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Del 4

Avdelning, byrå (motsv)

Serierubrik Seriesignum

Historieverk – böcker
Arbetshandlingar och dokumentation – Historieverk.

 Ö

Armasjärvi, samlade handlingar samt ljudband radioprogram 25. oktober 1981.
Traditionsverksamhet, samlade handlingar. Minnesstenar
Beredskapsminnesträff ÖN, 1985
Äldre instruktioner – utbildning och stabstjänst samt särskilda för Bodens Fästning
Armasjärvi, handlingar (kopior) från arkivsamling framtagna i samband med 40-års 
minnet den 24 oktober 1980.
Försvarsmuseum Boden. Museiutredning Bodens garnison samt dokumentation från 
möten och träffar som underlag för uppbyggnad och innehåll (synops) av museét.
                                                                                                                    *) Bx = Box

             Tid
Volym-
nummer
inom
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Arkivalie
typ *)                                  Anteckningar

      
1990 – 2000      Ö 1 Bx Historieverk:

Bodens ingenjörregementes historia.
(1990)

Historieverk.
Bodens ingenjörregementes historia (andra upplagan)
(1993)

Historieverk.
Bodens ingenjörregementes historia, särtryck ur tredje 
upplagan (1995).

Historieverk.
Minnesskrift – Norrlands ingenjörkår ”Det sista året”.
(2000).

1998-1999 Ö 2 Bx Historieverk:
Manuskript – Tryckunderlag för historieverket 
Ingenjörkåren i Boden (1999).

1999 Ö 3 Bx Historieverk.
Ingenjörkåren i Boden (1999).

1998-2001 Ö 4 Bx Dokumentationsprojektet Bodens Fästning 
(1998-2001).
Mötesprotokoll. Sammanställning inlämnade ljudband 
och bandprotokoll. 
Tidningsartikel. Fotosammanställning för bok-
produktionen.
Manuskript – Tryckunderlag och CD-rom för boken
”Sån´t var livet” i Bodens fästning och garnison.



2001 Ö 5 Bx Historieverk:
”Sån´t var livet” i Bodens fästning och garnison.
(2001)

1992-1994 Ö 6 Bx Historieverk:
Svea ingenjörregementes historia (1992)
samt 
Komplement till historieverket (1994)
 

1997-1999    Ö 7 Bx Ing 3 Kamratförening:
Arbetsgrupp historieverk. Dokumentation.
Intervjuer- inspelningar på ljudband, utskrifter av 
bandprotokoll, berättelser – kopior av övriga handlingar 
och tidningsartiklar som översänts till Norrbottens läns 
museum.1999.

1997-1999 Ö 8 Bx Ing 3 Kamratförening:
Arbetsgrupp historieverk. Dokumentation.
Intervjuer – inspelningar på ljudband, utskrifter av 
bandprotokoll, berättelser – kopior av övriga handlingar
och tidningsartiklar som översänts till Norrbottens läns 
museum 1999.

1997-1999 Ö 9 Bx Ing 3 Kamratförening:
Arbetsgrupp historieverk. Dolumentation.
Intervjuer, inspelningar på ljudband, utskrifter av 
bandprotokoll, berättelser – kopior av övriga handlingar 
och tidningsartiklar som översänts till Norrbottens läns 
museum 1999.

1940-2010 Ö 10 Bx Armasjärvi, färjeolyckan 24. oktober 1940.
Minnesceremoni 1980, 1990, 2000, 2010.
Tidningsartiklar, avskrifter och utdrag från handlingar
och skrifter. Diabilder från 1990.

Armasjärviminnet – Ing 3 Batch årliga tal till 
värnpliktiga.

Minnesstenen i Armasjäevi med utdrag ur Bodens 
ingenjörregementes historia, sida 359-363

Ljudband,kassett – Radioprogram i Sveriges Riksradio
25. oktober 1981.

1940-2005 Ö 11 Bx Traditionsverksamhet.
Kungl Bodens ingenjörkår/ Bodens ingenjörregemente/ 
Norrlands ingenjörkår.

Heraldiska vapen, fana, marsch, utmärkelsetecken, 
minnesgåvor och gravvårdar på Lundagårds kyrkogård.

Minnesstenar.

Ingenjörtrupperna och kårens historia.



Arméns musikplutons parad i Boden 1987.

1939-1985 Ö 12 Bx Beredskapsminnesträff ÖN, 1985-06-25—28 i Boden.
40-årsminnet av beredskapens upphörande.

Bodens artilleriregementes och försvarsområde: 
Organisationskommitté, kallelser och protokoll
Bestämmelser ansvarsfördelning, förberedelser samt 
program för olika aktiviteter under veckan.

Sammanställning av utskrivet material från 
berättarkvällar – självupplevda beredskapsminnen.

Polarpioniären – Beredskapsminnen (specialnummer)

Ljudband (3 st), vid Ing 3 inspelade berättelser, minnen 
från beredskapstiden.

På främmande botten.
Häfte som belyser händelser vid beredskapsförband i 
Sverige samt Finland – är komplement till 
”Beredskapsdagbok 1939-1945”, studiecirkelarbete 
1984/85.

Beredskapstiden 1939-1945. Beredskapsminnen 
nedskrivna av och om för ölänningar (Öland).

1911-1958 Ö 13 Bx Äldre instruktioner (motsv), enligt särskild förteckning
på boxen. (Tryckår 1918-1958).
Instruktioner, reglementen, anvisningar och föreskrifter 
för bl a utbildning, stabstjänst.
Rekvisitionslag, Beredskapsförfogande lag, 
Rekvisitionsförordning (1942).

Instruktioner som rör Bodens fästning, enligt särskild 
förteckning på boxen. (Tryckår 1911-1941).
Föreskrifter angående Fortförvaltningen och fortförvalt-
ningspersoal i Bodens fästning
Föreskrifter rörande Fästningspolispersonalen i Boden
Föreskrifter mm rörande Bodens fästning och de i 
Boden förlagda truppförbanden.
Instruktion för vakttjänsten i Bodens fästning.

1940 - 1941 Ö 14 Bx Armasjärvi, färjeolyckan den 24. oktober 1940.
Pärm del I, inbunden i bokform.
Handlingar (kopior) från arkivsamling, framtagna i 
samband med 40-årsminnet den 24. oktober 1980, bl a:
- Beställningar militär järnvägstransport av omkomna till 
hemorten
- Bidrag till anhöriga, insamlade medel, ansökan och 
beslut.
- Förhör med personer som hade kännedom om färjan 
och trafikbestämmelser.



- Förhör med personal ur Fp, som var med på färjan.

1940-41 Ö 15 Bx Armasjärvi, färjeolyckan den 24. oktober 1940.
Pärm del II, inbunden i bokform.
Handlingar (kopior) från arkivsamling, framtagna i 
samband med 40-årsminnet den 24. oktober 1980, bl a:
- Förteckning över de som deltogo i olycksmarschen 
den 24/10 1940.
- Fältkrigsrättens för Armasjärvimålet beslutat utslag, 
vid sammanträde 3/3 1941 i Övertorneå.
- Uppgifter om färjan samt instruktion för färjkarl vid 
Armasjärvi färjställe.
- Militära förhör med personal från berörd Fp och andra 
Fp förlagda i Armasjärvi.
- Resumé om Armasjärviolyckan den 24. oktober 1940 
och gjorda iakttagekser i samband med händelsen.

1998-2009 Ö 16 Bx Försvarsmuseum Boden.
Dokumentation ”Försvarsanläggningar i Boden” (1998), 
”Slutrapport museiutredning i Bodens garnison” (2000) 
samt Samordnade och enskilda kamratförenings-möten 
med näringslivsförvaltningen i Boden, angående 
uppbyggnad och invändig utformning samt innehåll 
(synops) i museibyggnaden och dispositionsplan för 
utemiljön Försvarsmuseum Boden (2005-05-02).

Kamratföreningsmöten första samordnade mötet 
2003-02-27.angående museifrågan i Boden.

Dokumentation som Kamratföreningen i samband med 
möten (träffar), förutom materielsammanställningar, 
överlämnat till Försvarsmuseum Boden, bl a:
- Grundhandlingar ”Försvarsmuseum Boden” 
(2005-03-22) samt
”Försvarshistoriskt museum” (Ing 3 Kamratförening 
2005-04-15)
- Information och underlag för skylttexter för utställda 
objekt (2006-2008) samt
- Enligt särskild förteckning  Historieverk, instruktioner, 
litteratur (2007-07-02) 
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