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Bengt Rasin fyller 70 år – Stadens siste amiral 

 

Historisk redan i aktiv tjänst! Det handlade kort och gott om 

urgöteborgaren som blev sin hemstads siste amiral —Bengt Rasin på 

Berzeliigatan 12. 70 år 17 april. Denne överlärarson klarade med 

glans även specmatten på Wasa real. Där tog han sin studentexamen 

1941. 

Vi gratulerar 

Då var Göteborg den örlogsstad den 

borde vara även i dag. Här fanns jagare, 

torpedbåtar och ubåtar. 

Ofredsåren hade framtvingat en hög 

beredskap. 

Så studentsången hann Bengt Rasin 

aldrig sjunga sig hes på. Det blev 

nästan direkt till Karlskrona som värn-

pliktig och sedan till Sjö` krigsskolan 

på Skeppsholmen i Stockholm som 

kadett. Och den marina 

grundutbildningen gavs på gamla Fylgia. 

Bengt Rasin skulle så småningom 

anförtros fem höga befattningar. — Det första stora ögonblicket 

blev utnämningen till chef för 1:a ubåtsflottiljen. Samtidigt var det 

ett mycket ansvarsfullt uppdrag, säger Bengt Rasin med strålande 

ögon, som hade den stora stunden varit i går. Med var han sedan när 

de integrerade staberna 

genomfördes. Då kom Bengt Rasin som sektionschef till milostaben i 

Skövde. 

 

Bengt Rasin – 

urgöteborgaren som blev 

sin hemstads siste amiral 



Och efter någon tid fick han den marina galjonsbefattningen. Bengt 

Rasin blev chef för kustflottan. 

— I utbildning och utveckling av ny taktik ständigt i hög beredskap, 

säger han om denna tjänst. 

Kulmen i hans karriär? i 

 

 

Nej då, nästa kommendering blev han historisk. , 

Och det var när dåvarande ÖB Lennart Ljung handplockade amiral 

Bengt Rasin till Göteborg för att samorganisera Marinkommando 

Väst och KA 4. 

— En krävande uppgift, säger Göteborgs siste amiral om uppdraget 

på. äringberget. 

Bengt Rasin hade då utsetts till ordförande i Kungliga Örlogsmanna-

sällskapet. 

På det kom den femte höga befattningen —Bengt Rasin återvände 

till milostaben i Skövde som militärbefälhavare i väst. 

— Intressanta uppgifter och händelserika år, sammanfattar den 

historiske som med marina specialkunskaper även vid 70 är aktiv — 

civilt. 
 


