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sedan förra högtidsdagen har nio leda- 
möter avlidit. Här följer en kort resumé 
över deras gärningar. 

Avdelningen för 
lantkrigsvetenskap
Översten av 1. graden curt helmfrid av-
led den 20 november 2013. Han sörjs när-
mast av barnen christina, Jan och torbjörn 
med familjer.

curt Helmfrid föddes 1916 i Stockholm, 
son till droskägare Hartvig Helmfrid och 
hans hustru Greta. efter studentexamen i 
Norra real 1939 genomgick han krigsskolan 
och blev officer vid Upplands regemente I 1 
8 1942. därefter följde ett antal år som elev 
vid olika skolor, stabs- och trupptjänstgöring. 
Han utnämndes till kapten vid Generalstaben 
1956 med tjänstgöring vid Arméstaben och 
Artilleri- och Ingenjörshögskolan. Därefter 
följde tjänstgöring vid Dalregementet I 13 
och militärhögskolan. curt Helmfrid ut-
nämndes till överstelöjtnant 1964 och blev 
1965 bataljonschef vid Hallands regemente 
I 16 och därefter chef för militärhögskolans 
allmänna kurs. Utnämningarna till högre be-
fattningar följde. 1969 blev han överste och 
befälhavare för Uppsala och Västerås för-
svarsområden. curt Helmfrid krönte sin kar-
riär med utnämningen 1974 till överste av 

1. graden och chef för Upplands Regemente 
S1 tillika befälhavare Fo 47/48.

curt Helmfrid var delaktig i och ansvarig 
för ett stort antal reglementen och anvisning-
ar. Hans litterära intresse tog sig även min-
dre formella uttryck då han var sekreterare 
i militärlitteraturföreningen under 60-talet 
och huvudredaktör för boken Polacksbacken 
– En gammal lägerplats. På sin fritid läste 
han mycket där deckare var särskilt upp-
skattade. Han var flitigt engagerad i en rad 
föreningar med anknytning till försvaret 
och hade framträdande befattningar i en 
lång rad av dessa, exempelvis Föreningen 
Upplandsofficerare, Uppsala läns skytte-
förbund, Allmänna Försvarsföreningen i 
Uppsala län och ledamot av Upplands re-
gementes historiekommitté. Han var även 
president i Uppsala Rotaryklub och ordfö-
rande för Societas Intellectualis Senorium 
Upsaliensis.

curt Helmfrid kännetecknades av en ut-
vecklad analytisk förmåga och var det akti-
va lugnet personifierad både i sin tjänsteut-
övning och i det privata. Inom familjen var 
han den klassiskt trygga fadersgestalten.

Curt Helmfrid invaldes i avdelning I år 
1981.

Överstelöjtnanten stellan bojerud avled 
den 19 juli 2015. Han sörjs närmast av hust-
run manora och barnen Fredrik och rita.

Minnesord över bortgångna ledamöter 2015
av Bo Waldemarsson
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Stellan bojerud föddes 1944 i danderyd, 
son till stadsrevisor rolf bojerud och hans 
hustru Magda. Efter officersexamen 1966 
anställdes han vid Göta Signalregemente 
S 2 i karlsborg. endast ett år efter exa-
men övergick han till civil tjänst men åter-
kom tio år senare som kapten vid Svea 
Livgarde I 1 1977. Han befordrades till 
major 1983 och tjänstgjorde 1985 till 
1993 som forskare vid militärhistoriska 
avdelningen vid militärhögskolan, sena-
re Försvarshögskolan. År 1990 befordra-
des han till överstelöjtnant, och 1993 blev 
han chef för territorialförsvarssektionen 
vid Stockholms försvarsområde Fo 44. Från 
1999 till 2002 var han huvudlärare i militär-
historia vid Försvarshögskolan och stanna-
de där till sin pensionering 2003.

Stellan bojerud var rikt begåvad och en 
originell och framstående militärhistoriker. 
Han besatt en ofta häpnadsväckande lär-
dom, ett närmast encyklopediskt vetande 
om militärhistoria och visade en unik för-
måga att se sammanhang mellan kriget i 
stort, de operativa förloppen och detaljer-
na. Hans insikter var också djupt rotade i 
trupptjänstgöringens praktik. Han tillförde 
militärhistoriska avdelningen värdefull kom-
petens med en ovanlig förståelse för krigets 
problem, strategi och operationer och skrev 
flera lysande studier på dessa områden. Här 
kan bland annat nämnas hans analyser av 
Polenfättåget 1939 och Norgefälttåget 1940 
i mHA-serien om andra världskriget. Han 
hade även en styrka i att porträttera mili-
tära ledare i krig som i boken Ivor Thord-
Gray – Soldat under 13 fanor och i essäer-
na om kustartilleriets förste chef generalma-
jor Fredrik centervall och om kommendör-
kapten Torsten Hagman med Italienjagarnas 
hemfärd till Sverige under brinnande krig 
1940 i boken Svenska officersprofiler un-
der 1900-talet.

Flera av hans studier är briljanta och re-
dan klassiker. Stellan var även en skicklig 
källkritisk forskare, vilket han visade i bo-
ken om 1950-talsspionen Frithiof Enbom, 
Livstidslögnen och i boken Nazismen i Sverige 
1924–1945. Han var också medförfattare un-
der pseudonymen Harry Winter i den skön-
litterära bokserien Operation Garbo

Stellan Bojerud var en engagerad person 
med mycket god allmänbildning och ett stort 
intresse för omvärlden. därför var det natur-
ligt för honom att engagera sig inom politi-
ken. I mer än 20 år var han engagerad i lo-
kalpolitiken på olika förtroendeposter och 
som nämndeman. Han blev också riksdags-
man under förra mandatperioden.

Stellan bojerud var ledamot av kungliga 
Örlogsmannasällskapt och United States 
Naval Institute. Dessutom var han Officier 
dans l’ordre des Palmes Académiques (Frank-
rike).

Stellan Bojerud invaldes i avdelning I år 
1991 och var Akademiens redaktör 1992–
1993.

Avdelningen för 
sjökrigsvetenskap
Översten av 1. graden per-erik berg strand 
avled den 30 november 2014. Han sörjs när- 
mast av barnen karin, Håkan och carl 
med familjer.

Per-erik bergstrand föddes i Skara 1925, 
son till bankrevisor ragnar bergstrand och 
hans hustru Anne-maj. efter studentexamen 
i Borås följde han sin brors exempel med 
officersexamen vid Kungl. Sjökrigsskolan 
1947. Han började vid kA 4 i Göteborg 
men kom senare att tjänstgöra vid flerta-
let av kustartilleriets garnisoner och sko-
lor. Han var stabschef vid Gotlands kustar-
tillerikår kA 3 1964 till 1966 och chef för 
kustjägarskolan och ställföreträdande chef 
för Vaxholms kustartilleriregemente KA 1 
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1968 till 1970. Han utnämndes till överste 
och sektionschef vid marinstaben 1974 med 
ansvar för bland annat övergripande perso-
nal- och idrottsfrågor. efter utnämning till 
överste av 1. graden 1977 var han en upp-
skattad chef för Norrlands kustartilleriför-
svar och Härnösands kustartilleriregemen-
te kA 5 fram till 1981. Han avslutade sin 
militära karriär som kustartilleriets vapen-
slagsinspektör och personalchef till han gick 
i pension 1985. Per-erik bergstrand utbilda-
des också till flygspanare i flygvapnet och ge-
nomgick arméns högre stabsutbildning.

Under hela livet var han engagerad i idrot-
ten där också familjen involverades, och han 
tillhörde i sin ungdom eliten av Sveriges ti-
okampare och kom att bli Stor Grabb in-
om friidrotten. Ända in i hög ålder behöll 
han sin spänst och engagerade sig livfullt i 
marina pensionärers motionsverksamhet. 
Under åren som kadettofficer och lärare vid 
Sjökrigsskolan grundlade han sitt livslånga 
och varmt uppskattade intresse för särskilt 
de unga officerarnas utveckling. Han värna-
de under hela sin tid i försvaret mycket om 
sammanhållningen inom officerskåren och 
var, med sin hustru Elisabeths hjälp, ange-
lägen om att också involvera familjerna i 
kamratskapet. Han spred i marinen glädje 
och trivsel omkring sig.

Per-erik bergstrand var medlem i Svenska 
livräddningssällskapet och Frimurarna vars 
generalsekreterare respektive Sigillbevarare 
och kansler han senare blev. Han lämnade 
ingenting halvgjort. 

Per-erik bergstrand invaldes i avdelning 
II år 1981.

Översten av 1. graden svante kristensson 
avled den 23 maj 2015. Han sörjs närmast 
av hustrun May, barnen Ulf och Lena med 
familjer samt en syster.

Svante kristensson föddes i Stockholm 
1935, son till poliskommissarie John Kristens-

son och hans hustru Signe. Efter uppväxt i 
Helsingborg påbörjade han sin militärtjänst 
vid karlskrona kustartilleriregemente kA 2 
1955. Efter officersexamen 1958 anställdes 
han vid regementet. därefter följde befatt-
ningar bland annat vid kA 3 i Fårösund, vid 
Norrlands kustartilleriförsvar i Härnösand 
och vid Gotlands militärkommando i Visby. 
Han utnämndes 1981 till överste och chef 
för Älvsborgs kustartilleriregemente kA 4 
i Göteborg vilket följdes av utnämningen 
1984 till Överste av 1. graden och chef för 
Västkustens Marinkommando. 1990 blev 
han stabschef för Västra Militärområdet 
och därefter vikarierande militärbefälhavare 
1992–93. Han gick i pension 1995.

Svante Kristensson var en av få officera-
re i kustartilleriet som tjänstgjort i en strids-
zon, nämligen som chef for svenska FN-
bataljonen på Cypern 1974. Han besatt ock-
så en gedigen analytisk förmåga samt en sak-
lig och grannlaga argumentationsförmåga 
parad med fin stilistisk känsla. Det gjorde 
honom lämpad bland annat som lärare på 
militärhögskolan. Han värnade i sina be-
fattningar – i både debatt och verksamhet – 
särskilt om Västsveriges försvar.

Svante var hedersmedlem i Sjöofficerssäll-
skapet i Göteborg och dessutom i många 
år uppskattad ordförande i organisationen 
munskänkarna i Göteborg. Fritiden ägnade 
han åt bridge, golf, konsert- och operabe-
sök samt resor. Sedan barnen flugit ut bilade 
han och hustru may under semestrarna och 
hann besöka de flesta länder i Europa. Från 
det han gick i pension vistades han och May 
årligen från januari till mars i Sydafrikas 
sol och värme. Svante var mycket intresse-
rad av landets utveckling och de inhemska 
vinerna kunde han tala om i timmar. det är 
därför inte förvånande att han blev en ef-
terfrågad och uppskattad föredragshållare 
om landet och dess viner och även som ar-
rangör av vin- och golfresor. 
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Svante kristensson invaldes i avdelning 
II år 1985.

Avdelningen för militärteknisk 
vetenskap
civilingenjör björn andersson avled den 
13 januari 2015. Han sörjs närmast av hus-
trun Laila och barnen Per, Agneta och kris-
tina med familjer.

björn Andersson föddes i bollnäs 1934, 
son till skogsförvaltare Arne Andersson och 
hans hustru maria. Studenten tog han i Gävle 
1954. Sin militärtjänst gjorde han i Boden på 
Ing 3 där han också vidareutbildade sig till 
reservofficer. Därifrån tog han steget till vi-
dare studier på Kungliga Tekniska högsko-
lan, maskintekniska linjen i Stockholm och 
avlade civilingenjörsexamen 1964. Samma år 
anställdes han på då familjeägda Hägglund 
& Söner Ab i Örnsköldsvik, företaget som 
han blev trogen under hela sitt yrkesliv.

Ett av de första uppdragen Björn kom 
att arbeta med var att delta i utvecklingen 
av ett nytt tunnelbanevagnskoncept för att 
slå sig in som leverantör till SL i Stockholm. 
Hägglunds fick inte huvudordern den gång-
en, men blev tunnelbanevagnsleverantör till-
sammans med ASeA 1972 och cirka 20 år 
framåt i tiden.

Hägglunds första egenutvecklade militär-
fordon var Pansarbandvagn 302, som gick i 
serietillverkning 1965. björn Andersson var 
med och utvecklade denna liksom Infan-
terikanonvagn 91. ett för Hägglunds fram-
tid viktigt kontrakt var det på bandvagn 
206, som var ett opansrat transportfordon. 
Det gällde en order på 3 500 bandvagnar 
till svenska armén. Inför offereringen fick 
han ta sig an utmaningen att utforma ett 
fordonskoncept som skulle kunna klara de 
tekniska kraven. Konceptet blev så bra att 
Hägglunds fick en utvecklingsbeställning 
på fordonet 1974. ett mycket gott betyg 

på hans skapelse gav chefen för Hærens 
Forsyningskommando i Norge vid ceremo-
nin då den 10 000:e bandvagnen leverera-
des. Han sa: ”beltevogn 206 er et glitrende 
kjøretøy”. björn Andersson deltog även i ut-
vecklingen av en motorcykel. den blev ingen 
framgångssaga för Hägglunds, men samtidigt 
är det nog den enskilda Hägglundsprodukt 
som väckt störst intresse i medierna. det 
skrevs spaltmetervis om den. Motorcykeln 
var unik och i den var Björn verkligen djupt 
engagerad. ett tjugotal av dem tillverkades 
och de ägs i dag av ett antal entusiaster. en 
ägde han själv och med den deltog han i en-
durotävlingen Gotland Grand National vid 
70 års ålder, bland annat tillsammans med 
barnbarnet Hanna. det om något visar väl 
vilket engagemang han hade.

Han var en glad och omtänksam per-
son som älskade motion och friluftsliv, inte 
minst skidåkning.

Björn Andersson invaldes i avdelning IV 
år 1982.

direktör åke tidlund avled den 16 juli 
2013. Han sörjs närmast av barnen Sören 
och Anna med familjer.

Åke tidlund föddes 1929 i Gamla Uppsala, 
son till bilmontör karl tidlund och hans hus-
tru Anna. då hans mor avled när Åke bara 
var något år gammal, skedde hans hela upp-
växt i fosterhem i Värmland. Han tog vid 16 
års ålder värvning i flottan och efter studier 
på Försvarets läroverk i Uppsala tog han ci-
vilingenjörsexamen på KTH 1957 och an-
ställdes samma år som mariningenjör i ma-
riningenjörkåren. Han utnämndes till ma-
riningenjör av 1. graden 1961 och till marin-
direktör och chef för materielkontrollen vid 
Centrala Torpedverkstaden i Motala 1962. 
Han blev chef för maskinutvecklingen vid 
Torpedverkstaden 1963 och konstruktions-
chef 1965. 
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Åke tidlund anställdes därefter som di-
rektör och var enhetschef vid Förenade 
Fabriksverkstaden och Chef Torpedverkstaden 
under åren 1969–1987. Han var även medlem 
i FFV ledningsgrupp för försvarsmateriel.

Åke tidlund kännetecknades hela sitt liv 
av en målinriktad, stark, energisk och drivan-
de personlighet som tog honom från starten 
som fosterbarn till höga och viktiga befatt-
ningar inom försvarssektorn. Hans energi och 
drivkraft låg till stor del bakom det lyckade 
nordiska samarbetet med utveckling av tung 
och lätt torped som med stor framgång sål-
des till såväl Norge som danmark.

den fritid som blev över ägnade Åke 
bland annat åt arbete på sitt sommarställe 
i Stockholms skärgård samt fiske vid stugan 
vid Vättern, där rikliga fångster av abborre 
kom till glädje även för övriga i familjen.

Åke Tidlund invaldes i avdelning IV år 
1983.

Avdelningen för annan 
vetenskap av betydelse för 
rikets säkerhet och försvar 
Översten av 1. graden börje wallberg av-
led den 19 december 2014. Han sörjs när-
mast av hustrun evabritta och barnen ma-
til da och magnus med familjer.

Börje Wallberg föddes 1923 i Södertälje, 
son till kontorschef John Wallberg och 
hans hustru Eugenia. Börje Wallberg ge-
nomgick officersutbildning vid Karlberg och 
blev officer vid Livregementets husarer K 3 
i Skövde 1946. Efter sedvanlig trupptjänst-
göring och fortsatt utbildning vid dåvarande 
Krigshögskolan blev han generalstabsofficer 
1965 och tjänstgjorde då som militärassis-
tent vid Överstyrelsen för Civil Beredskap. 
Han tjänstgjorde vid staber på såväl central 
som regional nivå samt vid militärhögskolan, 
där han var förste lärare i strategi och från 

1970 överste i generalstabskåren och linjechef. 
Han utnämndes 1972 till chef för Norrlands 
trängregemente t 3 i Sollefteå och 1974 till 
överste av 1. graden och Tränginspektör, en 
befattning som han innehade till sin pensi-
on 1983. I nära ett decennium satte han sin 
prägel på trängtrupperna. Ökad mekanise-
ring och motorisering inom armén ställde 
nya krav på organisation, utrustning och 
utbildning av personal och förband för un-
derhållstjänst. Inte minst gällde det inom 
sjukvårdssektorn. Här kom börjes breda 
kunskaper och förmåga att argumentera för 
truppslagets rättmätiga behov inom en väl 
balanserad armé till stor nytta. en inte helt 
lätt uppgift under en tid av totalt sett krym-
pande ekonomiska ramar. Börje engagerade 
sig också i trafiksäkerhetsarbetet och värn-
pliktigas medinflytande.

Börjes Wallbergs breda kunskaper och 
stora intresse för människor, historia, stra-
tegi och pedagogik gjorde att han var myck-
et uppskattad av såväl kolleger som elever. 
Hans ledarskap var omvittnat vidsynt och 
lyhört. Hans enskilda samtal med elever ge-
nomfördes med stor respekt för individen 
och var ett stöd för unga officerares fort-
satta karriär och verksamhet.

Utöver sin ordinarie verksamhet var Börje 
mycket intresserad av folkrättsfrågor, mänsk-
liga rättigheter och krigets lagar. Han tjänst-
gjorde som lärare såväl inom det svenska för-
svaret som internationellt. Han var expert i 
1978 års folkrättskommitté och vidare ordfö-
rande i Svenska röda korset och rikskårchef 
i Frivilliga Automobilkåren.

Hans stora fritidsintresse var filateli där 
han räknades bland landets största genom 
tiderna. Han var hedersmedlem i Sveriges 
Filatelist-förbund.

Börje Wallberg invaldes i avdelning V 
år 1976.



11

HANDLINGAR

Avdelningen för 
säkerhetspolitisk vetenskap.
Ambassadören leif leifland avled den 3 
april 2015. Han sörjs närmast av barnen 
karl, cristina och eva med familjer.

Leif Leifland föddes 1925 i Stockholm, 
son till revisor Sigfrid Leifland och hans 
hustru elna. Han avlade en jur kand vid 
Lunds universitet 1950 och anställdes där-
efter vid Utrikesdepartementet. Efter ett an-
tal befattningar inom utrikesförvaltningen, 
både i Sverige och utomlands i Aten, bonn 
och Washington, blev han departementsse-
kreterare 1965 och därefter ambassadörens 
närmaste man som minister vid ambassaden 
i Washington 1970. denna befattning skul-
le under Leiflands tid bli särskilt krävande. 
Den svenska synen på Vietnamkriget och 
Olof Palmes skarpa kritik mot de så kalla-
de julbombningarna 1972 ledde till att den 
nyutnämnde svenske ambassadören Yngve 
möller inte var välkommen i den amerikan-
ska huvudstaden. Leif kom därför under 
halvtannat år att i ett mycket kyligt svensk-
amerikanskt klimat leda ambassaden. Leifs 
karriär ledde 1974 till utnämningen till ut-
rikesråd och chef för UD:s politiska avdel-
ning och 1977 till befattningen som kabi-
nettssekreterare under åren 1977–1982. Han 
kom att tjänstgöra under tre utrikesminist-
rar. Karin Söder, Hans Blix och Ola Ullsten. 
Leiflands lugn, snabba uppfattningsförmå-
ga, säkra utrikespolitiska kompass och be-
slutskapacitet prövades under U-137 kri-
sen. dåvarande statsministern thorbjörn 
Fälldin har vittnat om vilken trygghet han 
kände i att ha Leifland som rådgivare i den-
na den efter catalinaaffären 1952 svåraste 
svensk-sovjetiska konflikten under det kal-
la kriget. Leif Leifland blev 1982 ambassa-
dör i London. en post han lämnade 1991. 
Som pensionär var han bland annat ordfö-
rande i Utrikespolitiska Institutets styrelse 

och Stiftelsen för internationalisering av hö-
gre utbildning och forskning.

Han skrev flera böcker, bland annat om 
den kontroversiella svenske industrimannen 
Axel Wenner-Gren och om tyska fredstrevare 
mot krigets slutskede, General Böhmes val. 
Leif var en klassisk svensk ämbetsman som 
förvaltade sina uppdrag med allvar och in-
tegritet, samtidigt med en klar blick för till-
varons absurditeter Han läste mycket, både 
skönlitteratur och fackböcker. men fram-
för allt läste han noggrant inhemska och ut-
ländska tidningar och tidskrifter. Hans kun-
skaper om svensk och internationell poli-
tik var encyklopediska, och hans minne an-
märkningsvärt.

Leif Leifland invaldes i avdelning VI är 
1981.

Professor bo huldt avled den 26 maj 2015. 
Han sörjs närmast av döttrarna camilla 
och Susanna med familjer.

bo Huldt föddes i Stockholm, son till di-
rektör bo Huldt och hans hustru märta. Han 
avlade en Bachelor av Arts i USA och blev 
efter fullgjord militärtjänstgöring reservoffi-
cer 1962 vid Norra Skånska regementet I 6 
(1963 P 6) i Kristianstad och kapten vid pan-
sartruppernas reserv 1972. Han genomförde 
sina universitetsstudier i Lund, där han dis-
puterade i historia 1974. därefter knöts han 
som forskare till Sekretariatet för framtids-
studier och till Statsrådsberedningen 1975–
78. Efter anställning vid Utrikespolitiska 
Institutet utsågs han till direktör där 1988. 
Bos tid som chef för UI präglades av de stora 
förändringarna i vårt närområde och Europa. 
Samarbetet i Norden och runt Östersjön låg 
honom varmt om hjärtat, men han förde 
också framgångsrikt ut UI i europeiska och 
globala sammanhang.

Bo Huldt flyttade till London 1992 som 
chef för den prestigefyllda organisationen The 
International Institute for Strategic Studies. 
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Han återvände 1994 till Stockholm och 
militärhögskolan, nu Försvarshögskolan, 
där han 1996 blev professor i säkerhetspoli-
tik och strategi. Som chef för den Strategiska 
Institutionen vid FHS bidrog han i hög grad 
till akademiseringen av officersutbildningen 
och han ledde sin institution föredömligt.

Ett nära samarbete med den finländska 
systerinstitutionen fick sitt erkännande när 
han tilldelades kommendörstecknet av Fin-
lands Lejons orden. Han tilldelades också 
H.m. konungens medalj av 12:e storleken 
i Serafimerordens band för framstående in-
satser inom säkerhetspolitik och krigsveten-
skapens område.

bo Huldt var en mycket intresserad och 
engagerad reservofficer vid Norra Skånska 
pansarregementet och flitigt anlitad expert 
i militärstrategiska frågor i radio, TV och i 
andra sammanhang, där hans militära och 
säkerhetspolitiska kunskaper kom väl till 
sin rätt. Hans träffsäkra blick – att kunna se 
förändringar och förklara hur dessa hänger 

ihop med den historiska bakgrunden – är få 
förunnad. Hans enastående förmåga att i tal 
och skrift på svenska och engelska beskriva 
och förklara komplicerade säkerhetspolitiska 
förhållanden var unik. Han var en mästare 
i konsten att sammanfatta de mest snåriga 
diskussioner i briljanta synteser. bo Huldt 
var en mycket social person med gott humör 
och ett smittande skratt. Han var ledamot 
av Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Bo Huldt invaldes i avdelning VI år  
1985. Han var Akademiens styresman 2006–
2010.

Nio goda kamrater och framstående leda-
möter har lämnat vår krets. Vi saknar dem 
och tänker på deras anhöriga. Genom si-
na gärningar har de i hög grad levt upp till 
Krigs vetenskapsakademiens motto: Fäder-
nes  lan dets försvar – Mod och kun ska per

Författaren är generalmajor och andre sty-
resman i KKrVA.


