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Köp Föreningen P5 prylar!

Sortiment som finns att köpa med
Föreningen P5 logotyp:

Jacka
T-sl'rirt
Keps l,,lfltet!
Nyckelring
Pins
Vykort
Tygmärke

I förra numert prresenterade vi en lagbild på ett
gärrg fotbollslirare. En spelare hade vi inte hittat
igen namnet på, men det tog inte lång stund för-
rän en av r'åra läsare hörde av sig med rätt narrrn.
Persorren r.i saknacle heter Hnns Liud.

Tag kontakt med föreningen via r'år
hemsida eller skicka s1t l,ykort
med din beställning.
Glöm ejbort att ange ditt eget namn
och adress.

Adressen till oss
Föreningen P5
Box 9105
96'1, 19 Boden

Den okönde liroren

Äns |40'lg
Lördag den

,lO tebruart kl 15

,-rör""t"gens 
lokaler

v, oi"di.J*lå enklare

Styrelsen 2006
Ordfiirande
Vice orclförancie
Sekreterare
Kassör
Ledamciter

Revisoler'

Valberedning

Registrator och
redaktiir

Arrders Miiller
Patrik Borgström
Fredrik Nilsson
Lennart Wanhatalo
Äke Nvman
Jonas Magnusson
Jonas Larsson
Mikae'l Svartz

Jan H Johansson
Stefan Janse
Magnus Q vist
Annelie' Forshage

Redaktionsrutan
P5 Bladet är Fiireningen PS:s mecllems-
ticlning och kommer ut 1-2 gånger per år.

Reclaktör är Annelie Forshage.
Där inget annat anges är texterna skrivna
och bilderna tagna av Anclers Möller och
Annelie Forshage.

För att få r,ariation och bredd på innehål-
let tar vi tacksamt emot artiklar. Vi returer-
nar allt till c-lig!

wn'w. f orenin genp5.com



Ordförande
har ordet

Uncler 2006 har föreningen återigen haft m,u-cket

att gör.r och c1e.t har r.'arit en utmaning att hinna
med allt scln-r skall fixas och planeras.

Somrnarc.n har girrit ett gott result.rt arv besö-
kare och denna sommar hade vi civer 1000 besii-
kare. Mecl ttrnke. r'rai dc.t fina sommarr'ädret får vi
anse det sonr L'rra. Av clessa är clet ca 140 stvcken
som komrnit dire.kt från det nYa Försvarsmusee-t,
alltså de har betalt in sig där och sec-lan med up1-r-

r.is.rncle arr "kr.itto" frtin Fiirsvarsrnuseet tagit sig
ticl att också titta p-rå r,åra fordon.

lnfrir regementets dag så fick vi tyvärr ett rejält
motorh.rveri på r'år Stricisvargn n/12 där de.n ba-
kre kolven mc.d vevstake. hclpp'racle ut ur den
r'2instrar motorn. Det är reclan nu påbörjat repara-
tion och motorbvtct så att vagnc-n firrhoppningsvis
rullar ige.n nästa år.

Vår fiirsäljnins av fiireningerrs Pll-artiklar går
också r'ätt hvfsat och diir kan vi fr.rrnhailla våra
svarta jackor och den snygga kep-rssn. Priser prå

cless.r och clnnat hittar ni på annan plats i ticl-
ningen.

Föreningen kommer att fortsätta arbetet på
sanma sätt som ticligare t'rch ni sorn känner för att
hjälpa till rned skruvning och arrnat är mer ärr
hj ärtli gt r, älkomna till föreninge.ns lokaler. Ti sc-la gs-
kr'ällarna nred skruvning och kaffcdrickning fort-
sätter enligt pl.en.

Med cletta önskar jag Er alla

Gotl Jul Och Ett Cott Ni'tt Ar!
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Gröna lektionssalen

En historisk prlats sorn r.äldigt månsa "P5-.irc-"
l-råller kr.ar i sitt minne är Criina lektionssalen i
kasern nurnrner =l där P5 hajll till. Up-rpc pä r-incls-
r'årrinsen fanrrs frirutom bataIjonsexl-re.c-lition och
Chefen P5 och hans ställfiireträc-lares expedili,rt',"t
i-iven Fihnsalen och clen Cröna lektiorrssalen. Dessa
narnrl bc.hijlls på utbildningslokalcrtra .ive.n när
Ltrftvrirnet f-lt'ttacle irr i kasernen.

Men nu skall kasenren genc)ntgå en rejäl rcno-
vering och ventilationsutrustningen tar större. plats
ärr tidisare och detta på bekostnad ar, Griina
le.ktionssalen.

När renoveringen är klar kommer Filmsalen att
finnas kvtrr på r'itrtlsr'ånin{ett, tnedans "Gröna"
försr,irurer. Lekticlnssaletr har anr'änts flitigt ge-
notn årcn och verksamhc.tcrr har varit t-rlanclacl.
Allt från genomgängar nred L'efäI, utt-rilclnins av
vairnpliktira till strmlingslokal infiir fcstligart till-
ställningar inom P5, prarrsarbataljonerr eller
komparnic.r och inte minst så har clet varit lok.rlen
där Pansar Polaris haft lulkaffet och clelat urt sin
c.ftertraktade tidskrift.

Korridorctt på vittdctt nrcd dörrart irt till "Grötrtt sottl t'ttr nodarnl
trlnr.stuLl nrctJ PC och mtrltintadiaptttjektor.



Tornbrand vid gamla A8 garaget

Str.rx innan rr.gerrrente.ts clag och vicl tiden för
baltc-lbvtet på St6, 101|l(beskri's i en a*an arti-
kc-l i dc-tta nummer) sä fick r,i nys om .rtt ntigra
ungclomar hade tagit sig in i clet gamla LV-tornet
som st.ir vid g.rmla A8 gartrge områc1e. Dc. srn;i
h'mlarna hade tjuvkopplat in sie på en elleclning
fiir belvsnir-rg i ett arr r,årrr gararer.fack och r-1e.n

r,idarekopplingen hacle de grärrt ner i marken och
vidttrr. mot LV-tornet. Vi .rntnälc1e clc.tta till clen
ansr.arige vaktmästaren fiil området och han
ringde. i sin tul till kommunen som .iger torne.t
numera. De skulle titta till tornet uncler nästkom-
rn.rrrcle vecka. Nu btrr clet sig inte bättre än att tor-
net brirjade brinna på siindagskvällen. Enligt upp-
gift så brann tornet som en stor blåslarnp.r där clet
L-rlev en r'äldigt stol r..irmeutveckling.

Tankcn med ber'.rrandet arl' torn€:t var att clet
skulle ingå i clet nva Försvarsrnuseet och clär visrr
hur dr.t kunrle se ut på många ställen ci;ir det fanns
Lrro.rr eller kraftverksdammar i närheten. Nu hann
detta inte genomfiiras oclr ärendet om r.ad som
skall ske fr.rm(ir,er ligger hos kommunen. Vad blir
tornets framtid, en grushcig kanske?

Dei hrann rtjdll itontct. vill;el .rlrsTrcr dasotigtt
f i)n.srcrgltrugarna.

Dcl vor inla sa lite li'li&t någort tjuvkopplat in .sig på ledningett /i'årt hcl.t'.srtittsett ot'h grtir;t ttct'kubeltt i hoc'kcn

ntallcttt guroget oc'lt dt't ntr trtbrcinda Lv-tornet
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S tri d s f ord on stransp ort
l.som Kom av slg

Uplt c;clt rter yid ,sidau av spårat isttillc:l Jör upnlaslad på en

1 ti rtt ttiig.st,ctgrt .

Dett omfi,c'kte lii.itnant Hiller under öt'ningen i Tiinte
irutctn hetn/iitdem liII Boclert.

På väg hem till Boden från Tåme
gick det inte riktigt som clet var
tänkt rrintern 1960-61. Vår chef
rrat utomordentliga och orn-
tyckta löjtnant Lennart Hiller:
sorn t1n'f,11 gick bort sommaren
2005.

Väl flarnn're vicl L.ingträsk
station skulle vatlnarna lastas
på. Det hade snöat och var isigt
på både larvp'rlattor clch järn-
vägsvagn. Vagnchefen var den
som dirigerade upp vagnen, med
tecken till föraren. Vid en korri-
gering av riktningen gled vag-
ne-n av och ladc. sig på rygg. Nu
var det ju tur att fiiraren rrar
r'ärlclens lugnaste person. Hän-
gandes u1-rp och ner kände han
Lrensinlukten, 101:orna gick på
bensin, cirka 1000 liter fanns i
tankarna och motorn rrar het.

Han hade sinnesr'än'aro att först slå av tänclningen
och huvudströmbrytaren innan han krängde sig
ut ur förarrummet. Tur att det inte tog elc-l.

Kanonen blc-r' krokig, r'erkt,vgsl.idorn;r krossacle
och Lruckliga skärmplåtar - det var allt i skaclor.

Jan-Olov lsaksson från Boden, som fick stanna
kvar som vakt över natten i r.äntan på bärgning,
tog bilderna dagen efter me-c1 min kamera. Vi an-
clra fick åka hen till Boclen på krrällen,
olvcksdagen.

Jag som hacie kameran med mig och skrivit ihop
detta heter Ossian Högman och gjorde mina 15

månader vicl P5 1960/67.



I,,ttgnensedt1.lrånfron|enre,spekti,ebaki/iånTcttksanfo|tsliotlorntt,u,,,,|,.,,störreo(.l|nll.t'ke|
li;i:aren s.m nteel hensinåugår1a i ncisal L),li{ srtingle at, tcinclning t>c'lt htn'udströtnhn'tore innart hatt kravlada sig ur

\',Ag.nen.

t



Blänkande besök

De .sotrt irtta hude egrta./brclott mcd .sig /ic'k ta hu,s,sen.

Annu en gång har fcireningens lokaler varit utlårracle och öp'rpna
fiir Norrltrncls Motorhistorike-rs (NN'IH) Norrbottens ralh,. En tre-r,-

lig tradition som gäma far fortsätta. Denna gång gick det av sta-
peln lördtrgen clen 77 jrni och clet \rar en s.rlig blandrling på fordo-
nen, allt från en gammal L'rarnr,'agn till L'russar och lastbilar. Totalt
ett 40-tal forclon sorn alla var r,älputsacle för c{en stundande kör-
ningen. Strrnling r.icl fiirerringens lokaler med incheckning och kaffe
och cl.irefter start vid nva Försvirrsmuseet. Eftr.r ett antarl mil gjorrle
.leltagarna kr,illl vid campingen i Sirrbl,n fcir att morgonen efter
köra tillt-raka mot Bodc.n ocl-r målet vid Fiirsr.alsmuse.et.

Lockande besök

Att vi tar vaLa på tillfälle.n där rri kan visa upp oss
är ingen hemliehe,t och i år så genomfiirde vi återi-
gen körning på Bodens camping. Syftet är att få
camp)ingsns gäster att lätta från solstolarna och
ta sig till cle rnilitär'historiska besijksalternativen
som finns i Boden. Föreningen P5, Rödbergsfortet
och Frirsr.'arsmusee-t gjorde e.n {remensam reklam-
räd och fiir r.år clel så steg besöksantalet raskt da-
garna efter. Fijr ovanlighetens skull så rrar clet
månp;a norrmän som kom på besök. Camping-
gästerna blil som flusorna p'rå en socke.rbit när vi
parkerat forclonen på campingen. C)ch efter en

.'lt'ctt cla ntin.;'!a ltuela sitrq iilclrt'
/in'clttn mttl sig.

timme full av allt stim clch stclj så retirc-rar rn.rn
helt slut hem till föreningslok.rlerna. När besiikarna
sedan hittar till oss så blir det inte lika irrtensivt
eftersom clet finns nåcra fler fordon att rikta upp-
märksamheten till.



En liten publikdragare
Förenin5;c-n P5 r,ar en a\r många utst.illare- friin
Botlen sorn \,'ar med vid årets Nolia utställning i
Pitc.å. \zi fick ticligt c.n förfrågan fr.irr Näringslivs-
fön,altningen i Boden och L'reslutacle att kcira ner
r..ir Striclsvagn m/37. Anc-lers N,Iöller och P.rtrik
Borgstrcirn kiirc-le lrer vagllen prå lastbil trlrsdagen
innan öppnings lörclagerr. På sönclag val clet Bod-
ens dag på Nolia och då fanns Anders N4ciller och
Jan C.illman på pltrts för rrtt visa upp vagnen och
L-rerätta om fiireningen fiir L-resiikarna. Det visade

I)ct tit' liin un lrunsl.)orlct'd .stttå ,slt'id.svugrtur ntir trttrtl
l;trtt l-tfirr trltp tlont pi t:tt lu,stbil,slluk.

R"gementets dug
Infcir ärets regementes dag så r.ar allt arbete ilrnan
eiet mest ticlsiirlande t'rch kraftkriir,ancie. Uncler fle-
cl a gen ptibör:ja c-les tt:a tr s1-r o1[€'tt .r v f orcl ot] en ln ot
regernentsområclet och clet var uncler en av cle.ssa

kiirningar sorn clen r:änstra rnotorn på r'är Strids-
vergn m/42 e.xplode.rac-1e.. Efte.r en stunds Ietande
så återfanns den bakersta koh,c.n rneci vevst.rke Lrä
motorrumsgolvet. Ett hål i hijser sicla pti motor-
blocket avslöjacle vad som hänt och hålet, sr)m vAr
stort sorn ett mjölkpaket, ftir Lrli ett rninne .rv ticleu
nred de.n rnotorn.

I ar s.rknade r,'i e'tt antal vag;nar tre'r6rsnclq pi
lite olika orsaker, rlet var Striclsvagn m/ 42,
P.rflSär'\'iirnskanonvaen m/43 och Univelsal
Carrier. På clen sistnämnda så skall clet brrtas
bromst-reliigg P;i bromsbackanra och pä Pr-kr"n s.i

är c-let sonr vanligt ett "litet" spill av N4P tiO olja
frtin slutr,äxltrrna. Fiirutom det så fick vi inte tag i
ordinarie förare, som fiir tillfället hade fullt upp
mt'd tle moderna \rirgnarna inftir stridsför'e--
visningen.

Det totala antalet fordon som kiirdes i år var
32 stvcken frän Föreninsen P5 samt 7 folclon ned

ll'ltingu kikacle./iirbi ellcr ncr i .slridsvcrgtt tni37 ttcir dcn
srod "garugerad" trnclcr att trtart.vtrilt på ,Nolia i Piteu

sig att intresset Lrlev stort fiir den lille str:ir1s-

\ragnen och cle.tta trots l'rård konkurrens från
stora scenen c1är blancl anrrat Stefan Gunnars-
son med bancl rc'rckacle loss. Att frakta ner en
vagn i den här storleken är rätt så enkelt och
vi får r'äl se hnr vi gtir nästa gång frågtrn kom-
mer. Kanske redan nästa år när: Ncllia 2007 år
nere i Umeå.

clragc.t artilleri frain förenineen Pjtis & Motor från
A8 Kamratförening. Många ni)fda och glarla an-
sikte.n eftr.r vtir förevisning som sannolikt ltcier till
kiirningar är'en nästa år.

Under denna dag fanns är'en med ertt gäng
glacla Norrmän från Säterrnoell s()m var här för
att kolla uprp Boclern rnec-l omneid. De kommer liit
med ett ant;rl b.rnc1/stridsforc'lon uncler n.'ista sen-
sonrmar och målsiittningc.n är att vi skall kunna
genomfrira ell gerne.nsam f orclonsrnarsch genoln
stan.

Vi håller kontakten med de.m och äterkommer
mecl hur utfallet blir.



Bandbyte på strv L0LR

Ett arr de alt-reten som legalt på clagordninsen i e'tt

par år: har varit det ouncfvikliga bandbytet På r'år
Striclsvagn 101R. Eftersom vi har varit sorn små
hamstrar så har vi girrc.tvis fixat nya band till ett
antal .lv totalt 4 styckerr sai vi har att köra l-å ett
par år till. Banclbvtet genomförde's under ett antal
kr,ällar rnecl tl,ngdpunkt på förberec'lelser som be-
stod av att till exempel morrtera ihop-r alla
banclplatte-satser. Varje sats innehåller 8 stl,qksn
L'ra1d1'rlattor.

Roll Erlturds'sott l;rta<'kur in bunclhtllen som låser iltop
buttdt,tr

Del tt.t'tt oclt del ganrlu bonclt:l ligger trtå bcr<ken och ttusko
drivltiu lel h.t'lus ltci .slridsvugtt l 0 l R

Dessutom skulle drivhjulen bytas och cletta gior-
des mec-l UE (utbytes enhet), alltså kompletta drir'-
hyul med kransar.

Själva banclbytet tog inte. så lång tid sorn vi karn-

ske fcjrväntat oss utan det gick r'äldigt smidigt och
snabbt.

Nume.ra är de.t ett helt annat liud i L-randen när
vagrlen rullar och nu slip-rp-rg1 r'i höra det infema-
liska gnisslandr.t. I och för sig ska clet ju htiras att
vi kommer rullande men det finns gränser iiven
här.

w u) w.f o r eningenp 5 . c om

BIi medlem i Föreningen P5

i- per medlem och år.
- för ständigt rnedlemsskap.

Betala in avgiften till

Föreningen P5, pg 148397-3

Eller

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


