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Sisto uppstöttningen inför
skrotning!
Precis som
för oss hor
den fött en
stutsedeI
runt tön...
förtot vid
etdröret!

Från vår ordforande

Föreningen har nu avverkat )'tterligare en sommar med öppet
hus för allmänheten. Besökarantalet har ökat något jämfört
med 1998. M ska inför sommaren 2000 tillsammans med kornmunen örsöka förbättra marknadsloringen runt vår verksamhet for att säkerställa att det blir
bättre känt att vi finns till. Fo 63
och kommunen har delat på kostnaderna för de guider som har
möjliggiort öppethållande under
sonrmaren. M räknar med samnra
stöd nåsta sommar.
Under hösten har några ur sty-
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relsen deltagit i ett projekt som
kommunen driver angående "hållbar turism". I detta forum har vi
ffitt möjligheten att profilera oss ytterligare bland foretagare och köpmän i Boden.
Försvarsmaktens ominriktning som
vi nu står mitt i kommer att påverka
oss. Den nya försvars-områdesbeftilhavaren, Öv I Ulf Nordlander
har fitt en viss orientering om foreningens verksamhet. I den
nyuppstartade MAL-planeringen

\4 lever vidare inom Trångforsområdet och har under hösten
gjort vissa omflyttningar av materielen. Hur llamtiden blir kommer att visa sig senast i samband
med det riksdagsbeslut som tas
under våren och indirekt natur-

ligtvis påverkar föreningens
verksamhet.

Årsmötet kommer att avhållas
den 26 februari och därefter år
inriktningen att år 2000 genomförs i huvudsak som 1999.

kommer våra intressen att bevakas.

Hur garnisonen skall utfonnas är
för när.rarande oklart.

,r4äz 74//nat4

Glöm inte!
Betala in din rnedlernsavgift i tid. Pårninnelseutskick
kostar vår förening onödiga portokoshader.
Medlernsavgiften år oföråndrade 30:-/år och person.
Avgiften sätter du enklast in på vårt postgiro

148397-3
Betalningsrnottagare Föreningen P 5.
OBS! Arge gärna ditt tidigare medlemsnunlner på
inbetalningskortet. Det hittar du antingen på ditt
rnedlernskort eller på tidningens adressetikett. Det
forenklar vår adrninistration hösst avsevfut.

Ett bra motto inftir det nya seklet.

?*2",44td/t/4o d/a{lat, eo
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Läget hos "skruvargruppen"
Under det gångna året har
det som vanligt hant en hel del.
Det mesta "krutet" i år har varit
att forsöka ftirdigstiilla stridsvagn
nl42. Under sensommaren fick
vi besked att vämtorn typ 3 (strv
m/42) äntligen var på gång. Två
veckor innan regementets dag
"tog" vi reda på vårt torn och
monterade fast det i chassiet på
en gång. Invändigt i vagnen är
det i princip klart, mycket återstår dock, men den stora saken
var att vagnen utvandigt såg lika
dan ut som for 20 år sedan. Fyra
dagar kvar till regementets dag
lade vi in högsta växeln och shpade chassiet stålrent, ett arbete
som var klart klockan 14.00 fredagen innan, kl 17.00 var den
alldeles illröd och vid 20-tiden på
kvällen var den åter grön igenl I
Framåt for visning lördag morgon, det var knappt färgen var
torr när vi "lajnade" upp för regementets dag. Idag återstår en
hel del monteringsjobb samt
vissa justeringar.
Under hösten har även ett
annat projekt startat och det är
att bygga ihop en motor till den
gamla dragbilen, där återstår
även en del jobb i bromssystemet på DAF-släpet.
Som vanligt finns det hur
mycketjobb som helst att utföra,
men det som nu tar mest tid inom
föreningen är att tackla allt som
skall bort och hinna rädda det
som räddas kan. Stridsvagn 103
C är som sagt snart ett minne
blott, i alla fall krigsorganisatoriskt sett, kvar här uppe blir det
tre (J ) vagnar att beskåda och lor
nostalgiker något att kunna

drömma sig tillbaka vid
svunna tider.

till

M har åven ett annat stort
jobb kvar att lösa. Det är det forestående motorlyftet i stridsvagn m/74 för alt kunna reparera/bya hydraulväxlama. Arbetet har startat, dock måste vi nu
ta oss den tid det behövs men
framforallt se till att komma in i
en lokal där vi kan fortsäta job-

bet, oavsett om det blir vid
loreningslokalen eller nere på P
5.s garageområde. Förutom det
öppethållande som varit under
nio veckor i somras så fortsätter
vi att ha visningar vid föreningen
och det har sannerligen varit en
väldig blandning på de besökare
vi haft. \4 kan exempelvis nämna
trdigare kompanichefer vid P 5.
samlarförening för frimärken,

döva pensionårer, lärare vid
stridsskolol ungt handbollslag,
soldater inom MekB 19. avgående Fo-bef och många, många
fler. En sinande ström som sä-

kert bara utökas i takt med att
alltfler upptäcker att vi finns.
Föreningen har nu också
fätt mojligheten att flytta in fler
fordon inomhus, det utrymme vi
ffitt oss tilldelat är den tidigare
mob-förrådsdelen i den södra
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delen på öreningslokalen. Där
har det nu blivit en bra visningslokal som med lite jobb kommer
att bli riktigt fin for ändamålet.
Det som idag inte går att ställa
in i en lokal, som kan anses vara
permanent, är de största vagnarna. Dessa flyttas till tillfiilliga
lokaler under vintern i väntan på
vår, islossning och helt nya tider.
Föreningen har idag strax under
30 fordon samt ett antal ton med
kringsutrustning, vilket icke skall
furringas. Det krävs en hel del
jobb av många och vi ser gårna
att det dyker upp fler for att hålla
dessa fanlastiska maskiner i
korbart skick. Dra er inte för att
höra av er till oss i''skruvargruppen". Det kommer alltid att
finnas en plåtbit att både skrapa
och måla! !

Text Anders Möller

Fo-bef: s bråda avslutnins
Fo-bef, överste I Göran Honkamaa hade bråda tider inftr sin
pensionering. Almanackan var mer att likna vid en mystack en
varm sommardag och än såg vi honom där och än här. Schemat
lar så tajt, att även kvällar fick tas till för att hinna med allt. Så
blev dct för Föreningen P 5 när vi på ett enkelt sätt ville tacka
honom för allt stöd med cn särskild visnins.

Petlsiondr, gl(iDi Llcl. Den

cnlt

.tkillnuden cliar len I l0 latuttar utt
taru kldtl.ycltt. .lltnunut kun ktntntcr
utt |ut u likt f)rllte(knul

t\ gstrtionsonrrilJct inrrarr'l rurr!:lbrshron. Vr r ill liån lör'cningcns

riktr ctt tack rill "derr nlLtiSastc pcrsonclr i rir Gcrnison.
som undcr mänga är stött vär
side

Istort,tcttlunt\s ltcla s4tclsen pti pluls mel ,lke N.vno1 till llingsl lill rät1sler,
ddreJicr i lur och ottlning.lonne Holnherg, ,Jonus Lurs.ton. Polrik B(r'gslt'i)tll.
,ltrler.\
oclt Göron Hottkantuu.
^'löllct'

Fo-bef har stött vår Verksamhet i Förerringerr P 5 ända
scdlrr starten lq92 ndr vi "lånade" ett pal fordon till regementets dag och glömde återlämna
dem. Detta nred dåvarande
regementschefems goda rlinne.
Zirendet är nu preskriberat och
fbrdonen finns över{tirda till vårt
museum. Då var allt inte så lätt,
telelbnerna glödde av upphetsade röster som fick finna sig
i att bli kopptade iin hit och än

dit. ibland är cn till hclt andra lörband igarnisonen.
Dct Fo-befden hiir kr'ällen
llck se var hur förcningen pror isoriskt lått sin lokalfiåga löst och
vilka överhängandc problenr vi
anade för fiamtidcn. Tilläggas
bör, att hade vi inte haft Göran
Honkamaa bakom oss i lokallrågan hade vi med all säkerhet
Ievt vårt liv under presenning
idag. Vi har tacknämligt nog kunnat bruka en byggnad på gamla

Vi hoppas också att
nyc Fo-bcf skall ha cn liknande
örstaelsc lör r ur r crksrnrhet och
vara ett av våra stöd itilh'aron
Till avgåcnde Iro-bcl'skullc
rnan kanske skicka cn hiilsning
om trevlig pcnsionärstillvaro.
nren rrred vetskap orl hans cnergi vägrarjag ta ordet perrsionär i munnen. Han komnrer att
r erksanrhet.

ha fortsatt fulltecknad alrli

-

nacka, var så siikra!

Text/Foto
Eilert Gezclius

Kompanichef på besök
Förre kompanichefen på P 5, Torsten Björkerot blev utsatt fiir en
riktig överraskning av sina söner i september månad. Orsaken
var att deras far fyllt 70 år i somras och de ville ge honom en
speciell födelsedagsgåva. De hade funderat Iite i banorna att lura
upp honom till Norrbotten fiir att återse sitt gamla liirband. Väl
medvctna att de vänt kosan söderut i början av 70-talet och sällan
varit upp till norr efter dettå. Planerna sattcs i verket och snart
blcv undertecknad invigd med huvudkontakt mot en av grabbarna.

Telefon ledes kom vi örcrens om lite av varje

ftr

en besökseftern, iddag.

att

I

llc

orl detla

var

förstås Torstcn Björkerot
Allt nog: En ltärligt fin höstdeg anlände Stockholmståget till Boden C därjag
helt ovetandes.

(Forls t|dsla sida)

ser |i Torslen Biai'kcrcl |i.t sill
"årerhc;i)k" ndstun 30 cir e/ier utt ha
l,intut lJ''Ll,'n. Hdn -l) u i.lng o.lt
t'itl n)'cket gocl vigot'.

HtI

och Bj örkcrots ganrlc vapendra-

gare Bengt Davidsson mötte
upp. Bengt kände igen sin gamle
vapendragare på en gång, men
det tog en slund innan Torsten
reagerade och insåg att det verkligen var Bengt han hade fram-

för

si

g. -"Skuggan". tjenare

doter kring de chcl-sportrllt sonr
hänger där. Vi gick en trappa upp
till olficersnrässen där Torslerr
intygade att tiden i det närmaste
stått stilla. Elier det fick Anders
Möller tas vid och berätta on
stridsfordon 90 konceptet och
r agnarrrls olikl lösn ingar. Det är
nog Iångt rrrcllan gangcnra derr
gode Möller litl cn r.ner frågvis
att lotsa runt. Vi gick ör'er till nya
stridsvagnen där 1iågorna blev
n.rir.rst lika många. Torsterr var
n.red sin bakgrund från stridsvagn
4l och senare kompanichef för
ett 103 kompani, en rnycket väl
insatt hene. som hela tiden ställde
konketa fiågor om den tekniska
utvecklingeli.

När den visliingen var avklarad gjorde vi en resa 60 år
bakåt i tiden och begav oss till
Föreningcn P 5:s lokaler där vi
har allt från stlidsvagn modell 37
t ill modernare skapelser. Här
kom rnånga minnesbilder i dagern och mängder av anekdoter

Två gantla vapench'agctre Ji'åcitl P 5 liden. Tot'slen Björkerct till ycinsler var
kontponicheJ och Bengl "skuggan" Duvidsson hans stcillJöretrcidctre. Del blev
ell kci åtarbasök deu erttellqrt.

Re-

kring de olika vagnarna. -l den
där luckan har många fingrar

nar för en lunch innan visningsprogrammet startade med besök
i Pansarrummet och en del anek-

kliimts av. sa Torsten och pekade
på stridsvagn m/42:s lTjrarlucka.
Han berättade också att han fast-

gan.rle broder

kom det spontant.

Vi åkte vidare till Tre

.luJtrt.\lolltr lic k t'n inlr.'.t:iant
tlturtrt' till I)r!sL'Dt.tlit) rn tr\'
stridsll'rdort 90. Hdt' i h.'gt'ipLrt i Ln
fi'dgestcillning sott tertut' r'iss
utlaiggning.

nat med fbten en gång när en
vagn lade sig på sida i en myrmark. -Då när' jag satt fäst hörde
jag en ropa, ta en yxa och hugg
av benet. Dessbättre blev det
inget av rned amputationen. där-

för har Torsten på ålderns höst
kunnat vara med i flera fem-dagars orienteringar och är liir närvarande Skaraborgsnrästare i sin
åldersklass.
Anders Möller, var guide
även här och fick stoft beröm av
Torsten när dagen var slut. -Du
är mycket duktig. både nutid ocn
forntid har du kläm på, nycket
bra! I bilen sedan närjag körde
våra gäster till Skapa hotellet
konr ytterligarc berönr ö ver
guidningen. -Han var oerhört
duktig. den här Möller. berömde
Torsten Björkerot och jag kan
bara instänrnra. Vill ni veta något om stridsvagnar. snrått eller
stort. Ring Anders Möller han
har kläm på det mesta!
Jag vill också rikta en ston
tack till Bengt "skr.rggan" Davidsson, som utan knot ställde upp ftir
att uppleva gamla minnen med en
tidigare kollega. Det blev ett hjziflligt besök dem emellan.
Text/Foto
Eilert Gezelius

-Vad har ordförande i blickfånget?

Som ni såikert kan se har var ordltilande. mittfitt något högst väsentligt i
blickfånget. Anders Möller liingst bort och l-lalian
Stemlark hiterst verkar också l.ra mållåst på något

llet trots allt. Magnus Qvist. Patrik Borgströn1. Jonas Magnussor.r och några till var cngagcrade mcd
l'ordon i revy-riksdagen som gick i lloden. Diir hade
till ocl.r med Bosse Pamo,ik åkt uppsutten på Ikv

iuuessant. Den som gissade på att mat vankades runt
kr.ruten var helt rätt ute. eller vad sägs on stekmutuika
modell "bauta" som tilldrog sig styrelsens blickar: Vad

103 genon.r Boden.

person på viinstra bilden

Äke Nyman. Anders Möllel och undcrtecknad med för konstig övnir.rg. sonl pliktskyldigast
stod och invaintade ftirplägnad ute i skogcn och civilklidda dessutorn. Jo. det hdr \ ar ctl tu'istccnrincriunr
vi överrraliade. Bodens korrmuns näringslivsstiftelse
hade sanrmankallat alla i Bodens korr.urun sorn på
ett eller .ullat sätt hade verksiunhet riktat nrot hitrcsta tulistcr Därav famrs Föreningen P 5 på plats. son
under bamrarkstiden har dcls öppet för' besökande
och dels gör er.r del köruppgiltcr'. Ni hal tidigarc liist
i P5 bladet. att lijrcningen varit med vid två omgåigaru
inspelning av Ronr.rv Erikssons Bondångerprogram.
där vi laktiskt inte var stalister utan hade ledande
roller i rcspektive avsnitt. Under året hal det inte varit några TV-inspelningar. menväl lite leaten erksamsl,sslade

r.ru

(H)j ulens foto gåta... ?

Äter till nrristceminariet. Anledningen lill dessa
träffar har varit att liira av varar.rdra och upptäcka
vilka stora resurser som finns i vår kommun inonr
turistndringen. Det kan egcntligcn erb.iudas allt filn
stridsvagnsuppvisningar till att meta abbore i 2ilven.
Däremellan firurs i stort sctt allt lcprescntcrat mcd
hundspann. Vilda Västern. had och ör'erlevnadsträring. Vitsen är bara. att få de olika anangtirerna
att sanrarbeta. Vi skallalltså inte uppfinna lr.julet igcn.
Förlroppnirgsvis skalldct hiir utnryrna ien rejiil turistsatsning lian.rlcdcs. Ilodcn iir och har en viirldsunik
rcsurs i sin tradition soni militiirstad urder hcla 1900talct. Dc gtir intc at1 llyrta på och clct linns ingcn
rnotsvarighet på någon annan plats i viilldcn. N{cd
det som nav i mitten. så är dct lör andra att snickra
till passande tårtbitar och lylla liela bakelsen.
Text/Foto Eilcrt Gczelius

En bild av något i en "prcssad" situation.
Vi vill ha reda på följande spörsmåI.
A) Bilmärke'?
B) Ärsnrodell?

C) När hamnade fbrdonct idenna prcssade
situatiorr?
D) Vem körde det son, for ör,er?
E) Var skedde det?

Flest rätta svar belönas nred en tj usig penne utan
fodral med regementets tryck! Skicka in till P 5
Bladet, Box 9105 961 19 Boden.

Föreningsuppdrag vid Honkamaas muck
flestl vet idag om att överste I Göran Honkamaa "muckade"
den 30 september 1999 efter dryga 4l år i militär klädsel. Vid
en chcfsbytcsccrcmoni utanför st:rbsbyggnadcn arrangerirdes
en fordonsp:rr:rd som i mångt och mycket skulle spegla
1örsvarsmaktcns lbrdonsbestiind undcr hans tjiinstgöringstid.
Föreningen I'5 blcv naturligtvis delaktig i den par:rden dii vi
har ett fordonsbcstiind som ör,e rcnsstiimmelsc med dessa
De

intcntioncr.
Allt nog. hur
det blir nred clen
nrililiira leclnineen
i Boden lär vi si!
kcrt ätcrkomr.na

till i

fiamtiden.
Idag val dct clicl'sbytcsccrcmor.ri och clier ett autal avlämningar. ett flertal marscher och militära
tradilioner var det dags att brun.rr.na iuång en mindre histolisk lbrdonsparad. För at1 iiterknyta tili
äldre tid hade vi placerat en högst vanlig h.iultlaktor
,Junne

(jdllnun vrr litrcningcjls chuu/lin'pti den hetlc igLt
ri itlfu lct'islar har su ntongu ntintrctt ikrittg.

ltjultruktortt

Det blev en specicll clag. inte bala 1ör' avgående Fo-be1'Gör'an I lonliamaa ellcr pirgircnde Ulf

Nt'rtllrrrJcr. Brlir lirnrrrerr irrnan Irldc ÖB , id err
plcsskonfclens aviscfat att alla slaber skulle läggas ncd sorrmarc-n 2000 för att uppstå i en mindle
militärdistfiktsstab. Diirför' var de t rncd blandade
känslor både civila ocl.r r.r.rilitärt anställda stabsfblk
lar.rns på plats. Det här var nog sista går.rger.r de
bevittr.rade ett Fo-bef byte i Bodens garnison. Er.r
tradition som annars varit levande ända sedan
Boder.rs 1ästning r,äxte fram i början av detta sekel.

Efter ott ha tikt ppsullen pa Ikl 103 sdg ntart tn sLrn efier
lj rorttler ntol Alike Ty,sr.tn. Del t,ar ctlllitl ntcd t iss htirtn
ntan hatle sanött ng nctl P 5, blåntirkenu kunde sittu
kvu' i flera veckor.

först i spåret. Förare var Janne Gällman. sorn var
branschen långt innan "snedstrecket"
kom i förbandsr, annet. Det var nled andra ord ett
riktigt "tofsfbrdon" som lick åka i tä1en. Måntro
vad Gunnar Johnsson skulle sagt om han lunnits
på plats. Er.r bandvagr.r 202 kom också puflände.
även det kan vi väl klassa in i sar.nma bransch. Mer.r
sedan var det dags 1'ör en Ikv 103. ni vet den där
lilla understödsvagncn sor.r.r vi r-rrbota ir.rfanterister
blev terroriserade r.ned i olika san.rövningar med P
5. När ir.rf san-rövade med pansar, då fick vi klänga
omkring uppsutta på ikv 103 och sedan gällde det
att hålla i sig för alla tyglar. ty hade inte en Ikv
n-red i den l.rär

llantlvtrgtr 202 ar icke heller obekanl. Jdg ka lrcr il1åg n.ir
ntan p/ockade bort vdt-vlqlst'egulolorn och kont ttpp i nrellon
60-70 knt/tint då gick cler "y.n'skou".fir'l i lerrtutgen.

(Forts ndsto sido)

tidigare klarat 50 knyck över ett krondike, så kan
jag försäkra att de i alla fall ltirsökte när inlanterister skulle åka uppsuttna på bakpansaret. I kön på
paraden kom lite modernare fordon vi vant oss att
se sista tiden. Att Göran Honkamaa uppskattade
den här lilla paraden var inte att ta miste på och
1ör er som inte vet det ännu. så hamnade han inte
alltför långt bort från militär verksamhet efter avgången. Han är numer Fortvelkschei i Boden och

har så att säga ett finger med i spelets fortsättning.
Från Föreningens sida tycker vi det känns tryggt.
Ni medlemmar bör ha i åtanke att Honkamaa gjort

otroligt mycket {ör vår fiirenings fortlevnad. Han
har ofta sträckt ut en hjälpande hand och det tackar

vi särskilt för och önskar fo(satt sott

samarbete

gentemot hans nya tjänst.

Text/Foto Eilert Gezelius

Föreningsupp drag vid

3

7 5-ärs

jubilöet

I{cgementets dag på MekB 19 var i år fiirstiirkt
genom det 375-års jubileum som genomfiirdes.
Huruvida det var rätt att fira 375 år eller inte

k:rn vi tvista om. Men faktum iir, att enligt
militära traditioncr skall ett förbands historia
räknas från tiden det fanns en chef och tjugo
rullningsftrda soldatcr. Dct vzrr 1552 niir Matts
Törnes fiinika uppsattes, vilket inncbär att
regementet egcntligen skall fira ,150 års
jubifcum är 2002. Och dit är det inte särskilt
lirngt, vi kanske skall dra upp plancrna rcdan
nu?

Ov c hilJatt Bttttthugn

.13

dr ragenantcts oclt st ensku o

tr

ns

(l d| Letlt1.|'! llqtlltutelo.

./it'stt i)\,ct'stlö/brdot1. Har /idIid
i\etlre bilden risur./örcningens ppsltillningspldts ntcd
intrcsscrada åskiiclare.

unlctlning att vtrt ritjl ltdr: :lliktl ,\turl:. sonr lur
hunttrutuls .\krur,ut littDtur bukont sig lör utt ltolla
t'ttgttpLu'kett pd rull. Hu' tur luut igatt sig a/ier ./il lbortfud
kii nitlg.

.lll

Hur det nu än är med den saken arrangeradcs
ett örstärkt regementets dag 1999 och nu gällde
det starten lrån första regementsbildningen 1624.
Den blev förstärkt med Smålands kalolincr jänrte
fi'ra husarryttare samt och inte minst Iöreliingen P
5:s medverkan. När morgonen korn kiinde n.ran sig
som orn rl1an vart nred alla de 375 åren och spegelbilden motsade inte den uppgiften. Vad som dock
inte varit rned lika länge var den något rnindre
lbrdonsmarschen som nu mer gick ut på att spegla
(Forts ntisla sifut)

olika decen.riel i vår l.ristoria. Självklart var en hjultraklor på rull. Givetvis även bar.rdvagn nrodell 48.
som var regcrnerltels lör'sla översnötbrdon. Lite
mer buller i lådan blev clet när olika bandlbrdon
rr.rllade ll'ar.r.r.lkv 103. l'br' 301. striclsvagn 103 m.l).
[)en sislnämnda lörsöktc sig pä litc kopplingbronrs. r'ilket lick argusögoncn riktaclc mot sig.
Äskirclalleden var aningeu täta sir dct var tajt r,rillc
t(anför'kar.rslihuset. Allt nog. 1'raraclen giclt osedvanligt laskt och duktig spcaker val Hans Fredliksson llirr rLtbildningstratalj oncn. Ilan hlingdc nred
bla i dct uppskruvarcle terrpol. Allt sedan I 991 har
vlira parader mcd ganrla stridslbrclon blivit ett stående inslag vid rcgemcntcts clag. Dct hair äf ett
liingcr-ande koncept sour sälicrt koumcr att lc\,a
kvar under ör'er-skådlig flamtid. Iillcr sir liingc r,iir
"skruvaru[rpp" orkar ta ett antiil siir]nlösa nättcr
lör'c 1ör'att lä "skro1e1" a1t rLrlla. Vi övriga i fören-

.Srllrlrlrrgl
nett

fitk

103 /orurett lörsöktc :;ig Vr en koltplittg-hronts,
drglsögott po sig f)'un flcru lull.

ingen P 5 bör ha iåtanke. att utan r'åra duktiga
skmr,are skulle det här vara svrirt att hålla igäng.
De gör'cn maltalös insats liir gläiljen att lå kör'a
niigra minuter vid olika 1'örevisningar'. -Fleclers!
Tcxt/Foto Eile rt Gezelius
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*Du kommer att fä se en bildkavalkad över hela regementets historia.
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- Var vänlig meddela ditt deltagande till sekreteraren Eilert Gezelius
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-Hur "pansaret" börJade här uppe!
Om det är P I, P 2, P 3 eller P
{, som kan ta åt sig äran av att

till P 5 i
ja
Boden,
diirom må de lärde
tvista i en historieintresserad
framtid.
ha lagt grunden

der
I

Emellerrid deltog redan unlttj änstövni ngarna

hö stfä

954 i Dalama en Centurionplr.rton

ur P 2. d v s f-em stridsvagnar av
beteckningen 8l. detta ltir att ut-

röna hur dcssa klarade "norrliindsk" terräng. Plutonen stod
under befäl av löjtnant Putte Norell och näjag träffade honom mot
slutet av övningen utanltir Säter
var lian ör,erraskad att de tunga
stridsr agnanu hade så goda möjligheter att operera i sådan tenärg.
Dct iir möjli81att demra "Dalamanör,crs" positiva rcsultat bidrog till
hcslutct att siilta upp ett pansar-

lörband i Boldcn.

START I SKÖVDE
LJtbildningcn för dct bliviurde

P 5 krigslilrbandet påb(irjade's
rriinrliqcu rcdan rilen 1955. I)a
li()nr nrcnddildes clicr liir illir.:.t at.r
uall(lc ctt ixrtal r^-Lliil ru- ltiutsarlrultpclrra till l) -1 lijr att tiiinstg(ira

()5j- I 957 r id
I
ctt

fi l-konrl.rani.

I)e

rilnpliktiga r ur trtcslutanilc lian
Nollboltcn och Vaiste rbottcn. l)ct
sisla ar clcsslt kollpanicr'. rlct som
racktc ut irnrx-s l95T lillgjordc srn
ar slutandc r intcrutbildning i llo(lell-(,D)lJ(ict ()cll lr\ rLlstitLlcs l)il
diivalandc I 19. Belälet ör'cr_uick
scclan omcdclbarr den I aplil till
clet nl uppsatta P 5. r,ars chcl'blev
ör'crstelöjhrant K H Bergh.
PERSONAL
Den I april eller strax därefr

ter kom en del )tterligare beftil till
P 5 utöver de "P 4:ingar" som redan lanns på plats. Många av dessa

blev neutraliserade nonbottningar
och kvarstannade i Boden. Nänr

nas bör Göte Jut{ord, Lennan
Olof'sson, Äke Bäckström. Rolf
Karlsson. Bertil Berkfors. K-G
Olof'sson, B Larsson och C G Pettersson. En stor del av de som an-

liinde detta pionjärår var från P
3. som den l/4 -57 slogs samman med I 8 till I l0 i den första
"Mä larkaruse ll en". Många av
dessa P 3 offrcerare ville fortsätta
inorl pansarförbanden och de
valde då att flytta till P 5 i stället
Itir att bli ir.rfänterister. P I :s inledande ansvar f'ör P 5 låg bland
annat inom personalsektorn. det
dåvarande underbeliilet hade sina
stater där.

Stig Burkc, P 5.s butuljponscltef

HÅRT I BÖRJAN

STORA KRAV PÄ
STRIDSVAGNAIINA
De stridsvagnar som l956

Alltnog. det kostade mvc-ket
arbcte att lägga ihop I +2+3+'l lör

att lä 5. Kungliga Norrbottens
pansarbataljon lörde en kärv tillvaro i birrjan. Scrliccn var niltur:
ligtvis nrlcket siirlrc ibör'jan. Iire
bara som excmpcl upptirnkninr.

Dctt sliiitlc: lr ett {lt llunrI Pil
tr a kLrbiknte'tcr irlanliir l'iirr alll ingsbr itgnilrlcrr. Itcpirnrtioncr rrtliirclcs icn liill\'cfkstil(l inn-

anlijr Ilcdsstringslct pa liiiclhcrge t och r iil Illbiicke n llcli
lrrirr(l5llnltoI rlirckt Il an

lilrcl

liir spulninl. Or ningsliiltsliligarr "lostcs" ir\ t!'rninllcr) \ irl
I{lbriclie-n t\ nua()1 I-anrc lirnrrr
intc (la. [-at nrir: htir tilllirga att
he liil ,,e lr ttttpp r itl Jct tiJi31 I'5
giodc ctt jättc' jobb rncd att bland
annat avverka skog 1ör att skapa
nitgot som sedcmcta blev Söclra
Skjutlältet.
Något som var bra var
personalläget. K lJ Bergh lörde
en mycket personligt ftirgad och
effektiv rekyteringsrörelse. Dut
varju heller inte så svårt f-ör oss
beliil att flytta på sig under slutet av 5O-talet som det är nu.
sr alu

l0

klaradc nän.nare 50 gradcrs hctta
idct andra Israelkligct skulle nu
klara 30 gradcrs k] la i Norrbor

ten

irct

därpä. I)ct cncla

sor

egentligcn krdnglaclc cn del var
clc konrpliceladc gr lona. I)ct
li;rslir s t l itls lo rrlrr n c1 l'iu
i-runsrrsli\ ltct rlrr'l)br -l{)1. srrnt
r ul cn irnril qgri stlitlsr agn nt 'J I
och ]iottt rltgta ll in pe (r()-ttilel.
I )ctt p11....111lL iltle srt lrlt ltiir Lrp1.,.
sonr elierliil.jaler l'hr l0l. \le n
dcrt !ar gtitin crlirrclhctcl oclr
\ llr t f()ts il lll cl1 s torl slcr ll iurltt.
[)cn liir':ta in lirntelil'tritonr lrgnerr
r id I' 5 r ar Ik,, l{).1 sont ble ',
langr alig i tjiinst sorn ctt \ iLtigt
k()ttt lr len)Lr I till Norll:rrr.l.briqatlen. \'1cn dct k nir rlc.
Irl)'ckilt arbcte oclr intc nrinst
sanimanhirllning Iiil att htilla
vagnparken rullande och ulbiIc,ningcn cllektir'. Dct tidigr l'5
beftilct gjorde en stor insats. dc
byggdc upp och grundlade r elksalllheten. Vi känricr ett stort
ansvar för att ltirvalta det arvet.
Stig Barke övlt

Pansarhistoria i Finland
Dct iir intc bar:r vi i l-öreningcn P 5 som låtcr
panslrhistoricn lcva vidarc. I finska l'rrol:r
finns också cn motsvarighct som Göran
H:rssclgrcn bcsökt och tagit litc bildcr vid. Dc
iildsta lbrdonen som linns iir från l9lll och ar'
lörståcliga skäl iir det myckct ryskt och tl skt

pansrr som linns uppställt.
Vi låtcr här Görans bilder och lörkl:rrande
tertcr tala om sig, m1'ckct nöjcl

1'

3t

SOL K..l

Det har vor r.t rsantus trttntfi.iss untlar tndru wu ltlskrigct.
Den.förslu Iugncn.\trlt linldtlLl.\ke lrulytr unskullult: rur

ril

uttlill.tsk,'det not Stir. \'dr undt'rsc,tgcLuil Lduti lltitlt)
i :unturhttt' ntctl ttu!rt l)it)tlit-ird ktut rrer rtgntn /iLtn
t-.t.trtrnu ll,'irtt hltr.tt'Jtn lönrrc otlt gitk i.\l)L't.rL'n ntu'
vttL!n nr)t Kurlrlntuki tkttllc oppno I I'n:ttcnl.';u krtrLlc
lt,'lt ttÅelt llt'itto t)r'.'r Lt liLttlig liontn rttlt./rtrturtuJe
sig hlunl dnn.tt .\ldnn(t ltritlxktsu l ikte tt vur )- !on.
httupnitry rn -6.: nrn l,utton ,\htor 500 ltkr lit'tt'l rtlt
helttutsritt,qctt lur / 3-i0 ntnt T 3-l 9)lkn fut1t1.\ Lt cn nttLl
).\'r.r (;.\'
7is
^..1.v(
h.t gglcs 1tu I ibo|g.; nt'kuttiskLt
kltn,tnv,ryn
vrk.sttl l9lJ. Dcn lur Llclttgit ittllt krig i l"tnlunl .relun
itll)ii\la.\k jg.l, lir rdgtlrn untundc.r pu Llc rr)Lht.; sitlLt
Dct lnr o,ksLi hcrullul5 ttll &n linlu ttlc sortt Aontntuttdo
/1./,\rs..l /r 7:.1(;11

D.'rlttd liislr)t

Irrllugt cllrit

iskLr

o,lt lctlting.tvrtgtt litr dt" röLlu hclLillutarc Kuljunett
-6
I ognot vrycr 60 tott och helil)nitryttl he r.\tol tt tt d
ntnt kutttulcr oclt .sa.r :l lotinrntg.

ll l: ,\.1 U L7'

l'irka .försvursntuktut.t lot stu punstrrlittlttt vn' ctt llcttuull
trrgtt sont ink4tes I9lt). l)u tLu'I)tr onlt tv rik.tlitrrstuntlLrrctt. duvu ttttLle gettcrtI ett titl k,l.'uI Itt'ict C.C .l ILttutrhcun
sont

tlett I5

drl ur rla tognur xnt ut uppstdlllt l:l.u'sitttt t.tdligLt
spur./i'rut krigct. E.rcntpcltis .sorn LlctttLr T :li .\tr lLtll cn
u'till i tt)urt. Det ltut' dt alt kt'igth.i tc lt dn Ldlttlue ktom
vil SrntuLt. Den kalltdc.s poptlart liu posl\'u,,Jttn' pd
trutttl tr .sitt si/uetl. .ltlut kLrlllutn ..1 Rd.\Linctl Lr1\'iitda
ju.\l ltji ILI |Ltgficttjont Aontntanthttugn och Jcltog blattLl
annt i Jc lturdu strilcrnu riLl llulosjoki llavrJtttingen
yo 76,2 nn kttnon. ht,lttutsring l)-30 ntnt, Ioppl i.\dtigh.l
30 knt tint. tratu'500

l

t.

| 9 | 9 grundada pun.\ut't'lgalt ctltet.

,\

lt ttntdt

oclt ;tu 3,\ lÄr. Iiktel rur 6,i lott rrlt lcn
prcstttr
ktttttle
at1 hdsttglNl pd :.5 /it.l tiDt. Br\'ttp?itlg J'
nrnt PullLtur: kLnr;n tltcrttttit-t d|cD cr1 lltnshkis.\ l'd ,tll
cn J

ED

-

crlit ig

riktu cltlLrt rur Dtttl ttungetl dtt \'t'ir/.t llcld rdgntn.
Ilc.\titltlitlgati vt wgnclfl plus förurc l i ldtld kolr in 3)
\'dgtta!t'\'dt'dt l-l tur kattottttgnLtr otlt l3 ntuskingLtrustttgrttn: ,Suntitlig sont llc,ttLwllwttt:l'tt inkrptes sku/ltrl ntot
Äen Ldlillrukrd ct' Dtcd slultr',rgtut: Dctt llunaltvrgt srrn t.rtt.t
1tu hiltl u'upp.:trilll pu ut.utdLn sluplrrtrl l\t tletlu.trtt kunLlc
not snahhat c fl.ttu RenLntlttLtguLntu lotgs ldt:r.[\'Ljgan. Kit]]1ct'
rti igen s trhtnet frtnt ttn a nutlentr tiLturr'.'

Tåmebilder från tidiet 60-ta1
Iltt antal bildervisar här hur det såg ut på Tåme
skjutfrilt i början av 1960-talet. Man kan med
fog säga att området utvecklats den sista 40årsperioden.

Bildtexter:
!)iltl I Ldgarrukren. llild 2 Linde rbe.lli Lrför'lliggninT4e tt. llild 3 ( )ffit ersli;rltiggn ingc n.
llild 1 Gurugcontrudtt. Ilild 5 llrandboden.
Sntcljan oth'laodolilhtrset. llild 6 Drirntcdcl.sunliiggninge n. llild 7 ,\lo'könlirn

t2

Väldokumenterad P 5 historia
.lag har niirr.rnt dct vid flela

tilltällen i P 5 Blaclct att P-5:s historia iil r'äldokurrenterad både i
sklift och bild. Trots det dl kel det upp ur skattkiskxna nirgon bild här'ocli någon handling där'
sorn bringal klarhet i tle fijrsta vilttiga iircn. Glad
hler,.iag i valt lirll när fi'ra bilder drik upp diir rnan
r.necl kamera

i

hand dokumenterat s0nderskjutna
mll i Tåme. Pir baksiclan av bildelna tinns clet angivct att samtliga är'tagna i rnals I 960, alltså snart
-10 iu sedan. Vern son.r lirtat vet .jag inte. bildema
t'un:rs rned i ctt kuvert rred litc ar.rdla handlingar'
sorn tl,clligen komniit lj'an.r vicl niigon stolstiidning

\a)nlJ \kjutrt t tirn

pi

Tttn.' ntur.s 1960 rtntndL I

.\.'u.1.,,1;ltrt,t tttt tt l,t,ti t , t Itl/,|l,'Dlt,rtl. l

oclr sonr grundlig storstädning olia lrcdrir

s så

åtcr-

lirnns dc icn rcturpappcrcontaincr utanlir
kanslistugan på tr4ckB 19. Skäms pzi dc sonr

slängdc handlingarna och tur att.jag s.läh' r'ar pa
väg dit rncd några ovidkonrnrandc pappcl och ficli
s1'n på något rnisstänkt.
'l'ill alla er sorr stolstädal oclr trol all ni hi1lar cn massa skrot. liit någon rncd intrcssc lör garnnral historia liilst lii studcra vird clct handlar onr.
\/år historia sltall liir bövclcn intc Itamna bland
rcturpappcrsskräp.
Oilert Gezelius

,\itnder.\k jutct \'!)n1

SihLlct'skj

ti

liu

l

tiDt. (hogru

vinr

ld llirn TiDl( nt s lI)60

ntur It)60
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i

Lumparminnen från 1962
Vicl ett bes(ik pä vårt truppserviccliirråd visadc StigAndersson dessa bilcler fiår.r sin viimpliktsutbildning l9(r2. När l.ran rlktc in på I) -5 r ar lian
uttagcn till KI)-bil men etiel cn tid blev killarna
oniskolade på l'bv 301 . Stig hal ki'al f_vra
Iumparbilder som du ser här på sidan. I lan kommcr blaurd annat ihåg kaptencn Smith som kompanichel. och en sergeant som gick undcr beteckningcn "-farzan". som enligt samstämmiga uppgif-1cr var f'enomenalt bla tävlingssimmare. cliilav kanskc namnet. Stig urimrs är,en cn duktig oricnterare

högar pi övre hilclen och i
.lörarposö pit den ncth'e. Srigjobbude sedan i ndru 30 Ar
på Lv 7:s fatåd i Lulcå itrtan han kortt ltit till lloden dar

lldr

sar

ti

Stig l.jtlgst

till

som hetle .lonsson. det torde ha liancllat om Arne
Jonsson. som var ielitklass. 13land sina viirnplikts-

kompisar kommer han ihåg Bror.laktlund fiån
Ilurträsk och där ringde en klocka lör undel tecknad. Bror val'en av Svcriges bästa l"orn.rel Vee
åkare på isbana. Tärrk er bara att köra öppen racing-

bil med 32 mm långnabb på isbana. så fbrt man
vred på rattcn var det sonr att stoppa in nibben i
en liagelsvärni. 1iåga mig för jag har provat på.
Dcssutorr åka öppet i 30 graders liyla. vilka tok vi
Eilcrt Gezelius
var!

krut'. UI.ln ötenh'i/i kan ntn pistLt ult hun
pti Lr, 7 i Lulcd t1.jt' han ton :ii.;te ntun
överltinnutlc ntcklurna till Luleu konuun

hun ainn

tir

sldckte l)'sel

En har vi

identifierat!
I förra I) 5 bladet hade vi en
bild pli två I) 5 soldater vi önskade
hjiilp nicci att idcntillera. IJan till
vänstcr pii bild har vi rncd
läsckrctscns hjiilp lyckas spåra till
Martin I laltman, pansarskytte-

J

till
konstnälcn Ltlrcns Haltnren i
soldat fiän Byske. Flan var son

B1,skc och själv utbildade han sig

t

till r.rnnakare. Bilden är tagen
lq6l ellcr l()61 rid cn.iLrll'est ör
kr rrn lllrndc soltlatcl r id r.larlisonen. Dc1 r'i trodde. att bilden
då

,1

hade något nrcd handboll att göra

var därcnrot hclt li:|. Olsakcn till
dett.r var att dcn åtcrfur.rnits r
BBK:s arkiv av Ralf Näsvall.
Eilcrt Gczclius

Gamla härliga

bilder
I-cnnart lliller Itar i sina
siimnror alcllirnnit tr a bilclcr lian
l()6t). I)u scr dcnt till hiiugl''1"
sidun. I'a dcn iirlc l.riltlcn silter
nu jolcn I I I Iir tl. l)llsllinspc.l'liillr \llrlcorl l\lLtn'a1. K il
llcrglr. Ilelrrt llrrssclrrrl oclr rtrsol \l\\nrrl liin!st Lrt Stcr \lill
qr ist.

Itlr,.lcrr rreilrc lr iltlen ei

-

tackal K Il Ilcrr: tlar alanclc
l.unsllinsl.rcliliircn \ lllconr \ |rrrttr oclt r lrti r rrr r lil ntcr l.tassencle
litt cI ltel fcr)l\f,rDil nr,,nlcrir\l P:l

skijld. \Ii tackal Lcnnalt llillcrliir lrll lr;rrr lrlrJc liiilerr irrr.:cn l) i i
tlnkarnl och slinclc oss bilcle'rn...
Vi ttpIttttnrrl livert rt i lrrtrllu trtc i
"lörsk ingringcn" att liita oss ta
clcl av elt nraterial. Valjc bild.
valje handling. var-je bcliittelse
ll llcr i viktiga pusselbitar i den
viktiga historicn kring lörbandct
P5.
Eilert Gezelius

l5

-{,'r

{

Bosse Parnevik åker foreninsens limousrn

Vicl årcts arrangemang kallat Rerl.riksdagen. som

genomfördes i Boden lirnns riktigt storl}ämmande
på plats. Artisten, iuritatören Bosse Parnevik som
glatt oss i så mår.rga år med sir.ra träffsäkra "gubbal"
fick nu chansen att åka ett av våra fijrerringslordon,
en lkv 103 medAnders Möllersom förare. Bilden
är ingen direkt höjdare, Möller som ordnat fram den

Gammalt fordon
Ett av de äldsta stridsfordon jag hittat på bild är
denna ryska variant av "Kpbil". Den är daterad till I 906
och vikten var 2 ton med tre
mans besättning plus fyra
stridssoldater uppsuttna.
Längd 4.10 n-r bredd 2,10
och höjd 2.70 m. Topphastighet 24 krn/tim och en aktionsradie på I I - l2 mil. Dcn
kr"rnde klara en sidlutning på
25 gradcr. Den var lörsedd
med allhjulsdrift , beväpning
8 n.rm ksp.

l6

sklcv en bilbgad lapp. -Cczzc. clu fär r'äl gör'a som
Michael Jackson! Mcd det rnenar har fiirstås att ljusa
upp ansiktet på l)arlevik. Vissa saker är möjliga och
vissa omöjliga, något r.r.rer Michacl .lackson än så här
går inte att prestera. Bossc l)arncvik är tvåa liån
viinster, bara så ni vet!

Hårdin sar frän Amertka?
a-.,,

Den här bilden togs vid inspelningen av AI Capone, här har
du ditt liv... Tanken iir god mcn

BD skylten på bilen avslöjar
:rtt dct handlar om Norrbotten
och närmare bestämt cn kvartctt bodensare från vintern
1939.
De som ställt upp sig in Iör
liamcran är Ingval Nyglcrr Iiingst

till viinslef. Han iir Iortlaranclc
Ilodcn trogcn ocli hlr varit unclcr lilcns lopp nrigot av cgcr.lupplinnare. Sjiilv minns.jag blancl
annal lrans hcmnragioltla I'iläI|irkl()r.llir'lrurr nrontcrilt t\ il \ i\-

cllirdor låsta på cttans viixcl
sat.n manbundna mcd cn axcl.

"lrarkosten" blcv så r'åstalk att dcn
kundc gå r'akt r-ppfiir husviiggarna- tlots att l.notorrl [.)ir[a Va[ e n
Saab tviitaktare. Nuntrne l tr a ll'lin

\ärrstel tir lrirrrs Iillchror Alrar
Nr urerr. sortr ltlcr rlJrrsk.irrterr
Lrnder sirr rckrl ttjlirrst Lrtarrlör'
Almas.jiilvi. I Ian avlcci c1t halr,iir'
5cr)ilre i s\ itclnir ll ltrt tlert sktrrllrrr.
NLtttttnel tre rrr r:nrl'lrirlrrrr i hatt

Ircter I:ilrlrr .luharrssorr. strrl .ia=
tyvlirr intc Vet så ntyckct ont.
Desto me r ve t.jag om ber.lifinucn
llirt,-rst trt till högcr. det iil nlirrrli-

-lcrr rnin l;rr rrrlijjlrrr hiltlcrr
mvckct rilitigt hiilstamntar Ij an

Konstruktören och hans verk
Srcrt Ilcr-lc
hilrl
sonr r i scr plr

lriir ncclanlijr rlrr'

lionstlirlilijl lill r el sr errsbr !r:dlr Sllitlsr lign l0l
cllel S rrrlncn sont (lcn l'()ll llll ltr'lil i lirllintrrn.
I).'ss lri'rtrrtirt l,iiljrrl retllrn i sLrrtti rri il)-tlrlet.
( )r'lr,l. r rr
'lLrtrr,ii:1i1r itLrt|rr Itilil:irirIIit(let ltiisle

I999 n'il nrotrliirnrtlsr arlnlrnlr liiir-dcs Lr1 oclr
stiilltlcs i r iirrtlligc Pa r:lntllr tr gstllion r iLl
IlrrnLlirrsbron i riintlrl prr cLl lrittcrt iirlr. cller
"niltlslrlit -kilnslic \ i slilll slislr. \ len historie n olt
S-r lrlnen liLrntntcr inle lltt (lij- r i i I ijlenirtren l, I
llrr eliel Lnr.lcrIr.rn.llingru ellrrrllit tr,r \i\ekerr LiII
r rrr r cll,sanrhct. Sl till allir nostlltil.e r'. I lrr:
(irllcnhaal lncrl Ilcrir. \'i lrirrctt par rulnal rri klrrr
l'u

lilinna och lillinrnra pa! l)cssa sliall r i r urtlii iirnt

och risa upp vid olika tillliillcn. Deras iidc iir
bctl,dligt h1'ggligarc iin varl dcras kusiner riikaclc
tut lijl soni radades upp i h(istas. Eilert Gczclius

t7

P 5 ett fruktat handbollslas
l'5

hade under slutet ar' | 950-talet ett handbollslag som lät tala

om sig. l)e stora segrirrn:l kanske uteblev, men i gamla
pressurklipp kirn man liisa att hnde övriga lag iNorrbotten

*.,,\

snmma kämpaglöd dri skulle länet ligga i topp i riket. Jag skall
hiir återge vissa delar ur pressens bevakning fr:t n den hiir
epoken.

NK oktober 1957
I'5 tivcllaskadc slog birdc
IlllK och l: 21 inlr-dcr sportskribcntcn. I )lirclicr liil.jcl tc:ltcn.
I' 5 blir brra biittt'c och biiltrrc.
Lagcl har l-;livit nrcr siuntriinat.
rncn spclcl [r_r ggs litc liir nrl clict
pir L)no I lälllir is1. Nlil hart i linalcn nrot Ilornslirokcn licli cn cl'l'cktiv iivcrrock lcdsnadc hiin och
hcla l'5:s spcl lijll sanrman. Målr,aktcn Södcrslrijrn giordc llcra
lin-lina riiddningar och hadc ct1
hlirligt I'iglrtclhurnör'. llackalna
liicklc upp Ilnt nrcn sl<iit siinrrc.
I Iiillls ist val ntrnrnrcr ctl i lasct.
P -5 komnrer saikert att g(ill en
tin insats i scrien. En hiirlig sammanhiillning iil clet i glingct i vaft
lall. P 5 besegratle BBK nred I Ill i cn match och F I I med ll-7.
trots att F 2l varit i ledning rned
fi'ra måJ! Diilemot fiirloracle man
i finalen rttot Holnskloken med
9-5.

NSD november 1957
P 5 giorcle 26 miil på II]K
Kiluna. Iino Hiillkvist skrd firr
I I av dessa. Så skliver NSD i novenrber -57 efier att P 5 besegfat

IFK Kiruna rned sifliirlna l(r- 15.
I rct'eratet kan man också liisa att
Hrillkr ist hali err rnindle liarnlliidande roll i fiirsta hah lek rnel
dominerat fullständigt unclel andla halvan. -När han viil sk jutit
in sig åkte bollanla i nät liån såväl r'änster sorn h0ger sida. S(tderberg i målet vad på lrorrorn

uppol)ilndc. Kcdlorrra var'.j Zinrna
lijl A lr'ion oclr i'rtla
l'iir lI tli,'rr. Llgct hrl crr r clklir.:
talang i ccnlcrlirrl artlcn Bcn,ul
l)ctlcrsson. sonr karr liol'r.)nra illt
bli nagot alldcl,.'s crlta nilr lrtl
liitl rutin. Utan 1\ ckan kon]n]cr
tle't hiir hge-t att bli cn nrr clicl
slor liouliul'rcnt till KirLrna Ill(
orrr scricscgcnr oclr alldclcs olirrlirl kr)l)]lrcr irttc l) 5 rrlt rarl i
I)l\4 spc-lct. Mälslilrtar I) 5. Llno
IIälllivist ll. B l)cttcrsson oclr
I Iclgc Rcnandcr' ,l vardcra. Roll'
Kiulsson 3. Cr"urnar.lohnsson 2. Wilhchn .lr'ntzin och K.lcJl Rchrrstriirn ctt vatdcla.
NSD november 1957
I'5 liill cllcr paus. Så inlcdcs reli'rJlcl e licl l) 5:s liirltrs
[)M tnot l- 2l. I iivrigt sklivcr
man löljandc. Uno Iliillqvist var
plauc'n s donrincrandc spclarc.
Srrabb och lint spcl och så han

t

rne'd s.iu nrål

han skiula sonr lä.

l'5

r,isadc upp

nrvcl(ct snatrbt spc]. [)cras
spclstil l<ornnrcl att slå i Norrbottcn sii snråningorr. Iövrigt nrcdchniittiga insatsr'r där dock Ollc'
'l'hiirnqvist hö.jdr'sig e'n dcl ör'cr'
clc tivriga i lagcl. l'e'llc Ilolrn
dönrclc rnatchcn och visadc ut
Ollc l'hörnqvist l'5 och Svcn
Mullirr:rlcr F I L Malskr ttrr' l' 5.
Uno I liillls ist 8. I lclgc Rcnandcr

L-l1

i. Wilhclrn.lcntzcn 2. OIlc
'l'hörnqvist. Roll' Karlsson och
Kjcll

Rchnstr'önr ctt vatdcra.

NK november 1957

ankotn oolt backarna Bertil

Hftcrvcrkningarna av batal-

Berkfors och Olle Th(imqvist slet

jcn i Kiruna 1år'nu sitl cftcrspcl

l8

l' 5 \',u ut liltktdt ldgtxlr uusl lruktLrl
t u l- nt ||Li/|kt i.vt .\() .lt)t lrI tItr.\tu
1

tttr l' 5.t hti.stt tni/.skytl.

skriver tidninuen och fi)rtsiittef.
P 5 komurel cnligt vad vi erf:lr.
att protestcfa mot att fij|hund'l
ledan.roten irge Lagelkr,ist tilllits
cl(!ma serienratchen i Kiruna nrellan BK och P 5. Lagerkvist spelar aktiit i IIrK Kirunas A lag sonr
cleltar isamrna serie sonr P -5. Det
krtn irtte r irllr lrilt s;it:cl rrxrrt i P 5
Iaget. att kita en dourale liirn en
krrrrkullcntliilerr ing \ lrtll frittskiplle icn r iktig sclienrltclr. P 5
Iiek liil iir rigt llclu u sinl sPrlare skaclatle ibataljen. I Jno lJlillkrist Ilck trlr tlindcl rrrin,.llc i
gan.ritl r'et. en av spelarrra en
spriickt njurc och l,tterligare tre
spelale iirlrog sig nrer eller rnindre sviira skador.
NSDjanuari 1958
Mul islrrtskedct glrr I'5 scger! Så rLrbriksätts artikeln niir

P5

oclt IFK Kiruna g(ir upp onl
seriesegerr i Div IV P 5 \'af tvingad att vinna rnatchen tiir att f:r
kontrakt rrecl Div III. Elter en
rllyoket spiinnande och mi'ilrik
match knnde P 5 i slutsekundema

avgiila

till

sin f(jrdel med sil1:
lorna 25-24. Vid ett oavgioft fe(Fot'/ti niislo sido)

sultat hadc scgcnl gå1t till Kiruna

och liärnst på

liirst
vilkel också märktcs av på dcras tcmpo. Il-K spcladc 1ör långsarnt och hanl.l irlc
rncd vid I) 5:s snabba rushcr. I) 5
haclc nu liksonr 1örr sin bästa spclarc i Uno I Iällkvist. som ll'amlör allt i örsta halr,lck spclads
Iiirsta liolcn. Idcn andla blcv han
nrcr hårdmarkcrad vilkct också
konr all nrärkas i rnålprolokollcL.
I-'örsvarct hadc sin bästc i Roll'
Karlsson. Målgörarc I) 5. Uno
I lällhvist 9. Bcngt l)ctlcrsson 5.
Roll- Karlsson 4 rnål. Gunnar
.lohnsson 3 . IIclgc Rcnandcr 3
tsK.

P 5 varrn

sin kondition.

rnå|.

Wilhclnr.lcnlzin 1 måI.
NK januari 1958

Sarnma scric Iinal rclbrcras
ävcn i NK nicn där har man litc

annorlunda tcx1. Malchcu i Klruna blcv hclsig. halsig mcn y1tcrst spännandc och avgjordcs
först när dct åtclstod 15 sckundcr. I)å stod dct 24-24 och cn

IFK:arc gjoldc clt inkasl sorn
intc utlöll bäLtrc än a1t l) 5:s Uno
IIällkvist ficl< bollcn och hans
passning förpassadc Bcngt l)cttcrsson i nät. I"ör'I) -5 slod scricscgcrn på spcl. i ivcru och ncr'vositctcn (?) blcv spclct där'clicr.
Någo1 taktisht spcl cxistcradc
intc och dct cnda mctodiska sorn
lörckom var all skiula i tid och
otid. Scgcrn var cmcllcrtid rättr is och r i l<art nrölr l' 5 i l)ir ision 3 nästa säsong.

NSD

januari

Hn handbollblixt

1958
gcnornör-

dcs i llodcn där I lornskrokcn var
arraugör. I NSD:s rcl-cra1 cltcr

rnalchcma skrivcr rnan 1'öljandc.
I) 5 har ctt laghurnör sorn dc övriga lagcn bör avundas. Varj c
rnan gcr alll han har och cvcntirclla tckniska kunskapcr som vissa rnarlnal saknar hjälps upp av
fightcrglödcn. [)ct är I'5:s käm-

pahumör vi skulle vilja se hos
andra div III lag. Då skullc Norrbotlen loppa allt. Bästa spclarna
var nu sonr vanligt Uno I lällkvist
och fin-finc linj cspelarcn Bcngt
I)cttcrsson. Lagcts stryrka ligger
för övrigt i.järnnhcL.

NSD oktober 1958
I' 5 lagct gick på cn ordcn!
lig rnina nrot F 2l när säsongsdcbulcn i [)iv III drog igång i I
I

9:s gynrnasLiksal. Förlustcn blev

svidandc när F'21 r"ann rncd 3812 och

i NSD löd rclcratct

sorn

lbljcr. Matchcn var hylsat snabb
lor atl vara så lidigt på säsongcn.
åtnrinslonc vad gäller det gästandc f' 21 . synd bara att I' 5 bjöd
så dåligt nrotstånd. Matcbcn blcv
aldrig spännandc. där1ill var F 2l
för övcrlägsna. I) 5 kördc mcst

P 5 laget har endast cn spclarc
mcd klass. dct är Uno I Iällkvist.

Målvaktcn Rolf Rönnbäck
gjordc trots dc många målen
ingcn dålig insats, mcn blcv
skotträdd på slutct. Av dc övriga
hördc Gunnar Johnsson och backcn Bcrtil Bcrklbrs lill dcrn som
kan Iå godhänt. Gamlc IIBK spc-

larcn

U

llt

Backnran spcladc

ccntcrhalv och rnan lår nog konstatcra att dcn godc Ullc gjorl
sitl på handbollsplancn. I lans
konrmcnlar cllcr nralchcn \rar. a1t
han aldrig selt så lnånga svarta
spclarc konrnra rtrsandc nrot sig
på cn gång salnt att vi nog var
dct sämrc lagcl.

NSD

januari 1959

såll.I'crAckclid i rnålct
rr o.linrn oclr hrclirlrrr rcnt hedrövlig1 svaga. Inlc bcllcr dc

Änlligcn kan vi shriva in cn
scgcrrnatch clicr dct I) 5 bcscgrat I lorrrshrokcrrs lescrvlag i
.januari 1959. I rcfcratcl han vr
läsa att drabbningcn var rnvckcl
.lämn och spännandc och lörst r
slutet av rnalchcn kundc I) -5 säkcrstäf la scgcrn lill 23-22. Mflr-lrörarc lör I' 5. Uno IIällkvist 6Svcn Isaksson 6. Willrchn Jcnf
zön 4. U ll' Backman 4. Rolf
Kallsson 2 och Erik Wahlbcrg 1.

båda kcd.jorna var särskilt lycka-

NSD februari 1959

dc. Sär'klassigt bästc lbnvard var

/\nnu L'l) lCllg aKtc l' ) Iaganska ordcntligt när rnan
dit
_rqct
nröttc IlornskroLcn i cn srri.;nratch. Ilcla -12-12 vann IIIF
nrid. trols dc övcrlägsna siffroma fick I) 5 lagct bcrörn liir dcn
andra halvlckcn där man rnåln räss igt hölljärnrralcstcg. Rcfcratcl vct bcrä1ta att I) 5 hadc sin
bäs1a spclarc i ccnlcrhalvcn Rolf
Karlsson och r,änslcrlorwardcn
Uno Ilällkvis1. P 5lagcts bästc
målskytl blcv Uno I Iällkvist rncd
7 rnåI. Rolf Karlsson, Gunnar
Sundströnr. Ulf Backman. Stig
Isaksson och I Iclgc Rcnandcr
svaradc för ctt nrål vardcra. lin
vccl<a scnarc spcladc I'5 nrot

nrcningslöst kasladc fi'am och
tillbaka ncrc vid linjcn och lyckadcs aldrig. cllcr åln.rinstonc sällan. br14a igcnorn dct starka mo1slåndarl-örsvare1. F 21 hadc de1
därcn]01 tacl(sanrl rnol dc1 svaga
I) 5 lörsvarcl. sonl lncst av allt likct1

nadc ctt
r

Bcngt Pcttcrsson

i

A-kcdjan.
Målgörarc P 5. Uno Ilällkvisl:1.
Bcngl l)ctl!'rsson .1. Rolf Karlsson 2, Erik Wahlbcrg 2. llclgc
Rcnandcr 1 - Gunnar Jolrnsson 1,
Wilhchn .lcntzin 1 nrål.

NK november 1958
Att P 5 lå11 cn tung inlcdning i div Ill scricn vittnar flcr
tidningsklipp orn. I novembcr
mö11e lnan åtcr F 21 och llck
stryk rned hcla 49- I 2. självlället
var prcsscns kritik inlc nådig. Så
här lornrulcradc NK sitt rcl-crat
fi'ån nralchcn. I) 5lrann aldrig
rncd i danscn och var l<onsckvcnt
cn rnan lör kort

19

i lörsvarsspclct.

KirunaAIF i cn rnåhik tillstiillning

NSD mars 1959

sorn sluladc rncd Kirunascgcr mcd

I mars rnånad 1959 hadc

silll onra ll5-27. I rcli:r alct kan nran
Lrtläsa att I' 5 sin virna |ogcn gjordc
cn baittlc andra halvlt-h sorn nran

sklrtcLrbcll lbr
vad sonr då kalladcs "Norrlärdslinn'' i lrandboll cllcrdiv i sonr dcn

rann mcd silll-orna 17-15. Bur-\ iiklrrcr'r Roll' Rörtrrl'ie li hr,,le i
lijlstahah'lck låttcn hiu'd boll iansihtct och blcv crsatl av l)clAcliclid. Riinnbäck korr clocli igcn cl'tcr pi.ruscn och visadc rcstL'n av
nratchcn gott spcl rncllan stolparna. I{oll'Karlsson oclr Urro lläll-

raitl:r bcnänningcn Var'. [)cn 1op-

kvist val Iagcts

storsl(),1141'-

nrc-dan

piggc l-cnnzrrt Quisl ör'crraskadc
i anlallct rncd fint spcl. I) 5 Jagcts
nrålsk1'ttar. Uno I lällkvist 10. Rolf
Karlsson 7. l-cnnart Quist och UllBacknran 3 r,ardcra. Gtmnar Stmdslrcinr och Hrik \Vahlbeq 2 r'ardcra.

NSI ) pruhliscrat crr

padcs dii av Lino

lliillls'ist

sonr

pytsat in 74 nrå1. R.ol{'Kallsson litg
vid tillliillct på I 9:c plats urcd 31

gjorda Iulllrällar: I-liel dct hä'slular I),5 spara urkJippcn lr'ån

handbolJscpokcn. Ett par l(orta
rcl-cral liån hös1cn 1959 vct bcräLta
alt nran 1öll storl mot I lornsl<rol<crr
rncrl si lll rrrrrrr 20-7 till I IIF :s lhr'ör.
I'-i Iagct hatir'latt err n1 nrrlr:rkt i
.lan-Ål<c Johansson. Vlistcrbottcns
junionnålvakt liån årct innan. I
övrigt lår Bcngt l)ctlctssou bcrörn
lilrsin insals rrcd i rnålskol1. Kurl

.lclnhcrg hadc lyckats lå in I oclr
Crrnner' .lolrrrssorr rcspcklir c ()r e
Rickardsson ctt vardcla. Bcrtil
Bcrklbrs och Rolf Karlsson Ilcl<
uckså ett plus i karrtrn lör sirra insrlscr i lijlsr arslinirrr nrcrr i ör ligt
r irrtlet r is. kritik.orn riklirtles ntot
Jer "pluttlii l' 5 lcgcl l)rtsrcrll.
Artikcln alslutas mcd löliandc parlrrende. Iläsl trirtaJ pa plrtt rrrr
Jonrlrcn I lrr rilrcc Wlllströrrr.
Irlr r ar' ,.1r'rr bäslc ckli)fcn- Lir\\ lcncc Wrllslriirn batlc sirtr röllcr
lrår I 19 rncn lanns nurncr sonr
hclll pr S .i och r rl sililv e n rnr clict
brc ori.nlcnre oclr sl idäkarc- tr dlig cn oclisc.'rr hrr hrrrdhollsdornarcl
liilert Gezelius

Duktiga tävlingssimmare på P 5
Förutom att man hadc ctt brl hlndbollshg figrrrcrrdc iivcn I'5 bcf;ilct
i simtiivlingnr. Vi skrll titta på någrr rcsult:rt och franrgånglr ävcn i
tlcn grcncn. l)iil var'dc så p:rss bra att man intc "tog sig v:rttcn" övcr'
hrrvudet. Mcn mln figurcradc iivcn i åndra idrottssammlnhnng som
du sl<all lä se.

Augusti 1959

Dår'annP5patrull-

sirnningen med trion Sten

September | 959
Di gurr tr n liirdes cn lentkarlp cllir stiltuscn vlr ntilo-

Augusti 1959

nästerskap. I vänlpliktsklassen
slutade Klas-Åke Belgh P 5 pir
en 6:e plats totalt. I befiilsklassen
:rrrn liir iirri$l rrrnrts ur I I(,
liiyr;rlcrr (iiilrrrr l:kchjrir hler det
en lirnlcPllrls liil Ir ( i Rrir inl. ctt
K -{ l'eliil sour r ur utlirurr-l t ill P 5
clen hlir h0sten.

VI MID:s
fiilttiir'lansrniisterskt4r och venr

Oktober 1959

vinnel inte klassen lildle oldbol,s
onr inte chef'en P 5. K-H Bergh.
I klrtssert;ngre ()l(lb{)\'s sont fiit'
iivrigt toppades av f-et.n man f}åu
I 19 rned Ber.rgt Selberg ispets
blev Sten Millqvist sjunde man.
Millqvist deltog även i DM det
hiir året i fälttävlan och blev 20.e
man. Lars-Erik "Plåtis" Erikssor-r
från I 19 vann guldet

Hlrl r i pi n) lt Ili.lrnni.lt i (lcl
\ ltil. Du gcn(\nrliirrlcs VI MID
mästelskapet i simning diir flera
lilnrskiutru pllcelingul kart rrclovisas. På 100 meter fritt blev
Karl-AKe Ltelgh (,:e InJII rrch l),'
100 nr rlgg hlcv Sten Millqvist
4:a och Bengt Dellenrud 6:a.
Grenen 100 m briistsinr såg tr å
P 5:are bland de tit-r fiärnsta. H

Millquist. Lenr.rart Olotison och
Bengt Dellenrr:d. Orn uttlycket
tillåtel så tvålade de till S 3 laget
rned niilu t\,å nlinuter och trea
blev l l 9 tre och en halv rninut
efle r.

Dir genornfiirdes
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Hl'rld irl' ScgelslrrJ hlei lcntnt.r
och Bertil Belklirrs nionde rnau.
I glcncn lir nit rrirrg fick Bengt
Dcllen|rr.l klir lr rrP;' [1 p111E11,1.1']
ta ernot blonsmedaljen nretlan
Lcrrnart ()lrrllssrrn hlcr ll:e rrlrrr.
Lrrgkirppcn l5 x 50 rn slutadc
mecl en 4:e plats fi)r P 5.

Vasaloppet
heliilet l1'ckatle: rir ett pkrckit pl sig sk it| rr oclt
bli skidliipare sour sina grzuurar
Plr rrrrrlLir rirlrrrt krrsclrtgir'..lett I
1 9. Tyr,:irr Vet .iag inte r,ilket år'
[esultatslistan air spalacl fiiir.r r.r.rer.r
så hiil blev placelingarna. Pir en
ll()l{:c l}lilts lrrntLrr Bcngt Lrrsson P ( If pi ti.lerr 8.2.r. 55.
Vrirrrp)iktigc Kttrl Morån kiit i
nråi pi l{.31{.li och hlir'l5JI:.r
miur. Sven.länrenrucl placerar sig
pl cn | 5() I :l pllts. Jln Nt'hu ius
Ja-.ja men. P 5

hillei pi I0.4l.5ll

3

540:e n.ran.

oe

h hltr'

Eilcrt Gczclius

F0tn0t: Det finns anledning att
återliomma med fler sporthåndelser
liingre fram:
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PS. Gubben i hög hatt laingst

till vainster

=Borgström, gubben i mitten med "ryssmössa" är Anders Möller
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Amerikanerna kör översnö på 4}-talet
I svenska försvaret använde vi bandvagn 48 in på 60-talet!

*#
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Avdelninsen ovanlisa bilder...
a-)

lJ

R.t''';ktntppsun|,,'A'\rLl||ig''l|i/dDt1''(itts''i/lyganclefäng'|'le.lgeaf.le|hdrär./|1g(|eIQk!r|||

ducera, särskilt i dessa tider n2ir
kattrakningen gar hån lrarn rned
våra Iörsvarsgrenar. Vykoftsserien
lj

ussättni ng. Någon moLsvarighet

ä hiim-

till detta har i varr lall intejag hit-

tade fran en rysk sarnling av militaira \ykofi. Bildema iir i fyrftirg

tat inom svenska ftirsvaret. Kanske något att ta lasta på och pro-

Ovanstående bilder

kanske

blir liten om vi inte skyn-

dar oss på.

Eilert Gezelius
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