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Nyförvärv till föreningen SAV ml43 och Tgb 903 I
Fordonsträff 16-1 8 juli i Boden
Stridsv agn ny IJDES-XX -20 försök på S0-taIet
912:an i toppskick
Allt laddat for MekB 19:s 375 års jubileum
Föreningen P 5 har 5-årsjubileum
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Föreningen har tillftilligtvis avvfi t uppsägningshotet mot Tran gforsområdet. Undertecknad har
anfört en arbetsgruPP som inom
Garnisonens MAl-Planering har
utrett den militära museiverksamheten i Boden. Resultatet har
blivit att vi fått en tidsfrist i och
med att uppsägningen till 1999-

l2-31 återtogs.
Den förändring som kan komma
att bli resultatet ftir ftireningen är.

att om vi i framtiden Permanent

hamnar på Trångforsområdet, så
kommer det att bli tillsammans
med Garnisonsmuseum och övti ga förbands föreningar'.

Under sommarenharvi nu iordningsställt lokalerna inför sommarens öppethållning. Nuhar vi
lyckats attkommain i gamlatYgstationen Vi kommer likt övriga
kommunens turistmål att hålla
öppet dagligen fi'ån 7 jturi till 8
augusti. Guider tillhandahålls genom kommunens försorg'
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övrigt framgår somlnarpro-

tidningen.
Vår förening har stabiliserat sig
laing 3 5 0 betalande medlenrmar.
Jag tror att det är ungcfiir dit vi
gamrnet

på annan plats i

kan nå.

Fordonsparken ökat kontinuerIigt och på annalr Plats återfinns
beskrivningalöver någo1 som införskaffats.
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GLOM
INTE!
Bctala in din ntcdlernsavgift i

tid. Pårninnclseutskick l<ostar
onödigt porto.
Medlemsavgiften är 30 :-per
pcrson och år.
Bclala in på postgiro
148397-3
OtlS! Angc ditt tidigare
nrcdlernsnurnmer på
inbelalningskortet. Det finns
på ditt medlcrnskort eller på
tidningens adressetikett. Det
för'enklar bokföringen av
medlernmar höcst avsevärt!

Föreningen P 5 l<an nu lägga fem verl<sanrnra år bakonr sig.
Egentligen började allt till regementets dag I 992 när vi lånade ihop
stridsfordon över i stort sett hela riket för att fira I'} 5:s 35 år i garnisonen och regementets dag. Det föll så väl ut och verksamheten
växte i sådan takt att vi ansåg oss tvingade att bilda en förening med
vald och fungerande styrelse. Det skedde 1994 efter ett intrcssemöte på P 5;s garageplan och sedan dess har Föreningen ökat från
lorsta cirka 50 medlemmama till runt 350 som årligen betalar in sina
medlemsavgifter. Dessa fern år har inneburit mycket jobb på ideell
basis, inte minst för skruvagruppen sorn lyckats trolla rned knäna
och hålla vissa fordon på rull. Det är rnånga skitiga nagelband dcssa
grabbar dragit på sig under årens lopp med sena kvällar. hela nätter.
delar av sernestern och massor av fritid for att kunna gc oss anclra
glädjen att se fordoncn rulla. Många, vilket lramgår i den här ticrningen har varit behjälplig i anskaffandet av grejcr. allt från hcra
lnotorer till instruktionsböcker. bilder ocli unifonncr. Det l'lödet scr
vi gärna att det fortsätter, 1y förutom huvuduppgiftcn att skaffa ocb
reuovera stridsl'ordon så sker en kontinuerlig uppbyggnad av "hringrnaterielen" i form av rnärken, unifonner. litteratur'. bilder. dokurnentation mm rrrm. Denna "kringmateriel" är lika viktig att bcvara
som arv till eftervärlden. Med rätta brukar vi kalla oss 1ör'unika. Vi
bygger upp vår verksamhet på att vagnar skall vara i originalskick
och de skall kunna anvärdas till visningar och parader. vi vill inte ha
ett stationärt museum där man kan göra det enkclt för sig och bara
ställa upp tomma skal. Alla fordon skall vara i kördugligt skick oclr
den policyn gör att vissa av våra "mekaniker" får jobba hårt rnellan
varven. Du som ännu inte gjort ett besök i våra lokaler.. kan jag
varmt rekommen dera att du passar på under somrlaren. Föreningen
håller öppet dagtid med hjälp av kunniga guider som kan ber'ätta orn
de olika fordonen. Ni är hjärtligt välkomna på ett studiebesök uncrer
juli och augusti månad. vi är lätta att hitta igen. Kör väg 356 rnellan
Boden och Älvsbyn. Just innan Trångforsbron på höger hancl liggcr
gamla tygstationsområdet, Kör över järnvägen och ta första vänstet vi huserar i byggnaden omedelbart till vänster innantör stakctet.

IF örrterm

il,rmgelns JP,ernnrte årsnnör[e

Föreningen P 5 har nu kunnat lagt fem verksamma år bakom
har nått full
sig. Det io- .n ghng(lgg2) startade som en id6
tåft sedan 1994 när fiireningens fiirsta styrelse bildades. Det
härvarvårt femte årsmöte och som tidigare hötl vi till i MekB
En del
19:s skolhus dit ett trettiotal medlemmar kommit'
Pajala. Men
långväga ifrån, exempelvis Lennart wanhatalo från
sammanhang'
så ar nan också en riktig fantast i dessa
årsmötesforhandlingama. Det hiir
var for honom en hemlighet så lite
snopenblev hantrots allt när ordlorande Åke Nyman kallade uPP

Några stora omfattande frågor behandlades inte På årsmötet'
De av valberedningen namngivna
representanterna till styrelsearbete

honom på podiet. Lennart var
välfortjänt den lilla minnestrallrik
han erhöll med inskriptionen"För

valdes utan prut och nY dar blev
Patrik Borgström som ersatte avgående Tony Söderström. Patrik
har tillhört den innersta cirkeln

arbete till foreningens bästa" med
plaketten monterad i mitten. Det

sedan starten och alltid funnits

tiga bandvagnsklassikern, bandvagn modell48 som han låtit deponerat till foreningen. Dessutom

hade varit nere i solParadiset en
tid anstalld formellt av Krauss fa-

brukar han till Parader anlända
med den värdefulla HD:n han re-

briken for att visa LeoPardens
fordelar. Han drog några intressanta paralleller i hur det var att
jobba med grekeq en sak var sä-

är

noverat.
Eft er årsmötesfo rhandlingar-

ienn art

lL/an

hatal o b lev b elön ad

me

d

ur ri några medlemmar som håller på att scitta sig till ro inför årsmÖtet'
som "river" sitt hår
Ldngst framiill vanster ser tti kassören Jonas Larsson
inför

sen orrutimnde Lennart Wanhatalo

blev premierad med en egen
minnestallrik omedelbart efter

år,vnötel.

drag hur det var att arbeta i Grekland för att intressera dessa att
köpa in Leopard-vagnen. Jonas

ju Lennarts fortjänst till att vi
har förfoganderätt över den rik-

Diiravvar
det högst naturligt att han nu invaldes till styrelsen. Den i ingres-

med i allasammanhang.

Ordforande i Föreningen P 5 sedatt
starten 1994 har varit Åke Nvmatt
som lcigger PaPPeren r(itt inför

rc)kenskaPerna.

lite
inombords och i samband med
detta holl Jonas Larsson ett före-

navar det dags att inmundiga
-Ha,

ker, det var inte som att vara
hemma.
(Forts nrista sida)

Anders Möllervar den andre foredragshållaren. Han var
som bekant stipendiat på en USA
resa där han i Washington bevistade en storvapenmässa. Med ett
flertal bilder fick vi en bra information i det han upplevt som något av sitt livs resa. Md de flesta
årsmöten vi genomfort harvi haft
ett temanummer på information.
De som varit ute och gjort något
intressant har ffitt berätta detta
vidare till medlemmarna, eller
också har vi haft ett antal intressanta videos att visa. Därfor ser
vi från styrelsens sida fram emot
större medlemsanslutning till nästkommande år. Det här är inget
årsmöte itraditionell stilutan en
umgängesform i vår forening.

l\tlt,qlde sl.yrelsenedlennnen Patrik Borgström nted hela sin.[anilj. Lc)ngst
h1ger hustrtrn Palricia och mitt enellan deras gentensamma dotter

till

Ärsmötesforhandlingam a är tärn-

ochforbrödring. Setill att anmdl er

ligen fort genomgångna och sedan

nästa år, ni behöver inte ångra er!

blir det obegriinsad tid till umgiinge

Text/Foto Eilert Gezelius

Det finns en liten "tofs" i oss alla!
Gtrnnar Johnsso[ en av foreningen P 5:s styrelseledamöter
använder alltid loljande hälsnings-

fras när han träffar undertecknad
-Hej på dej tofs! Han är förstås

han har när "tofsbakgrunden"
kommerpåtal.
Nu i dagarna har jag hittat
en tillmed viss "tofsbakgrund"
bakom sis och därmed kan rub-

välmedveten om min bakgrund
utifrån I 1 9:s genuina rötter. En
annan har ju varit med så länge i
den här branschen att man tilläts
använda beftil stoaletterna innan
"snedstrecket" kom till 1975.
Gunnar är sprungen ur P 5.s rötter innan han hamnade som pilot
på dåvarande helikopterskolan.
Närjag en gång frågade Gunnar
når han lämnade det militära (ag
menade forstås som pensionär)
kom det bli>rtsnabbt, -den 1 april
1969. -Nä-nä sa jag, jag har ju
åkt helikopter med dig flera gånger

sedan dess

i våra samövningar

forsökte jag. -Du hör vad jag säger 7969lämnadejag det militlir4
därefter har det bara handlat om
någon halvcivil verksamhet, sva-

rade Gunnar med som vanligt
åir sammaglimt

glimten i ögat. Det

efter sig. Nu kommer han att br''ta
ihop och sättafrukostägget i strupen och jag min ärketofs har ffitt
rl n de rs Mö

IIe

r b e traktar

b

et,i se t

.för

sin "tofs-vcirdigltet" ned Iite
tillkndppt min i ansiktet.

riken stämma, -det finns en liten
tofs i oss alla. Anders Möller vår
vice ordlorande iForeningenP 5
har ute på södra skjutftiltet fätt en
helt egen inånteriskans uppkallad

en liten hållhaka på Möller. Jag
tänker inte tala om vilken Moller
skansen är uppkallad efter. Det
här är från och med nu "TofsMöllers" egen skans, eller hur?
Och du Gunnar, jag har då ingen
skans uppkallad efter mig.
Eilert Gezelius

För två år sedan anordnade vi i l-öreningen

P 5 en

fordonsträff

clärvibjuditinnorskamotsvarighetenHMK.Vihölltillute
viclsvartsjönpåskjutfättetochhadedenstoraturenattdet

var uppehåU.t':ia... Det blev en si så där anslutning' intresset
i
hade varit stort från början med många intresserade
bara
anmälningslistan, men när sedan dagen D korn anlände
göras
fiirsöket
en handfull norska fordon. Hur som helst skall
om i år igen.

I

den nolska medlems-

tidningen har man gått utmed infbrmation rörande vål sommartr'äft. Där har man skrivit i inbiuclan "Dette er "Mekka" for Panserentusiaster! Ha dette i bakhoclet når du Planlegger ferien!
Vi håller naturligtvis med' visst

har Boden blivit ett Mekka för
pansarentusiaster och detta tack
vare Föreningen P 5.

Den som är intresserad av
detalier i programmet och har det
allomvarande Internet kan söka
intbrmation På de adresser som

tinns i slutet av artikeln i övrigt

kan du läsa huvuddragen i Programmet i det här nutnlet av P 5
bladet. Vi skall naturligtvis försöka fä till en så Pass intressant
fordonsträff att det blir tradition
att arrangera en sådan här i Boden. Kanske inte varie år men
förhoppningsvis räcker kraften
till att återupprepa sig vartamat
år. Det är' ju så rned i sttlrt sett
alla arrangemang, det är en kärna
på några personer som iobbar
häcken av sig ftjr att få allt att
fungera.

Internetadresser för info:
lenna rt.wanhatalo@telia.com

eller p.borgstrom@telia.com

Fordonsträff 16 18 juli 1999
Programi
att dertaga i Norrbottens
Föreningen p 5 inbiuder alla intresserade av militärfordon
prova ditt fordon i terrängen pä
största militärfbrdonsträff. Träffa likasinnade,
sanktnarker'
skiutfiiltsområdet. Terrängen runt Boden består av sandhedar'
skogsmarker mm.

Prelirninärt Program
Fredag den1617 Deltagarna anländer. Träffen invigs kI20.00
fria aktiviteter. Därefter
Lördag dentl rlKlockan 10.00 rally 25km, terrängköming eller
middag, prisutdelning och marknad'

00
agafira e gen florP I ägnad'
Bodens camPing.

250:- per fordonlfötate'
Kostnad: Föranmälningsavgift 100:-/fordon. Träffavgift
passagerare (vuxna) 150:Föranmälningrurrgift"näurlf.ån vid ankomsten' Kostnad
genom insättandet av 100:- på postgiro 14
barn 50:-. Anmalaln skall ske senast 990630

passagerare'
83 97 -3 med namn och adress på ft)rare och
Larsson tel092l-48 00 02. Anders
Kontaktmän patrik Borgström ,ier092r-522 67 .Jonas
84'
Möller tel0921-48 01 30. Lennart wanhatalo tel 0978-109

Chrftbesök
I maj mzinad gcnomlördc nyc brigadchcl'cn vid
MckB 19, iivcrstc Pcr Lodin ctt bcsiik vid
Fiircningcn P 5. Att bcsiikct blev iimscsidigt
givandc tror jag nog bådc iivcrstc Lodin och vi
i liircningcn kan skriva undcr på.
Inlbrntationsträfl-cn gcnonrör'dc vi cn söndagskväll då chcfen Mcl<B:s ahnanacka är fullspil<ad. Undcr drygt 90 rninr-rto' fick Pcr l,odin cn
inlbnnatiori och prcsentation av lörcningcns historik och på r,ilkcl sätt vi drivcr arbelct vidarc, I
slort se11 hcla styrclscn fanns santlad för att kunna
gc sin syn onr olika sakcr. Irftcr den tcorctisl<a gcnorngångcn blcv dct dags för cn rundtur i dc olika
lol<alcrna och chclcn blcv inforntcrad onr dc olika
lbrdoncns historik. Dcls när dc var i tjäns1 på P 5.
rncn ävcn pä vill<a oulgrundliga vägar cn dcl fordon kontnril på plats.
Dct här blcv sont jag ornnärnndc i ingrcsscn
givandc lör'bäggc parter oclr Lrtrnynnadc i ctt bra
sanrarbctsavlal ntcllan lörcningcn och rnvndislte-

CheJbn AttckB 19, öruste Pu LOtlin ldngst titl ytinstu, i
ntillen fi)reningcns vicc ord.föranclc Antlcrs A,töllcr oc,lt
ll.'f i ka e I Sv u r : y urs'
r i ds fo rd on s ku n n u n tl a ti r o d i s kt I u h c I t !
|

.s I

r

ten MekB 19. Vi kommer s.lälvfallct att s1älla upp
vid brigadens visningar rncd vä'historiska vagnpark. Vårt lnLlseunt är smått unikt i att de1 på inga
sät1 är s1a1isk1 ulan cn fuJJt lungerandc rutllandc
nruscunr nrcd dc stridsfordon soln liurnit i r,årt

sar yi Pcr Loclin vid ctt puguande rapohickt. Oh.lcktet

llrir
Itur

plgutt

str

nrplti

n

1to n:;

Ie

liinge nu utt tlet hörjut "vtiru c),klar hland

norra rnilitär'ontrådc. Det har s.jälvfallct kostat
nrånga tirnmar lritid fol dcn dtrktiga "skruvargtuppcn" som definitivt inte har några syssclsä11ningsprobleni på sin lritid. Dct har väl snararc börlat
tcndcra bli på så sätt att vi snart ntåste "kvotcra"
tidcn för vissa. så att de kan idka et1 sociall liv
vidsidan om arbclct och l'öreningen.
Text: Eilert Gezelius, foto Patrik Borgström

Vi deltog vid SM i Fältskytte
Vid invigningcn av SM i lältskytlc den 24 april
dcltog förcningcn nrcd bland annal Ikv 103. lkv
9l och Raplgb 915. lnvigningcn skcddc på rncdborgarplalscn där ctt par hundra skyttar från hela
landet var santladc. Norrbottcns hcrnvärnskår spcI

adc sanr I ingsrn r-rsik. Invi gni

n

gstal ade gj orde I ands-

hövdingcn Kari Marklund och konrmunalråde1
Christian Lindgrcn. Sorn gräddc på moscl gcnomfördc dcssutorn "Grand old ntan" Martin Ijung en
bcjublad s1å upp show.
Text o foto Anders Möller

En

bildf'ån

en vcilbest)kt invigning av SfuI i fciltskt'tta t999

Hägglunds industrier 100 är

Inför lirandct av Hägglunds industriers 100 års jubileum 7 till
tt maj lick Föreningen P 5 en inbiudan att dclta mcd Ikv 91'
.n*ä,cnavHägglundsmångaproduktertilllörsvarsmaktcn.
I samband mcd att ändå Ikv:n skulle dittransportcras så

gcnomlördes ävon cn transport av cn annan Hägglundsprodukt'
iii-lig.tt cn BGBV 82. Den vagncn skänktcs undcr lördagcn
till Hägglunds från försvars maktcn'

kortegen och rned Amlens Musikkår Nonland i täten och Armdns trumkår i ktin sarnt Hägglundsproclukter cläremellan- Det
blev helt klart en hziftig upplevelse att åka genom Ö-vik. Hur
n-rånga tusen stlnt stod längs vägen är svårt att såiga, men det var

otroligt rnycket tblk. Väl

uPP-

ställda på hamnområdet skedde
nu en visning f(jr bes(ikarna tlv
all sköns Hägglundsftlrdon och

produkter. allt fiån m(ihler,
elverk. skidor. r'älsbussar till
tunga stridsfbrdon. Under kviillen blev vi ur fiirsvarsnrakten
b.iudna på en bit rnat mecl gällande tillbel-r(jr. IJnder l(irdag clen

tl/5 var det 0ppet hus På Hägglunds där fi'anrfi)r allt anställda
och fiire detta ar-rställda med an-

Vid ankornsten till O-r'ik
clcn 7/5 startadcs lörbcrcclclscrna

lör cD gcnlcnsaln korlcgc
I I äg-rrl

av

und sti I I'n'crkadc fotdorl gc-

nonr cctttrala Ö-vik och ncd till
harnnotnrädct. 1 7.05 slartadcs
()t'cr.sttt bilttan' f'tl uv Hiig,glttntls
p u r ct tl n tr n n er, Sl r i cl's/rtt'clo tt 90

niigon t' i ctarc
presenlaliott. Bildcn i nriltcn. Phv
302 oc'h Stridn'agtt 74 lir likcl
vcil krincla N ecler,sl a b ilclen, okrint
hahöt'er

kn appa,st

kanske aa att Htiggltrncl's iiven
t iII v c

rka

t

Ia

n tlsv u g"; h u'ss a

ri

ttt ii n

!"

höriga kunde vandra runl På i
stort sctl hcla labrikctl. [)css-

ntom var dct cn rnatcriclutslällning där vår förcning dcltog. I)ircl<t cftcr avslutad dag
lasladcs lkv:n lör vidarc lransporl dc cirl<a 40 milcn uPP till
Bodcn. Ett stort lack till IIägglunds VchiclcAB. MckB 19 sanrt
alla andra inblandadc i dctta jubilcum.
TextAnders Möller
Foto Patrik Borgström

a

bild?

I)clta lbtografi på 1vå pansarsoldatcr har återl'unnits av Ralf Näsvall i BBK:s sarnlingar av bildcr'. Ickc
hclt otroligt är'att dc l<an ha varil aktiva i lrandboll eftersom P 5 hadc c1t duktigt la_e i handboll undcr'
sltrlct av 50-talc1. Den sonr vct något eller känner igen grabbarna. var vänlig och kontakta Eilert Gczcliu.s,
Föraningcn l' 5, lJox 9105, 961 l9 lloclen eller ring 0921-686 i6. Till dcn sonr lörst knäckcr gå1an
konrmcr vi att skicka ett finl pris ntcd pansaranknl'tnrng.

-En bild

till vi inte vet något om!

yltcrligarc cn bild dar vi vill lrahjälp
arv dctckliven allmänheten, Att det inte är ctt
rihtigt stridslbrdon scr ävcr-r cn "lofs" sorn jag.
Mcn är dct någon som har någon idö on när det
to-es cllcr vcnr dc1 är sonr poscrar bredvid
"bygget". -Var det bär gängse stridsvagnsmål ftirr
i r,ärlden och vad sköt rnan rned för vapen mot
nrålct. l)ct sct ut att vara ctt och annat träff i sida
om man kollat noga:
Svartill Eilcrl Gezelius. FörcningenP 5, Box 9105
961 19 Bodcn. ellerpertelefon 09211686 56. Det
går även att faxa trLL0921159019, Hör av er även
här skall vi belöna er med något tjusigt pris. Skulle
det nu vara så att du själv har någon intressant
bild du vill andra skall få se. Skicka den till
ovanstående adress så skall vi göra "en lysning"
till all vår kunnisa läsekrets.
I lär l<ornrnct

9

Operation städning

gT
trF ?q

;j

Operation städning i Föreningens P 5:s lokaler genomfördes på pingstafton i år. Detta för
att i god tid innan sommarsäsongen inleds med dagligt öPPethållande ha lokalerna i fräscht
skick. Ett antal medlemmar ur
föreningen fanns på Plats och i
stort sett hela styrelsen stod iv-

l:år ord/örande Ake N),nran gar nted
kt,aslen, inte /'ör atl stiicla borl
,\tyrsl,tt, men t,cil all .vkit pä g,olvet
riga framför städledaren Anders

Möller för' att få upPgifter.

som Krister Bengtsson brukar
säga -Allt va bättre förr! Att vi
hal bevis för detta var när .Tanne
I Iolmbcrg frägade Anders Möller
om det fanns något prål och
Möller stod som ett levande
kryss svagt mumlande: -PråI, är
det nån slags rnotorolja. Ha- haha tyckte vi tre "gamlingar" dagens beftil är så unga att de inte
ens vet vad prål är. det som var
ett rnås1c förr för att soPa ctt
dammigt golv. För alla andra
juniorer är det bäst att gc en varudeklaralion. Prål var cn blandning rnellan sågspån ocb ol.ia som
ströddes ttt över golvet innan
man börjadc sopa, detta fornämliga ärnnc gjordc att darnmct
bands sarnman rned skitcn i övrigt ocbscdan var det bara att lä1a
l<r astcn gå. I)cn cndc av.itrniorcrna sonr visslc vad Prål är var
Patrik Borgslrötn, tncn sä är han
också invaggad i det här yrl<ct På
trosskornpanict där vi åtminstone
hade prål 1986 innan jag hanrnade på info.
Det var en noggrann genom-

ETrtr:'gq

,:./t

il-g\'

städning som giordes. förenings-

lokalens golv bonades. skluvarhallen darrrnstigs och väggarna
tvättades. En grupp gick lirs På
alla stridsfordon tlch spolade
dessa skinande rena innan de
skulle ställas upp för solnmarens
(

F or t.t n ci.s

I

a .s icla )

Drm Luntlslröttr metl dolter ser

till olt

t,äggunta skurqs En hclt na;dvtintlig
opcrultot1.

Jan

Holmberg, Åke Nyn-ran och underleclarad fick det kvalifioerade
uppdraget att ta hand ont sttlra

I'rallen

i

gamla tygstations-

byggnaden. Uppgiften löd. soPa
rent! ingen lätt r'rppgift skulle det
visa sig och lite grann kände vi
oss soln flygvapnets hangarsopare när vi tog oss an verket.
F(irdelen rned slika.l ätteytor ooh
tre rnan i bredd med var sina sopar av storformat gtir att man
hinnel dra en och annan skröna
om hur det var fijn. Vi tre "gamlingar" (Möllers egna ord) uPPtäckte innan vi var i rnål Precis

En lttnchpatts i det hr)rliga pingstvtidrel. Ett 3}-tol meclletnntar hade hörsqrnmal
kattetsei till årets kombinerade sttid och gritldag t'id .förcningcns lokuler på
G am

I

a tygst at

i

ons omr ådet.

10

visning. Den medlem som åkt
längst för att förstärka städpatrullen var Lennart Wanhatalo
som kört ned ända från Pajala lor
att få äran att "gå med kvasten"!
Belöningen lor städfolket blev en
grillafton niir lokalerna var i ordnat skick. Det passet pågick fram

F<jr en

tid sedan korn jag tiver

vi idag kallar Garnla
tygstation vid Trångfbrsbron. Då
när fbtot togs var det här ett blomstrande industriornråde rned alla för
fijrsvarsrnakten fungerande delar.
ett foto river det

till

småtimmarna, men från det
hade i varl fall underlecknad liimnat "time out" på grund av andra arbetsuppgifter. Det här har
blivit en vårlig tradition och ett
måste. Uppmaningen högst upp
på fcirstasidan av texten vill vi
låta bli allrenarådande för våra

har några år på nackcn kan bevisas
av att de fLrllväxta bjrirkar som idag
finns på området inte ens val planterade på den här tiden. Vidare upp-

täcker den observante att inte ens
Joklanoklisvägen var framd ragen på

Idag har verkstädema tystr-rat så när
som på föreningen P 5:s egen lilla

nuvarande plats. Fotograf'en har
befunnit sig på älvssidan av

verkstad där skruvargruppen har
fullt sjå att by'ta tätningar och annat för att hålla fordonen igång.

Paglaberget mot Vittj ärv till och j ag
vågar nästan ta gift på att han stått
i tomet på Bodens forsta hoppbacke
som var vänd just mot älven. Med
tanke på de få byggnaderna som
syns i Trångfors och den gamla

Vid tygstation fön så bodde
hantverkarna i de flervåningshus du
ser på bild mot älvssidan. De hade
egen matsal ech var i stort ett rnini-

samhälle

för sig självt. Att bilden

järnvägsbrons utseende samt hur lite
vegetation det är inne på tygstation-

l1

medlemmar som frekventerar lokalen, "Städa efter er" så blir det

nägot lindrigare för nästa vårpatrull som skall städa upp lokalerna.

Text/Foto Eilert Gezelius

sområdet så är-jag benägerr att datill onrkrirrg I 9l 0-tal. Errligt uppgifter.jag erhållit fanns det
som mest 400 bofasta på Tygstation.
Ned mot älven syns idag rester av
de kol on i lotter hyresgästerna hade.
Err del byggrrader har försvunnit
under årens lopp och andra lrar kommit till, bland annat den lokal där vi
tera fotot

i

föreningen idag huserar, strax
bortom stora byggnaden soln var
hjärtat i tygstation. Hela ornrådet
ger en air av brukssamlräl le och
synd vore onr det här blev skattat åt
forgängelsen.

Eilert Gezelius

off road eller pä siilan 0111 kömin$!

Vad ger mer frihet här i livet än
att vrida På ratten och lämna

allfartsvägama och köra
off-roacl som
det poPulärt
kallas. (Det
skulle i så
fall vara
att dra

{;'

.

iämet

';,

'"4'-

rned en

MCoch
Passera 200,220,
250 eller ännu fler

"knutar") Vän av ordningen
säger nu. -så fort fål man ju
inte köra! -.lo-då. det bcrol bara på
var. tja...ett flYgftiit
l<anske vad
vctiag?
Här är
några
bilder när
en WillYs JeeP
fär bel<änna ftirg.
Bakom ratten
Gezelius.-'den
äldre forstås.
:,-'

t2

Ett synnerligcn intrcssant
urklipp kom undcr mina iigon

fiir cn tidscdan. Dct var
datcrat ll2 l95tl och historicn
handlar om 40 militära MC
ryttarc som kört från (]iitchorg till Bodcn undcr lcdning
av liijtnant Bcrndt Hassclrot
på P 5. Sfi här lydcr tcxtcn i
sammandrag. MC lantast liis
och njut dct här giirs intc var.ic
dag.

Ishalka och slängkarusell
blir våil det stående samtalsämnet
nirgra dagar fi'zrn'rt)ver pir markor
och kafdema i Boden. Den unifirrmerade delen av stadc:ns knuttar. 40 rnilitära motorcl,klister
kom närnligen på torsdagskr,ällen hern till I I9 fiån en lång och
strapatsrik motorcykelmarsch

fl'ån G(iteborg

till

Boden.

I

västkustrnonopolen hämtades
nyacyklar, sorn färdiginkörda
skulle sättas in i den kommande
stormaniivem i Norrbotten.
Halkigl hade det varit ftir de
40. i synnerhet fiån början. Strålande sol och behaglig vänne var

det nere i GOteborg. lnen också
ett besvärligt fore. som bara blev
ännu värre längre tiam. Sista
delen av resan blev bättre. med
kallare väder o<;h kärvare väglag.
Endast en egentlig kullkörning
fijrekom under den långa flirden,
som gick övel Strängnäs, Söderharm och Urneå som civernattningsplatser. I Västerbotten gick
en värnpliktig ornkull. Han skadades inte svårt, men togs i alla
fall ur transporten och sattes på
tåg för vidare befbrdran hern till
Boden. Motorcykeln f-rck åka
med den trossbil som fölide kontingenten.

Ledare 1ör kontingenten var

Befiil vid färden har varit

löjtnant Berndt Hasselrot från P
5 i Boden. ett känt tävlingsess
rned många internationella tävlingarbakom sig. Bland annathar
han varit rned orn tre internationella sexdagars på motorcykel.
-Färden har gått bra. omtalar löjtnant Hasselrot. med undantag for kullkörningen i trakten av Urneå. Pojkarna har skött

fcjrutorn lö.itnant Hasselrot. lö.i tnanten Martinsson S 3. överfurir Eskil Fors I 19, ijverfurir Ingvar Asp I 19 och furir Leman S
3. Som rnekaniker har medföljt
mekanikel Engbelg från I 19:s
motorverkstad.

sig prima under den långa ftirden.
Vägmätaren på löjtnant Hasselrots egen cykel visade på en tillryggalagd sträcka av 153 mil.
Det är ingen dålig prestation att
i forband köra 40 motorcyklar

det l-rär redovisade. Sök igenorn
dina pärmar, slcrivbordslådor och
garderober. Det kan finnas rnycket

Göteborg-Boden

i

vinterföre.
Övernattningarna har skett på militiira ftirband. I Striingniis giistade
man gamla P 3 som nu åter blivit t
10, i Söderhamn på flygflottiljen
och i Umeå

vuI20
13

värdar.

- -psr-

Du som är garnrnal P 5:are och
kanske har lil<nande urklipp som

som bl ivit bortglörnt. Inorn Förenirrgen P 5 är vi mycket intresserade
avatt ta del av allt material som rör
ftjrbandets historia. lnget är oväsent-

ligt! Ring eller skicka till

red-

aktionen ftir P 5 bladet. Adress och

tel-nummer hittar du på sidan 3.
Tack på forhand.

Eilert Gezelius

så stod det på några negativ jag hittade som ftirre skolhuschefen

per Åberg fotograferat. Eftersom det här tydligen var bilder
med nästa n 20 hr på nacken blev jag nyfiken på vad det var för
tiven var avbildat något
"Stridsvagn ny'

sett
Mikael Svartz,

jag skyndsamt rådfråga
uvartekniker inom tr'öreningen P 5. Han visste genast besked, så försök aldrig ens lura
hOnom med en bult från en stridsvagn. Jag är säker på att han
känner igen vart den suttit och på vilken vagn, allt mellan åren

jag inte ens

1937

till

dags dato.

UDES-XX-20
Det val beteckningen På det

vid
en
var
Det
linda.
198O-talets

Pelle Åberg fotatnågon gang

för'söksrigg pä25 ton med dubbel midj atyming enligl b andvagns konceptet och med en 12 cm
kanon från Bofors forsedd med
krafti g mynningsbroms. Proven
med körriggen visade att den
strategi ska och takti ska rörligheten ökades kraftigt jämfört med

t4

ett bandstyrt fordon.
UDES-XX-20var den enda
hårdvara som togs fram under
dessa studier'. Pappcrsarbelct var
desto mer ornfattande Det arbetades med huvuddata och
kostnadsuppgifter för inte mindre iin 44 svenska och26 r"rtländska koncept med vikter från 8-

25 ton. Bakom dessa 70 olika koncept låg mycket
stor arbetsinsats fi'ån specialister vid FMV och
I]OA. En insats som knappast var mödan värd, de

vinterförsök som giordes med körriggen UDES-

elfarenhetel' som dlogs val att rned tidiga beslut

xx-20.

styra in koncepten på vissa vägar redan i ett lidigt
skede. Vi ftljer här Pelle Äbergs bilder från de

Text: Eilert Gezelius
Foto: Per Åberg
Källa: Boken Pansartrupperna
1942-r992

l5

S

TORMARTILLE RIVAGN ml 43

Föreningen får eller skaffar'
sig med jämna nellanlum nYtillskott i sin vagnpark. Under vintem fick vi genom kontaktermed
Curt Johansson ta över den vagn
sorn tidigale ägts av stiftelsen
I{ilding Anderssons samlingar.
Eft erlev ande till Hilding Anders-

son gav sitt medgivande att
kamratföreningen Norrlandsartillerister skulle få överlämna
vagnen till Föreningen P 5 ftir att
ingå i deras samlingar. Ett klav
är att vi vid visningal skall säkerställa att deras fars namn Hilding Andersson och kunskaPer
om hans museigärning skall
fi'amhållas. Ett annat villkor var
ocksä att vi som vagnen tidigare
förvarats har den inomhus. Det
här är ett fint tillskott i vår
fordonssamling och vi riktar från
styrelsens sida ett stort tack till

Hilding Anderssous barn,

Sten

Bredberg i Norrlandsartilleri sternas kamratförening och till majoren Curt Joltansson. som varit
oss behjalpliga i kontakterna. Vi
skall vårda vagnen väl och HildingAnderssons minne och se till

möjligl fir kunskap om hans museigiirning.
Stormartillerivagn modell
43 tillverkades av ScaniaVabis i

att så manga som

sammanlagt 36 excrnPlar. Konstruktionen baserades På samrna
cl'rassie sorn stridsvagn rni41.
Pjäsen var Lrrsprungligen en 7.5
cm kanon men blev efterhand
Lrtbltt till en 10.5 cm. Vagnen tilldelades forst artilleriet (A 9) men

överfördes senare

till

Text/Foto Eilert Gezelius

DATA:

12.400 kg
5050 mm
2140 mm

Vikt
Längd
Bredd

2290mm
4man
43 km/tim

Höjd
Besättning

Maxfart

10,5 cm kanon ml44
ScaniaVabis 1664l13

Beväpning

Motor

140 hkr

r6

Pansar-

truppema.

PANSARVARNSPJAS TERRANGB IL 903

Vårt andra nyförvärv under
vinterhalvåret iir Pvpjtgbil 903 1.
Den försågs på sin tid rned Pvpjäsen 1110 eller "huggpipan"
som den också kallades. Den här
finns nu placerad som kördugligl
museiefbrdon. Den som varit
behjälplig i att få lös den här
9031:an från Södermanland har
varit Ingvar Eriksson, tidigare på
MekB 19 nu tjänstgörande på
UH-reg. Enligt de uppgifter vi
erhållit skal I det idagbar a f-rnnas

maximalt 4l fbrdon kvar i riket,
så det var lite i grevens tid att vi
flck en till föreningen. Pvpjtgbil
9031 var byggd av Volvo och
med grundstomme sprunget ur
tenängbil 903 eller "valpen" pol.ängd
Bredd
Höjd
Frigångshöjd
Totalvikt
Maxlast

Uppfräschad 9l2za
Den ltgbil 972vt haft ett tag
har under vintern fått en riktig
ansiktslyftning med uppfräschning av lack och övrigt. Det
här var en klassiker på sin tid och
krävde sin man bakom spakarna
då växellådan är osynkad. För en
ovan personbilsförare svår att
handskas med då man skall
dubbeltrampa och ge rnellangas
då växlarna läggs in.

t7

1

pulärt kallad. Motorn var en B
18 A motor pä 65 hkr där man
tillät två passagerare förutom
fiiraren.
Text/Foto Eilert Gezelius
440 cm
170 cm
150 cm

28,5 cm

2200 kg
630 kg

,,KONJIINqSru@f,R"
.).)

iutrcssant stridsvagn sorn lillvcrkadcs av I Icnschcl 1 94ll lranl
.l'i
ger I I.
ti I I 1 944 Iraclc o I tlcicll bctcckni ng'l'ung slriclsvagn'l'-VI B
'l\'sklands
slyrkor och anr'ändcs i strid ttlldcr attdra
l)cn ingick i
'l'igcl nrcd
viirlclskligct. fJascu i konstruktioncn var [l'ån 'l'-VI I I
nrodillcrad l<arossl'ornr. I slridsutrymmcl fanns det plals för tre
F-n

lrcsättningsrnedletntnat och i slyrdclcn två. Dcn val bcväpnad n-red
cn 88 rnrn kanon och cn kulsprula rned kalibcrn7.92 rnm. Den hadc
tclcshopsikte. tnonttktrlärt med fem gångers förstoring. ventilator
och ctt system för genomblåsning av kanonpipan efter skott. Motorn var en Maybachmotor på 700 hästkrafler placerad i bakvagnen'
En hardanväxel förband motorpaketet rned transmissionen i framändan. Medelmarktrycket v ar 1,23 kg/kvadratcentimeter.

Datn:
Vikt 68 ton. Mått 10,41 m i lringd, 3,62 cm i bredd och 3,1 m i höjd.
Bescittning 5 personer. Bevapning kanon kaliber 88 mm med

I

medft;rd ammtmition i vagnen 84 granater. Ovrig bevcipning var
I Ksp 7,92 mm medfard ammunition i vagnen 4850 skott. I
ri)kgranatkastare på 70 mm. Pansarslgtddi.front 150 mm, i tornJront
185 ntm. Motore.ffekt 700 hastkra.fter som gqv \)agnen en
maxhastigher på 38 km/tin. Vagnens rcickvidd på landsvdg 12 mil'

18

Ett stort tack!
Från Föreningens sida vill vi rikta ett stort tack till
nedanstående personer som skåinkt vtirdefulla saker
till vår forening. Det har varit allt från tygmärken,

gradbeteckningar, dekaler, skyltar, fotografier,
kornpletta uniformer. telehjälmar till litteratur. Vi
hoppas förstås att fler skall leta igenom sina
skrivbordslådor. garderober, garage och hyllor och
ur-rdersöka om det finns fler gejer sorr borde kunna
förgylla Föreningen P 5:s museum vid gamla
tygstation.
Nu under semestertider rekommenderar vi ett
besök i våra lokaler. Det är'öppet varje dag rned
speciclla guider som kan lotsa dig runt. Platsen är
G amla Tyg stati on vi d Trangforsbron. (Vägb eskriv-

ning, krir väg 356 från Boden rnot Älvsbyn, på
höger sida innan Trånfolsbron ser du Garnla
tygstation, vi håller till i frirsta lokalen till vänster
just efter grindinfarten. Välkomna ! )

Donatorer under åren 1994-1999
Lennart Hiller
Gunnar Johnsson
Gunnar Björklund Ted Strömbäck
Bengt Johansson Daniel Holmlund
Hans Olsson
Henrik Eriksson
Hans Johansson Sven-Äke Lundström
Lars Gyllenhaal Bo Holmgren
Leif Berglund
Karl Axel Stridh
Lars-Äke

Wikström

Eilert Gezelius
Roger

Söderberg

Kurt Lindström
Lennart

Allan

Wanhatalo

Bäcklund

Stig Säfström
Göran Hasselgren

Bokforrådet I I9lP5
Bokfiirrådet MekB 19
Bokforrådet Fo 63
Bokfiirrådet I 20lF o 6I

Krister Bengtsson Pansarmusöet Axvall
Lars Börjestrand Kit Nilsson
Ätel igen. ett stort tack till ovanstående fi'ån
Föreningten P 5. Ni får gärna och fler därtill rota

Självklart får ni uppträda anonymt om ni så vill!
Adressen iir Föreningen P 5, Box 9105, 961 19
Boden

lile mer i era grejer och skicka till Föreningen.

I9

Bildbevis.oo
llfterhand dyker det

uPP

bilder på olika skeenden i P 5:s

historia. En del har visat sig
omöjliga att publisera till och
nred i en medlemstidning som
P 5 bladet. Här hommer dock
ett urval bilder där ett antal
befäl pa P 5 för si så där nagra
:ir sedan figurerade i olika
s:rm manhan g. llildtexterna
har inget s:rmband med
hiindelserna utan är ren fiction
friin den lilla redaktionens
sida.

Pti netlrc hilden har P5:s
ba dptt i ku r i nt' u tla r ot B)ts ke
budhtts Aret tir 1979, ulltsir
/ör'20 r1r setlun rtch för an
del liku rttirrtgu kilrtn.

Hrir hor en hel lrio honrna! Ji'anr/i;r
lin,scn c/ier cn bcfålstcivling i 'l'ånte
clcir l-ars Lundsten lcing'st

J'ick Jör,storko

till

-Vod cir det htir.fi;r hild :;ont "cfi;ft7"
trpp och ttent cir det sttnt lig,g.er och
ll),ter i tilh,ot'on'? Dan /idgon vill vi
ho besvarad intill nii'stct ttuntntcr at)
[' 5 bladct.

vtitt'sler

"'l'eknikerlagct"

ntecl

Saari i mitten och Roll Sehlherg

-Ett bilclba,i,s på all " Hottto" Högluttd
"
r i kt ig "'l'd|i ti d n'\ t

pt'o kt i,scr

a

I

Lillu hilden ltingst till vdttster' PerErik Clusluttsr^on viker fi'am sitt
,[t;rsta blatl i korritiren. Idag,linrts
han vicl högkvurterel i Slockholnr.
Westerhntl .fångud i ett
terrringbil n[igonstans. Av bilclen alt

Kjcll

clöma vcrkur hun vara i vad
infanteri stcr hnt kcu' s ciga
"F

20

äl tkont ati ll st an d ".

Till höger so' t,i vår Jöt'enings
onlförunde under el! sty'elsemöle.
Ntir Palrik och grahhurnu vill åka
rikct runl och hLimto stridsfbrtlon
.rdecr rtrdförunclc'
,se oc'lt ingenting

-.lug vill ittganting

höro !

Skrrll nrun tolku ansikt,\ttllry;L'kal pA
ttttttrt.l',\rtncltlt, i,sl kutt nt utt,stigu
löljunlc. -'1.1'c'ker tri inta iuiq druc'kit
trog trrctl ,\.ii)i'utlatt. ga ttri,g riktigt
'l

\

ktr/la'

,Slot'(t hild(ti till ltttgLr' lkt,q,'r
,\'itt|crhcrg .scr krtrtct'rtIr'trtrd ut 1tLr

rrJtltgt.lit'n l-rrrgutt ur vud Slcf itrt
,\'rtrlslröm iir. Drt)tttntar ltun t'cdun
Itiit' ottt llugglunds'

( )vt,

r.stal öi

I

nunl

K- I I

i O-l:ik

llcrgh

Sergeant Clem es Vinqviust

2l

Sergeant Arne Jons'son

1955 gjordes en markundersökning for
ett blivande stridsvagnsförband i Boden
Ett par intressanta
dokument har kommit i dagern vad
gäller utbyggande av
Södra skjutfältet och
Tåme. Den jag här
referar till nedtecknades i november

H E DEN
_-.=:

1955 med avsändare
från Sveriges Geo-

logiska Undersökningsinstitut i Stock-

n
1

,1

holm. Det här arbetet
genomfördes två år

innanP5sattesupp'
så tydligt är att något
var i görningen vad
gäller att kontrollera
fiirutsättningarna för
lämplig terräng avsedd för stridsvagnskörning. Det är en
rapport på de mark-

&\
\ 1\
I.
I

la^l -

|Trn
Lt I tl

undersökningar som
giordes och jag åter-

ger den i sin helhet
som ett intressant
historiskt dokument.
Till Kungli gct Forfifikutions'
.förvaltningen.

Med anledning av Eder
sklivelse den24oktober 1955 far
jag härmed avgiva följande utlåtande angående markbeskaffenheten inonr två angivna ornr'åden.
Dels vid I-Iedens by invid Boden,

dels vid Tårne i Byske socken.
l-ill grund för utlåtandet ligger
betr'äffande Heden de iakttagelser som gjorts på ort och ställe
under den av mig ledda rekognoscering för. Sveriges geologiska undersöknings snart f;irdigställda jordartskartor i skalan
l:200 000 över Norrbotten. Vi-

öerg
J tsottsqrus
I e6lt !s6n4l

l-_-

dare har jag gått igenom fotobilder över bägge områdena, varigenom en god översikt erhålles
som komplettering till markreko gnosceringen. Slutligen har jag
konfererat med kapten S.W Colliander i armestaben angående
ftiltens planerade anviindning och

Grovmo

-l fin-o

denna resct sig Rödbergcts och
Slurnpbergets morän- och bergshöjder. De torra. fasta sand- och
grusomr'ådena omgivas i svackan
I'Iedavan- S I adatj ärn- Storm yr-

tjärn- Brotjärn- Flarnptjärn-

därvid tagit del av de mark-

'frångforsen av delvis odladc,
delvis skogbevuxna ftilt av finkorniga jordattcr, mo oclt lera.

undersökningar som tidigare

Rörande dessa är dct särskilt bc-

verkställts.
1. Ifeden. Det karakteris-

tydelselullt. at1 grovtno i allrniinhet bildar läst mark. mcdan finmo
och den lertyp. som alhnänt förekornmer i Bodentrakten, lättlera. iiro svåra tj al skj utnings- och
flytjordar. Dessa kunna icke i

tiska för Hedenomrädet från
trakten av Råbäck och Kalasjötorpet upp till Hedens by är en
vidsträckt isälvsavlagring av
mäktig sand samt grus. Över

(Forts nastu sida)

större utsträckning bära stridsvagnar under den kritiska dälI ossningstiden april-j uni. Utsattes nämligen rnark av den
beskaffenheten för tryck och
skakningar i det vattenövermättade tillstånd den befinner sig
i vid närnna tid, förlorar den
snabbt sin hållfasthet praktiskt
taget helt och övergår i en halvflytande välling. Markytar-r kan
mycket väl tänkas se rätt tom och
stabil ut och kan också bära en
enskild tung stridsvagn vid en
enstaka körning, men blir det
upprepade köming i sarrma spår
är man en oframkomlig lervälI

ing. De

tj äl

lossningssvårighetema

bero på vatteninlagring under
tjälningen. minskas besvären genorn god dränering. -Utom vid
tjällossningen kan markbärigheten givetvis nedsättas under
långvariga regnperioder. Under
ett normalt år torde dock sommaren från och rned juli mänad,
hösten saml givetvis icke vintern
erbjuda större svårigheter i någorlunda dränerat läge.
Isälvssand och isälvsgrus
bildar en jämn, torr och fast nästan blockfri markyta med praktiskt taget obegränsad bärighet.
Moränen är i allmänhet ojämnare och mera blockig, men obegränsat bär'kraftig. Grovrno har
i ej alltför sanka lägen god bärighet. En ungef?irlig bild av de

sidor om landsvägen mot nordväst fram till Hedens by. Mindre
områden av salnma beskaffenhet
finns sydöst om Brodärn. Koryisheder-r omges av en bård huvudsakligen av finmo, flackt belägen

och

till större delen skogbe-

vlrxen. Denna bård är på grund
av sitt något fuktiga läge och
svårigheterna att åstadkomma
bättre dränering av ovan anfiirda

skäl avgjort olämpligt för
stridsvagnskörning. Då dessa
ytterområden, enligt vad som
upplysts, ej avsetts att i nämnviird omfattning tas i anspråk ftir
körningar, har deras olämpliga
beskaffenhet dock ej ansetts
innebära någon rnela väsentlig
nackdel. De vidsträckta öppna
ftilten söder om landsvägen mellan Hedens by och bron vid I 19
("Nona ftiltet") består till största
delen av finmo med ovan anforda
nackdelar. Ten'ängen är emellertid här bättre belägen med hänsyn till dräneringsmöj ligheterna.
I Iedenområdets läge är ur övriga

synpunkter synnerligen gynnsamt fcir det avsedda ärdamålet

och något väsentligt bättre område torde ej kunna påträffas
inom rimligt avstånd (ett par mil)
från Boden, såvitt jag har mig
bekant enligt de geologiska undersökningarna i trakten. Om
nedan anftirda punkter beaktas
torde dock även "Norra fältet"

olika jordarternas utbredning
inom det föreslagna området vid

kunna användas med de angivna

Heden frarngår av bifogad kartskiss. upprättad med ledning av

slagna åtgärdema vidtages.
a) under tjällossningstiden

den utförda geologiska rekognosceringen. Området söder om
landsvägen Hedens by-Rödberget har den av isälvsavlagringar och morän uppbyggda
Kortisheden som käma. Denna
består sålunda av en under alla
ftrhållanden fast och b?irig mark,
sorn vidare sträcker sig på båda

april. maj ochjuni skall all kör-

begränsningatna, om de före-

ning rned stridsvagnar eller eljest
tyngre fordon inom fi nmoområdena

vara helt avlyst. Enligt vad som

upplysts, låter detta sig väl förenas med nu gällande utbildningsprogram.
b) dränering av'Norra fliltet" skall väl underhållas och
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delvis uppbyggas gcnom för'djupning och kornplettering av
befintliga öppna diken. Goda
avrinningsmöj Iighetcr torde fi nnas mot norr till älven. Vid inköp eller expropriering torde de
rättsliga lorhällandena i sarnband
härmed beaktas. Befintlig täckdikning skall underhållas och
eventuellt kompletteras. Genom
omsorgsfull dränering minskas
besvziren genom tjällossning och
uppblötning över huvudtaget
avsevärt.
c) de stzk på finmoområdena
som mera regelbundet användas

för framkörning. vändning osv
rned stridsvagnar skola hårdgöras med stabil underbyggnad.
d) under sådana väderleks-

fOrhållanden. att stridsvagnaskörning innebär väl stora påfrestningar för finmomarl<erna.
bör rnöjligheter beaktas, a1t genom utbyte av övningsområden
mellan förbanden i Boden förlägga för marken rnindre påfrestande övningar till det nu behandlade området och stridsvagnskörning till de stabila sand- och
grusmarkerna mellan Rö dberget
och Kalasjötorpet (samt givetvis
Kortisheden).
2. Tåmeomradet. Halvön vid
Tåme bestär av två bergs- och
rnorän höjder, Fiskarviksberget
och Sandviksberget, delvis med
stora klapperstensfält sänt flackare teriing med morär, svallgrus
och sand samt grunda rryrar.
Markbliri gheten Zir så{urda mycket
god. Framkomligheten torde över
hul,ud taget begriinsas endast av
blockigheten samt möj ligen nagot
djupare myrparti.
Stockholm den l4 november 1955
Erik Fromm

ÖverlämnastillCP5för
kännedom
På uppdrag av MB
F Nordenstam

Fortifi kationsbefii lhava re

Markinköp i Tåme
I ett dokument fi'ån den I februari 1957 ger
konung Gustaf Adolf tillstånd fiir försvaret att inköpa rnarkområden fiir n-rilitär verksamhet. I do-

anordnande av skjutfält för'pansarbatalionen i Boden i anslutning till befintligt luftvär'nsskjutfiilt i
Tårne. Fortifi kationsfijrvaltningen hade. undel ftir-

kumentet skrivs firli ande:

behåll av Kungli-sla Mqj:ts godkännande med
ägalna till nedanstående i Byske socken belägna
fastighetel slutit årtta köpekontrakt orn ftirvärv av
mark fiir kronans räkning enligt fi)liande.

I

skrivelse av den 5 .iar-ruari 1957 har

ortifikati onsf(jrvaltn ingen gj ort fiamstäl ln ing om
fiirviirv av delar av åtta.f ordbruksfastigheter för
f

l)ag för avtal

Agare

Areal

Köpeskillning

r4t12 1956

Karl Holmgren
Gustav Ivar Holmgren

46

hektar
22hektar

Simon Sundqvist
Gustaf Sundqvist
Knut Bystedt
Ragnar Bystedt
Frans Paul Bystedt
Johan Sanfrid Bystedt

54,5 hektar
5,27 hektar
6,26 hektar
96,5 hektar
29,25 hektar
28,01 hektar

42.000213.600:50.000:12.700:13.000:104.500:32.500:30.600:-

Afl 1957
t4n2 1956
r3n2 1956
t4n2 1956
13/12 t9s6
t2n2 t9s6
t4/r21956

kontlakt och bernyndigar tortif ikations-

ter av detta brev tillställas finansdepartementet,
chefen fiir armön, försvarets civilförvaltning och

tilrvaltningen att tör bestridande av de rned förvärven fiirenade kostnader anlita törenämnda

riksräkenskapsverket.
Stockhohns slolt dcn

Kunglig Ma.i:t godkänner itiågavarande åtta

investeringsanslag Mssa markför'värv for annen till
ett belopp av trehundratusen klonor till förvärv av
mark i Tåme f(ir pansarbataljonen i Boden. Vilket
vederbör'ande till efterrättelse länder. Vissa i ärenclet ingivna handl ingar' återstäl las härj ämte.

I lcbruari l9-57

Gustaf Adolf

Avsklif-

Ovri ga investeringar
I juni 1957 upprättades en investeringsplan
fiir utbyggnaden av funktionerna i Boden. Den
skissade lösningen var indelad t två etapper där
etapp I omfattade ett kombinerat stridsva-Qns och
vaungarage på 1 900 kvadratmeter, drivtnedelsanläggning, vägar ooh körplaner. Etappen hade varit
planerad att igångsättas l-rösten 1956 rnen hade
f(irsenats ool-r ber'äknades inte vara avslutad förrän
1 oktober 1957.
Ir(ir etapp 2 hade det inte gått att bygga upp
pengamedel under 1956157 och fijr att undvika
reservationer hade den etappen uppdelats på två
budgetår, varvid 2.100.000:- var avsedda fiil 19571958 och ytterligare 1.200.000:- var avsedda för
1958-1959. Under 1957158 avsågs att bygga en
verkstad sorn beräknades till 1.000.000:- en tvätt
och smörfhall tör 350.000:-, en panncentral ftir
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300.000:- samt väg och avJoppsdragning [ör
320.000:-.
Under 1958-1 959 avsågs att bygga bland annal I ekti onssal sbyggnad oclt kall garagc. M en ätl tlt'l
var det inte klart huruvida förrådsställningen sku]le
bli på P 5:s område eller delvis förläggas utanlör
Bodenområdet. Vid sla'ivandets stund (1 7161957)
pågick markexpropriation i Boden där dorn väntades falla somnlaren 1957. Målct berörde flera
markägare som skulle avstå tnark till I' 5.
Förläggningsfrågan var löst genon att P 5 erhöll
en kasern inom I 19:s område för 200 man'
Förläggningen ansågs vara en av atmöns bättre' I
kasernen hade inretts bat-exp och två lektionssalar.
Dethade äventilldelats medel lor inredande av en
bataljonslektionsal.
Eilert Gezelius

Fanan skall alltid hållas högt!
När Kung ErikXIV var regent
gav han ut f?iljande erinran till
de som erhöll flänriks grad.
"Aldrig får du vika. Aldrig får
du giva anledning till att hären
blir modlös och tar till flykten.

Om det skulle hända att en
fiende avhugger din högra
hand, skall du gripa fanan med

din vänstra hand. Mister du
bägge händerna, skall du hålla

fanan med dina tänder. Om du
måste uppgiva striden, vilket
jag och gud ftirbjuder, skall du
veckla dig i fanan och sedan

dö!"
Som bekant håller vissa saker på att ske med vårt regementes
fana. Det talas om att regementets
nya fana skall i huvudsak seut som

tidigare med tillagget att P5:s standar och I 20:s fana skall läggas in
som traditionsfiilt. Det här har retat upp flera inom vår florening, som
ser en fara

i att regementet skall
offici-

sluta fore P5:s standar vid

ella ceremonier. -Först togs P5:s
marsch och tilldelades underhållsregementet, nu är standaret på väg

att bli något slags traditionsftilt i
miniformat heter det bland annat.
Från Föreningens sida har det pågått verksamhet att häva det olyckliga beslutet att tilldela UH-reg vår
ursprungliga marsch. Vlka krafter
som en gång dirigerade marschen
åt det hållet kan vi lämna därhan.
men faktum ärtrots allt, att MekB
l9 som hade traditionsansvar för
P 5 inte skötte sina kort väl i sammanhanget.

Nu håller samma sak på att
med
ske
standaret och motivet till
en ändring är inte särskilt under-

byggd Det

är

jobbigt att fä ihop

tre fanbiirare vid ceremonierna. det

blir enklare och mer praktiskt med

Så htir sug tlel ul nLir tlävorunde. kungen

tilldclude P 5 slundorct.för ft)rsto gungctt

till utt tlen blir kvur i sin riitlu skapnud dt'ett [itrtstiltnlrgslrs.
bara en. Måntro om någon studelyckligare skulle medlemmarna bli
går
på
rat hur det
till
andra lorband
om den ursprungliga marschen
dar det forekommerbåde 6 -7 och återbördas till sterbhuset där det
-8 olika fanor i fanvakten. Den här
hör hemma. Med dagens duktiga
utveckiingen att inte fora traditio- marschkompositöreq där marscher
nerna vidare och föra de riktiga
skrivits lor stridsfordon 90, avgåfanorna respektive standar år för ende Fo-beftilhavare, idrottsforenen traditionsbunden individ for- ingar mm mm bör det vara en enkastligt. Traditionsvård är ytterst kel match att komponera något eget
viktigt i vårbransch och ännu mer till Underhållsregementet. Man beviktiga blir de efter all klåfingrighet
höver inte rota i görnmorna och
med forband snedläggningar och plocka första bästa som man
omstruktureringar. Det är vår militycker är ledig. Detta olyckliga
tåra kulturhistoria vi handskas med
beslut år nu inte följas av ett anfor nårvarande. Det fir inte falla på nat. M kommer från foreningen P
foten for snabba enkla beslut utan
5:s sida folja detta ärende mycket
eftertanke. Föreningen vill inget noga.
annat än att MekB 19 fortsättninssvis for P 5:s standar och ännu
Text Eilert Gezelius
l/i

lilr

se
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-Taj mingen är perfekt...

även om det här var för 42 år sedan!

Armöchefen:
Ovre Norrland
försvaras till
det yttersta!

å7,

I modcrna tido'an'(1999) har
liirsvarsdcbattcn rungett i takt
mcd att alla hot om ncdläggningar vcntilcrats, spckulcrats

och framfiirts från bådc
politiskt och nrilitzirt håll. Dcn
20 .iuni 1957 gcnomftirdc
Arnröchcf'cn dcn liirsta inspck-

dct nyuppsatta fiirbandct P 5, som då bara vcrkat
i drvgt tvzl månadcr. I tidningsrclt'ratct kan m:rn bland annat
läsa fiil.iandc uttalandc lrån
gcncrzrlcn C.A. Ehrcnsvärd. Ett liirsvar mzistc liiras aktivt
och Norrbottcns fiirsvar skall
stiidias av stridskraltcr som
bådc kan anlalla och slå hårda
tioncn

zrv

slag, sadc armöchcl'cn gcncrzrl

Ehrcnsviird, när han tidigt på
onsdagsmorgoncn fiir tiirsta
gångcn tog cmot Kungliga
Norrbottcns Pansarbatal.jon i
Bodcn. Ett p:rnsarliirband iir
av stiirsta hctydclsc fiir ctt
d1'likt riirligt och aktivt liirsvar
stiitt pfi starka bct?istningar.
Fiirtrogcnhct mcd klimat och

Årrnct'hc.fan, gcnerul ('

,4 Eht'ensviinl ittspakterur

ställt på kascrngårdcn. Gcncralcn- sorn åtlöljdcs av sin adiutant

övcrslclöjlnant Yngvc Daltl. anländc i bil frän l-ulcä där lran
övctnaltal cllcr flygrcsan h'ån
Stockhohn. Scdan förbandct ar,lärnnals av övcrslclö.jtnant Karl
Ilcnlik Bcrgh 1og gcncralcn gcnast lill orda och höll ctt anlölandc där han nrcd sl<ärpa bctonadc bclydclscn av Norrbottcn
inorn rikslörsrrarcls rarn.'l'alct
lranrlördcs nrcd krali och i cn
pcrsonligt hållcn ton. I lans 1al
innchöll i övrigt föl.iandc: Statsrnaklcnras bcslut att. cnligt dc

pun:;urbutul.f oncn P 5

verkställcles mellan Torne och
Kalix rilr,'ar. Principen har länge
varit. irtt denna betl,delserfirlla
lanclsär'rda skall fi)rsvaras till clet

1'ttersta. Nold-Skanclinaviens
rimtåliga låige framtråidde ty dli gt
under det senaste kriget. Militara
operationer genomfiirdes tiitt
inpå viu'a griinser vid birde Torne
iilv och Narvik. Ir(irsvaret at,
(ivre Norrland unclellzittus av att
clc iinnu fätaliga viigarna och den

otia sr'årfi'arnkornl i ga terriin gen
begliinsar den st1,rka, soltt en
motstånclare kan siitta in. Ett fi;rsvar måste fiiras aktivt om clet
skall hålla. Virra striclskrafler

viidcrlcksfiirhållandcn iir av
stiirsta bctydclsc, fortsattc
gcncralcn i sitt anfiirandc till

rnil i tära nrvndi ghctcnras förslag.

är ctt
tutlryclt lör dcn vil<t sonr tillnråi-

nriiste kunna anf'zrlla och slii hiircla

truppcn.
I (ivrigt skriver tidningaura
fiiljlnde i sarr-ulandrag. De f1'ra
l'rarirrltlaggoruit uick i topp utt-

tcs Ör,rc Norrlarnds lörsvar.

Tillgången p:i pansarf(irband har blivit ett allt viktigare
villkor lirr fi'amgirng. Pil gruncl

der det rcgeurentsnrusiken fr'ål-r I

19 spelacle paradnrarsch när
alm6chet'en anlände till I l9 fi)r
att ta emot P 5 som stod upp-

säl1a upp cicnna batal.ion

l)cnna inställning har garnnral
hävd. I)c1 räckcr ntcd att pclia
på llodcns läs1ning. sonr bör'jadc
anläggas Iör 60 år scdan och på
dc orn lättandc trLrppkonccntrationcr och bcftistniugsarbctcn.
sonr undcr andra världskriscl
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slag.

Lr\/ cle liinga. srirskilt f(ir
ato mvapenbekiirnpni ng. sirrbara

fiirbinclelsenra fi'i'rn andra delar
av landet iir det en, stor betyclelse
(Frtrls nti.stu sitlu)

att erforderliga pansarförband
förrådsställs i Övte Norrland.

"vapenslagstänkandet" ffir dominera. Ifan uttalade i stället sin till-

För snabb mobilisering bör personalen vara bosatt här uppe.
Förtrogenhet med klimat och
väderleksförhållander-r är av stor
betydelse för pansarförbandens
cffehtivitct. Mycket bar således
talal för ett pansarförband till
Övrc Norrland. Balaljonen har
kunnat organiscras endast gcnom
att förändringar vidtagits pä andra håll inom organisationen. De
fördclar. som vunnits här uppe.
lrar köp1s till prisel av nackdelar
på andra håll.
I avslulningcn på sill anförandc. sonr fiamfördcs till truppen utan hjälp av högtalarc och
där varje nran hörde varjc stavcl sc över kaserngårdcn. bcrörde
anncchcfcn bctydelsen av atl inlc

fredsställelse över att förutsättningama lör en effektiv samverkan mellan i Norrbotten uppträdande armd- och flygstridskrafter kommer att forbättras då en
eskaderstab instundande oktober
komrner att forläggas till Luleå.
-Jag är säker på, sade generalen.
att Norrbottens pansarbataljons
personal genom hängiven insats
i del dagliga arbetet kommer att
mcdverka till att förstärkninger-r
av Övrc Norrlands ftirsval snabbt
skall bli en verklighet.
Efter sitt anfcirande. som
samlidigt kan anses vara en program förklaring rörande armiledningens syn på lörsvaret av
vär gräns i norr och öster, gjorde
armechefen en noggrann inspek-

tion av truppen. Han ägnade en
stund åt varje plnton och efter inspektionen förklarade han sig
mycket nöjd med truppens allmänna uppträdande och frimodighet. Ilan ftirklarade att dagens
inspektion inte gärna kan ge belägg för truppens utbildningsstandard cller sttidsduglighet. då
utbildningsåret just börja1. men
han uttalade sin förvissning om
ett gott resultat av pansarbatalj onens första utbil dnin gsår.
Vid högtidligheten spelade
militzirmusiken och sorn lärnplig
atlribut för den uppställda pansarbataljonen var ett anlal Ccnturionvagnar och andra lör pansarbatalj onen special lordon parkerade på kaserngä'den.

Eileft Gezelius
Källa: Tidningsldipp l'rån -57

uppstart for turister
På Annandag Pingst genomfiirdes uppstetrtetr f(ir irrets
turistsiisong i Boden. förer-ringen
P -5 deltog vid clå vid TLrristbyriins
sonrmarprerniiir dåir ett antal f(r-

rctag och fiireningar fiuurs ;:rii
;rlats f(rr att ge en liten inhlick i
vacl Buden har atterb.iucla fi)r'
sonln:rrensturister och även inneboencle. M1'cket var representerat, allt ifi'ån liventyrsbadet Norcl

Poolen

till

Western farm

i

BLrcldbl'n och så fiirstås Ir(jreningen P 5 som drog en lans inf(ir
sonrmar0ppet under.j uni..i uli och

augusti där vi kommer att ha
guider på plats. Vårt musettn-t
kornnter att \ ilrrl iipltct vitt'ie varclag nrellan 11.00 tilt 16.00 och
helgclagar mellan 12.00 till
16.(X). Du sour iinnu iute ujort ett

bcsiik r id liircningen pilssa [)il
luncler solnnlarerl. Vrigbeskrivnins: K(ir frår-r Boder-r mot Alvs-

byn, .just innan 'frångforsbron
hiiller du h0ger (jver.iärnvZigen,
efter iär'nviigs(ivergåugen är clet
f(irsta viigen till viinster. Det
kornmer att sitta skyltar både vid
Alvsbyvligclr och Jokkmokks-
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r,ägcn nrcd förc-ningcns logotypc
och pilar. I)u är hiiirtligt r'älkonr-

nrcnl Någon plånboksliåga biir
clct intc bli. lör'r,isningcn lir hclt
GRAI'IS!
Foto Patrik Borgström
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son (:at'l-Ut1o I lanno i Luleå har se tl till utt Föraningen P 5 futt la del uv. Den vi:sur en striclst,ogn 71
dtir dmrrarttle öt,errtn"iren Bartil BerkJbr,s ses liingst lill vtinster i tomel, ,sedan rir del Grönbcrg och Liihcrger Plr
/örorpluts ser vi Lennqrt tlliggroth,fi"ån Skalla/iaå, sedenwu könd sonr svansk isltoc'keltnrhlt oh under heleckningen
"KLIMPEN". Det tcrr en nlhet lör Föreningen P 5 rill t,i furft "Klimpen" Höggrutlh:;ont slritlsvugrts.förure . Årct'r,ur
1 960. W tackur medlenilnut (larl-Uno Hanno .för hans hidrug I ill föreningens Ltiklarkit,.
En hrirlig hild

