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"Nya" fordon till foreningen P 5
Bärgningsbil
Brockway
-Stor

-Maffig
-Körduglig
-Behöver fixas

Artilleritraktor
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Vi möter åter en ny

sommar
med öppet hus i föreningens lokaler. Liksom de två tidigare
somrarna har vi genom Bodens
kommun och Fo 63 fatt tillgång
till guider som gör att vi kan
hålla öppet dagligen från 06- l3
och i nio veckor framåt.
Vår fordonssamling ökar sakta
och de senaste tillskotten är en
MTLB och en BMP l
I skuggan av Försvarsmaktens
omstrukturerins brottas vi som

BESÖK VILL VI HA
MEN INTE AV
NEDANSTÅNNON SLAG!
Den 19 juni visste NSD
berätta att vår forening haft inbrott under helgen. Den typen

av besök undanbeder vi oss
och skulle det mot förmodan
upprepas kommer vederbörande att bli forvånade...!!

Föreningslokal hade
tiuvbesök

öreningens ordforande
har ordet

vanligt med lokalfrågans losning.
Under våren har en utredning
påborjats som syftar till att belysa möjligheterna att gruppera
ett nytt garnisonsmuseum på A
8 område. Utredningen är ett alternativ till tidigare utford Trångforsutredning.
Hur våra åtaganden mot det nya
regementet I l9 blir i sommar är
ej ännu klart. V hoppas från foreningen att vi kommer att delta
vid Pansarbatalj onens besökshelg

v 38 och planerar lor att genom-

fora en körning genom staden
under lördagen.

Med forhoppning om en fin
sommar och att så många medlemmar som möjligt besöker öreningen.
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Ordförande

Simkunnig stridsvagn!
Lbm ntinns vcil

inle
,simöwtingarna
med S vagnen i
Aldersjön. Del
log sin lid alt
göra dryga 30
lon simhmnig,
men visst.flöt den

BODEN

Natten till söndagenvar det
inbrott i föreningen PSs lokaler vid Thåiigforsbron.

Tjuvarna fick med sig en
dator. ett kassaskrin med
en mindre summa kontatanter och diverse föreningsprylar som till exem-

pel tröjor med tryck.

Värdet av det stulna beräknas

till

11 000

kronor.

Någon enstaka
gång hande det
atl bcilgen lackte
och det hlet,
nedåtgående

riktning!
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Glöm

Inte!
Betala in din
rnedlernsavgift i tid.
kostar
porto.
onödigt
Medlemsavgiften är

Påmi nnelseutskick

oforändrade 30:-/år.
Rannsaka ditt samvete,
tillhör du "slirarna" som
behöver fl era påminnelser.
Sätt in medlemsavgiften på

postgiro
148397-3
Betalningsmottagare
Föreningen P 5.

PS. Värva gärrranya
rnedlenunar! Ju fler vi
blir desto starkare blir vi
gentemot den ovissa
frarntiden!

knappast någon som
märka hur frrsvaret
förändrats inom mycket kort tid. Politikerna har fastställt, att vi inte
inom överskådlig tid riskerar att utsättas lor krigshandlingar i vår
närhet. Detta har ffitt till foljd att armön halverats och samma sak
händer med personalen. Förband har lagts ned över hela riket och
även Bodens Garnison har drabbats. Kvar i Boden blir ett storregemente varunder de övriga forbandsenheterna blir bataljoner. Det
nya och enda regementets namn blir NORRBOTTENS REGEMENTE I 19. Därmed kanske många tycker att vi är tillbaka till
ruta ett och ett återtåg till tiden fore I juli 1975 når I 19 och P 5
slogs samman till I lglP 5 for att bli MekB 19 1994 och nu sex år
senare ar vi alltså tillbaka till I 19. Att beteckningen I l9 valts tror
jag hänger samman med en mer än hundraårig benämning på Norrbottens Regemente. Det var 1892 forbandet omstrukturerades och
blev regemente med just den kortbeteckningen. Sedan vet vi att trots
två namnändringar under resans gång har det hetat I I t hos de flesta
i gröna klader och bland allmänheten. Jag kommer ihåg en episod
från 1995 när 1ag ringde taxi för att beställa en bil till kasernvakten
MekB l9 -Vad for nåt hörde jag växeltelefonisten fråga. -Till MekB
19 upprepade jag. -Och var är MekB 19? Jag borjade bli smått irriterad så jag svarade -Mitt mot lasarettet...gamla I 19 och fick till
svar. -Nog vet jag vart I l9 är, varfor sa du inte det på en gång?
Hur det skall bli med alla traditioner från de forband som försvinnervet ingen just nu. Men en sakvet vi med såkerhet, att oavsett vad som sker med namnbyten och forändringar, så skall styrelsen iFöreningen P 5 fortsatta precis som vanligt. Nämligen med att
bevara pansarhistoriken i vårt län. Mycket arbete är nedlagt på detta
och mer arbete kvarstår. Den styrka som finns i föreningen bådar
gott for framtiden.
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Längväga besökare
hördes från baksätet. -Rundekorning kallade de det i Norge,
vad säger ni har?
Det var med stort intresse
de lotsades runt i våra lokaler och

James Gebhardt blev mäkta im-

ponerad över att

vi

hade en

Studebaker bandvagn. Men även

våra övriga fordon rönte stor
uppskattning. Det de var mest
imponerade över var att så
många fortfarande itjänst ägnade
sig åt vår forening. I USA var det

[i (]ebhardt

och Bill Yarrow i ivrigt samspråk med Anders
MOller ,sont guidade runl i våra lokaler
Jane,s

uteslutande pensionerade f-öre
detta militärer som förestod den
museala biten. När vi i slutet landade vid den nyinförskaflade

Under vintern hade vi två
verkligt långväga besökare till
vårt pansarmuseeum. Det var

förre majoren i US Army
James F Gebhardt och likaså

förre majoren Bill Yarrow.
Bägge idag militär analytiker
med Afrika som specialitet ftir
Logicon. James Gebhardt är fr
oss svenskar även bekant som
medfrirfattare till Lars Gyllenhaals bok "Slaget om Nord-

kalotten".
Besöket var kort och intensivt. De anlände med tåg till Boden C tidigt på morgonen och
efter te och macka bar det iväg
till våra lokaler vid Trångfors där
Anders Moller tog emot som
värd och guide. Både Gebhardt
och Yarrow hade ett tidigare forflutet som militärer i Europa.

Gebhardt hade efter soldat-

i Metnamn bestämt sig
for att satsa vidare på en militar
karriär
tjånsten

-Orsaken var tämligen klar,
jag satsade på utbildning for att
slippa åka tillbaka till Metnamn

Hcir sker ingäende studier av den anterikanska bctrgpingsbilen
Broch.uay av Gebhardt som blev inrponerad över aft yi hade en
.sadqn

i vara

cigot:

fler gångeq beråttade James. Efter en tid blev han stationerad i
dåvarande Väst-Tyskland dar
han till slut blev befälhavare på

en stridsvagnsbataljon. Bill
Yarrow hade inte tjänstgjort i
Vetnamn, men väl ivårt grannland Norge där han bland annat
varit lärare for norska ofiicerare.
Bill kom ihåg lite av norskan och
när vi passerade "kanonrundan"

bärgningsbilen Brockway lovade

Gebhardt att han via kanaler i
USA skulle ordna fram manualer. Besöket var givande i båda
riktningarna. Bägge var väl insatta i stridsvagnsterminologin
och kände tillflertalet av de fordon vi har. När de fick se uppställningen av de många Stridsvagn S for skrotning kom de på
(Forts nci.sla .sida)

terade

till Boden C for fortsatt

till Luleå där Gebhardt bland
annat skulle träff sin medforfattare Gyllenhaal for gissar vi, nya
skrivprojekt. Att det gick undan
i svängarna for Jim och Bill kan
man ana, för mindre ån två dygn
senare fick jag ett tack-mailfrån
Leavenworth, Kansas USA, då
resa

var de redantillbaka på hemmaplan.

Hcir har vi sall Gehhardt i arbele med all överscilta den ryska be,sökslexl vi hode i var gci.stbok. l)el cir hctra en av hans ,sy.st,sel,scitlningar,
crlt över,scilla r7,.sk lilleralur till l:ngel.ska. Bill Yan'ow cir inbegripen
i tli,sku.s:;ion metl Möller:

att någon sådan inte fanns

Vår foreningen har breddat
ordentligt på besökssidan I vår
fullskrivna gåstbok har vi besökare från alla möjliga håll i världen. Ryssland, USA, Kanada,
Schweiz, Tyskland, England och
Norge bara for att nämna några
Kort efter Jim och Bills besök

på

motsvarande museum i USA
Gebhardt frågade Möller vad
sorn skulle göras av vagnarna
och Möller svarade på basta
skolengelska.

-Needles and pins och fick

ett gott skratt tillbaka
Efter rundturen kom vi åter

till fbreningslokalen där
Gebhardt som den ryske översättaren han är fick äran att snabbt

översätta texten i vår gästbok
fiån ett ryskt besök Samtidigt
flck de var sin kopp svenskt
kaffe, där Bill Yarrow snabbt
konstaterade. att nu hade han

ått

coffein for hela det här året.
Amerikanarna har som bekant ett
tämligen "vattenstarkt" kaffe om

uttrycket tillåts av en riktig norrlänning. Gebhardt överlämnade
också en del krag- och gradbeteckningar från pansarförbanden i USA och naturligtvis två dedicerade böcker han
varit med och skrivit som avhandlar andra världskriget. När
besöket var över på föreningen
overflyttade vi oss till garageområdet dar Möller fortsatte och

arlilleritraktor från 20-lalel med dubbla tennhtlenrotorer blet,
etl intressant ctbjekt. Ncir Gebhardt upptcickte att den var lillverkad
av Bofors lyckle han att vi skulle kontakta dessa och höra hur stort
inlresse de hade av traktorn.
L'år

visade Stridsfordon 90 systemet
och en kort förevisning av stridsvagn 122. När eftermiddagen var
till ända blev de på nytt transpor-

fanns på plats 20 elever från en
kockskola i Frankrike, men det
är en helt annan historia!

Bli medlem du också!
Medlemsavgift 30:-/år
Betalas enklast in på postgiro 1483 97 -3

Känns grabbarna igen?
-En tid då vegetationen frodades

Sergeant Åhl metl årets Fanjunkaren Lundberg Ove rfu r i r S öde rcl, i st .fö U - At,,sevcirt nre r .frocli g var
look 1973, har i qnsik- cit,en han nted tegeta- de looken, eller vad det kapte nen Mar I i n.ss'on,
tion från ,samma år.
nlt var som vcixte?
han hade kmnal lanaul.
tel.

Fryhnan li ka Ake Carlsson hade ock- Lennart Hiller ntinns
Artundsson visq pv6t på, vcilansad som sina kolle- så kunnat låna till jag inte någonsin ulan
ger
bronts på överlcippen.
Söderqvist ot,anför
vcilan,sat och snyggt!
Re.jcila borst kunde cit,en

Lö.j tnanten

Koplenen Lar.ssort ville Kapten B.jörck hade god "Honta" Höglund cir 1973 års hrnnaste .fjun
inle varascintre cin and- vcixth"afl påsin.skylande som Hi ller. Svår att hittar vi pafuri:' frnnuull.
miruns ulan hevcixl lcipp. Med hpp syns del rrugot.
ra, rtlan lcit grci.sel gro överlcipP.

Det här var en ka- singarna". För resten är
valkad pä 27 år gamla det här en modesak och
hårbeklädnader. Vissa av får den sitta kvar följer
oss blir aldrig for gamla man modet vart 7'.e är.
för att raka bort "mur- Det är mer än man kan

säga om alla skagglösa.

Visste ni för resten att
har man mustasch håller
man bra koll på vinterkylan. Isar den igen är

det minst l7 grader, om
inte är det varmare! Eftersom vi har vinter 314
av året, så fär den sitta
där den växt ut en gång!

Livaktig forenitrg
Föreningen P 5 är i allra höggrad
sta
livaktig Det finns lorstås
en vald styrelse, som träffas runt

l5

gånger årligen

lor att dryfta

väsentligheter och ibland kallprat.
Protokoll fbrs vid varje tillftille och

en rad viktiga frågor är uppe på
dagordningen Styrelsen är jämnt
ördelad åldersmässigt med ett par
-50f, Gunnar Johnsson är örstås
ännu mer * och så ett antal ivriga
juniorer kring 3O-strecket, som
min skäl behöver hållas tillbaka i
selen annars hade Trångforsområdet haft halva ryska armöns
stridsvagnsbestånd Ordforande
Åke Ntrynan har inte latt allaganger
att dra ibromsen och lorsöka hålla
ordning så viloljer de stadgar som

Ake N)tman lcingst till vcinster har varit ordforande sedan föremnpen
,gtortqcle 1991 Något senore har Patrik Borgström volts in i stttrelsen

uppgJorts

Någon gång träffas även styrelsen på ett mer informellt sätt,
där det lorvisso finns en dagordning men där viktigaste punkten
är att inmundiga något låmpligt.
Md ett antal tillftillen blir det lite
utflykter i tankesf;iren lång tillbaka
i tiden. Vår ordlorande brukar understundom dra sig till minnes ett
antal episoder när det gick tungt
och var örmingar värda namnet. En
del bevingade uttryck har vi hört
både vid styrelsemöten och från
annat håll. Bland annat när Åke
Nyman på en stor tillställning blev
bordsgranne med en omskolad in-

Potrik Borgström, Mikael Svartz och Anders MOller på bortre sidan ov
hordet, med sidan mot kameran ser vi Jonas Larsson vår kassör.

fanterist till pansarolficer. Denne
lade ut texten om taktik, teknik
mm mm Till slut töranledde sig
ordforande att tatillorda med öljande bevingade ord.

-Hör du du, ont du kunde
I i ka ntyckel punsars tridsorn.jag
Itcrr glömt, ,skulle &r varit vdrld.cma:;lare! Del cir sodona forg,s

la

rl<n ko m nrc nla te r .t o nt

erlra knttltla i li/lt:ctrtttt,

ger

li te

ln ntig!

L'id ar.smötet sq
Pa re
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lMan

m l acle,s

hotol o./icin

ett 30-ta l. Pii.lör.rta bank clc .som./ätt re,so lcingst.
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Märkliga stridsfordon
Serien " märkliga stridsfordon"
som började i Ren-Nytt för en
tid sedan har rönt stor
uppskattning. Många av de

bilder och typer som visats har
aldrig tidigare publicerats i
Sverige, vilket gör ämnet ännu
roligare att "bottna" i. Här

kommer ett antal nya
"hybrider" med förklarade
text och data.

PANSRAD HALVABANDARE
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Det här fordonet togs fram
av Hanomagl94O och fanns i
seriuetillverkning från och med
1940. Den kom att ingå i
Tj eckoslovakiens väpnade
styrkor dock finns inga noteringar om fordonet användes i
strid eller inte. Vikten var
betydande eller för att vara
exakt 8500 kg. Med besättning

och trupp kunde rnan förflytta
totalt 12 personer i rimligt snödjup. Dess totala längd var 5,8 m,
bredd 2,1m och höjden 1,75 m.
Dess beväpning var en st kulspruta med kalibern 7,62. Den
var pansarskyddad mot gevärskalibrig eld. Motoreffekten var
120 hkr och maxhastighet pä 52
km/tim på väg. Den klarade ett

vadningsdjup på cirka 1 meter.
Konstruktionens särdrag:
Motorn var placerad i skrovets
främre del, chef och förare satt
mitten och truppen fick plats i
bakre delen. Motorn var en
fyrtaktsdiesel och kraftöverföringen var mekanisk.

i

DAIMLER BENZ TERRANGDRAGBIL.
Den här togs fram av
Daimler Benz redan 1933 och
fanns i serietillverkning från
och med 1934. Den ingick i
Tysklands väpnade styrkor och
användes i stor omfattnine

under andra världskriget.
Fordonets vikt var 14.700
kg med två mans besättning plus
nio soldater i transportutrymmet.
Den var 7,35 m läng,2,5 m bred
och 2,77 m hög. Motoreffekten

på den 12 cylindriga dieseln var
185 hkr vilket gav en toppfart på
väg av 50 km/tim.

Konstruktionens
särdrag: Motorn satt i främre
(Forts tttistu

.sida)

delen medan det i den öppna
karossen fanns tre rader med
säten. Det första for besättningen och de två andra för
passagerarna. Den var helt i

KETTBN.KRAD NK

avsaknad av beväpning och var ej
bepansrad. Motorn var som
nämnts 12 cylinders diesel,

kopplingen två-skivig torrfriktionslamell. Växellådan var

fyrväxlad. Banden är grova
med gummiskoning , fordonet
har torisionsfjädring med
stödrullar som ligger i sicksack.

101

(Forts ntista sida)

Rysk stridsvagnsutveckling
T-64 gjordes i flera versioner. Det fanns
T-64 B mcd en D-1 kanon pä 125 mm. T64 A var utrustad med lasersikte. Vidare
tiven en T-64 version som benämndes BM
rned ny typ av pansarskydd.
T-72 blev en populär konstruktion använd
under många år och tillverkad i flera olika
versioner. T-724 fick ett antal
förbättringar på den tekniska sidan. T72Ml kallades i USA för Dolly Parton för
sitt bulliga frontpansar. T-728 hade en
förbättrad laddni nesmekanism. T -7 2142

Ryska variationer
från T-64 till T-80

-/

var en utveckling av Ml och kallades i
USA för Super Dolly Parton. T'72S fick
kraftigare motor och bättre stötdämpning.
Var också i rnångt och mYcket en
exportvagn
T-72M var en uppdaleracJT-728 vagn där
främst pansarskyddet förbättrats.
T-80 den verkliga slitvargen i öst. Den har
likt de andra ryska vagnarna fått

förbättringar och förändringar efterhand' I
T-80 hade man tagit bra lösningar från T64 och T-72 och förbättrat dem ytterligare.

T-808 var en grund T-80 men med
vapensystemet från T'648. T-80U var en
T-80B men med starkare GTD-12507
turbinmotor. T-80UD fick en nY
motorkonstruktion och nytt aktivt Pansar.
T-84 var en Ukrainabyggd version av T- 80UD'

T-84

T-90 Den nya generationen med chassie
från den driftssäkra T-72 och T-80 U lilla
torn ?

MAUS Världens största stridsvagn

Världens hitintills största stridsvagn som byggts. Den
togs fram av tyskarna i slutskedet av kriget och hann
bara tillverkas i tre exemplar. Vagnen användes aldrig i
strid.
Vikt 180 ton. Besättning 6 man. Längd 10 m, bredd
3,JI m och höjd 3,7 m. Beväpningen bestod av en 128
mm kanon samt en75 mm kanon och 2 st7.92 mm
kulsprutor. Pansarskyddet i karossfront var hela 2,0 m
och i tornfront 2,1meter. Motoreffekt 1750 hästar som
gav vagnen en toppfart pä 25 km/tim på landsväg.
Konstruktionens särdrag: Generell konstruktion med
motorn placerad på stridsvagnens axel mellan styr och
stridsdel. De drivande hjulen är placerade baktill.
Förutom att vagnen hade mekanisk tornsvängning så
fanns det även en elektrisk sådan. Pansarskyddet var av
svetsad valsad plåt med 1,0 m tjocklek i sidor och som
mest dryga 2 m i tornet. Motorn var en modifiera
flygplansmotor med elmekanisk kraftöverföring.
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Sommarens fotog äta

När togs bilderna, i vilket sammanhang,
vem rir med?
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Bcisto lösningen erhåller.fc;reningens
T-shirt nted gult tr.yck på svart botten
-vacl annars?

