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Talet till Ivar Lindahl 2012-11-03
Hållet av Anders Möller.
Kapten,
General,
Överste,
Övriga gäster,
Arvtagare,
å små befäl!
Ivar Lindahl föddes 8 nov 1869 och blev 1892 utnämnd till underlöjtnant (ung
dagens OF 1) vid I19 som då fanns i Notviken, Luleå.
Under hans födelseår, 1869, hände bl a följande:
-Ulysses S Grant blir USA:s 18 president,
-första Pacificjärnvägen i USA knyts samman mellan de stora oceanerna
-Suezkanalen invigs
-det första Vatikankonciliet öppnas av påven Pius IX
-Sveriges första gymnastikklubb bildas i Göteborg
-utvandringen från Sverige till Nordamerika skjuter fart
-margarinet börjar tillverkas och Gävle brinner ner
Samma år föds även Albert Engström, författare och konstnär, Gustav Dahlen,
ingenjör och fysiker, Ellen Palmstierna, friherrinna och sedermera delaktig i
bildandet av Rädda barnen.
Ivar utnämns till kapten (OF 2) 1905, alltså mellan två femtiotal, jag
återkommer till det, och avslutade sin militära karriär med buller och bång efter
att ha blivit anmäld för försumlighet i tjänsten 1907 då han sjukskrev sig och
lämnade regementet för att flytta hem till sitt kära Mariestad. Ivar satte sig alltså
aldrig på tåget mot Boden hösten 1907 då I19 nu var satt att bli
fästningsinfanteri inom det nu under byggande Bodens Fästning.
Ivar dör 1938, ett år innan krigsutbrottet av andra världskriget och fyra år före
bildandet av pansartrupperna som i år firar 70 år!
Det ena 50-talet, 1850-talet, hade inslag av bla Krimkriget 1853-1856,
Bessemerprocessen som kom att revolutionera stålproduktionen och Isac Singer
som gör symaskiner.
Det andra 50-talet, 1950-talet innehöll bla:
-Kalla kriget, som nu var i full gång
-Koreakriget som inleddes 1950
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-Josef Stalin som dör 1953
-Den första svenska charterresan som genomförs 1955
-Elvis Presley släpper en LP-skiva 1956 och Sverige vinner fotbolls VM 1958.
Under 1950-talet föds bla:
Vladimir Putin, Håkan Syrén, Magnus Uggla, Mona Sahlin, Kn Jan Persson och
Kn Nils Kerttu.
Dör gör Sveriges kung Gustav V Adolf, Norges kung Håkon VII och Elsa
Beskow.
Men det som kommer att prägla militärstaden Boden i slutet av 1950-talet är
uppsättandet av Kunglig Norrbottens Pansarbataljon, P5, som sätts upp första
april 1957 och det efter ett Kungligt brev från första juni 1956.
Denna bataljon var ett ungt och djärvt förband med en sturskhet, likt Ivar
Lindahl, som behövdes för att lyckas komma igång med utbildningen och allt
det byggande som krävdes för ett nytt, ungt och modernt mekaniserat förband.
Som sagt, P5 andan behövdes och likt vår donator, då våga ta en smäll för att
sen bita ihop och gå vidare. Och vidare har det gått, nu 55 år efter uppsättandet!
Ett stort inflytande på den berömda P5 andan hade den tidigare projektledaren
och sedermera förste chefen vid P5, överstelöjtnant Karl-Henrik Berg. K-H Berg
var en mycket intelligent och framsynt man som skapade sitt nya förband P5
med nytänkande och framtidstro.
På tal om kaptener, så fanns under P5’s unga år en hårdför men rättvis man från
de södra delarna av landet. Det var kaptenen Bengt Carlheim-Gyllensköld. Utan
honom och hans engagemang hade vi aldrig sett Tåme som det ser ut idag.
Skänk en tanke till honom och övriga befäl och officerare men även alla soldater
som rev och slet för att forma ett blivande pansarskjutfält.
Helt plötsligt börjar det alltså rulla 50-tons vagnar i Boden med omnejd. Vad
skulle Ivar ha tyckt om det?
Han som red på sin häst Lola under sin glans dagar i Notviken och efter sin
avgång från det militära då bytte hästen mot en cykel och Mariestadsborna
skulle då få se upp för den framrusande fartdåren Lindahl när han kom
trampandes allt vad tygen höll.
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Stridsvagnsförbanden var nog vår donator bekant med eftersom han höll sig
ajour med hur utvecklingen inom infanteriet och armén fortskred. De första
vagnarna kom ju till Sverige på 1920-talet. Det finns säkert nedskrivet
någonstans vad han tyckte om det nya inslaget i armén.
Ivar Lindahl skulle säkert ha blivit en bra pansarofficer, ni vet devisen ”fort å
fel”! Allt går ju att lösa i efterhand. Inget tvivel om den saken.
Ivar Lindahl hade förmodligen även haft en hel del att säga om dagens försvar
men det kommer vi ju aldrig att få veta. Tur är väl det?!
Som avslutning i dessa tider av omstrukturering och omgalonering, ser mig ju
själv närmast, vill jag bara säga: ”Gud bevare Kapten”
Jag föreslår att vi ställer oss upp, lyfter våra glas och utmynnar ett gemensamt
”Gud bevare Kapten”! 1,2,3 ”GUD BEVARE KAPTEN!”
SKÅL!
Tack för ordet!

