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HISTORIK
Svenska pansarvapnet blev eget truppslåg 1942 som en
följd av pansarvapnets utveckling och dominanta roll under
andra världskriget. Före 1942 organiserades dock stridsvagnsbataljon vid Göta Livgarde (12) 1928-1939 och efrer
detta regementes avveckling vid Skaraborgs (l 9) och Södermanlands regementen (l l0) 1,939-1,942. Parallellt bedrevs försök med pansarbilar vid kavalleriet 1925-7942
och med motoriserad brigad 1940-19,12.
Försvarsbeslutet 1942 innebar en krigsorganisation med
fyra pansarbrigader - Pbrig m/43 - för att tillgodose behovet av kraftiga anfallsförband som kunde bryta igenom
en försvarsställning och snabbt fortsätta på djupet. Brigaderna skulle utbildas och organiseras vid fyra regemäntefl:
-Kungl Göta Livgarde (P 1), Enköping med ett kompani
(? 1G) vid I 18, Visby - det återuppståndna Göta Livgarde.

-Kungl Skånska pansarregementet (P 2) i Helsingborg

- det omr rndlade K 2.
--Kungl Södermanlands
Strängnäs-fdl10.

(P 3)

i

-Kungl Skaraborgs pansarregemenre (P,l) iSkövde

-

pansarregemente

fdt9.
Till

dessa logade. två urbildningsansralter
-PanrartruppsLolan (PS) Iörlagd till P 4.

-

-Pansartruppernas officersaspirantskola (POAS) - förlagd till P 3 - senare till P l.
De krigsorganiserade brigaderna hade två stridsvagnsbataljoner och en pansarskyttebataljon med bl a KP-b-ilar.
Utformnrngen av [ältb gaderna 1ämre n) vunna krigserfarenheler från andra världskriget föranledde genom riksdagsbeslut 19,19 att även
Kungl Svea Livgarde (l 1) i Sörenrorp, Kungl AJvsborgs infanleriregemenre i Borås (l l5) oth Kun-gl Sodra
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Skånska infanteriregementet (l 7) i Ysrad omvandlades
till pansarinfanteriregementen under pansarinspektörens
domvärjo för att säkerställa en ensad uibildning med nära
anknytning till befintliga pansarregementen oth en gemensamt brigadproduktion av fem brigader - Pbrig 49.
Denna brigadorganisation med bl a olika förflyttnings
hastighet mellan stridsvagns- och pansarskyttebataljonerna (huvuddelen per cykel) minskade brigadens anfallskraft och blev snabbt frånsprungen av dän internationella utvecklingen med sina krav på högre standard,
rörlighet och ständig indelning på stridsfältet. Redan vid
krigsslutet var vi ohjälpligl efter iden rekniska utvecklrngen.
Därför inköptes ett stort antal tunga stridsvagnar (Centurion) 1953 och en omorganisation - Pbrig 58 - tog sin
början med blandade bataljoner som innehöll ett stridsvagns- och två cykeltransporterande skyttekompanier,
varav ett kunde lransporteras på KP-bilar. Anfall gånomfördes trll fots och stridsvagnen fick främst en undlrstödjande roll. Anfallshastigheten begränsades till 5 km/tim.
Aldre stridsvagnstorn användes som värntorn yid hamnar
och flygfält och strv m/41 och nl42 byggdes om till
pansarbandvagn 301 respektive stridsvagn rnl74.
Vid pansarregementen utbildades även stormkanonkompanier (lkv 72,73, 102 och 103), tunga bandpansarvärnskompanier (pvkv m/43), luftvärnskanonplutoner
(lvkv f m/43) samt besättningar lill stormartilleiivagnar
(SAV m/43).
1957 uppsattes Norrbottens pansarbataljon (P 5) för att
tillgodose behoven av pansarförband Ovre Norrland.
Samma år omorganiserades P3 till I 10 och blev pansarinfanteriregemente. I 1 återgick till infanteriet.
I avsikt att höja pansarbrigadens anfallskraft genomfördes i början av 60-talet omfattande materiel- och organisationsförsök. Slutprodukten blev Pbrig 63 med

.
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pansarbataljoner om vardera två bandgående pansarskyttekompanier (pbv 301 och senare pbv 302) och två stridsvagnskompanier med antingen Centurion (strv 101, 102)
eller den okonventionellt svenskbyggda stridsvagn S (strv
103) som huvudstridsvagn jämte eget artilleri (10,5 cm
haubits). Pbrig 63 med sin rörliga, eldkraftiga, integrerade
och stridstekniskt väl genomtänkta organisation rönte
stort internationellt intresse och lovord (Lidell-Hart m fl)
och håller även idag trots att fordonsparken är gammal.
Fredsorganisationen förändras så att I6, I 7, I 10 och I 18
blev nya pansarregementen medan I 15 återgick till infanteriet.
Minskningen av försvarsanslagen på 1970- och 80-talet framtvingade reduceringar ibåde krigs-och fredsorganisationerna. P 1 drogs in 1980 och pansartruppernas
aspirant- och kadettskola (PKAS) slogs samman med PS
i Skövde. P 10 pansarbrigad omorganiserades till mekaniserad br igad.
I förararbetet till 1992 års försvarsbeslut har Overbefälhavaren visat på den operativa styrkesvacka som uppstått
på 1990-talet genom att vi inte har moderna stridsvagnar.
Följdriktigt innehåller OB och CA förslag anskaffning
av nya stridsvagnar. Konsekvent följer regeringen denna
linje i sin försvarsproposition i februari 1992. Okad mekanisering av armdn är ett tydligt tecken på den kvalitetshöjning som eftersträvas.
Mot denna bakgrund år det ekonomiskt förkastligt att
lägga ned ett pansarregemente, som har allt som behövs
för sådan utbildning: Bra befäI, teknisk personal, utbildningsanordningar, övningsfält, verkstad o s v. Framför
allt om man samtidigt diskuterar att bygga upp kapacitet
på en ny plats i Mälardalen. P 6 är iproposition [öreslaget
för indragning. Jag har prövat ovanstående argument på
olika nivåer och funnit att det i dagens läge inte går att
vinna gehör för mer än två utbildningsplatser för mekaniserade utbildning Skåne. Med totalt 16 brigader och

i
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förband omedelbart norr om Mälaren med hänsyn till
risken för stategiskt överfall bl a riktat mot Stockholm.
Med facit i hand kan vi alltstå konstatera att det var oklokt
att 1980 lägga ned Göta Livgarde - P 1 - i Enköping.

Pansarklubben
främiar intresse för aktuella frå8or inom pansartruoDerna och stärker kamratskap och samhöKlubben
rieirätskänsla inom lrupPslage
simmanträder minst två gånger per år. Medlemmarna är aktiva och f d aktiva officerare med
"vederlikar och likställda" som tillhör, tillhört,
tjänstgör vid, tjänstgjort vid eller vars tjänst berör pansarlrupPerna.

t.

Klubben har c:a 300 medlemmar. Medlemsavsiften är l0:- per år. Ständigt medlem = 100:-'
Fassa på innan

,i

höjer ständiga medlemsprisetl

Ordf är painsp öv I Stig Edgren Sekr är övlt
I-ennari'Pernitam, Karliberg. Skattmäslare äI
övlt Bo Henricsson, FN-skolan.
PG = 40 04 92-5.

Skånska dragonregementet
Det skånska kavalleriets anor och traditioner fördes
.besluten
med
1942 och 1965 tiver titt
S.kånska parsarregcmenrel och ensamt
iSkåne urUilääi-i
srnosvagnstJansl. ftck
l96J
nurarandi
-regementet
storrhel..orh glädje förvat(ar regementet sini
lyio och anläders lraditioner
roJerra0ares
och staidar.
Kegementet övades som banbrytare och pioniärer
i oan_
sart1anst I Hetsingborg mellan 1942 och t9+2.-ViU
stårten
var man trångbodd i de( för fem skvadroner
bvspda rese_
me nlet.
.som__ru skulle ta e mot pansarförUin?" mJ"tio
xompanter. Skjutlältet iTorekov var mindre användbart
och 1943 köptes Ravlundalältet in.
nga r och po litiska överväga nden och
.Destut
I-{1..r .r.,k-oenor:.ri
lnköptes. övnings_ och skjutfälten i -nassletrotm
rv++. rryggpenoden avslulades och den J0 Jvrlvrrrv!r
seDtember
1947 flyltade regementet in i Hassleholm. -"
ursprulgliEa stridsvagnarna nV38.
ry4g och m/42
^_U,e..
ersåttes l95j av stridsvagn gl (Centurion).
negemi;tei
fick,leda infrirandet och o'mskolningen på ä.nru"ri.eni_
llgr Darrre strrdsvagn. Den krävde bckaå bärtre sktutfält
och därför utökadei Ravtundafttter LSSåliltä;6#i:;;i:
Pansarvärnsrobolutbildningen påbörjades 1 957
s'9?n av Cenrurionutbildningen övades från
1960
.aven
Y,d srnosvagn
/4_lörband. Omheväpningen fullföljdes

lfll;

r2.-Fiin'ati'il#;;
si
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av C€nturionbeståndet.
Brigadens KP-bilar byttes under 50-talet mot pansarbandvagn 301 och från 1968 mot dagens pansarbandvagn
302. Samtidigt tillfördes P 2 detta
stridsvagn 103 oah
krönle införandeproven med lång marsch från Skövde via
Malmö till Ravlunda och srridsskjutning med wå kompanler.
Dagens moderna regemente har yuxit fram under 1980talet. Ett bra skjutfiilt på Hovdala medger skarpskjurning
med alla brigadens vapen utom ett. Kostnadseffektiv
samverkan med AMU har förbättrat övningsfältet. Kommunen stödjer fortsatt expansion och en avsevärd utökning är möjlig i närtid.
Samtidigt uppfördes det byggnadsbestånd som ger så
goda förutsättningar för utbildning, förläggning, raknisk
tjänst och materielunderhåll som P 2 nu har. T 4 samgrupperade med regementet 1986 och ingår fr o m 1991 i
regementet P 2.
P 2 har med sina 50 års erfarenheter av bl a stridsvagnstjänst respekt för anfädernas nästan 284 års erfarenheter
av kavalleriets uppträdande och strid. Standarvakten är
lika stram och stolt idag som 1658.

*
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Skaratrorgs regemente

Historia
Regementel har sitt ursprung ide fänikor vilka under
l5txi-talet uppsartes Västergötland. Ädsta bevarade
handllngar som avhandlar [änikor och knektar i Skaraborss
län. är från 1543. Av fänikorna från Vast"rgåiiunJ
o3Ä
Dalsland bildades 1613 ett landskapsregemeiite om 3000
man. \627-1624 delades detta i tre imaäe.ettregementen
vilka utgorde grunden frir Skaraborgs, Är.bo.rgr;il;
nallands reBemente. Skaraborgs regemente fick Bågt pi_
leleldt som förste chef. Regemenleiomnämndes i ,l654 års
regeflngslorm som "Det Andre Wästgöthe Regemente, där
under hörer Scharaborgz Uihn". 16g5 bler" resem;r,t"i
rndelt. Det var roterat med 1200 nummer (soldaiert inom
Skaraborgs län. I696- I9t 3
e"Åi,it.i-r,i
Axevalla hed. Sistnämnda år"rpen,iuaO..'r.
flyttade det tiil nvUvssåi
kaserner i Skövde där det fortfarande är förlagt.
Regementet erhöll 1939 en pansarbataljon o"ch omorea_
nlserades 1942 till pansarregemenle varvrd det erhöll nim_
net Skaraborgs pansarregemente. I . april 1963 återfick det
srtt gamla namn Kungl Skaraborgs Rtgemente som .1976
sam.manslogs med fo 35 till förivarsdmrådesregemente,
med beteckningen P 4/Fo 35. 1976 toss epiret ,,ft.unpiin,;
bort genom Riksdagsbeslur. Cöta Träigrdgemenr. ,"Ai_

i
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mdns Pansarcentrum och Arm6ns Underhållscentrum är
förvaltningsmässigt samordnade till regementer. Då regementet tillhörande infanteriet hade det nummer
Rekryteringsområde, fana
Regementet får sina värnpliktiga främst från Västergötland, Värmland, Bohuslän och Halland.
Regementets nuvarande fana överlämnades 1858. Fanduken är svartgul, diagonalt halverad, med den svarta
delen närmast fanstången; imitten folkungalejonet
kontrastfärgat.
Segernamn
Varberg 1565 Warschau 1656 Narva 1581 Lund 1676
L/itzen 1632 l.andskrona 1677 l*ipzig l&2 Malatitze
1708

9.

-

Marsch

"Geschwindmarsch" av C A Herrmann...Den spelades
första gången under Gustav IV Adolfs tid. Aldsta bevarade partituret är från 1833. Den antogs i mitten av 1800talet.

Övrigt
Regementets färger är svart och gult.

Kamratförening
"Skaraborgs regementes kamratförening (I
bildades 1931 och räknar ca 900 medlemmar.
Museum

9

-

P 4)'

Regementsmuseet grundades under de sista åren på Axevalla hed. Det är nu beläget inom kasernområdet.

Litteraturer
Bensow E Kungl Skaraborgs regementes historia. Del I
och II Göteborg 1931 resp 1944. Del III Skara 1956.
Skaraborgs regemente och försvarsområde/Informationstidning Kamratföreningen I 6 I 9 P 4 Medlemsblad. Skövde maj 1978 - maj 1989.
Skaraborgaren. Skövde dec 1989-

-

-
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Norrbottens pansarbatalion l9S7 -1992
Kun_gl Norrbottens pansarbataljon (p 5) uppsattes den l/4
1957 enligt beslur genom KungIbrev den t)å t SSO. grunOat
pä riksdagsbeslut i maj 1956.-P 5 standar fasrställä'es senom generalorder n r 417/l 1959.p 5 marsch är "l flaggik_
rud'' avS^am Rydberg, vilket fastställder g"ro. urmäd",

m 124/7959.
Den 717 1975 skedde sammanslagningen av myndighe_
terna I 19 och P 5 och vi fick daseni I 19,ry 5. paåsartlruo_
perna lylle_r i årJ0 år, samlidigahar pansarbataljonen, p 5
verkat i35 år. Dessa händelsir uppmärksammis senom
firande av Pansartrupperna den 3. ö'ktobe, och Regämen_
tets Dag den 12. september.
Befäler vid Pansarbataljonen har under 35 år utbildat
pansarförband anpassade lill de.klimat- och terrängförhål_
landen som råder inom Milo öN. Befälet har ävä under
dessa år genom målmedvetet arbete förbättrat samverkan
med infanteri- och andra truppslag. Jag vill tacka chefeina
vrd P 5 och balaljonscheferna och de befäl som verkat
under dessa år vid pansarbaraljonen för försvaret av Milo
ON. Efter att ha utbildat krigsfårband vid en infantiri_ åch
pansardel sker från 11 4 1992 en total integrering av pansar_
och infanteriutbildningen vid I l9/P 5.
DeIa är det första steget inför den kommande mekani_

-
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seringen av Norrbottensbrigaden. I 19iP 5 yrkesofficerares erfarenheter från pansar- och infanteriutbildningen
skapar gynnsamma förutsättningar för ett gott utbiidningsresultat av morgondagens krigsförban-d för övre
Norrlands försvar. En ständig uibyggnad av utbildningsanordningar, fdrbättring av Tåme skjutf.iilt och tillkomslen
av Försvarets Verkstad i Boden är andra viktiga förutsättningar för den framtida krigsförbandsproduklionen vid I
19/P s.
Det är min övertygelse att den nya utbildningsbataljonen med infanteri- och pansarofficerare skall föra P 5:s
och I 19:s traditioner vidare och fylla de krav, som måste
ställas för
målet - krigsförbanä med hög krigsduglig-att
het skall nås.

11

Norra skånska regementet

?:l

l8l

I gav"l(6nung6n befallningom uppsätran_

0e avJg;.d*
Norra Skänska lnfanterireqemenlet.

och friherren Geo"rg Carl von Döbeln ut_
-Generalen.
namndes
tlll rege-mentets f<irsle chef. Han är också känd
som uobeln vld Jutas. Till en början var regementet
för_
'
Iagt till, Kristranstad
flyttådes
g"ri[r
,r"å'iifr
.me_n
LJungDyhed, der huvuddelen av verksamheten
äpde rrrm
under-1800-tatet och en bit in på t 900-ta[i-i;;3;;;;;.
som trån uppsärtandet benämndes I24, flvtlade åren
1929
,12?3 in i nuvarande kaserner på'Naiby'i «ri.tår_
-'--'-"
slad. 1928_bylre regemenrer benämnihg till I
Sedan 1963 är Norringarna ett mödernt Dansarrese_
mente. som i samband med vissa organisations_
fB;_

å.

ändringar

sammanslogs

äed Fo l4

titt

^1975
rorsvarsområdesregemente
med beteckningen p 6lFo 14.
n.g:...I1:tj som idag har drygt 500 anställda, har
bland
annat ufbtldningsansvar och mobiliseringsansvar
för en
slagkratttg pansarbrigad. med stridsvagn I04, en renove_
rao ocn modltterad version av stridsvägn CENTURION.
Renoveringen och modifieringen av -stridsvaqnen
har
idag
utbitdar
på
en
stridsiagn som
flp_1,1t
lp"lnCqrna
star.srg val
I konkurrens med Europas motsvarigå'eter in
pl^porl3, av 2000-ralet. Varje åi grundutbild"as cirka
lr rJ varnplrktlga medan 2000_3000-repetitionsutbildas.
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Samtidigt är cirka 8000-9fft0 personer engagerade i
hemvärns- och frivilligverksamhät ilänet. päånalen i
Norringebrigaden kommer i huvudsak från östra Skåne.
Detta är en viktig faktor-från mobiliseringssynpunkt, tiksom känslan för det område där viktiea dåaiav brisadens
kigsuppgifter ska kunna lösas. Huiuddelen au ,itbild-

ningen genomförs på det mycket ändamålsenliga pansarövnings- och skjutfiiltet i Rinkaby. Genom til-läåonins
av moderna ledarskaps- och utbiläningsmeloder siaoal
vi bra krigsförband med en mycket fin a-nda.
Noningarnas försvarsområdesstab har ett mvcket väl
utvecklat samarbete med övriga rotalförsvarsmyirdigheter
i Kristianstads län. Stabens nårher till kommui, lai'ssty_
relse och.landsting ger de bästa förutsäthingarna för dåTack vare
konsekvent och" målinriktad
personalutveckling och rekryterinA har Norrinsarna
skickligj yrkesofficerare samr en skicklig civilt an;tälld
kader. Ett betydelsefullt förhållande för ät effektivt och
trovärdigt totalfösvar i Kdstianstads län.

ta.

en
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Södra skånska regementet

Historik
Regementet genomförde senaste större omorganisation
1982 då all utbildningsverksamhet överförde; till Revingehed och Lv 4 flyttade in i kasernerna i Ystad.

Nuvarande uppgifter

Södra skånska regementet - ett bygderegemeote i tiden
är en samlingspunkt för försvaret av Malmöhus län.
Regementets huvuduppgift är att vidmakthålla och utveckla Malmöbrigadens stridsvärde och beredskap. Malmöbrigad€n är utrustad med stridsvagn 103C.

-

Andra uppgifter är

-

att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter
planlägga det militära försvaret av Malmöhus län - att förbereda en snabb och säker moblisering av ett
stort antal krigsförband. Hit räknas fördelningsf6rband,
lv-förband (i huvudsak avsedda för Milo Syd); territorialförsvarsförband bl a för försvar av infallsportarna Malmö, Trelleborg och Ystads hamnar samt flygplatsen
Sturup och ett stort antal hv-förband. Regemeniet har
mobiliseringsansvarot för ca 35000 man
- att lämna sröd åt Lv 4 grundorganisation.
all lämna stöd åt Hv och frivilliga försvarsorganisationer inom länet

-
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Strv m21

Strv

m6?

Slottet
1t1UP4

2fi}P2 3fiGP4 4ntrPl0

Stor fanborg. Förbiftarsch
för Hans Majestät Konungen.
3/10

Avlosning vardagar kl 1215
söndagar kl 1315

Strv m/42

Strv 74

St

Program;

Högvakter (pågångar) med
armens musikpluton

2glc:no 30tyP).

I
3ll0 -

ln

m38

s',

Strv m/40

Strv m/41

li Stockholm

'4n0 1992

Gärdet
3/10 Lördag

kl 0m0 -

1700

Utställning av sridsfordon
Förevisningar m.m.
Avlämning till Hans Maiestät
Konungen ca kl 1400
4/10 Söndag

kl

0900

-

i700

Utställning av stridsfordon
Förevisningar m.m.

Strv

81/101/1021104

Strv

103
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Organisation och grupp€ring i fred
I.Ystad finns regementsstaben, planerings- och samordningsenhelen. Fo-staben, Fortifikationienheten (chet
samt del av enhet). del av Materielenhet, Kameralenheten
samt del av Hälso- och sjukvårdsenheten. På Revingehed
finns Brigaden lbrigadstabskadern och grundutbildnlnqsbataljonen), Lägerenheten. Personalenhiten, Materielänhet€ns huvuddel, del av Fortifikationsenheten samt del av
Hälso- och sjukvårdsenheten. I Malmö finns en Hv/Fri-

vavd och ett truppserviceförråd ur Materielenheten. I
Helsingborg finns en Hv,/Frivavd och ett truppserviceför-

råd.

Utbildningstre.ingelser
Regementet förvaltar Iandets största övningsfält för mekaniserade förband. Därför genomför Arm6ns Pansarcentrum årligen sin största övning på Revingehed. Fältet
har en areal på cirka 4400 ha, det är väldränerat och en
omfattande ranchdrift säkerställer del av markvården.
Fältet utnyttjas flitigt för zoologisk forskning av universitetet iLund och ett särskilt Revingeråd med både civila
och militära delegater bevakar atr Revingefältet utnytrjas
pä bästa sätt och att det bibehåller sin speciella prägel.
Regementet förvaltar även ett övningsfält i anslutning till
kasernetablisemanget i Ystad. Här finns ca 2000 ha, som
utnyttjas främst av Lv 4 grundutbildning. Skjurfälrer Kabusa, som förvaltas av P 7,/Fo 1l är cirka 3000 m brett
och 1000 m djupt och har bra utrustning med fjärrstyrda
måI, lämpar sig väl fcir skjutning mot markmål för ett
kompani åt gången. Skjutningar med stridsvagnsförband
eller i förbandsstyrka mer än ett kompåoi genomförs på
milo-skjutfältet Ravlunda. På Revingehed finns moderna
och väl tilltagna utbildningsanordningar. Ett flertal uppförda eller renoverade under 80-talet. Ungefär 650 möderna förläggningsplatser disponeras.
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r:cermanlands regemente
' :::=anlands regemente i Strängnäs är ett av de Iand. .:*::gementen öm organiserade-s 1627. alltså för 165 år

,.":- \är pansartrupperna bildades 1942 blev det ett av

: ': -ira Dansarregemåntena i vårt land och bytte då namn
' : . I :0 iill P 3. kungl Södermanlands prntärtegemente
'.1:..:edan r oktober 1939 hade, i enlighet med 1936 års
:

:-:..:rsbeslut, regementet I 10 omorganiserats till ett
. r:linerat regemente d v s med en infanteribataljon och
:- :ansarbataijon. Stridsvagnarna vid pansarbataljonen

::

t1ån det då indragna Kung Göta Livgarde (l 2) och
-::.-.,rdes av stl'v ml21-29, ml3l, rnl37 och m/38, inalles
.: :0-tal. Med anledning av det militärpolitiska läget 1940
::iiserades i april för första gången i Sverige en strids.:rsbataljon
nämligen I . strvbataljonen vid I 10 i Sträng'

,

:
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t8
stridsvagnsdelarna. PB 10 utrustades efter hand under
denna period med strv 74. 1963 skedde nästa omorganisation när regementet erhöll ånsvaret för såväl siridsvagns- som pansarinfanteridelarna i brigaden, varvid bl a
KP-bilen ersattes av pansarbandvagn 301 för transport av
pansarinfanteriet. Regmentet kallades nu P 10. Moi slutet
av 60-talet ersattes pbv 301 av pbv 302 och strv 74 av
strv 102.
Ytterligare en omorganisation skulle genomföras. 1973
sammanslogs regementet och försvarsområdesstaben
benämningen blev nu P 10,tro 43. I samband med P 1:s
indragning 1980 överfördes delar av PB 6 till P 10 och
skapades efler försök vid regementet en ny brigadtyp.
den mekaniserade brigaden. 10. mekaniserade brigaden.
MekB 10 eller Södermanlandsbrigaden som den även
kallas hade i stort samma organisationsstruktur som en
pansarbrigad men innehöll förutom strv 101 och pbv 302
även infanlerikanonvagn (ikv) 91. 1991 påbörjadå brigaden en ny omorganisation till mekaniserad brigad typ 90.
1948-92 var Armdns Motorskola förlagd till r€gementet
och 1956-84 var regementet moderförband för de FNenheter som sändes ut till bl a Gaza, Kongo. Cypern och
Mellersta Östern. Sedan 1982 utbildas-Arm6ns Musikpluton i Strängnäs.
Ca 250 officerare är avlönade vid regementet och ca 200
civila är helårsanställda, därutöver har regementet 500

-

reservofficerare. Värnpliktskullen omfattar årligen ca
1000 man.
Regementschefer under tiden i pansartrupperna har varit

överstarna Erik Cavalli 1942-56, Fritz-Ivar Virgin
1956-63, Gunnar Henricson 1963-J0, Stig Colliander
1970-76. Nils Stenqvist 1976-79, Ale Eriksso"n 197983. Nils-Gunnar Lundgren 1983-91 och Jan-Ake Andersson 1991--. Den nuyarande chefen är nr 47 i obruten
följd sedan 1627.
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Gotlands regemente
Gotlands reg€mentes ursprung är Gotlands Nationalbevär-

rns. som u;'osattes l81i eenbm ett avtal, en konvention
mällan eotiänningarna oc:h kungen. Den blev Sveriges
forsta vä"rnpliktsfSrsvar med övningsplikt även i fredstid.
Den mobliierade nära 2070 av befolkningen. och satte upp
f-vra bataljoner utöver artilleri.
'Officerärna
tillsattes av kungen. övrigt befäl valdes av
menisheten. Denna ordning be-stod till l-887, då Nationalbevärlneen uppdelades påöotlands infanteriregemente (l
27) och-artilläiikår. Fr d m det året blev allt utbildningsb€iäl fast anställt. Manskapet utgiordes fortfarande enbart
av beväring, med betydligt högre tjänsteplikt en den allmänna bevärinsen oå fastlandet.
En utiämning-skeäde 1892 med först 1901 blev härordninsen'på fast-landet och Gotland likartad. Denna medgav
bl a-an värnpliktiga från fastlandet överfördes för utbildning vid I 27. Däi påbörjades samtidigt sk velocipedryt-

tarutbildnins. Denna utvecklades under

första

världskriget-och 1920-talet så långt att I 18 (som regementet bänämndes från 1928) ca 1930 blev rikets första
cykelregemente, med motoriserade trossar.
Under andra världskriget tillfördes pansarenheter genom
Göta pansarlivgardes kompani på Gotland, P 1 G. Före
krigets slut kunde detta detachement organisera tre kompanier (strv m/42 och m/37 samt pb m/41).
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Genom 1949 års krigsorganisation blev I 18, med stöd
av P 1 G, ansvarigt för en pansarförstärkt cykelbrigad om
fem bataljoner. De sju pansarkompanierna fick via strv
rr./41, rn/40, ikv 102 till slut pvkv, strv 74.
1963 sammanslogs I 18 mei P 1 G till P 18. Pansarbrigaden kom därmed att omorganiseras på fem stora bataljoner med Kp-bilar (i stället för cyklar) med vardera två
kompanier pvkv eller strv 74. Under 1970-talet ombeväpnades brigaden till strv 102, som liksom l(P-bilarna
genomgick renovering på I 980-talet.
1982 uppgick P 18, liksom A 7 och Lv 2, i den gemensamma arm€myndigheten MKG. R€gementet har bibehållit sin identitet och ansvarar närmast för att organisera
Gotlandsbrigaden. Denna håller som bäst på att omorganiseras till mekaniserad brigad med strv 104 och pbv 302.
KP-bilama överförs samtidigt till pansarskyttebaljoner,
avsedda för lokalförsvar.
Regementet har genom integreringen i MKG direktkontakt med utbildning och organisering av brigadens artilleoch luftvärnsenheter. Pionjärenheterna utbildar
regementet självt.
Pansarbeflälskåren består av ca 120 officerare. Värnpliktskontingenten utgör ca 6(X) man av vilka huvuddelan
är från fastlandet.
Regementschefer under tiden i pansartrupperna har varit
överstarna Jan von Horn (1963-1964), Gerhard Hjukslröm (1964-1971), Nils Stenqvist (1971-1976), Curt
Hasselgren (1976-1971), Hodde. Stjernswärd (19771980), lars-Eric Wahlgren (1980-1983), överstelöjtnant
Bengt Han,marhjelm (1983), öyerstana Stig Barke

ri-

(1983-1988), Anders Situertsson (1988-1992) samt
överstelöjtnant Karlis Neretnieks (1992-). Den sistnämnde är den 32:e i obruten följd sedan 1811. Fram till 1937
var regementschefen tillika militärbefiilhavare på Gotland
(fram till 1877 också landshövding).
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Arm6ns Pansarcentrum, Skövde
_Armdns pansarc€ntrum är en mycket ung myndighet.
Den upprätades så sent som 1. juli 1991. Det gJoideslom
en direkt följd av armdstabens omorp,anisariori-då trupos-

lagsavdelningarna urlokaliserades fän Stockholm, fdi an
ingå i respektive truppslagsskola. Traditionerna och därmed arbetsuppgifter och organisation vid Pansarcentrum
bygger sålunda på Armdstabens pansaravdelning - "Pansarinspektionen" - och Pansartruppernas stridsskola med
dess närmaste föregångare Pansäriruppskolan och pansartruppernas kadett- och aspirantskoIa.
Med pansartrupp€rnas födelse 1942 upprättades Pansartruppskolan (PS) i Skövde, där verksåmheten startade i
blygsam omfattning först 1944, samt Pansartruppernas
officersaspirantskola (POAS) vid dåvarande Kuddl Södermanlands pansarregemenie (P 3). i Strängnäs.-POAS
verk_samhet påbörjades redan hösren '1942. POAS döptes
1945 om till Pansartrupp€rnas kadettskola (PKS) 'ocb
flyuade årer efter in på nybyggda Kungl Göta pansärlivgarde (P 1), i Eaköping, vilker faktiskt tarit besiutat sedan
skolan startades. l96l byttes återigen namn på pKS som
blev PKAS - Pansartruppernas kad'ett- och aipiranskola.
Pansartruppskolan, som allt sedan starten varit inrymd i
en av bataljonskasernerna vid Kungl Skaraborgs pansar-

-))

regemente (P 4), flyttade 1966 med sin huvuddel rill
Klagstorp, sedan gårdens marker införlivats med övningsfältet. När P 1 lades ner 1980 integrerades PS och
PKAS till Pansartuppernas stridsskola (PS) efter till- och
utbyggnad i Skövde och Klagstorp. Skolorna har hela
tiden, tillsammans med pansaravdelningen i armdstaben,
varit pansarinspektörens instrument för att utveckla
truppslaget. Pansaravdelningen har biträtt inspektören i
hans typförbands- och personalansvar. Vid skolorna har
all truppslagsgemensam officersutbildning genomförts,
liksom utveckling ay materiel och metoder för pansarförbandens - och sedermera även mekaniserade förbands utbildning och strid.
Sålunda löser Armdns pansarcentrum idag alla de uppgift€r som tidigare sköttes av tre, senare två, olika organisations€nheter. Genom samgrupperingen
alla
funktionerna kan vissa rationaliseringsvinster göras. Dessa tas idag ut Benom att antalet manår vid Pansarcentrum
nu är 97, jämfört med ungefär 115 för tidigare Ast/Pa och
PS tillsammans. Pansarinspektören är myndighetschef,
med C PS som ställföreträdare. Stabscliefen är chef för
Pansarstaben. Under honom lyder också Taktik- och utvecklingssektionen. För övrigt känns organisationen igen
från den struktur PS fick 1981, även om avdelningar numera kallas sektioner: Kurssektion 1,2 och 3 med de
obligatodska yrkes- och reservofficerskurserna, lrdningsträningssektionen med stridsledningskurser för bataljons- och brigadkadrar, Materielutvecklingssektionen
med studie- och materielförsök samt försökstruppen med
sina två kompanier i olika utbildningsalternativ.
Liksom tidigare är det naturligtvis kursverksamheten
som är dimensioneraode för resurserna. Bland de uppgifter som just nu tar mest kraft ianspråk är dock även
studier och försök inför anskaffning av ny stridsvagn,
vidareutveckling av brigadernas organisation samt perso-

av

a-t

nalplanering, bl a med anledning av förestående förändringar i krigs- och grundorganisation.
Vi som tjänstgör vid Armdns pansarcentrum känner oss
priviligerade trots att den bantning armdn nu vidkännes
kanske borde upplevas negativt för dem som så specifikt
sysslar med framtidsfrågor. Men vi upplever samlidigt att
dL förändringar som nu påbörjats syftar till en krigsorganisation av typerr "leaner but meaner" Och "elaka" krigsförband inniEär bl a effektiva pansar- och mekbrigader.
typförband under inspektörens och Pansarcentrums typfbrbandsansvar. Och när detta skrivs lror vi fo farande att
vårt arbete skall resultera i att vi får nya stridsvagnar i
vissa av förbanden.....

Kamratfdreningar
Varje regemente har en kamratförening.
Vissa har dessutom dotlerfören ngar -

främst i Stockholm.
Fråsor om hur man blir medlem m m
kan Sesraras efter hänvisning från resp
telefonväxel:

P2

0451-87000
0500-65000

P5

0921-68m0

P6

044-105000
M11-68000
046-368000
0152-28000
0498-95000
0500-65000

?4

P7Y
P7R
P10
P18
PaC
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SPHF står frir Svensk Pansarhistorisk Förening
Föreningen bildades 1974 Den är öppen för alla intresserade och har i dag 350 medlemmar varav åtta är utländska
medborgare. Föreningens medlemmar arbetar helt idedllt
utan några ekonomiska bidrag. Föreningens syfte är att
främja intresse för och kunskap om pansarfordon och vissa
övriga militära fordons historia m m genom sammankomster, studiebesök, källforskning, artikelpublicering i föreningens tidskrift PANSAR m m. Föreningens medlemmar
arhetar inom fvra omräden:
1. Reparation och underhåll av äldre, utgångna pansarfordon. Detta arbete har främst skett i Hässleholm och
Strängnäs.
2. Byggande av modeller av olika pansarfordon. Denna
verksamhet bedrives dels av ett antal enskilda medlemmar spridda över hela landet dels av en arbetsgrupp i
Malmö.
3. Källforskning lrämst i föreningens arkiv i Helsingborg. Föreningens arkiv innehåller konstruktronsritningar
för pansarfordon tillverkade i Sverige, instruktionsböcker,
folografier. filmer. lidningsartiklar, korrespondens om
pansarfordon m m. Arkivet innehåller mer samlad infotmation om pansar än något annat arkiv ilandet.
4. Studiebesök vid museer och förband i samband med
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föreningens årsmöte i Sverige eller utlandet. 1988 - vid
pansarmuseet i Parola och vid den finska pbrig. 1989
vid marinmuseet Kiel, flygmuseet utanför Hamburg
samt pansarmuseet och pansarskolan i Munster, Tyskland. 1990 - vid PS i Skövde där föreningen fick bekanta
sig med de nya stridsvagnarna Abrams och Lropard 2.
1991 - vid P 2 och vid föreningens arkiv i Helsingborg. i
mindre sruoDer vid utländska museer och förband.
Föreni'ngåirs arbete presenteras På lvå olika sätt:
1. Med artiklar i föreningens tidskrift PANSAR, som
utkommer med 4 nummer varje år
2. Genom utställningar på bl a regementets dag, mässor
m m av modeller och fotoskärmar.
Irrsavgiften är 120 kr. Den kan insättas på postgiro
89571 l:0. Kontaktmän: Modellbyggare - Måns Thuresson, tfn 042-24 05 22 Stridsvagnsrep - Tommy Nilsson,
tfn 0435-112 99 Aikivforskning Putte Hallberg, tfn
042-18 19 91 Tidningsartiklar Christer Baadstöe, tfn
040-11 60 82.

-

i

-

Jubileumsvideo

-

Video oå VHS har framställts under våren.
omfattånde pansartruPpernas krigsorganisationsutveckling sanit en kort presentation
av nu befintliga pansafiegementen m m.
Den kan köpä's via resp iegementes kamratförening.
Spellängd: ca 30 minuter.
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Pansartrupperna i framtiden
Pansarinspektören öv 1. Stig Edgren

Att beskriva vem som de närmaste åren skulle ha anlednins att anfalla Sverip.e är svårt. Vi vet dock att vi lever i
en ärolis värd. Vi haisett hur snabbt en händelseutveckling kariske. En negativ utveckling kan ske på mycket

korl tid även nära oss. Vi måsle iden situationen ge
tydliga "signaler" utåt om att vi har vilja och förmåga att
slå tillbaka varje inkräktare.

Ett vet vi: Den som

i

framtiden (säg hypotetiskt runt
sekelskiftet) finner skäl att anfalla oss kommer att sätta in
militära styrkor av hög kvalitet. Redan efter de första
luftlandsätiningarna har motståndalen stryktåliga mekaniserade enheter, som snabbt växer i styrka när han disponerar större flygfält eller hamn.
' Slutsatsen är logisk: Vi måste själva ha fältförband med
stor eldkraft, rörlighet och skydd. Ju fdrre brigader vi får,
desto viktigare är det atl de har hög kvalitet. Pansarbrigader och mäkaniserade brigader har de erforderliga egenskaperna. De har det skydd som krävs för att kunna
utnittia rörligheten och genom skicklig manövering nå
den låkala öve,lässenhet som krävs för att kunna fälla
avgörande. För att"agera på detta sätt måste vi ha hemvärn
ocf, lokalförsvarsfööand av god kvalitet över ytan så ått
brigaderna inte behöver ägna för stor kraft åt skydd av

27

\'äsar.broarosv.

att fienden kommer att ha slridsvagnar' För att ha
möiliehet atl vinna dueller mot dessa måste vi ha moderna
.i;ä;i;;r;r. Detta är inte minst en viktig kvalitetssignal
,igi. viln..t att vi inte kan ersätta alla våra stridsvagnar
med nva. Genom renoveringar höjer vi kvalitdn på de
äldre siridsvagnar vi behåller så att även dessa ytlerllgare
av många stridssituationer - dock inte de
.n iia f.r,
hårdaste duellerna.
allra
(uiä.ri"t'ut och pansarbandvagnar (stridsfordon 90) i
.".rerkai ser den itörsla stridseffeklen De kompletterar
,ärå"äi. ,ai. De ger ömsesidigt skydd åt varandra P-ansarskvttesoldaternå kan flexibelt föra striden trän srtt Iordon
-Vl åler avsuttna. år prövat utländska stridsvagnar:
f,ui rnO.t ett
-i
M I A I från USA. Just nu prö^".i i'E. Tvskland'ochoch
pansarskyttefordonet -MTLB
,vtt, T lz
IköDta i Tvsiland). Vi har vid Pansalcentlum I Sl(ovoe

lTvet

lti*

l:o-

I;;; il

prov-a
i,ääLi.åir.p föi att under vintern 92/93
-!!taJ^
(Tv)
MI A2
och
I
(Fr).
2
kopard
trclerc
i."?* i-re"gif.
( USA).
'iä.irrrrropo.itionen följer Överbef:rlhavarens och

c-r,.iini rå, ärmdn förslag och innebär att stlidsvagnar
ilåri-r.åp". ,rorntrnds mä leveransstart omkring 1996'
äii åoaäitu at utt svensk industri är på alerten o-ch söker
samärbetiavtal tör an få vara med vid genomlörandet'

;;;;;. i

motköD från det land' som får sälja stridsvagav stridsfordon 90 ien första
Anskaffning"Den
nödvändiga kvalitetshöjää"är" at iiorn ueslutad,
;i;E;;""; armen är på god väg. Pansartrupperna har även
i'inirrlittnine.n .n uikrilg ptatsl denna utveckling!
iansartrup'perna - 50 år och framåtll
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Stig Edgren, PainsP

Marschmusik
En

för

inspelad LP-skiva/kasset finns
törsflining vid resP regemenles

ny

kamratförening. Inspelningen ge-

nomfördes av armdns muslkpluton av
årgång l99l. Regementsmarscher m
m för föliande regemenle (motsv) rneår: P l,'P 2. P 4' P 5. P 6. P 7. P 10.
P 18. Pac. I1.l 15.

Utgivning av detta häfte har möjli8&iorts efler

bidrag från följande företag genom deras rePr i
Sverige:
* General Dynamics, USA
* GIAT, Frankrike
* Krauss-Maffei, TYskland
* Vickers, Storbrittanien
Ett stort tackl

1-/-.v/rr
Stig Edgren
Paninsp

