagn 3 7 var igålg, 74:an rullade med visst besviir. En
Ikv 103 var inlånad, likaså en stridsvagn 101.Från
Stockholm hade vi lånat upp Christer Sjödin fiir att
visa huren bandvagn 48 såg ut och sedan frlldevi på
rured det som då var relativt modemt och idag redan

fick bland annat till ftiljd 1992
års speakerlexter fick kastas då de var på tok fiir
långa, ftir att ersättas med nerkortade versioner. hrte

på fordonssidan, det

konstigt kanske, I 992 hade vi ett tiotal fbrdon igang
nu iir det mer åin dubbelt så manga. Att folk gillar det
vi håller påmed råder det ingen som helst tvekan orn.
så

Hundratals vill "kliimma och kåinna" dZir vagama står
uppstälda. Även om inte alla nagellar ett stridsfordon
likanoga som Gunnar "Masen" Eriksson. Dels iir han
otroligt kunnig på alla lösningar och är mer att be-

trakta som en vandrande "verkstadshandbok", men
iiir de som inte känner till historiens vingslag bör få

museie{tiremåI. Hur som helst blev det en given succÖ
redan då och två år senare hade vi bildat Föreningen

veta. att "Masen" var en eminent rallyfiirarc i slutet av

1960- och början av 70-talet. Han låg ofta i topp
med sin lilla Saab V-4:a så han var inte tappad bakorn

Hiit l)öt jar slt'idsvagn S sin shou' t\litl På gqrqgeplan. Det
cu ell lag sedan vi såg en "koppling-brous" trtfiras Till
höget ser i piruellen på väg a slulJöras -Okey då, att
(lel hlev lile nateriel kvar på plqltan, det hjuder li Päratten diir heller. Han var lätt att hitta igen under regeP 5 med styrelse, stadgar och hela köret.

mentets dag, det var bara att stiilla sig vid vilken vagn
som helst och vänta, snart nog stack hans huvr"rd upp
ftir att {iirsvinna ned i något annat håI. Den som har'
varit med om attjaga potatissork vet vad jag talar

till dags dato har en remarkabel scenförärdring äg1rum. Vi har idag i princip allt som tidigae rullatpå P 5 plus en hel del annat också. Universal Carrier kan knappast beskyllas för att ha tillhört P 5, men den har funnits inom Milo Norrland
oclr clå platsar den enligt våra stagar. Ärligen sker
nyinskatfning och renovering av skilda objekt. Vi åir
idag så pass accepterade, att både teatrar och inte
nrinst TV engagerat oss. nu senast i andra versionen
av Ronny Erikssons Bondånger. Den som inte såg
avsnitt fem den 1 december kan lämpligen låna en
video av undertecknad så får ni se vilka tokigheter vi
Fr:an 1 994

var ute på.
Men åter till iimnet Regementets dag. Ingen planel are av regementets dag numer räknar med annat
än att vi ställer upp och vi gör det gärna. Det är vår
lilla gest att "betala" tillbaka lite av det stöd vi erhåller

Till vänsler ser vi Gösta Rönnbijck, kitnd molorprofil i
Boden och till höger Gtrnnar "Masen" Eriksson van qll
göra påiruetter med Saab V4 gammall tillbaka "Masen"
kan btist beskriyas son en levqnde verkstadshandbok

från regementschefen. Vid arets regementets dag var
var parad iinnu mer utvecklad. Vi flr varje ar tillskou

(Forls ndsta s icla)
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om.

Allt nog, han gick i kompanjonskap

med en an-

nan motorfrcak från Boden, Gösta Rönnbäck, även
l.ran har lirskat rned en V-4:a liin i världen. Han höll
sig dock utanliil vagnama och var lika glad Iiir det. Det där är' "Masens" gebit, hör han en motor starta
eller ser cn vagu lulla stelnar han som en 100-meters

löpare i startblocken, sa Gösta eller något åt det hållet i varic fall.
t
I

ÅrnR pÅ

null

Nr det började dla ihop sig till lbrdonsparaden
gcnonrgick garageområdet en remarkabel ftiriindring.
Dct korn fblk liån alla möjliga och omö.jliga håll. Jag
skall äta upp hela vindrocken om det inte var minst

Mycket /olk

rii

de ,\ig

i

oclt

-Ja men du var.ju

fu

ing förenrngan\ fttgnol

mitt befril 1 971 , kor.r.rn.rer. du

inte ihåg mig? Skam sägandes kunde.lag inre placer.a
förän vissa ar.rdra pusselbitat.kom på plats.

}ror.rom

[,n sortt tt it'tle.s :;peuellt hra trncler paraden vr Kluhlt ]9
utc.lletnntcn Iulqc Lund soitl hdr .\tir pu cltcjtplats i
htugarcn Alikucl Swrrt: iit /örarc
2000 pelsonel sorn kantade koltegör,ägen. .Tag tror
sillian är klart i underkant. men ti ar.rdr-a sidan vetjag
intc vad uran layddal en vindrock rned, det gäller att
varir på den säkra sidan ifall någon sorn inte hade
nrigot annat 1ör sig skulle lra r'äklat var.je huvud. Vi
sorn hzrdc annat att görakunde i varlig ordning gläd.ja
oss irt cl.l klockren förevisning exakt på sekunder.r.

Besältningen i Stridsvagn S hade säkert extr.a roligt
när1örarcn la på en "koppling-broms" sväng såpadsen
1lög som borvlingklol ör'er astälten. Niir dammet lade
sig såg.jag i varie fall en som såg glad ut, Lars Äke
Wikström stod pär vagnchef'splats ocli hälsade arligt
på liilre regcmentschelbn överste 1 Jan Wickbom,
sonr viu inbjr-rden hedersgäst. För resten såg lian också
tut att h ivas över både det gar.nla och nya l.ran lick se
paradcra. En annan som val glad var Tage Lund fran
Klubb l9 i Stocklioln-r. Ilan f ick dla på sig svart
pansaroverall och stod på säker mark i den bärgare
Mikael Svarlz kördc i paraden. Både overall och fordon var premiärartiklar'liir Tage, rnen roligthade han
det kan.iag försäkra. Bland de många åskådare som
I'anns på garageområdet träffade jag många gamla
bekanta. Er.r herre i lägre niedelåldern såg närmast
ör'nedlad ut då jag inte kärde igen honom.

t1

Exempelvis när.jag skr-rlle öva besättande at' eldställningar fiån liirläggningstält och tyckte de drog
ftittema fiir mycket efter sig. Jag satte då upp ett par
kilo "deg" på ett snör'e rnellan två triici och rlcd
lörläggningstältet som centl untpltnkl. Gissa otr.r det
blev livat i holken när det slnall. det \/ar bafa clet att
söljorna i tältlalltriken intc höll så hcla laskct lasacle
ihop. Det där hade jag nzistan glön.rt. eller 1örtr-ängt
möjligen. Men mr gick clcn här46-zuingen att placefa
i rninnet. Han berättadc en ntnsszr andra tohigheter.
ookså, som nären Opel Rekord gicktilldc sälla.jakr
nalkerna, ingen bit val störle iin A-4:a fbr.ntal liirkunnade han, men det är'
en helt annan historia.
Det härvar som sagt
7:e året i följd vi kör'de
stridsfordonsparad i sarrband med regen'len [ets
dag. Nästa år' skall r-egementet fira 375 åLs jubileum ochjag vågal ta gili
pä aft en 8:e köming kornmer att utliiras. Väl mött
nästa år och vi hal förhoppningsvis något nyt att
bjuda på om jag känr.rer
"svarla-naglarnas-klu bb"
rätt, alltså våft skruvar- ('hefen I l9/P5 iu'cn 1973
giing i ftireningen. För utan

till

1981,

iit,cr\!c |

,/Ltn

nog lfickbont fitljcle ntccl intr essc

delas insats hade vi
ännu stått kvar på 1992- fot'tlonspcu uzlen
års nivå, eller ännu värle 1991-års när'ingenting
snunade Iiirutom rullskidoroch Hasse Wikmans VW
pick-up när han körde ut och in högtalan.ra ir.rtör
avliimningen utanör karslihuset.
Text och Foto Eilert Gezelius

P 5

-En nostalsisk tillbakablick

1987 skrev Lennart Olofsson
ned en historisk tillbakablick
inför P5:s 30 årsiubileum som
di stod ftir dörren. Vi skall här

ta del av hans minnesbilder,
sorn linns nedtecknade.
Unclcl Pansar Polaris iirsLrppbåd hösten 1987 Iiamstäl1ties Iör'slagct att.iag sour valandc
den encle kvar-valaude 1.cl. under'olllcercn liirn starten skr-rllc för'-

s(jlia ncclteckna några minnen
liirn batal j or.rcr.rs vcrksamhet unclcr dc

i0

år som nu gått.

STARTEN
[.lnder 1956 lick befäl liån
clår,arande pansar förbanden P I .

P2. P3 och P4 söka för' placelingcn vid Kur.rgliga Nolrbottens
I)ansalbataljor.r P5. sorn enligt regL'rinSSbcslLrt sk u llc uppsättas i
Ilodcn i april 1957. För'bandet
placclades ocl.r för'lades i kasern
inour I l9:s kasernområde och
balal.joncn skullc i inre-tjänst
hiiuseende tälla tillbaka på I 19.
Batal j onen organiseradcs
med en stab samt två kompanicr.
vilka utbilclade på stridsvagn 8l
(Centulion) och IKV 103. De
beläl sor.r.r skulle tjänstgör'a på
stomrkanonkompaniet gcnonlör'de sin bildning vid Pl undel ett par veckol våren 1957. En
ruvhct val att I KV I 03 även
skulle kur.u.ra skjuta indirekt eld.
Er.r glupp beläl hade ledan
i 3od tid placcrals i Boden lör'
att liirbeleda batal.j onens uppsättar.rde. nämli gen blivande chcf'elr
P5 rive rstelö.jtnant Kar l-Hcnlik
IJcrgh. kapten Bengt Carlhein.rGl,llcnsköld. kapten Pierle Deshaycs. kapten Bernt Hasselroth

och taniunkaren Karl "Plå1is" Dliksson tiån I l9 som

Lennut Olofison hodc .rjiih, ,\inu roller frint P 1 nti'hut kont ttll nvupp.\dttd P 5 i Boden 1957. Hiir.lijngad pli biltl i .sinu .yttg e irr.
expeditionsunderoffi cer. Delas
verksamhet bestod bland annat
i att ordna bostäder f'ör allt beIil. garage. övningslält sarnt lckogr.roscering av blivar.rde
pansarskjutfiiltet i Tåme. Så gott
som allt beftilerhöll bosta,l i dcr
ny rrpp lörda hy res k om p lexet
S e f gea n t s ga t a rr - L a n d sl i n g s vägen där inflyttnirrg kunde ske
vid jultiden 1957 . Dir någla ga-

presenningal i samma skogsornråde. Vård och spolning fick ske
genom anr,ändande av I-eleälvens

rage ej Ianns fär'diga förrän

vatten. Likaså användcs

1958-59 llck stridsvagnarna ställas upp inom frcdsglindalna vid

IKV l0i i tralörråd iskogen bakorrr lbltväbelsbostaden vid Röclbergslhltel (nLlvirrandc säkerhetsRöclbergsf'ortet.

-l'ekniska
central).
personalen
fick ordr,a sin "vcrkstad" undcr

f'ör-

stridsvagnama gamla s.jöflyghangarcn vid Buddbyträskets
strand. Kör'utbildningen ägoe
rurn på sandhedarna mellan
Råbäcken och Kalasjökrrpet.
Ett besvärligt problenr de
lörsta ålen

nutjr!ukdr!tr Korl "Pliti:" Erik.t.\t)n h(kl( siru rötter vid I l9 nt,'tr
hlev P 5.u'a uttler pionjdråren.

l8

vzu'

aft landsvägsbroar-

na ei höll för stridsvagnar. Vid
velksamhet på nolra sidan älven
fick därlör stridsvagnar na köra
till Hedr.rorets station Iör'att lasra
på .järnväg. Diirelier transport
och lossning vid Bodcrr södra Iör
vidare verksarnhct på der.r sidar.r
(Forls niisltt siclu)

manskap möjligheter att hålla i
både sig själva och fordonen.
Under våren 1958 genomöt'des
på uppdrag av MB en uppskartad Norrbottensresa för att visa
de nya bel?ilen hur Nonbottens
natur och vägsystem egentligen
sag ut.
Resan genomfördes

i

t1-

piskt "pansartempo". Det vill
säga "full rulle" med marschväg
Boden-Edelbrs-.lokkrnokk-l-lar'sprän get-Cäl I i vare-TärendöUve rl O rnel- K o rva- l'aj A IA-

Dli ton rtu kunde ,;nödjupel t)ut'(r clt hin(ler. Dan htir bilden hor Stig
,\iil.;;tri)n.ftingttt 1957 nin' hut gjorde sin rekryl

Övertorneå-KukkoIalblsenHapalanda-Seskarö-Karl sbolgs-

av älvcn och därpå salnma pro-

cedul igen vid åtelgången till
garaget.

PANSAR POLARIS

BILDAS
Dcn 22 augusti 1957 bilda-

dc: Prrrs:rl Pollris av de tio
tunclclofficcrarna som tjänstgjoldc vicl batal.jonen. Syftet
skulle vala att sarnla dessa bel?il
.jän.rte anhör'iga inför' den rTya
verl<sar.r.rhe1en i närheten av
"l',rleilkcjn . Sonr sprakr'ör'
skulle utges er.r tidr.ring rned
saulrra nalnu 1ör' att utdelas till

rllL l'ctäl vid "glöggrräl'ltn"

i

sanrband med de värnpliktigas
henrresa till.iul, en tradition som
Iever kvar än idag 4l år senare.
Genorn denna sammanslutning,
något vid sidar.r om underofficerskårena på I 19-P5 och 53, som
vrr' fackorganisationer fick vi
tillftille att dlyfta problem rölalrde såväl tjänst som fritid. I
och rned att bataljonen i sin helhet var samlad i samma kasern
uppnåddes ett fint samarbete
med de chef'er som ftrde be{?ilet
över bataljonen.

Under vintem l958 fick
balaljoner.r genomöra och delta

i

en av de största slutövningar

Htir pågår.ftiltrncissig vård ov besiittrtittgtu'uncler år.sklrrss 1957. Det år

P5uppsattesiBoden.

som ägt rum iÖvre Norrland.
ningsområdet var beläget i trakten av Vi tvattnet-Lomben-K ypasjärvi och Kukasjdrvi. En av våra

verken och åter till Boden. Son
sagt i högt tempo (ftir högt) och
med mycket isrekognosering av
myrar och havsisar.
Under 1958-59 blev också

kompanichefer satte under

garageområdet med betong-

många år en dra i att uttala det
sista onsnamnet som det stavades. U skulle emellertid uttalas
sorn O. Alla slutövningar varade
Lill långL in på 1970-talet i minst
tio dagar. Det gav både befiil och

vägen samt smör.j-

ovnrnSen bnolllngan .
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u\-

och
spolhallen färdig. En upplevelse
var det då au från ftiltmässig tillvaro lå flytta in under Lak. Vär
smörj- och spolhall belann sig
(Forts nitsta sida)

veckor i 24-timmarsskift och r
8-timmarspass rned sk ogsavverkning. vägarbeten sarnl uldikning av de rnånga blöta myrarna
och \ attenområden. sonr låg mitl
i de blivande skjuton.rrådena.
På den tiderr frnns irrgen
arbetstidsreglering utan clet var
bara att stå i och arbcta. Ltg 3

dc lned sina:r'hetsrrrlsrer liänrst nred rligarhelcna.

bitr'äd
k ir

En detalj i cletta program vat. att
de ylkeskturriga soldalcruer- ex-

elnpelvis snickale och målare
Ti dtr\porlu' pit jAt't1r(ig ya' Iellio. Ilrocnttct t tu' inle klussd(leJör .\lridst'ugn
dtirliir .vkctlle iitrydar ur) lr(ttlsPorler sotn htir vict iiirnviig.

Llndcr rninst

25 år

lämnades hernma lör att lepal era
k.rnrparri lokalcltrl- r lr'löt .le
hcrttr'ärtdandc (l'ån Tånre ktrnt:e

ger.rom

smöri hal lsföreståndarens l'renetiska insatser iskick sorn ny. Ve
dcn stlidslbldonsbesättning som

lämnadc lokalen utan att göra
r-ent eficr sig.

TÅME SKJUTFÄLT
Tåme skiut{iilt hade glovrekogr.roscrats av kapten Car lhe im/G1'llensköld såsom varar.rde sltjutfällso11lcer. det skulle
nu bör'la byggas. Bataljoner.r genomförde därliir under ett antal
år lältvelksan.rhet i Täme. Man

arbetade varle år under trc
glädjas å1 fr'äscha lokalel vid
hemkomsten. Filmsalen har t.ex
tillkor.r.rn.rit med bitr-äde av dessa
vämpliktiga ocli har under årens
lopp bevarats i samma goda
skick som srnör.i- och spolhall
En lustig episod Lrnder
TånT everksamheten var lrenlnarschen eficr der.r för'sta
fältarbetsperi o den. I\4 at schledale var Car'll.reir.r.r-Gy Ilens-

köld, men efiersotn han son.t
kompanichef val tvungen att
under marschen utgå för att
hinna hem
Minth'c t,trltcntlrag forcerus Htir vid rep-övningen 1959 dtir Sdfstront

till

Boden före för-

bandet överlämnades befZilet
(

t,tu ltitlrtt,sslig nrcd kunrcntt.
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till

Ft)rl,\ nti.\tLr siJo)

Gäddvik. Kompasser åkte fram
och därefter blev der vägen mor

Avan-Unbyn. Andra missade
vägskälet vid Alvik och fbrtsatte
rnot Älvsbyn där man så småningom kom underfund med
marschvägen mot Boden. Slutklämmen blcr att det tog åtskilliga timmar innar.r örbandet åter
var återsamlat på kaserngården
i Boden.
Det kanske är observerat av

de som övat på Tåme under
årens lopp att vägarna har fått
Dcn hur bilden hcu' Slig Safström tagit

i

namn efter de cheler. kompaniTåme I965 vid en rep-övning.

(t.nls ni)sta si&,

äldste plutonchef. Denne befann
sig emellenid inte i lordonet närmast kompanichefen utan längre
ncr i kolonnen. Elierhar.rd som
rnarschen fbrtlöpte kom då till-

liillet

när' kornpaniclrelen ansåg
sig bör'a ölia l.rastigheten. Efter'sorr befälet i lbrdonet närmast
chefen var ovetande om ändlingen av r.narschledning kon'r
hela kolonnen att ligga rned gasen i botten. Malchvägen var
dcssntom ganska okänd så i trakten av l}'sr.räs-Ar.rtnäs l.rände saker'. En dcl foftsatte "Riks I 3 "
(nuvalandc E 4) vidare mot

flör

ser yi en utskickad "vägjlörbintingspulrull" som sopnr igen spLtrut.

brinner och året är 1959, repgubbarna
-Tåme
bandsoldater!

2l

blir

-

var i tlänst vid tiden
för utbyggnadcn. I)e befäI. som
tillsammans med dc r iimpliktiga
som utlijlde det egentliga arbetet hal däremot ej fått ge namn
åt någon r,äg. Fiir-att r'åda bot på
clref'er

sor.r.r

clctta har tr'än,ägeu urellan
Bcrghs- och Cyllerrskölds väg
.liipts till "Min väg". Det står där
r ll oclr cu tiitt att identifiera sig
rurccl

".jobbalna".

1960-TALET
1961 utökades bataljonen
med ett tled.je kompani, som
shulle utbilda i pansarskytte.
S1r'iclsvagn 81 sändes söderut
och crsattes r.r-rcd stridsvagr.r 74,
Pbv 301 och KP-bilar, (de senare

Strid.sfortlonsporod nnno I965 ? !

rad av Sam Rydberg. En i mitt
tycke mycket pampig marsch,
sorl emellertid på grund av
bataljonens storlek i samband
med fanmarsch til I Krigsmans
erim'an aldlig får avhöras i sir.t
helhet, utan endast de inledande
trurnvirvlarna. Ett starkt önskemål är att marschen i sin helhet
skall spelas 1ör bataljonen. dels
i samband mcd Krigsmans etinran, dels i sarnband r.ned ulryckr.ring. Här har det velkligen gällt
för chel'en P-bat att bevaka
bataljor.rens haditiorer gettteulot
I 19. Regementet l.rar tyvärr haft
en tendens att betona sin egeu
betydelsc vid cerenoniet och
låta spcla regementets marsch.
Numeta hetel n.ryndigheten
Norrbottens te gen.lc nte med
pansarbataljoncn. där' bataljonens traditionet är likvär'diga mcd
I lo ir en orr dct lnr några l)er
år' på r.racken.

CHEFENS SKJUTNING

I TÄME
Ett av skälen till

bataljon-

ens tillkor.r.rst var bland aunat att

samverkan skulle ske med

I

infar.rteriför'bar.rden, 1iämst I 9
och I 20. Med ar.rledning av detta

I/j'kort

I

l/is.\t

it'

(lc t en

htit-lig bild

kända ll-an olika FN-san.rmanhang). Pa sensontntaren santlarles galnisonen på HKP:s flygIält där' I'5 och 53 ur konung
Gustav VI Adollb hand skulle få
mottaga staudar och fana. Gelurerlsaur miiltid intogs i matsalen på I 1 9 där' även kur.rgen deltog. I gröna lektionssalen samlade ör,elstelöitnant K-H Bergh
ett antirl belä1. där'ibland jag
själv. för' att vi ur ett urval marschcr välja ut den rnarsch som
skulle bli Kungliga Nonbottens
I)a nsa rba tal jon s luarsch. Valet
li;ll på "l flaggskrud" kor.npone-

Stig Sö-fslrönt Iogit vid rep-övn 1965 ?

Vykort 2:

Mr

genornördes r-urder K-H Betgl.rs
(For|s niisttr sidct)

ytterligiure cn hiirlig breddgnppering.fi'litt 1965
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Realistiska övningar beskriver Lennarl Olofsson i sin nostalgiska tillbakablick. Hdr ett foto toget vid etl
sådant tillfcille i Tåme. Soldaterne trycker i sina eldsldllningar och spårljusen lecknar strimmor i slqn. En
htirlig bild, som tillhör P5:s gamia fotoarkiv. Fotot är taget I961.

ledning den fiirsta samverkansstridsskjutningen med kompanr
från både I 19 och I 20 under ett
antal dagar. Mitt intryck från
denna fiirsta skjutning var fantastiskt. Stridsvagnskompaniet
skulle från bas i botten på område 3 understödja skyttekompaniets framryckning fran UFA
till stormavstånd ftir att kompaniet dåirifrån skulle anfalla och
ta "Höjden". IKV 103 understödde anfallet från högra flanken och själv följde jag ett

till botten av område 2. Då mörket inträdde fortsatte stridsskj utningen med
spr2inggranater från IKV som nu

Stridsvagn 81 transpofierades till Tåme via jämvägstransport till Langträsk station, där-

sköt indirekt mot Tåmegrynnan.
Det susade över huvudena och
realismen var total. Naturligtvis
var detta en alltfiir bra och realistisk övning fiir att få fortsätta
på detta sätt. I stället beordrade

Alund

omgrupperade

"Pinspen" att skyttekompaniet
skulle åse stridsfordonens understödj ande eld ftir att dåirefter fortsätta övningen med sprängladd-

trollant under dess framryckning
på skidor. Luften dånade, mar-

ningar som markerade stridsfordonens stormeld. En antiklimax, som tyvärr kom fiir att be-

ken skakade och vid storm-

stå i fortsättningen. Ett kuriosum

ningen ftiljde stridsvagn 81 med
skjutning under gång. Då "Höjden" var tagen ftirbereddes fiJrsvar av taget anfallsmåI. IKV

var att chassit

skyttekompani som eldkon-

till

en stridsvagn

37 utrustad med ftirplog användes

som ledningsfordon och i övrigt
som skjutfiilets ftirstaplogfordon.
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efter landsvägsmarsch över
t!

r,.rr

trll -oI äme. Dä bron vld

Alund ei höll ftir stridsvagn fick
vadet i anslutning till bron användas. Under lijrsta transporten
höll temperaturen minus 40 grader och flera vagnar frös efter
övergången varliir brasa måste
ordnas under vagnarna för att
tina dessa. Självfallet drabbades
även befälen i tomen av frostskador detta kalladygn. IKV 103
som var betydligt snabbare gick

landsväg från Boden över
Mockträsk, Alvik, Ersnäs, Riks-

i3

genom Öjebyn och vidare
trot Tåme.
1 aprll 1962 avgick övers(Forts ncista sida)

telojtuant K-H Bergh som chef
P5 och efielträddes av Nils Ösr
Iund. Belälet i övrigt hade i princip 3 -iirskomr.t.ter.rdcringar ti Il
P-5. diirliir val oursättniugen på
bctiil stol uudcr åtens lopp. Preliminiirt hat. ir.tnau bataljonen
blev cgcnreklyterande ett antal
ar' (r0-70 passer-at bataljonen från
siiclra liilband av både ofluofl'
och tmclcrbcliil. Llndel 1967 repare-

rades r,är' kaseln och lirrläglninr.rcrr,Lr Iicli skc i Pcril'erin
rr llrrrrisoltctt. ltlarrd annat i
Itaidbclgs lbrtet.
Pansarplåtat fråti slagslicppcl l'ilpitz. som säuktes icn
nolsk llorci under audra r'ärldskr-iget lral biirgats och trallspor'l-iirlc liir att monteras
tcrats till
pii .iiilnr'ägsriils i dc olika skiuf
omr äil cna. clär spriiugglanatet'
lirin dc olika str-id slbldoner.r gav
s jiilvmarkcring vid auslaget.
P 5 llck 19(12 cgeu vakt I
anslutning till gafaget. 1963 blev

llcl rcgcnrenten onrr''and ladc till
pansar'liilbancl. r'i llck P6. I']7,
l'Il),'elr Pl 8. rruliit tcht) tc;intsstunclcr-lagc1 gcnast blev litc större.
I)c liir-sta Lurdclbclälen på P5
lrl(l(' :lirlJl s,trn tttgiek t'r'ltt Pl.
l9(r(r r ar-det nvtt clrel.sbytc
dri I)cl 13 jiirkman. senarc pansar,,,,
..
-i
- .,
lI]511('klrrf cltcf(rirrl(lc N Ils UslIund. l'-Ci Blisstnau bler' året
.Iirp.r .hcl sar:rtitligt sont l'5 liradc sin l0-ziliga tillvalo. Dctta
llluclcs av beliilct ured ar.rl.röriga
pii tLu isthotcllet Edclils där ävcn
inlir,a r.tc ling iigclc rum. Audra
rkrgcn gcnomlirt'dcs lresiik i dct
nr ilppnaclc kla livcr.kct Ildelbrs.
l 9(rti iivcltog Gillis I lallagårcl
bcliilct iir cr' [ratal.joneu och
\ilnlnl.l irr hle r .let "1,'tdonslcvolulion" dii stritlsvagn I03
(S) blcv batal.joucns tunga fbrrlon. Sanrticligt r-tppriiltades en
civil lcpgrupl.r liiin Bolbr-s ianslutning till garagct. en gfupp

Iina mekaniker, som kont rtt ut-

1öra stordad urrder hlrnsjukdomarnas tid. l060 gerlornIiildes cn stolm:rnöver i lraktel
av Örnsköldsvik.

DÅLIG STANDARD
I TÅME
| örläggningcn lirr heliilet i
Tåmc var undef många år. orr
inte undel all kritik. sä nästan.
Of llcerare och uudcrolllcet are
boddc i "oilbar-acken" bredvid
garaget. en barack som troligen
hopmonterats med hjälp av "kolötter" då dlgsl.iLrsct lr'5ngde gtnorn r'ägganta på 11era ställerl.

barackerna "nobbades" av befiilet. Det fick till ftl jcl att inkvaficringen i stället ägde lur.n pä hotell i Skellelieå. Nackdelcn rned
dctta var i stället ett evigt resande
mellan skiutlältet och Skellelieå.

Vårt agerande lesulteradc cmelleltid i nybyggnation av uratsal.
befälshotcll och n.va urauskapsbaracker.

SAMÖVNINGAR

r

Valie år årgde samiivuingat'
ruur urellan stridsfbrclonspl tttou
frin l' 5 oclr I lq. I lU. lll,'ehl5.
Detta var en .iobbig pcr iocl ltrr
r espektivc pluton men gav i stiillet iutbytc rn),cket bra rcsullat

till

rured utor.r.rolclcntI i g samhör'ighe1

cxpcditionsbaracken. Vlilrrtert
ur.rdcrhölls genom att vaklelt tlltdcl patlull.'rin;r cldrdc i krrrrirr.fllt. Sit r)Ctl1)ll vl1 intc,rstör'd.
Likaså var köket och matsalcn

mellan befäl och r'är nplilttig".
Oltl gcnunr liir,.le. det stli,.ls-

Unclelbefälen var liirlagda
"U bclbalacken". i anslr-rtning

skjutningar i snmbatid t.uccl clcssa
slrnör nirgitt. .llS rttittlts sl'ceiellt ett tillliille iOstctsuncl tlä

gammal. Dagbetälct och vakten

galnisoncn skulle sc

var ansvaliga för att eldning

Iirr-evisr.rir.rgsskjt(ning på Or'1't-

Skclleliati nrcd ert idaligr tasunclc rill o<h ffurn Dar liLk till /ijlil
haliilslrtlall b.rggrlcs trplt dtirnad i)kutla otk.v .utnthi)righatot

ägdc tttttt i sPislrttl sir itll Iltitrlrrr:nirtg liundc ske till lirrkost.
Untlcl rnrrrgn il Lrppr aktr.lcs
nr1nr,liglrcter xngrcr)Je si\ iil
trrkta n rcr rt s- sonr lörläggningsförhällanden. Detta resulterade t
att liirläggningcn ide grrrrlir

l+

er.)

(tt (tl

ans skjuttiilt. PluLoncu clct iirct
mccl striclsvagu T4 genontliilcic

sin del grrllrrl och s,'rrr rrttiklirurax skulle en rote ur 1" 4 genomlöra raketskjutning uroL olika
måI. Som vanligl iclessa satu(Forl\ ttd\lLt \iiLt)

manhang bommade emellertid
flyget. Då vår' pluton hade ammur.rition kvar berordrades snabb

uppsittr-ring, fi amkörning och
samtidigt eldöppnande och målet blås1es bolt redar.r i liirsta salvan. Spontana applåder fiån de
liirsamladc blev lesultatet.
lJnder många år genomftirtlcs liilevisrr ingssklutn ingal l'tir
lloclens garnison Iiån Rödbclgets hjässa, där deltog liämst
IKV 103 Iiån P 5 nred gott resu ltat.

I975 BLEV ETT

KÄMPIGT ÅR
1975 var et1 kämpigt år lor
bataljoncn då OLLI stod ör dörlen. Många trodde att P 5 skulle

förbli egel {brband liksorn S
3 r.ncr.r iidet ville annorlunda.
1ä

Ör,elstelöjtnar.rt Stig Barke blev
P 5:s siste cl.ref ocl.r cless förste
batirl.jonscl.ref'. Den 1 juli 1975
övelgick r.ränligen P 5 att bli en
bataljon under Norrboltens regelulcnte som därefter erhöll betcckningen I l9lP 5. Att obserr cla är cnrellertid att ml ndigher
ens hela namn blev Norrbotterrs

rlcd Norrbottcns
jon.
pansalbatal
Livbatal j onen
regemente

kan dän.r.red aldrig 1å saurma status som P-bat, eflersom den har
bhcle egel standar oclt en egen

malsch.
1976 bedömdes IKV 103
ha gjort sitt och IKV 91 blev det
nya pansarvärnsvapnet. Pansarbataljor.rer.r blev som vanligt det
1ör'sta för'bandet, sol'n utrustades
med nymodigheten. 1980 utökades bataljoner.r med både femte
och sjunde kompaniet för att
batalionerna skulle vara något så
när nur.ncrärt likvärdiga. Sj unde
k()nrnaniet skulle senare bli pi-

onliirlörband för robot TOW.

l98l

skänktes en stridsvagn 74
av chel'en P-bat till myndighe-

/ruktud handhollsspelore och ull(rgan lill l(irlslogel.
ten för att placeras utanför kunde vi vinna åtskilliga segrar'
kasernr akten. Uno Hällkv ist i milots simtävlingar, såväl inom
återkom, som chefP-bat och in- som utomhns. Fäktning har'
förde traditioner som basker- också haft framstäende deltagale
liksom motorsport. Tnte alr 1örparad och utdelning av kompan,glömma
är även helälets insatstandar. 1982 firade P 5 sin 25åriga tillvaro med stora festlig- ser inom korplbtbollen.
heter, bland annat bataljonens
P 5 ANDAN
dag. Det blev senare gemensam
Genom att P 5:s huvuddel
middag på Folkets hus med dans
varit lörhgd ien kasern lrela tioch körsång av s.iunde den och pelsonalen lräl'lat vatkompaniets vämpliktiga. Många andra från högstc chel'ned till
av bataljonens tidigare chefer soldat sarnt ctt bcftil och rärrroch beftil med damer hade mött pliktiga i stridsibrdorren haft til,upp. Andra dagen överlämnades
ftille att dly{ia sirrr plohJcnr i
så pä nytt en stridsvagn 74. lugn och ro, så har en speciell
derrna gång till Carnisons- gemenskap oclr ett l-ör'troendc
rDuseet. 1987 firades sä i0 år
skapats. Detta har resullelat i bl.a
med bland annat fordonsmarsch
goda utbildningsresultat och få
genom Boden, en tilldragelse bestraffhingar. In för 1090-taleL
som aldrig tidigare ägt rum trots
står bataljonen inftil stora rrppgarnisonens storlek. Den blev gilier genom den ökan,,lc nrckr,ytterligt uppskattad av stadens niseringen och jag önskal här'befolkning.
med att den pionjäranda sotn
präglade br ta I.ioncn lq57 oclt
IDROTT
skall öreltrgas av dett
däreftel
P 5 har trots sin Iitenhet
under årens lopp placerat sig i nrrvarande belälskadern lör rtt
bibehålla det goda anseeude som
resu ltats listorna, bl.a i handboll
där P 5 1958 blev seriesegrare P 5 hal såväl i Norrbotten sont
och där Uno Hällkvist tog en bland övri ga pansartörband.
Ihto Hrillkt,ist var

en

i länslaget. På 1960-talet
vat stridssimning en utbildningsgren, som satte sina spår. Genom
plats

bataljonens vattenäl skande beliil
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Text Lennart Olofsson
Foto Stig Säfström, Vpl 1957,
repsoldat 1959 och 1965

Äke L;ungner var f,änrik på I 19 l94l' blev kapten 1949 och
major på I l6 1960 för att utnämnas till överstelöitnant vid I2
1966. Han var även militärattach6 i Helsingfors 1970. Åke
Ljungner berättar här den säregna kommendering han fick
under kriget när han utan förvarning eller fiirkunskaper fick
befälet över Pansartåget Boden.

Ptrttsurtågen var an stillsant konslruktion ov sorttntansvelsade
ntrlnn'ognn'oth ett plåtbeskott lok i mitte . Aven om inte bevt4tningen
vu så nt),ckel oll skt'ylo nrcd så ktrde del ho ingelt viss respekl nör det
hzli kero d e .i tittt ii gs n ci t et.

fiinrik sedan ett är
var
i februari 1942,
tillbaka, det
sorn jag blev uppkallad till
mobofficeren vid I 19, kapten
Jag var

Jönsson sedemera Christophs.
Han sa kort och gott.
-På rnåndag rycker det in
folk titl ett pansartåg sotn du
skall vala chef fiir!
Det där lät ju spännande,
jag fick någla papper tned data
orn detta pansartåg. Det hade
varit rnobiliserat er-r gang tidigare
våren 1940. I papperen fannjag
att tåget var sammansvetsat av
garnla rnalmvagnar klädda med
pansarplåt. Bestyckningen var
en garnmal 6 crn kanou tagen

från forten och rninns jag inte fel
var beteckningen kaponj ärpjäs

m/96.
Regernentet hade ansvaret
ftr två tåg. Det jag skulle vara
chef ör hette Boderr och det andra kallades Kiruna. Det var chefen fiir Övre Nonlands trupper.
general Douglas. som tagit initiativet till dessa pansartåg sotn
skapades av rnaskiningenjören
Andersson vid verkstäderna i
Notviken. Det gällde att hitta på
något nytt i vårt trängda läge
våren 1 940. Tillvelkningen gick
undan. jag har hört att hela arbetet inklusive all svetsning av
plåtar bara tog ungefär en vecka

i anspråk. Meningen var fiirstås,
att snabbt kunna sätta in eldklaft
längs järnvägarna. Ett krav sorn
dykt upp efter erfarenheterna
från Narviks-stlidema. Det gällde att hindra fientlig tlupp från
att åka rakt in i Sverige. Dessutorn lrade genelal Douglas etfalenhet av pansartåg flån kuget i Finland 1918. Idag skulle
rnan kanske skratta åt det här'tåget om man fick se hul det tog
sig ut. Det var skäligen enkla
anordningar och klen bestyclning, rnen det val en irnprovisation i ett besvärligt läge oclt ett
fullt användbart stridsrnedel under krigets för'sta år. Någon högre rnyndighet var aldrig inblandad, Douglas handlade helt på
egen hand.
Loket gick rnitt i tåget. Två

vagrlar som kallades kanonvagnar gick frärnst och sist, kanonen pekade således under
gålg antingen fi'arnåt eller bakåt.
Sidriktningsrnöj lighet fanns men
av begränsad art. Soln llulllfiler
två h'arn ilrån gick ert vagn vi
kallade radiovagnen, den var fiirsedd med luftvämskulspruta. Vi
gick antingen frarnåt ellel backade, sett ur lokfiirareus synvittkel. Vi skulle kumra körapåalla
bar-rsträckor', däför var loket liir'stås ett ångdrivet sådant. Helt
naturligt ganska sårbart tnen
skyddat av plåtar lite här och var.
Vagnama var byggda på chassiet
från rnahnvagnar rned påbyggnader i plåt. Det var ett slags
plåtlådor med dubbla väggar, en
ytter- och en innervägg med iso(Forts iisto sido)

band va| rätt litet. bara ett lyrtiotal man. De r,ärnoliktiga var'
utrnär'kt fblk oclr siilskilt noga
utvalt. En del var basstvrka rred
uppgiU att laga mat och rcparela.
Dessa åkte inte rned låget annat
än vid fiedsmirssiga liilfly ttningar. När'r,i var l.rclt klara. inspekterade och godkända förtl-vttades fiirbandet till vrir lJ-plats
som blev Morjiirv. Det skedde r
sanband mcd ett rL'iailt befedskapspådrag och .jag minns att
kylan.just då val sär'deles svår.
Det var sannelligen safiigt svalkande att stå på järnplåtar i 3t)

dcl ul inlcrii)rt i lufitiirnst,ergnen natl lvå dubbclmorttarttclc
kul.sltrtrlor ut, nodell 36.
Su

lri'

,stig

lelir.rg nrellar.r plåtarna. I det här
fallct var isolelir.rgen sir.rgel och
även our inte plåtarnzr vat på mcr

gon lämplig.lärnvägsstation. När

än 8 r'r.ur.r blev hela väggen inklusivc fylh.rir,g 9 crn 1.lock. Dct
var fullt tillräckligt som skydd
rrrot gci ärskalibrig eld. Vaglual na blev förstås rrrycket tunga
och hela tågsättet skulle suart
visa sig behöva lång bromsslräcka. Min U-plats var son't
legel i endela kanonvagnen men
ibland åkte jag ävcn i radiovagnen. I)et fanns telekoppling
mellan vaguatna så all man
kunde tala med alla, äverr loklör'alen. Dcsstttom fanr.rs det ett
signalsysten.r med lanrpol till
loket där rnan tryckte på olika
lampor- 1ör' att gc direktiven.
Min ställföreträdale var en
sergeant, Han åkte legelmässigt
i clcn an.lrl kanonvagttert. Luftvär'nskulsprutan var eu dubbel
m/36 sorn stod i en brunn på vagncn. Endast halva vagnen var
täckt och i den delen kunde personalen ta skydd, där fanns även
en ladiostation på 250 watt. Någon matlagning ombord var inte
möjlig. Jag hade en kokgrupp
r.nen den fick etablera sig på nå-

iisolerade kittlar. Det dröide

vi gick ut på "r'äd" hade vi med
oss reservproviant och lagad mat

några dagar innan.lag fick se det

pansartåget i vcrkligheten.
Den ftirsta uppgiften blev att 1örbereda inryckningen. Det visade
sig då, att det inte fanns några
egentli ga utrustningslistor, så
lingt hade man inte kommit i
förberedelserna. Det blev rnitt
ftirsta jobb att skriva ut sådana
listor så gott jag kunde. Snart
fick .jag r eta att vi skullc Iä fir.rare och bättre grejer än alla andra, det rörde sig om skinnkläder, filtskor och annat som inte
hörde till vanligheterna den här
tiden. Sjätvfallet behövdes kraf:
tig utrustning, det var mitt i vir.rtern och mycket kylslaget att stå
i de öppna vagnarna. Truppen
anlände och vi erhöll den här
extrautrustningen vid Boden
södra. Tåget bordades och vt
gjorde oss bekanta med det. Jag
har ett särskilt starkt minne av
att överste Sven Ramström tog
emot och inspekterade med vanlig noggrannhet när vi ar.rmälde
oss utrustade och klara. Mitt fiir1.rär

2'7

graders kyla och dessutour med
ett krafiigt drag runt huvudcua.

Till

de värst utsatta hade.jalyckats skaffa halnrskol artt dra
utvändigt på filtskorna, meu det
räckte inte åt alla. .lag hal dock
ingel minne av att nirgon llck
ll'ostskador'.

Det var f'örst nu .iag lick
göra nännare bekantskap med
loket. Det disponerade .iag inte
för' jär'nnan utan måste vända
mig till SJ liile varje fö11)yttuing.
Loket stod i Boden. ständigt n'Ied
ångan uppe och som förare kornmenderades der.r lokförarc sorn

för tilllället var ledig. l lan tillhörde således inte r.uiu egen per-

sonal. Detta förlärande var en
smula avigt, att inte 1ä samme
man vid transportema. Var läge1
brådskande åtgick alltid tid på att
instruera en nykon.rling. Loket
var som jag ticligare nät.nt.tt iingdrivet, därmed vat pannan fötstås sårbarast. Der.r skyddades av

några plåtar och min rellektion
var att i vart fäll gick den irTte att
skjutas sönder med pistol. Allt
nog, vi lastade på vårt pansartäg
och åkte till Morjärv där jag blev
underställd Fo-be1, överste Sar.rdahl. Vi förlades ien barack
ovanför i ärnväg sstat io nen
(Forts niistcr sidu)

medan tåget parkerades nära
vattcutornet. Vi hade gott om
an.ururrition. bägge kal onvagnarna var lastade så mycket de
tålde.

Uppgilien var siälvständ ig
och 1ättcfin. Jag var väldigt stolt
att son.r förstaårsfiinrik ha fått
clen liär befattningen. Den ende
sour gav mig order var Fo-bef,
är'cn orn .iag ibland rent taktiskt
kr-urdc underställas uågon annan

vid er.r övning. I övrigt var jag
helt självständig och fick hitta på
det mesta eftersottt inget reglemente fänns.

Det vaI ir.rspireraude att
sitta och grubbla på vilken taktik man skulle auvända ocli även
pröva om den skulle hålla i verkligheten. Vi övade oss och änd-

ladc eliethand som vi fick r.rya
er:1är'enhetcr. .Tag hittade på tillvägagångssätt i olika lägen och
lörsökte lista ut hur tåget skulle
kunna användas rnest effektivt.
Alla flck komma med förslag
och bidlag och vi uedtecknade
r,år'a elfärenheter och fick till slut
ihop något son.r kunde kallas
" faktiska bestärn mc lser för
pansaltåg".
Vad hände då i Mor.järv?
Kanske någon fiågar sig. Ja, huvuddelcn av tider, övade vi oss,
lutan att åka eller ens vara ombold. Det gällde att öva varje

man vid kanonerna, det var
selvistiänst med alla pjäser, det
rar sanrbandstiänst och vi prövade radiostationerna så fbrt till1älle gavs. Vi övade oss i att reparera skadot' på järnväg, vt
hade sprängtiäDst och en högst
vanlig övr.ring var att lägga ut en
sträcka r'äls. sedan spränga den
och därefler "reparera linjen .
Pansartåget deltog i en hel del
iivningar som under pådraget

ägde rum med beredskapslörbanden i östra Norrbotten.

Det blev samövingar med både
bataljoner och högre förband.
Särskilt minns jag en övning r
slutet på den här perioden. Förutsättningen var att fienden tagit Övertorneå och att vi skulle
en stö1 in mot Övertorneå jämvägsstation. Vi kom söderifrån
från Karungi och för att det
skulle gå riktigt fint till gav .iag
lokliiraren order att sätta högsta
möj liga fart. Det gick ftr fr-rllt in
genom kurvan mot bangården i
Övertorneå och fiirst när vi var
mitt i kurvan fick vi syn på en
järnvägsvagn fullastad med timmerstockar mitt på spåret. Föraren slog till allt vad bromsar
fanns på tåget, men vi var för
tunga och dammade rätt in i
godsvagnen så att stockarna yrde
runt den kanonvagn som gick
fiirst, eller rättare sagt sist eftersom vi backade i full fart. En
stock gick genom kanonluckan
och in i vagnen. men servis-

personalen hann

ättre
ducka. Timmerstocken trällaoe
d es

sb

uppstaplade tunga ammunitions-

lådor, som for huller och buller
och orsakade att en soldat bröt
armen. I övrigt kom ingen till
skada men liirsmädligt nog spårade vi ur och fick avbryta övningen. Tillbudet väckte örstås

folk
kom långväga ifrån 1ör att titta
uppseende i Övertomeå och

på det märkvärdiga pansartåget
och framtör allt se att det spårat
ur, vilket väl inte var så värst förtroendeingivande just då. Efteråt
blev det den vanliga rr.rtinen vid
SJ med utredningar och förklaringar. Jag tyckte det var obehagligt särskilt när det gällde öraren.
Det varjujag som givit order om högsta fart och nu varjag
rädd att han skulle råka illa ut.
Men hur det nu var så rann allt
ut i sanden, lärdomen vi fick var
28

att tågets tyngd inte stod i fiir'hållande till den blomslörmåga
som fänns.

Det allmänna omvär'ldsläget blev allt spändare. Det lictt
till fttlid att ett lok tillfördes oss
i Morjärv. I vanliga fall hade.lag
fått beställa det per telefon när

vi skulle genomföra någon övning. Anledningen till att mar.r
ville ha Ioket statior.rerat i Boden

val dcls att där farrrs lokpersonalen. dels att loket ständigt måsta ha viss översyn 1ör att
kunna hållas i hög bcredskap.
Sådan översyn var inte rnö.jlig att
genornlöra i Morjärv. Varle gång
pansartåget skulle r-rt på trafikerad bar.rsträcka måste en tillfällig tidtabell göras upp. Det var
tidvis tät trafik på banan..lag
gjorde upp för'slag ned ordinalie tidtabell sor.n undetlag. den
gick sedan in till distliktschefbn
via stationen i Mot järv.

NYTT MANSKAP
Jag hade fätt cn helt ny be-

sättning. Dessa var utbildade
arlillerister fiån A 8, kar.ronjärer
som åtminstone någon gång fätt
övning med kaponjärpjäsen m/
96, så med själva hanteringen av

p.jäsen var det inga problern.
Men all personal var förstäs helt
obekant med hur det skulle 1örlaras vid eldgivnrng liån rörlig
plats mot kanske rörligt måI. Hur
det skulle lösas fick vi själva
lista ut. Alla måste få övning sä
att de hjälpligt kunde sköta piasen, något som tog sin lundliga
tid. Några uppsäthingstabeller
fanns inte. När vi sköt skarp första gången mot mål rrte på isen i
Räktjärv fick vi kolla instrumenten mot eldverkan och konstatera att med den och den inställningen fick vi träff där och där.
Vi skaffade oss egen erfarenhet
i hur pjäsema sköt. Förutom gra(Forts nristu sida)

nater hade

vi

sådana där

grantkadescher som egentligen
var avsedda ft;r att rensa gravarna runt fbrten. Den ammunttionen fbrdrade knappast annat
än syltning längs eldrören, det
var som att skjuta med hagelbössa. I fiåga om skottvidd fick
vi klart ör oss att det inte lönade
sig att beskjuta fordon på längre
håll än 3-400 meter. Utgångsl.rastigheten var ringa och skjut-

tiden lang, for öwigt hade vi smä
ftilj ningsmöj li gheter.
Narurligtvis hade vi alltid en
chans att "hålla spåret rent" fiamfiir oss. Men då fordrades an r i

ten av vintem och vårvintem. Vi
ryckte ut i ma.i eller börian av.iuni
-42. Läget var då stabiliserat och
vi hade fitt viss vana under beredskapen. E lter personalens ut-

ltire

ryckning ställdes pansanåget Boörråd och såvitt.iag vet kom
det aldrig rner i tjänst.
Fotnot: (/r'(rrrl åt ndL' i n t t rr j tr
gjorde.s i not ember 1969 av Birger
Hultstrand. Bilder hanttade tu'
Regementets hi s tori ebok.

var i ftirhand, det

vill

säga sköt

fienden. Gick vi fram mot en örberedd ställning vid banan med en
eld{iirberedd motståndare var vr
nog väldigt illa ute. Pansatåget
kunde ju inte gZima komma smygande! Vi blev kvar i Moriiirv res-

den i

-Vem tusan skjuter på oss?
Bo Furugåld, officer på I I 9
var Pansadåget Kirunas förste
befälhavare. Han har berättat om
en allvarlig händelse som slutade
med dödlig utgång 1ör soldaten
Sven Oskal Sjöbelg från Pithoh.r.r. Händelsen utspelade sig
1940. alltså tiden fiire den intervju vi tidigare tagit del av.
Pansartåget befann sig på
Vassijaure station när ett antal
t1 ska plan hade observerats i

Abisko och på väg

mot
Vassijaure. Efter att ha kontrollerat med olika posteringar begav sig Bo Furugård tillbaka till
tåSet och beordrade sin ställföretr'ädare selgeant Artur Öhlund
til I skytt i LV-r,agnen då han visstc sedan tidigare att Öhlund var

duktig skytt. Flygplanen kom
närmare och i kikaren kunde
Fr"rrugård se att det var en tysk
Dornier som nalkade sig lågt flygande. När planet kom inom
skotthåll beordrade han eld på
lulivärnskulsprutan. Fram för
en

statior.ren uppehöll sig några sol-

dater, som var förlagda

r

Vassijaure. Medan Furugard i ki-

karen iakttog elden hörde han
plötsligt bogvågsknallar av kulspruteeld. Eldgivningen var helt
överraskande men Furugård

fiir-

stod direkt att de blev beskjutna
från flygplanet och han ropade

ordern att alla skulle ta skydd.
Eldöppnandet från det tyska
flygplanet var mycket överraskande. Furugård hörde hur Artur Öhlund ropade till sin sen icepersonal: -Vem lusan skjuter
pri oss? Tillsammans med lokfiiraren Lars Emanuel Larsson
hade Furugård tagit sig i skydd
bakom LV-vagnen. Efter eldskurama tittade Furugård ut mot
spåret och upptäckte då att den
soldat som tidigare stått alldeles
till höger om honom låg på rygg.
Först uppfattade han inte att soldaten var skjuten utan trodde att
han bara snaval i brådskan. När

han sprang fram för att hjälpa
honom i skydd såg han att S.jöberg var medvetslös och hade
svårl att andas. Han upptäckte
också att han hade skottsår i hö
gra delen av bröstet. Den skadade ftirdes in i viintsalen och
strax efter kom ett persontåg
som avgått från Riksgränsen.
Soldaten bars in i en kupö och
Furugård tänkte att loklöraren
skulle backa tillbaka de sex km
till Riksgränsen där bataljonsläkaren fanns. Lokltiraren vägrade emellertid under motive29

Bo Furugirrd, löjlnant vid

I I9 och

be.fölhavure på det ena ut
pansartågen nted heleckn ingen
"Kiruna" berrittar htir i strntmatrdrag vadsont hiindc tlot )0 ntaj
1910 iVassijaure.
ringen. att hans reglemente Iörbjöd honom att flytla tåget när
det rådde flyglarm. Jag sände då
pansartåget t ill Riksgränsen tör
atl hämta batalj onsläkaren och
efter en tid anlände denne. Han
konstaterade att soldaten var
svårt skadad och snarast måste
transporteras till Kiruna. Omedelbart efter framkomsten t ill
Kiruna (cirka I % timmel opererades den skottskadade men
hans Iiv kunde inte räddas. Har.r
avled tre timmar efler den dra
matiska skottväxlingen den 20
maj 1940.

Politikerbesök...
Vi vetju alla hur det brukar vara.
Är' det valår' fär vi alltid besök
rv politiker'. under övrig tid är
det sällan man ser dem. I{är har
.jag hittat iger.r en del bilder på

politiker som besökt regementet
under senare år. Endast ett låtal

är idag kvar

i

de politiska

korridorerna.
Eilert Gezelius

Roine Carlsson i mitten var.fii'svarsntinisler en tid.

Nlotleraterno,s UIf Adelsson besökte P
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en hel del år sedon.

Bengl LI/esrcrbcrg fitlkport ist.

Åke Selberg riksdagsman.
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Gunnar Brodin, även han Iandshövding i Norrbotten.

Kreativa julkort
De flesta av oss kommer säkert ihåg den
"boom" av julkort som damp ner i slutet av
december varje år. Kompanier skickade till
varandra, plutoner och avdelningar likaså.
Under Bengt Custavssons ÖB-tid gick det ut
en högkartersorder om att detta skulle upphöra
varvid flödet minskade högst avsevärt. Här har
jag samlat ihop en blandning av hur det kunde
se ut för några år sedan,
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