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Kunglig hovleverantör

Föreningen P 5 med sin Pbv 301 blev
Kunglig "hovleverantör"

nar Kung Carl XVI Gustav
överlämnade ny fanatill I 19



Ordforande
har ordet

Äterigen har vi genomfört en

sommar med öppet hus. Antalet
besökare har stigit med ca 10 oÄ.

Fordonsparken har utökats något

men vi är trots utökade ytor fort-
farande trångbodda. Med största

sannolikhet tvingas vi lämna
nuvarande lokaler inom Trång-
forsområdet den I oktober 2002.

Ännu syns ingen losning på

detta, för föreningen, så stora
problem
Under hösten har vi deltagit i

diverse spännande evenemang

I augusti fick vi förmånen att
transportera Hans Majestät Kon-
ungen från MDN stab till I 19

Detta i samband med fanöver-
lämningar vid regementet.

PBV 301 valdes eftersom den

vagnen tjänstgjorde på PKAS
(Pansartruppernas Kadett- och
Aspirantskola) den tid som Kon-
ungen genomforde sin militära
utbildning inom armen.

I oktober deltog vi i Pansar-
bataljonens besökshelg med
materielförevisning och parad
på kaserngården.

Nästa år verkar alla bataljoner ha

sin besökshelg vid samma tid-
punkt. Det är bra. Vår forhopp-
ning är att det genomfors i sep-

tember så att vi kan paradera

genom Boden vid samma till-
ftille utan halkrisk.
Inom Boden Turism Ekonomisk
Förening samarbetar vi nu i

kommunen syftande till att ut-
veckla besöksfrekvensen vid
bland annat vår förening.
Jag är från den 1 oktober pen-

sionär. Detta innebär att jag från
årsmötet kommer att avgå som

ordforande. Detta beslut grun-
dar sig på att jag anser att för-
eningens ordförande bör vara
yrkesofficer, med full insyn i

Försvarsmaktens verksamhet,
for att bäst kunna bevaka fören-
ingens intressen. Jag har dock
sagt ja till fortsatt arbete inom
styrelsen.
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Ordförande

Glöm Inte!
Betala in din medlemsavgift i tid!

Pårninnelser kostar ondodigt porto och merarbete.

Medlernsavgiften är infor 2002 fortfarande läga 30'.-l är och person.

Rannsaka ditt sarnvete. Tillhör du "slirarna" som behöver flera pårninnelser?

Satt in rnedelemsavgiften till
rÖnnxtxenx P s

I 48397-3
PS! Du far gärna vårva nya medlemmar!

Ju fler vi blir desto starkare står vi gentemot den i många stycken ovissa framtiden.



P 5 Bladet
P 5 Bladet dr vär

medlemstidning som utges
med två nummer per år.

Utgivningstiden är normalt
juni och december månad.

REDAKTION:
Föreningen P 5
Eilert Gezelius

r 19lG e
Box 9105

96l 19 Boden
Tel 092 | 168656

Tel hem 0921113478

E-mail
eilertgezelius@hotmail. com
Skicka gärna in bilder och

texter till vår tidning. Ni får
bilderna i retur!

Redaktörn har ordet:
Det sjunger på sista versen! Inte för Föreningen P 5, men väl for
undertecknad. Den 24 maj 2002 genomfor jag min sista tjänst-
göringsdag vid regementet och kommer därefter att vara tjänst-
ledig plus semestrad året ut. Det har runnit mycket vatten i Lule-
älven sedan jag klev in som beväring på I 19 1968 Symptorna-
tiskt nog hinner jag även vara med om att sluta på I 19, trots flera
namnändringar. Med andra ord var jag med före "snestreckets"

tid, I l9lP 5 och MekB lg tiden. Den sistnämnda beteckningen
trodde många civilister var någon verkstadsdel på Bil&Traktor
Jag har varit sekreterare sedan vi bildade interimsstyrelse i För-
eningen P 5 1994 och fore det kan man säga att vijobbade lite i

lönndom med verksamheten. Den 19 maj 1994 satte upp ett an-
slag om intressemöte för att bilda föreningen Ett protokoll däri-
från visar att 32 man anlände kl 1: O0 Äke Nyman valdes en-
hälligt till ordförande, Kurt Lindström till vice, Anders Moller
till kassöf jag till sekreterare och ledamöter blev Jonas Larsson
och Christer Bengtsson. ldag bara sju år senare har vi 508 beta-
lande medlemmar. Smaka på siffran en gång till. Föreningen
P 5 år 508 man stark Msst är väl det en utveckling, som går stick
i stäv med hur forsvarsmakten krympt under samma tid!

ÅnSMÖTE
aa

FORENNGtrNP 5

Genomfors den 23 februari kl 15 00
Plats Ex-huset på

2002
I 19

Efter årsrnötesförhandlingarna fortsätter vi rned enklare förtäring av

rnat och dryck inotn rnässrörelsen på I 19.

A tL-A, MTE DLEJMLNAAR HALSAS, fIJ-IÄRTL IqT
VA urcoMNrA TntL ARSN,,IIÖT,u,I,I

Anrnäl dig senast l8/2-02 till antingen Eilert Gezelius, Bondevägeu l, 961 39

Boden. Tel jobbel 0921168656 eller hern 0921113478. Eller via E-rnail till
eilertgezelius @h otrnail. corn.

Eller till Anders Möller, Trollvägen39,961 93 Boden. Tel 0921/480130. Eller Jonas

Larsson, Trollvägen3,961 93 Boden Tel 09211480002



Vårt största uppdrag hitintills!
När hans majestät, kung Carl XVI Gustav besökte Boden och I
l9 ftir att överlämna en ny regementsfana. Blev det Föreningen
P 5, som fick det storstilade uppdraget att transportera
konungen i ett av sina fordon. Förre MB, numera kungens

stabschef, generalen Curt Sjöö hade uttryckliga önskemå|, att
kungen skulle transporteras i en Pbv 301. Han visstc att en sådan

fanns vid Föreningen P 5 och att kungen giort en del av sin
militära tjänst just på detta stridsfordon.

Be.scitlttirtgctt .sorrt giortlc det. lirått vatt,stcr,lnders trloller, Jonas I'ars,sott ttclt

Potrik Ktrrrts.s'orr Lortgsl bak ser t'i .\[agtu,s Ovi.st.

FIollå, hi;r tti rnt trttilonr tor) .ltttlcr,t
.\liiller licl; li;rlb1d prrls ell pdr rlonscr.

ben där general Jan Frank och

hans personal tog enrot i stri-
lande regn. Kungen gjorde en

mndtur inne på staben och un-
der tiden korde vagnen fianr ut-
anför staben Grabbarna såg nrer

än spända ut, när de blev utfiå-
gade av den samlade lokalpres-
sen Kun-9ens liwakteq sour var
lika r-rtmärkande sonr en naken
nran i kyrkan, stod en bit vid si-
dan om för att hålla koll på lä-
get. Jag gick fram till en av dem

Ilcir dr larngett truder fiontr.t,cltttittg ntol I l9: 
"- 

ltatr.slilttr.s. .\ladsig it'ngttctr ltar
Iton ntilitarontradescltefen, gene rol Jon l;ronk. l;ii'tlut.si,slttcinrtttlc var dcl nog

.f trttgfi'uturen, ntedan kungett akl Pbt' 301 under sin ntililcirllritt.slgörittg.

Föreningens Pbv 301 ärur-
sprungligen det vrak som en

gång stod utanför övnings- och
vårdhallen på P 5: s garage-
onrråde. Den var i ett rniserabelt

skick för sju-åtta år sedan, men

har sedan dess renoverats till vad

den är idag. Lite extra kontrol-
Ier gerronrfördes av besättningen
Anders Möller, Jonas Larsson
och Magnr,rs Qvist kvällarna
innan. Vår ordforande var nter

än byxis timmen innan kör-
nirrgen när jag träffade honom
Lrtanför I l9

- Jag har kollat planen, den

lrar bara en svag länk. Det dr vär
transporl av kungen från rnilitar-
staben till I 19. Tänk dig om styr-
växeln pajar, så kungen måste
gå, vilken skandal. Därefter tog
han sin tillflykt medels cykel in

på kaserngården till den VIPIäk-
tare som satts upp

Kungen kom aningen efter
utsatt tid till militärområdessta-

och frågade. - Den här transpor-
ten måste ju ni säpofolk gilla?
Först såg han ut som ett kryss,
därefter som ett kryss till, led-



.lll atl hntgahcsöli l;otr grt firl illrr.slrerar rlctt hcir hiltlan l)clvor nted ro.sl;a.slcg

Itotr lttr,s,scrorle lnrpp otlt be/al pa.s'in lttrlo lJotlenv,i,sit

och med skägget på Magnus

Qvist slappnade av. Jonas Lars-
son, sorn nlåste ha lraft en blad-
rakhyvel någonstans på fören-
ingen, såg ovanligt slät r-rt på kin-
derna Kanske var det för kung-
ens skllll, eller också var han

rädd att Säpo skLrlle ta honom för
någon -qerillasoldat fiån "inre
långtbortistan" Patrik Knutsson
var väl den nrinst darrige, i tju-
sig båtmössa och tidsenlig kläd-
sel tog han enrot kutrgen oclr
lotasade horrour in i vagnerr
Artders Möller Lrtstrålade inte
något nrer stressat intryck än i

vanliga fall, tolka det lir"rr ni vill.

'(s$-

l;otrtrttgctt rrrcd fo.sta .;lag lör i lo.slttittg ot, ['ln' -]0 1.

gc t t c ra l,Jort l,'rat r l;.

Hans rlppgift var kristallklar Kör
rakt fram, sväng höger, rakt
fram, sväng vänster, rakt fram,
stoppl Dessutom i mindre än

gåfart och rred trafikreglerad
korsning. Körningen blev per-
fekt. Inget haveri, ingen skandal.

Snyggt och prydligt kunde
kungen levereras till kansli [rLrset

på I l9 där Göran Högh,rnd tog
emot för att inleda akt två i klrng-
ens besök. Pbv besättningen
korde tillbaka vagnen till f-ören-

ingens lokaler, där den parkerade
inomhus och kommer väl att
dopas om från det hali,t ärevör-

ningen in i örat var lika grov sorl1

skarvsladden till min elsvets
Va nrenaru? Ja, säkrare
transportfordon får ni väl leta
efter, det är ju ett stridsfordon
han åker i, forsökte jag skoja -
Aharu! Sedan var diskr-rssionen

slr-rt

När det borjade brännas för
transport tyckte jag att föraren
Anders Möller skr-rlle starta
igång vagnen Det hade jLr sett

Lrt our rnte Pbv: n skr-rlle starta
fcjr den "långa" lården. Det tog
en gods str-rnd "morrande" innan
avgasröken välde ut och på nå-

got sätt verkade det sonr onr till

| [cir kttrrtrrcr ltatt.; rttof a.slcil
'l tll ltogcr (,nt liutt,t(n s(r ri

Potril; Knuts.xn lor cntol larngett oc'lt ltlalpcr ltotton in i Phv' n. I agncn
l;otrtnrer nog a!l rlöpas ont e.fier dantto !ransport.
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diga "Pebban" till något annat
Vagnen är ju konungslig nu mer,

det är forståss något vi är mycket
glada över i hela Föreningen P

5. Vi har haft många speciella
uppdrag undedr årens lopp
Ronny Eriksson ville i en scen

att vi skr"rlle köra över en Fiat 600

nred stridsvagn Aven då satt
Möller bakorn spakania. I sin

andra TV-serie körde vi med

Bandvagn rr/48 och själv fick
jag bli ersättare för Evert Ljus-

\s s

berg i en scen Som tur var bara
snett från sidan och bakifrån Jag

har svårt att se någon likhet med

honom när jag rakar nrig orrr

kvällen. En av KP-bilarna har

anvånts i en tredje TV-serie ni ffir
se nästa nästa år. Producenten
ville ha med en "insektsliknande

bil" och valet föll på förening-
ens KP-bil. Underhandlingar har

tagits upp att vi åter skall lufta
Bandvagn m/48 vid rnspel-
ningen av TV-filrnen "Fjäll-

desperadon". En händelse där en

tokig norrman sysselsatta poli-
sen på svensk sida innan han

kunde avväpnas Vi får åter-
komma med förhandstips när de

två sistnämnda skall visas, så ni

har chansen att se våra fordon.
Förutom detta har vi kort

Bosse Parnevik genom stan på

en Ikv 103. Vi liar transporterat
VIP-folk både hit och dit vid
olika arrangemang. Aven nrot-
satsen, en hel del PIV-folk (står

for Populaset I Vagn) har ffitt srg

en åktr.rr Men den sista kör-
ningen är nog vårt största r-rpp-

drag hitintills. Att 1å skota kLrng-

ens transport när han besökte
Boden Vi skickar ett särskilt trll
tack till general CLrrl Sjöö for att
lran konrnrer ihåg den förening
som startades nredan han var
MB i Ovre Norra. Han är dess-

utom en riktig bilfantast nred i

princip alla Volvos veteranbilaq
som han själv renoverat till per-

fekt skick.

Text&Foto
Eilert Gezelius
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(,1tpgi liett cir lö.:'t Ktrtrgcn ltar scikert oc'lt trtott trtis,södetr lratt.sporlerol,s liout lill
I l9 s l;otr.slilrtr,s'dcir (iöron Ilitghrnd lar öt'ar oclt peliar rrl riltlttingctt liir /o,t lt'o
i ltatr.s bcsiik.

Nytt vykort!
När föreningen var ny och

i sin linda tog jag ett foto sorn

sedan trycktes upp till vykort.
Då var inte tbrdonsparken större
än att nran kunde ställa sig på

en liten hojd och fota allt. I vå-
ras bestämde vi oss för att göra
ett nytt lykort

Nu hade vaenparken ökat
så att jag var tvunge att låna

brandförsvarets stegbil for att
komnra 24 nteter upp i luften.
Tala om expansion på några år!

Växer vi så har kommer Jag att
behöva helikopter om några år for
att få överblick på bredden. Det
finns bara ett ord, Imponerande!"

Vykortet kan

eningslokalen vid
station. Välkomna

ni köpa i för-
Gamla Tyg-
I

Eilert Gezelius



Besöksfrekvensen ökar
Sannerligen har vår förening fätt en ökad

bredd på besöksfrekvensen. Större grupper dug-
gar lika tätt som höstregnet varit i år. Det är med
jämna mellanrum, som Anders Möller, Åke Ny-
man, Patrik Borgström med flera ffir kränga på

sig guideuniformen och lotsa folk runt. Ett intres-
sant besök under vårvintern var när Pansarvärns-
klubben dök upp. Gamle bekantingen och
regementsbrodern Lars Pihl var i högsta grad in-
blandad och fick sig en rundtur i en foreningen
sonr senaste året växt så det knakar Alla grupper
vi haft på besök blir imponerade av mångfalden Kcinns han igen lcingst lill ycin.ste r. Lars Pihl .sctttr karricir-

vcixlat oclt nu.finn.s pa flagglunrl,s.

'W'jb.

'{'e4,

t{rs pe*.

och att verksamheten bedrivs på ideell basis med

ett kärngäng. De blir även imponerade över den
klass vi håller på fordonen och många hojer på

ögonbrynen då vi berättar att de är i kordugligt
skick. Det är som bekant lättare att bygga ett mu-
seum med statiska fordon, där oftast bara ett tomt
skal står uppställt. Att ha fordonen i kördugligt
skick kostar på många nåtters skruvjobb på fritid
och semester Vi kommer naturligtvis att hålla
öppet hr-rs for större grupper även i fortsättningen
Ni som vill göra en något annorlunda dag for an-
ställda Hör av er till Föreninqen P 5

t '' . ,' 's,* *..* ,,



Infanteristridsfordon 9 | 4
Vagnen togs fram i ett provexemplar i forna Sovjetunionen
1964.

TEKNISK DATA
Vikt
Besättning
Måttuppgifter.......
Längd
Bredd
Höjd

Motoreffekt
Maxhastighet
Räckvidd landsväg
Maxhastighet över vatten

l4Vzton
2 + 8 stridssoldater

7140 mm
2880 mm
2660 mm

140 hkr
65 km/tim
70 mil
l0 kmitim.

Beväpning: I st 73 mm kanon med 40 skott. 3 st kulsprutor
med kaliber 7 .62 och totalt 4000 skott samt en Pv-robot
Maljutka (lillen) och fyra raketer. Pansarskyddet klarade
gevärskalibrig eld.

Basen var amfibiestridsvagn PT-76. Kraftaggregatet satt baktill
på vänster sida. På hogra sidan fanns en utgång för
stridssoldaterna. Motorn var en vätskekyld diesel och mekanisk
transmission. Tornet var rörligt med elmekanisk transmission.



Ett ovcintat besök

Hcit' .s'er vi den glada ry,ska he.scillningen.fr'ån Ilju,shin-planet. I nritten i.frcint.sta ledet ser vi Sarge)t

Shttrkin, ,som .fick ogcra tolk.för .sina lands'mcin. Han bchcir,skade artgelska ctlldele,s
trtonrorclentligt.Antler,s Möller i .st'ensk uniform var den som.fick guida ntnt rys.santa.

Ett i mina tycken oväntat besökfick Föreningen P 5 i samband
med slutövningen i år. Det var den ryska besättningen på det
stora transportflygplanet Iljushin, som gjorde en

mellanlandning i l'åra lokaler. För den som undrar kan jag
meddela ftiljande - Jodå vi hade kaffet klart!

Mycket har man ffitt stått ut
med sedan furirgraden syddes på

under slutet av 1960-talet Då

var det inte liksom något snack

om vart fienden kommer ifrån.

Han kom nästan alltid från öster
och i undantagsfall norrifrån \4
skriver nu 2001 i almanackan
och jag år fortfärande kvar i

f-örsvarsmaktens kläder Hade
någon i slutet av 60-talet, 70-ta-
let eller 8O-talet sagt, att jag anno

2001 skulle sätta på kaffe och

bjuda ryssar på drycken, skulle
jag skickat honom till dåvarande
Piteå 5 :5 gamla stormavdel-
ningen på dårhuset. Under 90-

talet däremot började så stora
saker hända i både vår egen och
andra världar, att det inte skulle
känns lika utopiskt Vem glom-
mer väl när vi hade en rysk T 55

stridsvagn uppställd utanför
kanslihuset på dåvarande I 19/P 5.

Aven en sådan tanka hade varit
utopisk när jag borjade i yrket
och nu har man kommit så långt,

att jagkokade kaffe for att bjuda
en hel grupp officerare från
Ryssland. Ja herregud vilken
scenförändring och jag undrar
lite ostört om dagens unga beftil
ens kan föreställa sig vilken
omställning man gått igenom. Ni

Och vad hittat'vi t'cil hcil' tyck.s

Sergell lcinka och littor irt i
Satctt



ffir inte missförstå mig, jag har

inget emot ryssar. Mina egna

släktanor härstammar från trak-
terna av Petersburg, när en rysk
hantverkare kom till Sverige och

bosatte sig har. Men det var i

början av 13OO-talet, så det torde
vara urvattnat vid det här laget.

Det jag idag finner så anmärk-
ningsvärt med denna världs-
omvandling har naturligtvis sina

rötter i den skolning vi fick på

6O-talet. Då var det liksom insen

omskrivning om vem fienden
var. Det pratades i klartext från
högre beftil om de röda jävlarna

så man forleddes tro det var nå-

gon indianstam. Med facit ihand
kan jag erkänna att de lyckades
utomordentligt väI, att piska i
oss vad ryssarna stod för och hur
de betedde sig. Man kunde inte
ens gå ut på Ex-ftiltet for den
minsta övning utan att tala om
for soldaten. - Läget är foljande,
fienden kommer österifrån och

har med sina främsta delar nått i
höjd med Kalix. V kan vänta oss

ryska spaningssoldater i ter-
rängen om cirka en timme! Re-
petera läget, Svensson!

Så dar fortsatte det under
hela 70 och 8O-talet. Varje beftil
fick kvittera ut en bok som hette
"Handbok stormakten". Den
enda stormakt man koncentre-
rade sig på var forstås forna Sov-
jetunionen medan den ameri-
kanska flimrade forbi tamligen
obemärkt. Och så sitter man här

anno 2001 och serverar kaffe till
den forna fienden! Det känns
omvälvande och misstänksam-
heten vill inte riktigt slappa.
Men efter några minuter upp-
täcker man att det är som att fika
med vem som helst. Det är bara
språkbarriaren som skiljer oss åt.

Vad hinner man uppleva hår
näst? Eller snarare vad hinner ni
yngre uppleva under er yrkes-
verksamma tid. Vem vet vilka ni
fikar med efter dryga 30 år i
yrket...Bin Ladin måhanda?

Text&Foto
Eilert Gezelius

l)en hcir ordonnans-i\IC m,ntcirkel HD cir likt underlechtad a,rv.sk hcirkont.st Den
l.jcirtstgyonle under anclra ycirldskrigel i trIosh,a oclt vor de3l av den enonna
ttrcingd krigstrraleriel (i,5,1 ,skickade lill Sot,-let. Den tilldrog sig naturligh,i,s.slort
intrcs.se ot'vara r.vska gcisler.
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Vikt
Besättning

Längd
Bredd
Höjd

Bandhaubits 2 35
Serietillverkad bandhaubits från forna Sovjetunionen som

togs fram 1979. Den har ingått i sovjetarmdns beväpning

TEKNISK DATA

Måttuppgifter.....,...

28 ton
5 man

8330 mm
5250 mm
2760 mm

520 hkr
63 km/tim
50 mil

Beväpning: lst 152 mm kanon med 30 skott. 1 st ksp kaliber
7 .62 med 1500 skott. Mdare utrustad med en handdriven

antistridsvagnsgranatkastare med 5 skott. Pansarskyddet

klarar gevärskalibrig eld.

Motoreffekt
Maxhhastighet
Räckvidd landsväg

Maxdjup for vattenhinder 105 cm

Styr och motorfunktioner i vagnens främre del. Kanonen
belägen i ett slutet torn av valsad pansarplåt. Den var även

utrustad för hermetisering av besättningen samt

ventil ationsfi lteranordning.

ll



PONTIAC I STAL-
LET r'ön PUCH

Eller historien om hur förenin-
gens Stefan Janze hoppade över
flera år av sitt liv. Struntade i
moppe-tiden och gick direkt till
fyrhjulingar.

Att vara biltokig fran unga ar
klinnerjag igen. Niirjag sjiilv debute-
rade som bilförare gickjag i klass 1.

Jag fick en kudde under rumpan, se-

dan släppte min morbror iväg mig
med en Austin A 30 på markema i
Hamptjlirnsmoran. Det gick bra i en

halwimme. men plötsligl lyckades jag
krocka med den enda befintliga
telefonstolpen på tomten, där nu
Fagottvägen i "Hampis" drar fram.
Inte såirskilt langt fran den platsen bor
idag Stefan Janznpä I 19 och förstås

medlem i var förening. diir han ofta iir
flitigt engagerad i köruppdrag. Redan

niir han gick i klass 8 inköpte han en

Pontiac Tempest. som han dessutom

har kvar åin idag. Det var andra grejer

det iin den tvåtaktar-Saab jag gjorde

skogsvägarna kring "Hampis" osäkra

med i ungeftir samma ålder.

Till den htir lilla redaktionens
mycket stora glädje dök det upp ett

exemplar av tidningen Bilsport från
1980. Och vem fanns med ddr på två
helsidor om inte Stefan Janze under
beteckningen "Holger". Varför just
Holger undrade jag?

- Jagjobbade extra på en bilverk-
stad d?ir ägaren aldrig kunde uttala mitt
namn riktigt. Plötsligt sa han bara,

.fiir svårt hädaneJter heter du Holger!
Punkt slut. Vi ffu i texten veta aft Ste-

fan körde moppe på landet redan som

I I -aring. Jag kiinner igen syndromet
och kan bara understryka vikten av att

viilja uppveixtmiljö! Sedan tröttnade
han på detta och nåir kompisarna bör-
jade prata om trimcylindrar till sina

moppar funderade Stefan mer i vilken
kamaxel han skulle stoppa in i pon-

tiacken. Stefan "Holger" Janze hade

med andra ord redan briint av sie
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moppe-febern och stzillt in siktet på

rikti gt bullrande' Jänkare". Projektet
var langsiktigt. Under fyraär slipade,
putsade, skruvade Stefan i sin bil för
att få allt klart till körkortsåldem. Hans

dröm på fyra hjul var en Pontiac Tem-

pest årsmodell 1961.

- Den var risig, men hade i ett
tidigare rigarled blivit uppdaterad
med enV-8 motor och baknxelnfrån
en Cheva. Va{e helgochkviill tillbrin-
gade han i något garage för att både

se och ltira. Han var med överallt och
hjiilpte till och fick hjiilp tillbaka. Han

sparade och gnetade, jobbade extra
och lät varenda spåinn gå till kolvar,

örnF q1 M ms { & pl lrl

Hol3cr var bhnd dc fonrz
m.dl.Em6. 

' 
(ud.G nrbJ

dd. SHR^.Ilubb D! dff2dc
h.n mlnrr I'binnrdc brdd.(
Dc 0cttz vet m/(t.( rldtr, mcn
vNr n.l hr litlir mcd oil d..
rusrsahrd^edr!h.

- Holtrrl illl I hlr'
{'d dln uppår.u rdl

eodd.l gorqt,
I VrD. lfl d hcl3 rillbria,.
G i ntror tq. n& ril * (h
hd Vd hlrlilr dtu! v{ Lib
lirli! b e nF .u!Er il
Hd Id X.FriE lm il PE.
brå. f2r .u C il.irr HdGr
n. dd övdnt, lFar&, dr
d hiilpr. ol. KoapiEE
hilpr. riUbal,

-Hokrrl B. mrg rrc(oro

Holtcr rplhdc 6h lddc
rnrk. Slllln {t! hs pt d. Jrmn.
Inss fcs.. ah d.tw. v,nti8.'.
vu dd ril k honom h.n8. i F.nFn m.d dc l0 ,r ildr. blla-
na Spnd. Fnrr skl dll mo
rtrr, tovr. 8re. krn. Al.
t!. dä.t Efl 6h my.t.', hyct.

Srnr 'pnilz lonpou, dom
m.d 3dm .fet.. mci ocd
mryp.r rålTrd. hrn be I

plutt.r n!m.n
- Hols.r, !t ru m. ull Kr:

plfcst ilvlll?
- Nå, rl, pone roppnr

ohh)
rurd< h.m fdn slold v!ri<

drs tör .( ih hindcm r dcr
.ndr b h.d. oÅbnr Iä,

' Prcicl!f!.övo'orilöo. 6cd
Fpp. ft.dmd.rtu-E. ls.h.
&sn! '

Hol8cr htrEd..n 4.dörB
Tcmrr tm bogErd6 h€m fttt

förgasare, kamaxel och mycket mera

Hans gamla "moppe-kompisar" träf

fade han siillan och niir de undrade on

Stefan skulle komma på party till nä

gon "brufta" en kviill fick de oftast til

svar. - Nej det går inte i kvåill, jag skal

porta in topparna på Tempesten, ocl

då avsåg han inte att lyssna på sanga

ren i bandet Europe, Joey Tempest

Garaget hemma var snarl överfyllt til
bredden och all ledig tid anvåindes til

att bygga vidare på ögonstenen.

Bilen blev precis ftirdig till er

Hot Rod show som SHRA-Umeå ar

rangerade. Utstiillningen blev en succr

och åintligen fick kompisarna veta va
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han sysslat med nåir han aldrig hakade

på, l2irarna varför läxorna inte gjorts

till 1007c och dejerna varför jeansen

och nagelbanden oftast hade svarta
fläckar. Alla trodde nu att han resten

av aret skulle glida runt på Umeås
gator, reta upp någon vid ett trafrkljus
och skrynkla asfalten. Men icke sa

Nicke! Plötsligt dyker han upp med

en risig Charger -68: a på väg till ga-

raget för att skruva ned även den i A-
4: a format och sedan sätta ihop den.

Vad Janze drabbats av iir varje bil-
byggares mardröm, abstinens! Allt
fungerar så låinge man står på näsa i

saraget, niir allt air ftirdigt och bilen i
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perfekt skick, gar det inte att sätta sig
i länsfåtöljen, lösa korsord eller
bläddra bland TV-kanalerna. Att meka
i bilar zir minst likaberoendeframkal-
lande, som vilken tung drog som helst.

Bensin- och oljelulct, svärandet över

en bult som rostat fast, trångt och verk-

tyg som slinter för att rispa upp skin-

net på en knoge. Finns det egentligen

någon ftirgkombination, som över-

trumfar ftirskt blod blandat med olja
och underredsmassa. För det mesta

sårtvättas med ren bensin och man får
bita ihop t2inderna en stund. Du har

aldrig upplevt smärta fönåin du lig-
ger underen bil och svetsarrost, gnist-

regnet yrkring huvudet och man kåin-

ner hur smdlt gammal underredsmassa

rinner efter handlederna och ibland
även på mer vitala ståillen. Den som

inte fått i sig 40000 volt induktions-
ström rakt i veka livet niir man hlingt

över en skärm och pysslat med
elsystemet, vet inte vad en överrask-
ning 2ir. Få smakupplevelser övertrum-
far nåir man skall suga bensin med en

plastslang och drar in för mycket så

man reflexmässigt sväljer. Smaken
brukar stanna kvar i någon dag eller
två. Samtidigt niir allt detta hiinder har

man stereon på diir Elvis Presley och
Jerry Lee trwis bankar in 50-tals rock
i öronen. Allt det diir zir vanebildande.

Visst giilarbilbyggare att stajlaett par

varv på gatorna och annonsera ut vad

de gjort. Men det brukar räcka med

någon veckas körning så vet hela stan

resultatet. Den riktige bilbyggaren siil-
jer snan sitt verk eller langtidsparkerar
i ett liimpligt garage. Dåirefter slåings

lystna blickar på ett nltt objekt, helst

något svårt och lurigt, så man fårjaga
reservdelar över hela världen och
vänta i flera år innan premiärturen tas.

Jag kiinner en som höll på i tio
år (10) i stort sett varenda kvzill, helg

och semester för att få sin Citroen
Berliner 13 av förkrigsmodell i kör-
dugligt skick. Han körde en månad

under högsommar, sålde och hinade
ett formidabelt lik av en T-Ford som

sedan upptagit hans tid i minst lika
mangaår. - Galen, kanske, men en sak

åir siiker han har inte en susning om
alla "skitsåpor" på TV oavsett om de

heter Robinson, Farmen, Baren eller
något annat strunt. Diiremot dr han en

levande uppslagsbok på allt som hand-

lar om Berliner 13 och T:Fordar. Visst

?ir det viil skönt att entusiaster finns?

Hade vi inte haft sådana skulle inte

Föreningen P 5 ha sett ut som den gör

idae!
Text

Eilert Gezelius
Källa: Bilsport Nr 6 l98l
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Rapport från
skruvargruppen.

Tiden efter sommarens öppet-
hållande har för en gån-qs skull
varit relativt lugn för oss i
"skruvargruppen". Lite småjobb

rned fordonen är det ju alltid
men de stora mekardagarna har

än så länge uteblivit. Största ar-

betet lades nog ner inför kör-
nirrgen med Pbv 301 som vi an-

vände när vi på uppdrag körde
Hans Majestät Konungen. Det
var nog långe sedan som vagnen

var så välputsad. Det var i alla

fäll ett gott syfte att göra i ord-
ning vagnen i gott skick. Som

vanligt läggs det ner mycken tid
i att bevara reservdelar från for-
don som nu skrotas, senast så var
vi i Älvsbyn och plockade ihop
delar till lkv 9I och detta gjorde

vi på plats inne i berget dar de-

larna legat i många år. Ett jobb

sorrr också tog lite tid var att
iordningsställa den Strv 103 C
som skulle ställas som
museiövagn på en sk "Samp-

vagn" .alltså en järnvägsvagn

som användes vid transpoft av

stridsfordon Hela ekipaget står
nu i Karlsvik, Luleå vid
järnvägsmuseöt som kallas
"Malmbanans vänner".
Tre nya fordon har också till-
kommit; en Pvpjasbandvagn
2062 och en Bärgnings-
bandvagn, Bgbv 8l(Centurion-
bärgaren). Bgbv 8 I som vi har

vid föreningen har aldrig an-

vänds vid någon grundutbild-
ning utan stått i furråd sedan le-
verans upp till Boden 1995.

Det tredje fordonet är en fore
detta Ikv 1 03, alltså en

Pvrobotvagn 551. Just vår vagn

ar faktiskt en gammal P5 vagn

som när den var Ikv 103 hade

regnr: 865. Kanske någon i for-
eningen som känns vid denna
vagn. Vagnen byggdes om från

lkv till 551 'a 1984, registrerades

i mitten av december 1986 och
hade rullat strax under 9 mil
innan vi fick den levererad till
foreningen. Idag har den rullat

Anders Möller
den långa sträckan av drygt 10

mil! Utslaget på | 5 år blir det
6,6 km/år!
M forsöker också att fixa en ny
kylare till vår Brockway bärgare.

Lite svårt att hitta något som pas-

sar till en amerikansk lastbil från
1945 men skam den som qer siq

Som sagt, det är inte förbjudet
att titta in när det lyser på fbren-
ingen. Det är bara trevligt att det
dyker upp fblk när vi är där och

framlbr allt glömmer vi i

skruvargruppen att ringa runt till
andra när vi är dår och skruvar.
Vissa gånger är vi där för en

kopp kaffe andra gånger dar for
en hel helqs arbete

Pbats besökshelg.
Inf-ör detta årets besökshelg så

insåg vi att det skulle bli svårt

att genomfora en körning genom

Boden stad som vi oftast försö-
ker att göra. Det som gjorde att
vi tog detta beslutet var flera fak-
torer bl.a att det var senare än

vanligt och med tanke på att
Boden ligger en bit norrut så vet
rnan ju aldrig när snön börjar att
tälla lnte läge att åka strids-
fbrdon genom staden vid en upp-

visning om det är halkigt under
"kättingen". Okey, vissa av våra

vagnar kan ju alltid åka på last-

växlarflak en runda på stan!

På eftermiddagen fredag den 5'e
så borjade vårt stora arbete att

starta upp våra fordon, vissa med

en lätt tryckning på start-
knappen, andra fick vi gulla lite
extra med för att de skulle
komma igång efter kör uppehål-
let sedan forra året.

De soldater som bodde i kasern

5 fick sin nattsömn störd ett an-

tal gånger innan de fordon som

var tänkt att köras dit under fre-
dagen stod på plats Strv l0l
kom lägligt på plats ca 0 lO0 och
den är ju inte känd för att ha

band som är tysta som Bv
206'ans.
På lordag morgon var allt på
plats och trots lite kyligt väder

så kom det en hel del besökare
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till regementsområdet. Det går
ju inte att jämföra med de år vi
hade stor show på ex-fältet men

med tanke på att det är mycket
lårre soldater som utbildas nu
for tiden så fir vi vara nöjda.

Kl 1400 så startade vår forbi-
marsch runt kaserngården och
med tanke på att det rullade 32

fordon så går det åt en hel del
folk tili att vara forare och be-
sättning, snart snudd på en
batövning!
Slutsatsen är att vi även detta år

drar till oss väldigt mycket folk
som vill se vad det är for mys-
tiska fordon och konstigt klädda
människor som visas upp. Annu

bättre blir det om regementet till
nästa år genomför en riktig
besöksdag for anhöriga och sam-
tidigt öppet hus för allmänheten,
då kommer det att bli som forr i
tiden. Nästan.

Anders Möller

Bilder från besökshelgen
Foto Fredrik Nilsson

l;ittogra/bn .sjolv fångacl ncir konreran lcimnocles ohet,akad
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Besök vid de sista skjutningarna
med Strv T-55M i Finland.
Undertecknad fick ett telefon-
samtal under hösten och då av

en lumparpolare vid namn An-
ders Kämpe. Anders som är hårt
engagerad i Stockholms pansar-

beftilsfbrening lade fram ett for-
sf ag om att jag plus en till skulle
bli inbjuden till Finland och då

besöka strv skjutningar som
skulle gå av stapeln vid norra
Europas största skjutflilt, Rova-
järvi.
Idön som jag tyckte var god
gf orde att jag skulle ordna fram
ett namn på en till som skulle
vara med på denna tripp. Tid for
detta: kort om tid! Efter att ha

kollat runt med en del folk i

Dc st'att.sktr gti,starrtu hlcv lrtrrt,sltrtrlcrude pu ll'17-l'lt lör utt kttttrttt

lölju .ski utttittgtrt'tttt i lcrriittgett.

ut den minus 20 gradiga kylan

Innan vi gick och lade oss så

hade vi sagt ja till att foljande
morgon åka med och titta på när

ett artilleriforband skulle lossa
fiån jarnväg. De skjutande en-

heter som de hade var den av

rysk modell bandgående
haubitsen 2Sl med 122mm eld-

L'cm behöver egenlligerr .skjtila rök mcd del hcir rttslcippel. I)c.s.srrlont
yor vtgnat'na lcttt all ,spara vinlcrlid a.ftcr da ,stttu'la :p(trcn i ,sttötr

närmsta kretsen så kunde till slut

en svara att denne inte var låst

med annat och denne var IVIj Jan

Johansson Vi åkte på fredag
kväll den 16 november kl 1900

tiån Boden och landade vid
baracklägret kl 2400 finsk tid In
i vårt rum där det bara var att
starta upn kaminen lor att trycka

rör och dessutom två stycken
med grövre kaliber. Efter denna

lossning var det dags t-ör frukost
Direkt efter frukosten så åkte vi
för att se delar av den förövning
som genomfördes inför efter-
middagens fordroj ningsstrid
med T-55M och T-72. Lunch
Nu bara 4 minusgrader och snö-
fall
M gjorde uppsittning på MTLB-
V och sedan bar det iväg med

hela strvkompaniet mot den for-
sta forsvarsställningen. Det tog
inte lång tid innan fienden när-

made sig och på gammalt heder-

ligt sätt kommenderade kom-
pani-chefen upp vagnarna i eld-
stållning och genomförde med

nedräkning samtidigt eldöpp-
nande. 12 strv som samtidigt
sköt skarp pil-ammunition är en

häftig upplevelse. Efter striden
i första ställningen. Bakåt till
nästa och nästa och nästa. Hela

5
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tiden sköts skarp ammunitionl
Slutstriden stod vid en plats som

hade naturlig laktare och här var
längsta skjutavståndet omkring
2000m. Det längsta skjut-
avståndet för strv låg på ungefär
3000m men skjutning med pv-
robot kunde genomföras på ännu

länere avstånd

Det fanns två stycken rälsmål-

banor och de var lååånga. I 500m
resp 1000m. De var av liknande
typ som den nu ett år gamla
"nya" rälsmålbanan på Tåme.

På söndagen genomfordes den

sista skjutningen med T-55M i
alla fall i större forband och detta
med en anfallsskjutning. I prin-

cip samma skjutning fast åt an-
dra hållet. Nu fanns forutom de

fem från S-holm och en från
Hässleholm och vi från Boden
även Brigadchefen for lorbandet
på plats. Plus ca 70 st till som
åskådare. Jag och Janne hade
bara tid att se första skjutmo-
mentet innan anfallet fortsatte.
Vi var tr,ungna att styra kosan
mot Sverige och det gjorde vi
"kungens klader", via tomten i

Rovaniemi och sedan hem till
Boden.
Tack från oss två till Anders
Kämpe och övriga med honom
och ett lika stort tack tillvår värd
på plats, nuvarande majoren och
strax överstelöjtnanten Pekka
Tovera(chef finska pansar-
skolan) for att vi fick mojlighet
att komma och se dessa avslu-
tande Strv T-55M skjutningar.
Nu ffir T-72'an ta över.

Anders Moller

Sunt l i rtgctt t'tr r l ol ttl i tt./ör ./i rr.sku ur mcn.\ .s i.st u skurps ki ul u i rtg ntecl

T 55 utgttatt iVugort trttrrttttuiliott.shri.sl kuudc irtle Möller rcgi.slraru.

Motoriserade trupper
För en tid sedan hittade jag en publikation kallad Musketören
Nr 9 1940. Det var I 19 regements- och kamratskapstidning där
redaktören hette 212 48/32 Fjällman. Det utgavs som officiell
regementstidning och trycktes vid NSD i Boden. I julnumret
den 15 december 1940 fanns ftiljande redogörelse införd av
löjtnanten Sven Dimander. Läs och njut av hur
"motoriserin gen" framskridit anno 19 40.

Det nya kriget har hittills
knappast bjudit på några direkt
nya vapen. Avgörandena hittills
ha träffats med insättandet av

stridskrafter och vapen, vars ex-

istens man mycket val kande till.
Så var det både med flyget,
pansarvapnet och minan. Endast

dessa tre exempel tagna bland
många andra visa dock att ett
modernt vapen, som forbättrats
och användes målmedvetet, kan

åstadkomma mycket.
Minan fick sin finess i den

magnetiska minan, det från
världskriget kända luftvapnet
fullbordades till ett självständigt
vapen med helt nya flyg-
egenskaper och med massinsats.

Samma är förhållandet med
pansarvapnet.

Det egentliga nya med
pansarvapnet är att det i detta
krig framträtt som ett helt själv-
ständigt vapen, som i nära sam-

arbete med flyget eller med flyg
tillhörande pansartruppernas
sjålvständiga strid Tidigare har

Av Sven Dirnander 1940

man betraktat stridsvagnar en-

dast som ett hjälpmedel till
infanteriet I den svenska armdn

tillhör för övrigt pansarvapnet
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infänteriet och ingår organisato-
riskt i två av våra infanterireqe-
menten.

I såväl den ryska som den

tyska taktiken framlade man re-

dan tidigt tanken på att använda

stridsvagnar för närrstrid utan

direkt samarbete med infan-
teriet.

I den tyska armön drog man

dock icke helt slutsatserna av

denna princip utan vid t.ex kri-
get i Finland uppdelades i all-
rnånhet de högre stridsvagns-
f-örbanden på infanteriets under-
avdelningar. Trots detta blev
även där pansaranfallen de av-
görande, vilka till slut bröt den

finska fbrsvarskraften
Vid de stora och snabba

tyska segrarna i Polen och
Frankrike fick pansarvapnet näs-

tan hela äran av det snabba av-
görandet. Där användes en gan-

ska olikartad taktik, nämligen
stora sjå[vständiga örband, som
opererade på väldiga avstånd
tiamför och vid sidan av de egna

trupperna. Bekant är ju hurusom
pansarförbanden nådde Wars-
zawa flera dagar innan tyska
trupper överhuvud taget hotade

staden.

För ett land av Sveriges
storlek är det givetvis omojligt
att tänka sig ett dylikt pansarva-

pen fbr massinsats. Aven ftjr oss

år dock pansarvapnet av allra
största betydelse. Icke minst for-
svaret mot moderna pansar-
trupper måste lntressera oss.

Med begreppet "Motortrupper"
och "Pansartrupper" menas
egentli-qen två huvudslag av stri-
dande forband, nämligen motor-
trupper och biltransporterade
trupper.

Med motortrupper eller
motoriserade trupper avser man

i allmänhet tre slags organise-
rade forband. De har samtlisa

egna motorfordon for forflytt-
ningen och dessa bilar, traktorer
och så vidare ingår i den stän-

diga indelningen för förbandet
ifråga.

1) Pansartrupperavser
stridsvagnar, pansarbilar och
dylika. Dessa åtföljs av folje-
trupp och artilleri för att for-
stärka eldkraften och for att tasa

inga egna motorfordon utan ffir
dylika, exempelvis ett ovan
nämnt bilkompani, tillftilligt till
förfogande för att underlätta en

forflyttning.
Man talar även om meka-

niska eller mekaniserade trup-
per. Därmed avses forband, där
själva motorfordonet är strids-
medlet, till exempel stridsvagnar

l )e /i n i l i o n,s: fro t a n nt c l l o n pa n s a r t r u ppe r, b i l t ru ppe r, h i l t r o n,s por n nr pp tt c lt
ntckoniserade förhand vor nagol uttnorluntla l9l0 tttot itlog an pau.sioutaltlcr
sanare. I)enna gatnla I'll' 1200./itr:;.vttboli.sara hiltrupp,.srtttt ulan att i .sig

ter,härtgrir $qPlffii1g.

2) Biltrupp avser för-
band, som utan att i sig självt
vara bepansrat, använder motorn
for forflyttningen Exempelvis
Bilinfanteri, Pansarvärnskomp-
ani, Motoriserat artilleri och
Luftvärnsartilleri. Motori serat
artilleri kan antingen vara
bilburet, bildraget eller traktor-
draget. Bilburet artilleri trans-
porterar på stora lastbilar såväl

pjäser som lätta traktorer, vilka
efter avlastning användas for
forfl yttningen i terräng. Traktor-
dragna är i allmänhet kanoner av

I 0- I 5 cm kaliber samt haubitsar
av l5-42 cm kaliber.

3) Biltransporttrupp,
till exempel bilkompani, är
terrängförband avsett for trans-
port av förnödenheter och trup-
per. Biltransporterad trupp har

och artilleri på motorlavettage.
Det största intresset knyter sig

till stridsvagnar och pansarbilar,

det är de forstnämnda som gjort
den överraskande stora insatsen

i det nu pågående kriget. Att re-
sultatet kunnat bli så överväldi-
gande beror för övrigt till stor del
på att man underskattat vapnets
möjligheter. Då tyskarna f-öre

polenkriget hade en stor pansar-
manöver i Ostpresussen, medde-
lade en engelsk studie-
kommission hem att "Så går det
inte till i krig" Men precis så har
det gått till i det här kriget! Det
är därf-ör av största betydelse att
vi gör oss fbrtrogna nred detta
nya vapen och dess motvapen.
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Verksamhetsbilder ur P 5: s histona
Bosse Holmgren i Boden gorde sin rekryt på P 5, sent 50-tal. Han har
välvilligt ställt sitt album till förfogande. Ur dessa har jag valt ut ett

antal bilder av bra klass.

Bosse känner vi bodensare bäst till som föreståndare för Esso-macken
på Garnisonsgatan, den döptes senare om till Statoil.
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Lätt amfi b i estri dsva gn 93 4
Den togs fram i ett provexemplar i forna Sovjetunionen
1975. Den ingick aldrig i deras väpnade styrkor och kan
betecknas som en ren experimentvagn.
TEKNISK DATA
Vikt
Besättning

Beväpning: 10 cm räfflad kanon med 40 skott. I st kulspruta
kaliber 7'.62 med 2000 skott samt en Lvrobot typ Strelka.
Pansarskyddet klarade gevärskalibrig eld.

Längd
Bredd
Hdjd

Motoreffekt
Maxhastighet
Räckvidd landsväg
Maxhastighet i vatten

l7/zton
3 personer

9430 mm
2250 mm
3150 mm

400 hkr
70 km/tim
60 mil
l0 km/tim

Motor och transmission fanns i vagnens bakre del.
Beväpningen i roterbart torn. Laddning skedde mekaniskt
med optisk avståndsmätning och vapenstabilisator. Kaross
och torn var av lättmetall. Vaenen kunde luftlandsättas med
fallskärm.
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Semesterbilder i pansartecken. ..
Vår föreninqsnredlenr Lars Gyllenhaal har varit på en rekogttoscerittgstttr i

Norclnorge uncler solnnlaren Självfallet fanns kanleran trled och han bjuder

här på ett urval bilder på det han lyckades hitta Känner jag honorn rätt torde

det här inte vara någon engångsföreteelse Vi tackar Lars för att P 5 Bladet

I ;r a n s k s I r i cl,v' ct gtr

liT' l7 ./i'arr I : a
I \'ir I cl.s h' i ge t. I ) ert

attt't'incles at,

lt,.skanm trttcler 2: a
viir'lclsh'igel pa ett

trtrsk ö. Nolet'a i
htt kgt't r nde r r e t r lvs k

75 nutt l)t,-katrctt.
Kcrrr ses iclag vicl

7i'orn.s

./öt',n,at'.sntt tse nt i
Selcrmoett.

Hiir ttngru bilclar

fi)t' t'ttt' t'eno-

t'cr i ttg,sltc t'.sot rct | "

pct dcrt (/rriver:;al
('arriar vi har i
I;örettirtgett P 5

nlen sonl ittle cir

hell kotntrtlell.

Ncir t,trr rn'clför'trnclc, Ake

N),matr,.fhr svrr pa detlct

trtn' jag lmtt .scigar.

- llvgg om sh'otel :;a den

blir i originalskick,
verk.strill !

1)

fått tillgång till dessa bilder.



Slridst,agn m 21 ('hafee uppslcilldvid Ti'orns.försvarsnnrseum, i Scilermoelt

Dt brillisk Humher Scoul car M 3 Scoul car. Till helt nyligen anvcindes detr at,

N or g e.s h e nnt cir n s ln q)p e r.

71tsk 75 mm I'L'-kanon uppslcilkl i Scitermoen Samma Pl'-kanon .sedd./ion slcyttetts plat.s



P 5 garaseområde tidigt 60 -tal


