Intervju med SOSS nye ordförande, Generalmajor Bengt
Andersson
Namn:
Ålder:
Kurs:
Bor i:
Civil status:

Bengt Andersson
62 år
-78
Villa i Täby
Gift med Lena

Välkommen till SOSS och gratulerar till ordförandeposten!
För att dra en sportklyscha, hur känns det?

Det känns väldigt bra att ha fått förtroendet att bli ordförande i SOSS. Det är ett stort ansvar
att inte bara förvalta utan också, tillsammans med övriga direktionen, vidareutveckla
sällskapet.
Varför tackade du ja till att bli ordförande i SOSS?
Jag tycker att sällskapet är en bra och levande förening med många bra aktiviteter. Jag vill gärna
delta som en aktiv del i sällskapets framtid.
Vad har du för tankar om SOSS roll för marinen och för marinen i Stockholmsregionen i
synnerhet?

Jag tycker att sällskapet har en viktig roll för den svenska marinen i allmänhet. Man kan se
det i flera dimensioner. Genom att vara en mötesplats för all marinens personal
både yrkesaktiva, pensionärer, såväl yrkesofficerare som reservofficerare, med familjer, ökar
vi samhörighetskänslan inom marinen. Genom kontakter med många olika kollegor skapas
viktiga nätverk. Jag är också av den uppfattningen att trivs man med sin fritid blir man en
bättre yrkesmänniska.
Vilken funktion anser du ska SOSS ha? Vilken medlemsnytta ska SOSS ge?
SOSS skall vara den självklara ”mötesplatsen” för officerare inom marinen oavsett vilken kategori
man tillhör. Det gäller nu för direktionen att genomföra sådana arrangemang som medlemmarna vill
ha och vill delta i. Det skall finnas aktiviteter som tilltalar alla (aktuella) åldrar och som på något
sätt känns naturliga för sällskapets medlemmar att delta i.
Hur definierar du ett gott ledarskap?

Frågan kan besvaras på olika sätt beroende på vilket sammanhang som avses. Men ett gott
ledarskap kan i ett sammanhang definieras som att man får alla att arbeta mot ett gemensamt
mål efter bästa förmåga av egen fri vilja. Ett gott ledarskap omfattas, enligt mig, av ett stort
mått av föregångsmannaskap.
Kan du kortfattat beskriva din karriär i försvarsmakten?

Det får bli den mycket korta versionen: Jag började, efter Sjökrigsskolan, som tung rörlig
artillerist vid KA 2 i Karlskrona. När amfibiesystemet skapades i mitten på 80-talet sadlade
jag om till amfibieofficer.
Jag var bataljonschef på KA 1 (amfibiebataljon). Under slutet på 90-talet planerade jag, och
ledde två viktiga, internationella, övningar; Nordic Peace - 98 och Viking 99 (den första
Vikingövningen). 2000 till 2002 var jag regements- och brigadchef på Amf 1 efter att ha lett
Kustartilleriets omstrukturering till Amfibiekår.

Jag var Marintaktisk chef mellan åren 2002 och 2005 för att därefter bli Operation
Commander för vår första Nordic Battle Group fram till 2008. Jag var Försvarsmaktens
Logistikinspektör mellan 2008 och 2014 då jag åter fick bli Operation Commander för Nordic
Battle Group och övningsledare för FMÖ Aurora 17.
Höjdpunkterna är säkerligen många, kan du framhålla någon/några?
Egentligen vill jag inte framhålla några höjdpunkter. Jag har haft så oerhört många bra jobb och
befattningar och jag har, varje dag, gått till jobbet med glatt hjärta. Man kan säga att höjdpunkten är
varje dag när man får möta och arbeta tillsammans med sina kollegor.
Favorittjänstgöringsplats?
Enkelt: Skärgården
Hur ser ditt ”civila liv ut”?
Som jag sa innan är jag gift med Lena och har tre vuxna barn. Lena och jag reser gärna. Vi
tillbringar mycket av sommarhalvårets lediga tid i vår stuga utanför Ulricehamn. Jag flyger gärna
med radiostyrda helikoptrar eller drönare. Allt som ofta sabrerar jag och Lena champagne i en trevlig
förening som vi bägge är medlemmar i. Det finns massor med mer saker som formar mitt, så kallade,
civila liv.
Övrigt att tillägga?

Jag ser verkligen fram mot det kommande året med massor av trevliga SOSS-aktiviteter. Och
uppmanar alla våra medlemmar att delta så mycket det går. Prova gärna sådana saker som
ni kanske inte vid första ögonkastet tycker låter som om det passar er. Gillar ni whisky — kom
då gärna på ginprovningen — kanske upptäcker ni något nytt och intressant.

