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Nytt fordon
(orrsTngsbiltlen)

Fiirerrirrgerrs sellaste tillskott i fclrclons-

parken är derlta..motorcykel som är byggd
av Hägglturds i Ornsköldsvik. Motorcvkelrr i
detta trtförande bvggdes i ett antal om cirka
25 stvckerr som artr'ätrdes som försökscykel i
sarnbarrd med att det sktrlle tas fram ell rly
rnotorcvkel till arrnerr. Som rri vet så gick
deula bestälh-ring till Htrsqvarna vilket sede-

rnera trtrnvrnaude i MC 258.

Fi-rrerrirrgerr P5 fick köpa derl'ra motorcv-
kel av Tore Gustavssolr som sedatt många år

lobbar vict Hägglurrds. I cletta köp irrgick
ävert en rnärrgd med reservdelar.

Några officerare på gamla I 19lP5, som
var med på 70-talet, fick testa detrtra motor-
cvkel när dom gick ktrrs på motorskolarr.

Motorcvkelrr har rurder hösterr fått sig err

rejäl arrsiktslvftr-rirrg och origirraldelar har
åter hittat sirr plats på cle rätta ställerra.

Drivrrirrgen trtgctres a\/ el'I Rotaxrnotor som
i sirr tur driver err variator varefter krafterr
leds till en kardarrdrift sorn förmedlar vidare
till bakhitrlet.

Styrelsen 2002
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Redaktionsrutan
P5 Blaclet är Förerringen P5:s rnedle'ms-
tidning och kommer ut 1-2 gårrger per år.

Reclaktör är Arrnelie Forshage.
Där ir-rget anrtat alrges är textenta skrivna
av Arnelie Forshage och Arrders Möller.
Bilderna är tagna trr förerringen P 5:s

arkir,, orn ej arlllat arrgetts.

Skicka in bilder och texter.
allt till ctigl

Medlemskap i Förenirrgen
per år och avgifterr sätts irr
748397 -3 tillsamrnarrs med
adress uppgifter.

14,14'14,. f61g1rirr gerrp5. com

Vi returerrrar

P5 kostar 30:-
på postgiro
rramn och

Glöm inte!
Betala irr medlemssavgiften för 2003.

Ytterliggare ett år med samma låga avgift 30:- per medlern och år.

Värva gärrra nya medlemmar. AIIa är välkomrra till vår förening'

Betala irr avgiften till Föreningen P5, L48397-3.

Skriv rramrr och adress tvclliet och fvll gänra i ctitt medlemsnllmrner.
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Ordförande
har ordet

Sedan f(jrra nrrrnret av P5 Bladet så har det
bland arnat gerrornförts ett årsmöte där det
valdes err lry stvrelse mect t'v'å nya persolter
sorn r.rsatte avgaende Eilert Cezelius och
Cörarr Ahhnan. De. rrva är Jonas Magntrsson
och Fredrik Nilsson. Styrelserrs sammansätt-
nirrg ser dtr här intill.

Err rrvordrring, sorn ni redan rnärkt, är att
['5 Bladet kornrnc.r att bli err del av den ge-
rnerrsalnlna reBelnelrtstidningerr. Här fär I

19:s karnratfc)r'errirrgar med f-lera sarnsas om
rrtrvmuret iör aft Lreskrir,'a vad sorn händer
och sker. Filrdelen rned detta är att sprid-
rrirrgerr av P5 Bladef ijkar rned flera tusen
läsare.

Som r,'ar-rligt har det gerromfiirts ett arrtal
visrrirrgar turcler aret och rnånga ar.' dessa är
av celeber art. Till exempel den före cletta
amerikanske rn ili tärattachen Carl-Ctrstaf
Firursttom. Err aruran stor begiverrhet sorn
iiire.rringerr engagerade sig i var när Polar
Rallvt gick a',' sta;relrr i sllrtet a"' ituri. Orn-
kling 700 persorrcr korn till förerrirrgens
lokaler fredagerr clerr 28 ituri. Lär mer i arti-
kelrr lärrgre fram i tidrringerr.

Aret har också innehållit städ och grillctag
då r'i rurder dagen hjälps åt att röja upp och
ställa iordrring inför sornmarens öppethål-
lande för att sedan avsluta rned grillafton.

Den fina vån'interrr leclde också till er-r

härlig fan-Liliedag i snödri"'an rned korvgrill-
rring. Iställc.t för snijskotrar ramade vi irr vår
sniigrop med översnöfordorr frårr förer-ringert.

Under sommaren har vi haft öppet vårt
rnuselrm och besöksantalet är ctrygt 2000
besiikare med Polar Rallyt inräknat på nio
veckor!

Mecllemsarrtalet som vid förra årets bok-
sltrt låg på 509 stvcken är i skrivar-rde stund
r.rrrgefär 430 betalande mecllemmar, så se till

att pårnirura alla i er omgivning att betala
rnecllemskap så att vi äverr fortsäthrirrgsvis
har en rejäl märrgd av medlernrnar.

Det som kommer att ta mycket kraft irrom
förerrirrgen är flytten in på A8:s gamla orn-
råcle. Några trr stvrelsen kommer att delta i
err arbetsgrtrpp där bland annat SFHM,
Statens försvarshistoriska muselun,
Näringsli'u,sförvalhrirrgen inom Boderrs korn-
mtur, Ktrlttrrdeparternentet, Norrbotterrs
Regemente I19, med flera ilrgår. Derrrra
gmpp skall försöka reda trt hur ett nytt
gamisonsmuseLrm och upplevelsemuserrm
skall r-rtformas. Förenirrgen P5 rned ör'riga
traditionsgnrpper kornrner att bli ett trra
komplemerrt till detta llva rruseum. Att
Föreninp;en P5 skall vara kvar soru egelr
fiirer-rirrg ser vi sorn en siäli'klarhet.

Förerringerr gerromförde som vanligt sirr
årliga fordorrsmarsch vid ticlpturkterr frir
regementets dag sorn i år inföll derr 12 okto-
ber och clär alla bataljoner inonr I 19 deltog
sarntidigt för ftirsta gangen.

Vill al'slr-rtrringsvis särrda ett stort tack till
Eilert och Cöran för deras tid irrorn fören-
ingerr ctär Eilert varit irrblandad ärrda se.dan
tiderr fijre bildandet ar. Fijreningerr P5 och
Cijrarr de senast t'u'a åre.n. Dessa tr'ä kornmer
vid ett serlare tillfälle att avtackas lite rner
formellt.  

' /\ tA I(l^'i liiLJ-l-j-1_,ct-,'xA f t'i,z-U,L r\
Ordförarrde

Vi syns på webben
tsesök vår hemsida. Här karr dtr se alla

våra fordorr på bild, sarnt även titta på rrå5;ra
filmer där r,.i rtrllar med garnla godingar. Alla
texter till Varje fordon har err beskrivrring
hur dessa har hamnat I'id före.ningen. Det
ges också err kort förklaring htrr de har blivit
reparerade eller restatrrerade med mera.
Bilclarkivet är stort så det firrr s massor med
bilder att ta del av där du karr se renove-
ringar, aktiviteter och arrdra irrtressanta
saker.

Skriv gärna i vår gästbok när dtr ärrdå är
irure på vår trevliga hernsida.

www.foreningenp5.com
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Veteranerna som kör hårt

En e.f'ter en rullude veteranbilurnu in på Föreningen.s
rtntråtle tlcir enstutirtn itlet 80 knt lcinpu rullt't vur luptl.

I sommarnatten rullade det in ekipage
efter ekipage av veteranbilar till Fören-
ingen P5. Det handlade inte om en utök-
ning av fordonsparken utan en station i
Polarrallyt.

Norrlarrds Motorhistoriker är en samman-
slutning där värdet av fordorr med veteran-
status hålls högt. Ett av NMH:s evenemang
turder det gångna året har varit Polarrallyt
som är ett veterarrfordonsrally ingående i
clen så kallade Sverigeklassikern. Förerringerr
P5 blev involverade i plarrerna inför rallyt i
börjarr av februari då Trmo Vuortio rir-rgde
Lrpp oss och frågacle om inte Förenirrgerr P5

sktrlle ktuna tärrkas vara värdar för en av
statiorrema turder rallyts genomförande.
Rallyt skulle starta i Luleå kl. 21.00 den 28
jurri och följa rrorra sidan av Ltrle älv upp till
Boden för att ctär vända och följa älver-r på
dess södra sida tillbaka till Luleå med mål-
gårrg tidigt på morgonerr. Totalt en sträcka
på ca 80 km, som skulle ge möjligheter för de
ca 260 deltagarfordonens passagerare att
uppleva midnattssolens ljus.

Err rad förberedelser vidtogs vid föreningen
för att kunrra möta behoven från rally-
deltagarrra. Till exempel gjordes omfattande
markförbättringsåtgärder av Jonas Magnusson
och förenirlgerls Bgbv 82 för att skapa en dräg-
lig parkerirrgsplats för deltagande fordon. Städ-
ning av lokaler, förär-rdringar i uppstälhrings-
formerna av förerrirrgerrs fordorr samt resarrde

av tält som skulle medge att rallydeltagarnas
hturger kunde stillas med grillad mat, även om
vädergudarna inte var värrliga turder kvällen.

Rallydagen kom, med viss oro i tävlirrgs-
väclret. Detta till trots så ar-rlände rallyts
matsponsorer, Petterssons charkuteri och
Polarbröd, för att förbereda utspisrringer"r av
deltagarna och raskt växte err rejält utrustad
grillrestaurang upp vid Förenirrgen P5, dimer-r-
siorrerad att kurrna leverera mat både till rallyts
deltagare och dess furrktionärer.

Strax efter klockan 22.00 anlände de första
deltagande ekipagen till vårt förenirrgsområde.
Därefter fölicte en strid ström av fordon bestå-
ende av allt från mopeder till lastbilar, alla i ett
makalöst firrt skick och med förare i tidsenliga
kläder. Fram till klockan 01.30 utspisades del-
tagama samt gavs tillfälle att utbyta erfarerr-
heter frårr kvällens tidigare del. Desstrtom ge-
nomfördes ett tävlirrgsmoment för deltagarrra
som ställde krar.på en mera irrgåerrde besikt-
rrirrg av Förerrirrgerr P5: s fordor-rssamling. Allt
detta följdes hela tiden av en entusiastisk pu-
blik bestående av ca 700 persorler från när och
fjärran.

Som sammarrfattnirrg var Föreningens
deltagarrde, som r'ärd, i rallyt en mvcket
intressarrt begiverrhet som äverr lämnade en
hel del erfarenheter till oss. Erfarerrheter som
vi gäma arrvänder vid rrågot liknandet till-
fälle i framtiderr.

Te.rt : Ptt t ri k Bt t r,q st ri ittr

Mtingu munner niittude.s i tlen provi.soriska
" griIIre.stuurungen"
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Pansarbatalj onen 45 år i Boden
minnen blir det

Te.rt: Bencl

En rlag, tictigt på hirsterr 1959 satt tr'å vrrglingar
på I']etterssons Korrditori bredvid biograferr
Rijda Kvam och drack kaffe med bake.lse. Vi,
Sijrerr Johansson och jag hade rniinstrat och
pratade orn var vi prelirnirrärt hade placerats.
Besltrtet, P 5 ett rrvtt fijrband i Boderr med
stridsvagrrstrtbildnirrg, fick därmed tr'å L)erso-
lrer s()m blev fcirlrandet troget urrder sin vrkes-
kar'r'iär. \/i var Lrland de f(irsta egenrekrvterade
befälcn och fick c1ärn-red upprleva firrlrarrdets
Lr tvec kl irrg fra rr ka rstlidsvagrrskor-t-tprarrier till
del i err mekaniscrad Brigad.

Vcrn är Jag. Berrgt Davidsson en järrtr'ägs-

Pojkc fijdcl iLrrlea och trprpvuxerr lärrgs
Haprar;rrrda- och Malrnlrarrarr. Korr-r till Boderr
1c)55 och blev ured irrrr,'ckrrirrgerr pa I'5 Boderr
trogcn. M irr Ka rri ä r sl tr tacl e sorn ijvers tt' lii j trrarr t

rnec'l avtalsp-reusion frarr Fo 63 efter Lrland an-
nat cn lang trtrprp-rkarriär vid P5 oclt I 19/P5.
Uitcrsilrn iag var P5 arrdra egenrekrvteracle
oificcr i gamla Lrcfälsorclrrirrgen bkv dct rrattrr-
ligt att jag har varit nred i certtrtrn'r av filr-
Lrarrrle ts rrtr ccklirrg.

Unclcr tiden, de -15 Al' s()ur gatt, har av alr-
dra bcskrivits orgarrisatiorrstrtvecklirrgerr och
anclrt.t ion-trella härrdelser. Jag kornrrter att Lrt'-

rätta onr Lrrrrs()lrer iag ur(itt och sonr i vissa fall
jag tvcker har haft Lretvdelse fiir nrin och iiir-
Lrarrdets Lrtvecklirrg da och iiu. Själi klart kan
irrte alla rvnruras i err rapsodisk resorne. När
rnarr sit[c'r pra k;rrnrnarerr och mirrrrs bakät i ti-
dcrr iar nrarr clcsslrtom lägga till U I' A, e-iter-
sour u'rir-uret si'iker avseerrclc tider, prlatser och
rnärrrriskor. Självklart sktrllr- marr vilja rtärnna
och beskriva och rninnas alla men..... tvr'ärr.
Merr irrgen är gliirnd trtan alla anställc-la har
givetvis Lridragit rned lrtvecklirrg i rragorr form.

Min fiirsta kontakt rned P5 \'ar err blank
i'älstädad konrparrikorridor sorn från r-nitt per-
spektiv var lårrg, iiclslig och tvst tills iag fick
rniita rnitt fijrsta P5 befäI. Med err sn'räll slogs
koml-ranikorriclorsdörrelr upp i ärrderr rnot
Hedenbror'ägerr och clär stod en högrest, bis-
ter och enormt r'älplrtsad L)ersolr sorn rned takt-
fasta steg närmade sig oss lätt förskräckta ur-rga

rnän. Det var dår'arande överfuriren Karl-Erik
Söc-terberg som miinstrade irr oss och sedarr blev

Duv itl.s.sttrt

r'år pllrtorrsirrstnrktiir. En drillens rnästare. En
profil.

Min fijrsta plrrforrchef, sonl också \'ar en
rnan med asikte.r orn livet, r'ar Håkarr Wearntrlf.
Sedernera parrsarirrsp-rek tiir och iiirdelrrirrgsche i.
Det var han sorn indirekt, rrär harr var konrpa-
nichef, lärde rnig att "tro inte drr är tretvdclse-
frrll". Vid ett tilliälle rrrrder rnirr kadettid roprade
harr och sa:" Korrt rned Dav skall cltr ia se
nagot."Mcn, sa jag."Jag hal tnrpp-r orn err halr'-
tirnme." Svaret L-rlt'r'; "Du hirrncr se detta". Ja,
ja tänkte jag det är' r'äl uasot viktigt sorn ka-
dette.rr Lrehiiver fiir sin frarnticla tjilnst sonr skall
visas. \'ad clet gällcle var att harr ville' r'isa sift
ruva rnodellplarr i aktiorr. Scnsmoralerr Lrler';
"Vad skrrlle err kornprarrichcf vilja visa err ka-
dett errskilf än rragot iör tjänsferr ovic-lkout-
rurande". Desstrtortr vtrr det larrgf iiire derr leg-
lerade arbetstidens irrfcirarrcle.

Trots det kärr a "rrtlrildnirrtlsklirnatet" iartns
det Lreitil soln gav oss litc arrclrtrnr och ett och
arlrat skratt. Ktrrt Lindstrijrn var elr sour gav
oss arrdnrm iör att klrnrra hänga rnecl och laclcla
batterierrra. Det gliinuler man aldrig.

Err sour da och da lockaclc iram skratt och
vaclsl.rgrrilrg pa komprarrief var kornpani-
adiutarrterr iarrjrrrrktrrerr "Jägarn" Karlsson
sour kom ilarr P-1. Harr rrp-rptriiclde da och da i
tvlolerhatt i stälkt iör turiforursrnijssa. Crärrs-
snittet, f(jr clerura hcdersmarr, mr.llan tjänst och
fritiderr sonr scotrtledare var irrtr'alltid glasklar.

Tictigt urrder min tjänstgiirirrg testac-les jag i
likhet nred alla som hade bilnrekarrisk (rnotsr')
bakgrturd till mr.kauiker. Här träffade iag för
första gången err Pitr.bo sorn hettr' Rurrar Berg-
strörn. Harr korn sonr tekniker lrrrcler hela rtrirr
vrkesverksarnma tid att ha stort irrtlvtar-rcle på
hur r'åra stridsfordorr var titlgängliga i

trtbilclningsarbetet så r'äl sour i r'åra krigsför-
band. Jag vill påstå en "fältreparatiorrerrs rnäs-
tare". Han trorde ha dtrbbel prerrsiorr p g a att
han gjorde dubbel ticl järnfrirt ured oss andra.
Ovade på dagarna och reparerac-le pa rrätterrra.

Det'u'ar i sarnbarrd med derura test och err ej

r'älkornrnerr fortsatt utbildr-ring i Skör'de som
en spänstig, rnörkhårig löihrant rned err rnlrs-

f'rtrtt tttisttt silu

manSa
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tasch lätt gamerad med gula rester från sta-
terrs blvertsperxror kom att förär-rdra min fram-
tida inrikhrirrg. Harr höll en genomgång om att
bli officer vilken jag nappacle på och blev cläri-

llelloln derr andra egerrrekryterade officeren
vict P5.

I begrönsningen ligger mästoren
Officererr var Lemrart Hiller vilker-r på sitt stilla
och försvnta sätt "stvrde och ställde" på P5

turder decerrrrier. Irrga utbrott eller irrvektiv i
sirr befälsförirrg. Men när man lärt kärna ho-
rrom sktrlle malr se upp om harrs ögorren ärrd-
rade färg till kolbitar. Jag har ofta funderat på
orn det r.ar avsiktligt harr lät sin hturd, err schä-
fcr, ligga överst på trappavsatserr. Så att när
rnarr kom Lrpp till staben såg rnan ir-r i ett par
schäferiigon och ställcle sig; automatiskt frågan
"jag kan karrske kornma igerr serrare mecl mitt
prroblern?". Om så r'ar
fallct, r.tt fiffigt sätt att få
arbctsro.

Han lärde mig frarn-
fiirhallnirrg och som
chef k'da','erksamheten
gerlom Marragernerrt bv
u'alking aroturd.

Han förstod före na-
golr i'urrrarr vikterr av
ktrrrtirrtritct i trtlrildrrirrg
av stridsfoldorr
Kostrradsbilderr var och
;ir r'äl fortfarancle sä att
ruran maste se till att irrte
tappa ktrnskap iiver tiderr. Alltså lade han oss

i ett Förbarrdsomsättnirrgssvstem lår'rgt irtrtart
dc't blev Arm6ns rnoclell. Jag har inte r-rågot

miurre av att någorr chef P5 inte fattade besltrt
i linfe med Lemrarts iclder/förslag.

Jag fick en lektion på vilket sätt Lerrnart ar-
betade på när jag efterträdde horrom som stf
C Pansarbatalionen 1979.
Heil jag finns ju kvar vid regementet så du kan
fråga. Hejl Jag såg ett alldeles tomt skrivbord
med err pärm i bokhyllarr. Det var personal -

och förbandsomsättninsplarrer, budget-
turderlag och bataljonsorder 100 för de när-
maste åren.

Det, mina läsare, var el1 elegarrt avlösnirrg.
Harr hade förberett för mitt rrya jobb genom
att errdast överlämna det som var väsentligt
och samtidigt gett en tyst errkel anvisrring" I
begrärrsningen ligger mästarerr".

Jag vet ju inte om jag lyckacles fullfölja harrs
irrtensioner men jag försökte.

Ett annat befäl som betvtt mycket för P5
utvecklirrg i clå och rrtrtid var Leif Berglund.
Er-r gårrg i tiden en av Sverrska Armdns yngsta
Truppförvaltare. Malr kan säga att han ligger
bakom mycket av den infrastrtrkturella "väl-
färd" som r-ryttjas i dag. Hans envisa fobb med
att utveckla skjtrtfält, garageonrådet etc för att
erhålla ändamålserrliga trtbilclnirrgs-
förtrtsättningar måste i alla lägelr framhållas.

Med facit i harrd skulle jag vilja säga att utan
Leifs icloga och framsprta arbete hade nog irrte
Regementet haft förtrtsättrrirrgar att få det inne-
håll clet har i dag.

Åke Nvmarr, Krister
Möller har biclragit till

Tårne betvclde
mycket för förbandets utveckling. Här arl're-
tade gerreratiorrer av be'fäl och trtrpp vid dess
trppbvggnad. Det blev err hatkärlek till denna
plats. Här frös marr, här åt rnan god mat, här
sköt marr, här svetsades lnan sammalr etc.

Här mirns marr arbetsledaren som ogärrra
"talade" med fänrikar, kadetter och ftrrirer. Err

korrcekl'errs av detta var urrderstundom, att
ef ter gemensam f rukost i gamla
officersbarracken gick han och gav dagens
arbetsorder på telefon hem till vår komparri-
chef, vilken sedan gav det till oss. Märkligt.
Merr man lärde sig att buga djup och le.

Ett gott skratt fick vi också vid ett tillfälle
rrär vi skulle baxa irr er-r LV strålkastare i ett
nybyggt skydd. Skyddet var för litet. När vi
amatörer var igång stämde inte alltid id6er, rit-
ningar och verklighet.

Här minns man Tåme-Nisse. Err skårrir-rg som
var sklutfältschef med ett frejdit sätt. Men ville

Berrgtssorr och Arrders
att r'år kornpetens till-
fijrts Armer-rs strids-
frlrdonstr tvecklirrg p'ra

ett förtjärrstitrllt sätt
sarnt desstrtorn arbe-
tat rned arvet före-
dömligt.

Krister var dess-
trtom r'år lagledare
(eg;erunäktig) i korpro-
ra ti onss a rn rna rrha rr g.

Vi tog err del rnedaljer
ifotboll och rirrk-
barrdv.

Tåme
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lnalr komlna i onåd sorn ansvarig skjtrtledare
så skLrlle lnarl lnissa harrs gerrorngår-rg avseende
L-rrarrdskvddet. Da ett hinder i att kornma igång
rnecl skjLrtnirrganra, idag förstår rnan varför.
Vi trp'rprr,'.i 111-1c1e Lraracke rna rn ed fotogenkarni-
rter och vissa mr.d vcdkarniner så brarrdriskerr
var stor.

Här rnirurs jag rnirra enviger rned skjtrtfälts-
chefe.rr krr Flodirr orn strarrdskvctclet som elr-
ligt urig var ett hir-rder i r'åra skjtrhringar. Sltr-
taclc rrog i rerni. Utvecklingen gar vidare. Det
sorn var r iktigt 1970 r'ar inte sa viktigt 1980.

Htir rnirurs jag Torbjörn och Hugc-r som hcill
olclrrirrg pra r'år firrnråga att sköta och anr'ärrda
uralmateriel m.rn.

H2ir rnirrns iag känslan när vi iick ett befäls-
hotcll, nv rnatsal och ärrdamalsenliga baracker
i(lr de r'ärnprliktiea. Alla hade inte, turder re-
sarrs gilrr!;, delt-rt iderr att r'år Lrtbildrrirrgseffekt
sktrlk ijka mecl Lrättre irrfrastrtrkttrr. Vissa tvckle
vi skrrlle t;rppa iältmässigheterr. Det tror jag
intc vi ujorc-le. Vi prloduceracle bättre krigsfiir-
barrcl eftersorn en viktig del av fiirlrarrdets ef-
fc-kt val alt krulra skjr-rta. Tidc'rr skr.rlle iute läg-
gas pa ijverlevnad, r'ilket clet lurclerstlurdonr
harrcl lacie' c-lr-n irtrtart.
Vitrda ar\ e f lnirra r'äurrer.

lnspekteronde chefer
H(igre chcfer har självfallet varit noga nted att
irrtressera sic iiir Stridsfordorrsfijrlrandet bl a

iijr att vi alltid kostat pengar.

Flv'ugencralt'rt Persr-lrlrre, när han var stalrs-
cl-rei vid NIilo ON, iick err att filrsta att clct farurs
anclra krrltrrrer ärr Armens i fiirsvarr.t. Detta
skedc'le vid ett tcleforrsarntal där han ville
kourma och fiilja verksamheten. Jag tar fram
alnrarrackarr och fragar r-rär det passar? Han
siiger c1ä ett c-lattrm vare'fte-r iag frågar I'ilket
klocksiag sorn L)assar gerreralerr. Harr svarar,
ntir ni har rnorgcrrrbriefirrgen, och Iägger på
llrrerr. Mors tänkte armekapterten clch ringde
trprpr F 21 och iick fijrklarat r,'ad generalerr fi'rr-
r'ärrtade sig när harr korl och frärnst vilken tid
clet var pa dvgnet.

Sarurtta general var vid ett arurat tillfälle irrte
siirskilt glad åt 3. Strvbat Lrpl 1 i trakten av
Korpikå. Vart leclningsfordorr var en PBV 301
i Stridslednir-rgstrtförande. Vi hade hiirlr-rrar på
den tiderr. Dr-ssa r'ände marr ofta utåt när for-
clclnet stod stilla för att kunna kommlrnicela
med stabsrnedlen-Lmarrta. Lokalteleforrerr var
inte alltid tillfilrlitlig. Men derlta ctag sken so-
lerr och krkalteleforren fungerade fijr när iag

arrmälde och ropar till bataljonscheferr kapte-
nerr Kirurar-rder att r.i fått ett besök, hörs klart
och tyclligt dår'arande sergearrten Dellenrtrcls
röst i ltrrarna. "Du, r.ar har derr iär'elrr rröd-
landat". Snacka om istystrrad och sedarr btrl-
ler från bataljorrscheferr turder avsittrring för
att släta ör'er facläserr. Då besr'ärarrde, lrlr rla-
got mar ler åt.

Det farurs vid derna tid en arlig åte'rkorn-
mande insprektiorr och det 

"'ar 
Milots annei-

irrspektör. Err sådan rrar ör,'ersterr Bele Janssclrr
vilkerr hade gett sig f-rr pä att vi skulle krurna
rnörkerstrid, storma c'rch genorlfcira motstötar
rned skarp-ra handgranater. Och det skulle gälla
alla tnrppslag.

Personligl så hade jag err fiirrnåga aft irrte
alltid vara helt reglementscnlig i nrina nriiterr
rned ör'erheterr. Mitt anseende skLrlle vid ett
säclant tillfälle fijrbättras. Kornparrir.ts trcfäl
hacle en orcle.r - "Se till att krrrnr-'r.rrrichefen är
reu och srrvBg trch att harr är alrirf och giir crr
korrekt fältarrrnälan". Bele Jansson kom med
sedr,'anlig errergi, starlrade r.n bit ifrarr mig och
tittade L-ristert prå rnig. Jag ordnade till klädseln
och p;jorde fältanrnälan när harr kont iram pra

reglernerrterat avstårrd. Tidigarr. år brukadr.
harr mrrttra sitt biirja, utL.lt irrte denna galtg.
Harr sträcker frarn harrclen och säger "Hej hrrr
mär drr". Harr gerromskaclacle nog urig eller
hacle någorr skvallrat our min irrterrsion? Htrr
sorn helst, rnarr fick aldrig r'ätt nrot de.rrrra gerrt-
lernan rned sin errornta pr.rsorrkämtcclorn.

Vid er-r allllalr insprektion skLrlle ntrvarande
rnaiorerr Flcldin som iivcrftrrir'kda ett rtrortrent
L'r.andpansar r'ärrrsskv tteprl rLtons an ia I I rno t r'ä g.
Ovrrirrgerr flöt på och mornr.rrtet korn till sitt
sltrt. Arrneirrspek törerr ij versten Kr.sscln-ra rk ti t-
tade stint på Flodirr och sa "Var' är pansar-
skotten". Flodin sträckte på sig och sa
"ar,'skitrtrra" urrder arrfallet, civerste. Ja, rnen
skvttegrtrppen skall enligt reglenrentef vara
trtrustade med parrsarskcttt sa itrspektcirerrl
Tyshraderr blev besr'ärande. I iiverftrrir Flodirrs
r,ärld var helt rätt ett avskjtrtet pansalskott lika
rned förverkat. Sakta gick clet Lrpp iör
Inspektörerr att den unge cir,,erfuriren hade rrog
tänkt längre än kaserngårdens trtrrrstnirrg;s-
listor. Irrspektörerr mtrttrade, sträckte på sig och
gick vidare.

Stridsfordo n s utve ckli n g
P 5 har gerrom åren haft befäl som har använt
reglementerla som stöd, irrte som bibel och
därigenom karrske förstått krigets kra'n' bättte.

Fr t rt.s rtii rtt.t sitlu
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Stridsfordorrsutbildnirlg har varit förbandets
adelsmärke. Vid P5 har utbildats i stort sett alla
stridsfordonstyper som varit i bruk sedarr
rrittorrhurldrafemtiotalet i Svenska Armdn. Det
har präglat oss och givit oss möjligheter att vara
med och utvecklat rrya fordon och utbildr-rings-
system.

Gerrom korrtirruitet och arv har vi forskaffat
oss elr förmåga att framföra stridsfordon i ter-
rängen som var helt trtslagsgivande i valet av
förbalrd för trtveckling och prov av nya strids-
fordon på.80- och 90-talet. Här firrns office-
rare som Ake Nyman, Krister Berrgtsson, Ro-
ger Söclerberg, Kjell Mahn, Anders Möller med
flera. Ingen glömcl.

Urrder demra tid fimrs många små händel-
ser att berätta.

Efter Stridsvagnsbataljonerrs framfart i och
krirrg Bönälven och Råne älvdalar på Norrsken
1982 ville rnårrga skolor se frarnryckningar med
striclsfordorr i rrorrlandsterräng vid sirra besök
i dåvarande Milo ON.

Vid ett sådant tillfälle clrog vi iväg mecl
"Terrärrgcirktrsen" upp till Vitåtrakterr. Marr
ville se hur err mekarriserad motstår-rdare tog
sig fram i denna terrärrg. Vi grupperade, åt
Itrrrcl'r och r'ärrtade...och väntad... merr irrga
åskådare korn. Korrtroll, det 'u'isade sig att vi
var err vecka fel i tic-len. Aj-aj vilken grej för PP

tänkte jag. Ovrigt befäl Iog lite trolskt tills vi
alla brast r-rt i sklatt. Dtr DAV vi fick r'åran för-
ör'rrirrg sorn vi ville trots att dtr sa, "Det firlrs
inte tid för ctet" sa Roger Söclerberg.

Jag är inte ett dugg räcld för att förbandet
skall tappa den viktiga kontinuiteterr främst
efter våra avgörancle irrsatser under prov-
perioderr av striclfordonen som nlr är i drift.
Detta visas också genom irrtresset att hålla
stridsfordon rullande i det historiska perspek-
tivet. Man får ju hoppas att dagens ledrring
verkligen slåss för att fortsäthrirrg följer. Det är
lätt att rasera men dyrt att återställa.

Kollo l<riget och ondra konflilaer
Bakgrunden under mirr tjänstgörir-rg var det
kalla kriget vilket präglade ens inställning och
handling. Allt riktades mot "Kriget i Centrum".
Konfliktema i världen påverkade errs tjänst
och inställning till omvärlden och yrket. Först
var det Berlinmurens uppförande som innebar
att vi väcktes och ställdes upp på Utö skjutfält
och blev delgiven att nu stod kriget för dörren.
Kadettskolan skulle förbereda avtransport av
stridsfordonen från örr. Men stormikterna

trappade ner så clet blev inga hansporter. Dock
skedde viss beredskapstjänst under våren 1962.

En anrran konflikt som påverkade vår verk-
samhet och utbildnirrg urrder ett helt år var
kriget mellan Israel och Arabvärlden 1967. Vi
hade inrycknirrg samma dag som kriget star-
tade 5 / 6 7967. En mycket allvarlig och sam-
lad dag vilket präglade hela utbildningsåret.
Dessutom hade vi personal som hade tjänst-
gjort i GASA, varför vi på kartor kunde följa
utvecklingen.

Övriga konflikter i världen var bakgrurrds-
brus och motiverade våra utbilclnirrgsinsatser
trnder 7970 och 1980-talet. Berlinmurens fall
påverkade inte våra utbildr-rirrgsinsatser rrämn-
värt.

För mig persorrligt var största aha-
upplevelsen i samband med kalla krigets av-
veckling i världer-r err upplevelse på vår kasem-
gärd. 1992 gick jag err dag för att äta lurrch.
Tittar mot kanslihuset och där står på Pansar-
bataljonerrs släp med fronten mot mitt Karrsli-
hus en amerikansk och en frarrsk stridsvagn
samt err rysk T 72. "Hotstridsvagnerl". Jag
stannar och det slår rnig; "Vad skall jag nu
skjtrta på" när vi tillåter i första halrd ryska
stridsvagnar på min kaserngård". Då var kalla
kriget slut för mig. Och jag förbe.redde rnirr
enkla hjärna för förändrirrgar sorn måste
komrna, och de kom i rask takt.

Origirral som kn Thur|ell och arrclra före-
kom självfallet vicl P5 som vid alla anclra för-
bar-rd. Detta ämrre var i slutet av 1,992, på er-r

Iurrchrast, föremål för err diskussion på Tre
Renar mellan yngre befäI. Efter ett tag säger
jag " Ynglingar det finns inga origilral idag,
annat var det förr". Tyshraden var kompakt,
man kturde höra en knappnål falla och jag för-
stod att min tid var slut vid förbandet. Jag var
förpassad till originalerras Hall of Fame.

Men ingen karr ta ifrårr mig det faktum att
jag ingick i den fanvakt med 1:e fanförare Löjt-
nanten Hiller och 2:e fanförare sergeanten
Renander som mottog P5 Standar 1961 av
Gustav VI Adolf på dåvarande Helikopter-
skolans fält och avmarscherade i täterr för en
samlad Bodens Carnison.

'.-\ -, ,1
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Rapport från skruvargruppen
Mårrga är de arbeten som firrrrs att gora vid
','år förenirrg. Vi behör'er ta tag i den Strr' 7;l
som fortfararrde bara har err rnotor utlyft. När
bägge är ute r-rr chassit så skall hydraul-r,äx-
lamas kopplir-rgar skickas iväg för att få r-rya

kopplirrgsbelägg rnonterade. Under tiden bel-
äggen får sitt l-rar vi charrserr att fräscha uprp i
motorrtrmrnet och sätta nv silverfärg på tillva-
roll.

Vår kranterr'ängbil 853 (Brockr,r'av 666) frår-r

19-15 skall fä sig ett rrvtt kvlarelernerrt sorn kom-
rner att monteras i origirralrarnerr fijr kvlaren.
Efter att detta är gjort så kan vi fortsätta att
kolla uppr motorrr sorn vi hann provkijra irrrrarr

kvlarerr Lrörjade läcka fiir rnvcket. Desslrtom
blir det err hel del rostskraprnirrg och rnåh'rirrg
irrrrarr den blir soln llv. Den har bäde virrschar
och err krarr rned vajersvstem. Vi skall försöka
att bvta lrt dessa garnla vajrar rnot nva sa att
är'err detta blir rrvtt och iräscht.

Till r'år KP-bil ir;in Cotland sa har vi skaffat
elr lrv rnotor. Fijr rrärvararrc-le sitter c1är err nro-
tol sorn blarrclar vatterr och olja lite fiir rnvcket
f(il att c{et skall vara nvttigt. Den skall Lrvtasl

Vzrra r'ärurer i Strängnäs har lvckats fa tag
i cle korgar som skall sitta bak på besättnings-
rtu-urnet pa Pvkr rni -13. Kvarstar giir att slipa
och rnåla korS;anra sarnt att fa tag på eller even-
ttrellt tillverka rrva fästen för dessa. Sltrtr'äxla-
nra s()l'r'r Lrehiivr'r tätas på derura vagn är'också
ett av de arbetcn sorn ligger i den lang;siktiga
prlanen. Fijrarhuverr till vagrren står är'err derr
hiigt på iinskelirtarr.

El till torn

I Str','m/42 sa skall det dras kablar sa att är'en
tornet blir strömförsörit. När de.tta är klart så
kornrner all belvsrrirrg samt den Ra -100 sorn
vaglreluu'ar utrustad rned att furrgera. En sak
som förmodliger-r är en anirrg sr'årt att fixa är
den elmotor soln satt morrterad ovanpa sidrikt-
r'äxeln och var till fijL att rikta tt)rlret i sicla.
Motorenra monte'rades trr torrterl rrär dessa Lrlc.r'

r'änttont typ 3. Nagorr som har koll pa en sa-
dan här motor? I såfall, rirrg ossl

När tiden är irure skall903'an fa en nv trrärrs-
letarrk och det är fortfarande err rnassa platar
till r,år arrdra Srrv m /37 sctn rnåste skralras
och rnålas.

Som sagt, det iirrns saker att göra och all
hjälp är r'älkomnrerr. Orn rri är intresserade
så kontakta oss gänra r,'ia vår hemsida
iuiuiu.lbrcrittgcttlt5.cotrt Vi skall är'en fiirsöka
att lägga trt de clagar vi vet att det kornrner
att bli skrtn,arjobb så har rri lite aft gå efter.

Fair utt repu briinslelticku,qer lfite.s tttntct tn'från stn' n/.17

ilHryW&ry* * .^"!

Htir,qenon(iir.s el,qotthtre på ,stn' l0-)
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Pansar trupperna 60 år

Det vur nn'cket folksont besiikte upp.sttillnitrysplut.sen,för P5 Föreningen:;.fonkn pci reaententet.s tlu,g

En pigg 60-åring firas under detta år. P5
Föreningen tot tillfället i akt vid regemen-
tets dag i Boden. Fordonsparad inför mas-
sor av besökare och en avslutning som
innebar garagering i dom nya lokalerna.

I år firar pansartmppema 60-års jubileum.
Under hösten har detta trpprnärksammats vid
de fern kvarvarande förbancl som fortfarande
har pansarnär'err på kragspegelrr. Föreningen
P5 passacle på att fira detta i sambarrd rned
deltagarrde vicl besöksdagerr sorn Norrbottens
ReS5ernente I 19 gerromförde derr 12 oktober.

Det vur inte bura pan.sarbeftil som.firatle, iiven en oclt
ututun guntntul I I9:ing ville vqra med.

Förer-dngen som i år errdast deltog med 33
fordon, (saknades gjorde minst 8 fordon), hade
en hel del att göra för att få dessa fordorr på
rull. Att dessutom engagera -15 styckerr villiga
besättrringsmedlemmar och förare till clessa
krävde err del! Men som vanligt föll alla bitar
på plats lagom till orden framåt.

Förerrirrgen ställcle i år upp på derr öppna
ytar-r mellan gamla stallet och ör'rrings/vård-
hallerr på I 19 och fyllde snabbt trpp densamma
med ett antal ton rullarrcle museum. Efter lurrch
så var clet clags för en gerromgår-rg med alla sorn
skulle delta som besättr-rirrg eller förare och rrär
derura var klar så körcies fordorren bort till
Staragaraget som var utgångsläget för fordon-
paraderr. Själva paraden gerromförc-les på
"Pampas" och bestod av Föreningerr P5:s his-
toriska fordon och rrtrtidens fordon frårr
Pansarbataljorrerr. Lite av tradition har det bli-
vit att err stackars persorrbil kommer ivägerr för
leoparders framfart. Ett överraskldngsmomerrt
som alltid går hem hos publikerr. Samma pu-
blik som errligt utsago tyckte att var det err mäk-
tig fordorrskolonrr som kom körarrdes över ter-
rängen.

Direkt efter paraderr så radade föreningerr
upp sig på tre täter gruppkolor-urer ir-rne på
"Stara" och en kort stturd selrare så gav fören-
irrgens ordförar-rde ett framåttecken mot de rrya

10
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lokalenra irrlre på A8:s garnla område. Och på
ett errkelt sätt hade marl rlu lvckats att flytta
rrästan hela fordorrsparkerr i ett sve.;-r frårr rrorr
orn L-'oclårr till söcler orn derrsarnma. Där
garagerades fordorren omgåerrde clch låstes in
så att dc'rn skulle kurrna bekanta sig med de
rrva lokalerrra.

Dt'r ltttttlltttle ottt litnttr.tr intntt
lttuttleroll lrtirtgtle rtil rrttli.g ltti

Fi)rartingan P5 s

Lta ttttt Ittktlcrttrt

fltllttrctrur ut
ltl-\ l(ll' \()111 \K(l

/)tlt (rtr tter rtt lt
rttti rktt r tt 1t1t i1111111,

tr(ut\lr( )t't rill tttu
htllrtr ktttt tka

(ir.'er iordorrelt och garagera dessa prä garnla
AB var nog den erlklastc Lriten. Kvar är alla
reservdelar, inverrtarirer, \'r.rktvg, r-rniformer,
P5 traditiorrsgrejor och alla "bra-att-ha-saker".
Dessa skall packas, lastas, köras, Iastas ar',
prackas r-rpp och sedan skall det bli rragon slags
orctr-rir-rg Lrlartd grejerrra också. Detta arbete tar
malrga timmar. Merr är lnalr rnartlla s()rn hjälps
åt gär det rrattrrligt\,'is fortare.

Välkornmen!

Den stora flytten
Dagen innarr besirksclagerr fick fiirerrirrgen änt-
ligerr besked orn var Fiirerrirrgen P5 skullt- gnrp-
peras i irarritiderr. Nlatrga ttrrer har gått irlran
marr slrrtligen kourrnil iran till derna slrLtliga,
ho;-rpras vi, lirsrrirrg. Urtder err lång tid har Fiir-
errirrgerr vetat att rrlalr ska trt trr de garnla loka-
k-rna. rnerr det är irrte. ellkelt att flvtta rrär clerr
rrva adresserr inte är käncl.

Flvtten i sig är ett stort rnaskineri. Att kijra

Irrbut knin,q Lty tttt' trt/1-l i tlc rtttt qdrug(t

.Sr ttrt t tttr l i ,qt t il ctt

llttt tci ltlir trllr ttltp
ot lt rtt'tlt'iittt,

tirntitr.stotte li)r ctt tu.q

Alltitt,q gdr ittte t'i'
si,q rjtilv Hiir
belti)yer kunlutrctt
iÅr'rrlrr,r' isiir liir utt
lto,qseritt,q skt
ku rt ttu,qe rtr t utfi i nt s.

De t li ttt r,lr',lkorreri
,llikuel rtclt,lliu
.StrrtdIin,q

N i ) j tlu s n rc l.: e trte I I e tnu w r e.fi e r q c n t t nf t' i rtl re.q e trte n t e I s

du,q sttttrt 1tåbi;rjnl llttt AnLlert fuliiller Jrsnus lVlu,qrtLr.t-

:;rtn, Jonrtr Lttr.tsrttt, Putrik Bttrtttriittt. t,t lt Åke Nt'ttttttt



P 5 Bladet

Besök på föreningen äv...

... Barents camp

I börjarr av sornmaren hölls ett internatio-
nellt läger för ungclomar i ålclen-r 13-18 år. Htr-
vtrddelen av dessa var sveuskar mell här farurs

är'err turgdolnar frårr Rvsslar-rd, Baltstatertta,
Fir-rlarrd, Danrnark och Norge. Totalt var det
cirka -10 stvckert deltagare.

Hernr'ärrr ocir Frivilligavdelrrirrgen it'tom
Norra Militärclistriktet stod sorn arrangcir och
nran startaclc liigrc't trp;'r i Hcdenäset.

Urrc-iel helgerr Lrcsijkte tlart fJttde'tr och pra5-

sade da prå att få en guidad visnirrg pra Fiirerr-
irrgerr P5.

...märkesföreningen

Cisenttett Ste.fun Junse ti;ur vutl Fr)reningen P5

utt h.jttdtt ltti

Den 20 jurri hade föreningen besijk av
märkes förerrirrg " S'u'errska samlarsällskapet
Fo99" som valt att förlägga sitt årsmöte i Bo-

den och vid Norrbotterrs Regemer-tte. Tr'å av
deltagarrra var Margaretha och Per-Ake Carls-
soll som vi kärner från serviceförråclet. "Mag-
gan" är err de drivande krafterna inom sin för-
ening.

Nå3ru tn' deltu,qunu i Burettts Cuntp ,srstrt slog si,q ttetl
på en ,stn' lQ-l vitl besiiket 1tå Ii)retingen.

Guide och cicerorr turder besöket var Stefalt

Janse som fcjrst rrisade kanslihusrnässerr (där
Maggarr sprang ornkrirrg som literr tös) och se-

dan meci Patrik Borgströms hjälp fiirevisade
föreningerrs alla fordon.

Efter visningen vicltog err grilhnidclag i an-
sluhrirrg till förerringer-rs lokaler.

Efteråt h ji;d ntcirkesförenittgen .sig s.jtilvu på ett

griLLmitldag i Fiireningen.s Iokuler.
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\\ f'rårt Riitlher,qtlltrtets ltjti.ssu niir Fi)renin,qen P5 hesiikte lteyi)kuntu

...Martinssons trä

Derlra gång besökte Förerringerr P5 besö-
karna. Företaget Martinssorrs Trä från Väster-
botterr hade valt att kornrna till Boden med
cirka 300 personer där cle Lrjöds på err rnassa
olika aktiviteter. Detta irrkltrderade blarrd an-
nat Riidbergsfortet och Förenirrgen P5. Nu är
clet inte lätt att lirsa trarrsportfrågan för ett så

stort sällskap och frågan löstes genom ett gott

Det tir nog inteså futnsti,qt utt ett \å(lunt hcir hetiik
viit'ker err vl.r.s nt'fikenhet.

sarnarbete rnellarr r'år förenirrg och
Rödbergsfortet. Vi körde trpp rrågra av våra for-
don till Rödbergets top-r1-r och kunde på det r,'i-
set r-u-rdvika err trarrsportcirkr.rs sarntidigt som
vi fick visa trpp-r att vi är ett rtrllande Parrsar-
lnLlseuln.

...Bodens camping

Arets somrnar har slagit rekold på rnårrga
sätt. Först och främst r'ädret som i sirr hrr har
sett till att Boden har haft relält rnårrga ttrris-
ter. Många av dessa har bott på Boderrs cam-
ping. Där tog Förerrirrgen P5 chanserr att saltr-
föra sig själva vicl två olika tillfällen.

På nled tidserrligt utstvrsel, in i vår högta-
larbil respektive KP-bilen och ner till cam-
pinger-r. Några repor rturt husvagnar och tält
med marschmtrsik och irrbjudarr till r'årt Pansar-
mlrselrm såg till att gästboken fylldes på rejält
i år igen. Initiativkraft belönar sig heter det jtr.
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Norrbottensradion P5

Hdr intcn' jrttts ttnll ,\trtlars r\Iitller t,r' Arutu Stettbar,q i

lirakt uitttlttitt.q lrått l>lir,quretr Bqltr I lC

Norrbottensradion P5 är ingen ny kanal. Det
handlar närmare bestämt om innehållet i

sändningarna från Sveriges Radios kanal P4.
I somras hälsade de på och gjorde ett repor-
tage om föreningen direktsänt ifrån vår bän

tare.
Det var var tidigare sekreterare och fixaren

Eilert Cezelitrs som redan i mars skickat in ett
trrcv till Norrbottensradiorr där harr efterlvste
ett reporta€le om jlrst Fitrenirrgerr P5 och
" Pansa rrnuseet".

Det blev rrapp och nu var clet dagsl Tisda-
gerr den 30 iuli särrdes prograrnmet clirekt i
Norrbotterrsradion P-I.

Klockarr halv tio skulle särrdrringen dra
igårrg och vi var rrågra som var där redalr
klockan åtta för att fixa lite i för\'äg innan cle

tr'å från radion sktrlle clvka rrpp. Under tiderr
som killerr i sär'rdrrirrgsbussen hissade högan-
tenner och ställde in allt det elektroniska inför
särrdrrirrgelr, förhörde sig reportern med oss om
vad r'år förenirrg var för något.

Vi L-rerättacle allt från derr tid då Jonas Lars-

son, Patrik Borgström, Erik Adolfsson och iag,
Anders Möller, för tic'r år se'dart biirjade "stjäla"
vaglrar sorn stått trppställda sor-n nlollumertf
river err svulrnerl ticl. De blev rner och rner ros-
tiga där de stod på sirra betongplattor till vart
ntrvarande fordonsl-rc.stånd och lrrrrserrm. Ci-
vc.tvis val jtr Cezze irrl-rlarrdad i clenrra härr';r
också, fast mer prå plancringsstaditt.

Särrdrringen irrleddes dire'kt f rårr hvtten i va r'

firra lastterrängbil c)12 och prratct blandaclcs
trp-rp rned rntrsik och arrdra irrslag irtrtrtrt det r trr
dags frärr fiircningerr igerr. Arrrra Stcnberg, sortt
re'porterrr hetc'r, r'ar r'älc-ligt vetgirig och ställc1r'

massvis rr-red frågor mcllarr irrslagcrr sorn sec-lart

på ett mvcket Lrra sätt forrnuleradcs i errkelt
ställcl form turder direktsändnir-r5;crr. Svftet varr

att alla sorn lvssnade skLrlle försfa vtrcl vi prra-

tade om, så att vi intt' L-rlev ii-rr "rnilitäriska"
och började prata rned i(jr n-rkt i(irkorhr o clvl
stlv osr'. . ..Ni vctl

Söndning från börgare

Nattrrligtvis sä körde vi rragra svrirrgar urtder'
särrdnirrgerr. Nästa fordorr som clct direkt-
särrdes ifrårr var r'år BgLrr' 81C och reporterrr
frågacle rnig sorn körde orn det skrrlle Lrli lika
sktrmpigt och fartigt som vid dt't tilliälle horr
hacie åkt Strf 90. Jag val jtr tvrurgcrr att svara
att så sktrlle clet INTE bli, i alla fall inte iartigtl
Elin Möller blev också tillfragad i c'lircktsänd-
rring trppe på bärgaren htrr horr tvckte att det
var att äka rned och att vara med gralrbarrra
på förerringerr.

Efter derr kcirlrirrgerr var det clags firr rrågra
avslutande irrten'juer. Då bler' ä\,ert ert av r'åra
gtrider samt ell farnilj som besökte' rnuseet irt-
terviuade.

Ett mycket bra initiativ av Cezzc att få hit
radion. Förhoppr-rirrgsvis väckte vi intresset hos
rrågra lyssnare som leder till ett bescjk eller rerrt
av ett medlernsskap i Fitrenir-rgen P5.

BETALA IN

MEDLEMSAVGI
30:- till pg 118 397 -

FTEN
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Karl Henrik Bergh in memorian

P5's förste chef har avlidit 94 är gammal. Han
avled på ett sjukhem i Uppsala den 29 augusti.

K H Bergh har sedan bildandet av Föreningen P5

1994 varit en trogen och positivt pådrivande
person som kände glädje för det vi gjorde inom
föreningen. Han blev vald till hedersmedlem
No: I och kände sig mycket hedrad och stolt över
detta. Den anda som K H Bergh visade 1957 vid
bildandet av P5, har på något sätt levt kvar sedan
dess och påverkat många officerare som verkat
vid Kungliga Norrbottens Pansarbataljon.

Att P5 lag honorn r,'annt on-r hjärtat har han
aldrig fiirsökt c1ölia, snarare tr'ärton. K H Bergh
siirjs rrämast av makarr Britta sarnt sörrerna Ake,
Svarrte och Arrre r-r'recl farniljer. Här rredarr följer cler-r

nrirurestext om iiverste Bergh sorn tr'å av harrs
kLrrskamrater vid Kalltrerg skrivit rrer:

F(icld i Jirnkcipirrg tog Karl Herrrik Bergh sttrdenterr 1926. Efter exarnerr vid Cöteborgs
Harrdelsirrstittrt gerrorngick har-r 7928-29 Infarrteriets officersaspirarrtskola i Linkiiprirrg s()ut rtr
I ar'200 elever. Färrrik blei' Karl Herrrik Bergh vid Skaraborgs regenlerrtr' i Skiivdc. Sorr-r

trnderliijtrrarrt tjärrstgjorde han vict Skiclliiprarbatalionerr I19, Boderr. Sorn liiitrrant harlr han
rrted sar'äl flvgfiiralexarnen 1936 som skjutskolarr Roselslrerg 7937 och kornprarricheiskap vid
Svenska irivilligkarerr i Finlanct 1939-40.

Eitt'r kaprtensgraden 19-10 r'icl Skaraborgs regernerrtes pansarbataljorr fiiljde Krigs-
hiigskolan 19-12-.1+ nied atfiiljande tiärrstgirring som generalstalrsaspirant 19-l.l--16. Sonr
rrtrrärnrrd rnaior vicl pransartruppema (P1) 1919 tjänstgjorcle han fijl studier vid Lrrittiska
llherrarrnirt 1950 och vid frarrska annen 1951. Ar 1952 blev har-r adjtrtarrt hos Kturg Ctrstav
VI r\clolf, sedertnera irveradiutant 7965-72. Efter tjänst vicl Lrrittiska ;rarrsartrup;rskolan 1952
och itrfanteriskitrt-skolarr 195-1, r'ar harr chef för Pansartrtrppskolar-r 195.t-55 oclr fijrordrradcs
1c)56 sorn rrtrrärnrtd i)r'ersteliijhrarrt till chef fiir derr av honom själv orgarrisr.radc Norrlrofterrs
I)arrsarbatalfon, serrare Lrerrämnd P5, i Boclerr där harr tjärrstgjorcle till 1962.

Efter err tid som chef fijr Tiberias Control Center i Israel, beviljacles han avsked frau antrrir.r
1963. Eiter avskedet uttrildacle sig Karl Henrik Bergh till fastighr-tsfiin'altare och fastighe.ts-
r-näklarr- och Lrlev atrktoriserad i brarrschenra 1962 resprektive 1968.

19(rZ trtrränrrrdes harr till ör'erste inom arm6n. Inom samma tidsr-re.riod stod harr ,1963-67i

till iiirfogarrcle som rnilitär expert vid den svenska rredrtrshringscletågationerr. Ert sisla
trtlarrdstjänstgiirirrg fiilfcte 1967-68, ntr som ambassadråcl i Bagdacl rned huvr-rdr-rppgift sour
CotLrrcellor vid derr brittiska ambassaderr i Iraks htn,trdstad.

När 1931 års officerskttrs r'åreu 2001 celebrerade ett r-urikt 70-års jtrtriletrm av officerse.xa-
nten på Karlberg, deltog Karl Herrrik Bergh med gläctje och errtusiasrn. Urrder siti sista ler'-
tradsår nedteckr-rade Karl Henrik Bergh sirra mimren från finska virrterkriget. I errkel rnerr
prvcllig r-rtfonnrtirrg fördelade han sin begränsade upplaga till utr.alda kamrater och r'ärrr er.

.fiir 1931 års ktrrsknnrrnttr 7tå Knrlbarg

Dng Sticrrrcpctz
Cnrl t,ort Metttzcr

\
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F r ån ut st älI d till b er e d sk ap s st äll d

Efter att ha stått trte i trr och skur i tr,å år lasta-
cles i sltrtet av jr,rli derr garnle överblivna Bgbv
82 rned nr -176-l trpp på err civil clragbil för vi-
dare transprort upp till clet nybildade
Bereclska psrn usee t vicl Mariebergs Vil tf arm lrt-
anfcir Kalix.

Föreningen hade ticligare denrra vagrr r,'id
sin samlirrg melr den bvttes ut rrär den sista
förråclsställda 82'an med rumrner -1765 togs
trt trr mob förråclet. För att få Lrpp den "garnla"
bgbv på dragbilssläpet behövdes err knuff ar;
just det - err bgbv 82.

rsmöte
Föreningen P5

Lördagen den 8 februari 2003

Klockan 15.00 i Exercishuset I 19.

Alla medlemmar hiilsns aäIkomna tiU års-
mötet!

Efter årsmötesförhandlingarna erbjuds enklare förtäring.

Anmäl dig senast 3 / 2-03 till Jonas Larsson, Trollvägen 3,

967 93 BODEN eller på tfn 0927-48 00 02.
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