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Torbjörn Tillman CV 
 

Carl Torbjörn Rolandsson Tillman, föddes 1935  

i Västerås. Fader var officeren vid I 4, InfSS,  

HvSS, I 8, m fl, Roland Oscar Fredrik Tillman  

(1908-1956). Torbjörn Tillman studerade vid  

Läroverket i Linköping, avlade studentexamen  

1954 vid Norra Realläroverket i Stockholm  

och blev officer. Han utnämndes till fänrik vid  

Livgrenadjärregementet (I 4) i Linköping 1957,  

blev kapten 1966, genomgick högre chefsutbildning  

vid Militär- och Försvarshögskolorna i Stockholm  

1966-68 och 1980-81 samt StyrelseAkademiens  

certifierade styrelseubildning 1994-95.  
  

 

Torbjörn Tillman tjänstgjorde som generalstabsofficer (GSO) vid Arméstaben och 

Försvarsstaben 1968-1972, blev major vid Norra Smålands Regemente (I 12) i Eksjö 1972, 

överstelöjtnant vid I 4/ InfSS 1973. Åren 1977-1981 tjänstgjorde han i Boden som 

bataljonschef vid Norrbottens Regemente (I 19) och som GSO/sektionschef vid Milostab ÖN. 

Han utnämndes till Överste och Chef för InfSS 1981-1987, till Överste av 1.graden och Chef 

för I 12/Fo 17 i Eksjö1987-1991. Till pensioneringen hösten år 1995 var han sedan Chef för   

I 4/Fo 41 i Linköping. Han var krigsplacerad vid Livgrenadjärbrigaden under sina första 10 

officersår och därefter i ytterligare 10 år 1973-77 samt 1981-87, först som dess stf chef och 

sedan som brigadchef.  

 

Torbjörn Tillman är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och har förlänats 

ett antal utmärkelser - NOR GM, Hv GM, Skytte GM, ROS GM, FBU GM, SMKR GM, FRO 

SM, I 4 MM, I 12 MM samt generalen Claes Skoglunds/KKrVA resestipendium som bäste 

infanteribrigadchef (omsatt till en studieresa till Sovjetunionen 1989). Under mångårig tjänst 

vid InfSS har han kunnat jämföra svenska värnpliktiga krigsförband med utländska i väst och 

öst. Han har haft ledande befattningar vid utveckling av alla de då cirka trettio svenska infanteri- 

och norrlandsbrigaderna till moderna, snabbförflyttade och eldkraftiga krigsförband. Han var – och 

är – anhängare av det kvalificerade värnpliktsförsvaret. Han grundar sin mening på stor 

erfarenhet. Som ledamot av KKrVA är han både historiskt och nutidsorienterat aktiv. Som 

Fobefälhavare, först i Jönköpings län, senare i Östergötlands län – och även därefter – deltog 

han i pressdebatten om behovet av svenskt försvar. Han är motståndare till dem, som i ovist 

nit hävdat de värnpliktiga krigsförbandens påstådda inkompetens och deras förkättrade 

mobiliseringstider. Han ser med motvilja de beslut, vilka ledde till att värnpliktsförsvaret av 

fosterlandet upphörde. Han gillar inte den förkrympta yrkesarmé, som bara räcker till 

tjänstgöring ”långtbortistan”. 

 

Torbjörn Tillman är författare till ett antal militärpedagogiska, militärtaktiska och militär-

historiska fackböcker, bl a ”Anvisningar för trupputbildning ”1969, ”Infanterireglementen IB 

Ny” 1981-1987, ”Infanteriets Stridsskolas Jubileumsskrift” 1986, ”Livgrenadjärregementet 

under slutet av en epok” 2001, ”Livgrenadjärerna under det kalla kriget” 2002, 
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”Livgrenadjärbiografier 1962-1997” 2007, ”Norra Smålands Regemente” 2003.  

 

Torbjörn Tillman ingår i ett flera styrelser och är mångårig medlem av civila och militära 

föreningar, bland dem alltsedan ungdomen Livgrenadjärföreningen, vars ordförande han var 

under ett antal år. Han är mångårig Rotarian. Klassisk musik och litteratur, jakt, golf och 

segling, är andra områden, i vilka han finner styrka och vederkvickelse. Han är en person, 

som strävar efter att upprätthålla kära kontakter alltifrån ungdomsåren, inte minst genom en 

omfattande släktdokumentation på såväl svärds- som spinnsidan. I sin familj finner han den 

kärlek, som stött hans dagliga gärning och uppskattning för den omsorg, som han ägnar sina 

närmaste.  

 

Torbjörn Tillman är gift 1961 i Tyska kyrkan i Malmö med Gudrun Birgitta Bengtsson, född 

1937 i Vadstena. Studentexamen i Malmö 1957, fil mag-examen vid Lunds Universitet 1962, 

adjunkt, gymnasie-och universitetslärare i språk, dotter till Carl Gunnar Bengtsson (1903- 

1987), musikdirektör och organist i Vadstena Klosterkyrka 1931-1942 och i S:t Petri kyrka i 

Malmö 1942-1968, Lunds Stifts orgelinspektör, specialist på medeltida orglar, kungamedalj i 

guld för kulturell gärning. Torbjörn och Gudrun Tillman är bosatta i Borensberg, Östergötland 

och har 

 

1 dotter  

Anna Maria Catarina Tillman, född 1965 i Linköping. Studentexamen i Motala 1984, 

internationell (spanskspråklig) civilekonom-examen vid Linköpings Universitet 1990. 

Marknadschef (Nokia 1990-1991, Cloetta-Fazer 1992-2002), därefter egen företagare (”CT 

Marknadskraft”). Kapten i Bergslagens Artilleriregementes (A 9) reserv. Gift 1995 i 

Kristbergs kyrka, i Östergötland med och skild 2004 från Stefano (Stefan) Simo Eterovic, född 

1968 i Malmö. Familjenamn Tillman. Studentexamen i Malmö. Löjtnant I4/Fo 41/ Svea 

Trängkår, läkemedelskonsulent. Catarina och Stefan Tillman är Bosatta i Borensberg, 

Östergötland och har: 

2 döttrar 

Anna Christina Sofia Tillman, född 1996 i Linköping. 

Siri Maria Johanna Tillman, född 1999 i Linköping. 

 


