
 

Gun Engström, Ystad 

Gun Engström, soldat i Ystads kår, har fått sluta sitt jordeliv i en ålder av 75 år. 

Gun blev juniorsoldat i Simrishamn men sedan familjen flyttat till Ystad invigdes hon 

till soldat i kåren här 1959. 

Överskriften över Gun Engströms liv skulle kunna vara kamp och omsorg. 

Förutom omsorgen om den egna familjen, maken Stig och sonen Bertil, så arbetade 

hon under sin yrkesverksamma tid vid kommunens miljö- och hälsoskydd där hon 

var en slags samordnare, hade koll på det mesta och fick ordna lite av varje. Under 

lång tid besökte hon sin mor varje dag och hjälpte henne med allt som behövdes. 

När maken blev sjuk vårdade hon honom i hemmet. 

Efter makens död flyttade Gun in till centrala Ystad och hon blev en trogen 

mötesbesökare och hemförbundsmedlem. Trots sjukdomen som hon fick kämpa 

med i flera år hade hon alltid en trygg förtröstan till Gud. När man besökte henne 

berättade hon lite om hur det stod till just då, ibland såg det hoppfullt ut, ibland 

hade sjukdomen slagit till igen. Men så sa hon alltid till sist: "Men det går bra.". 

Man behövde aldrig fundera på vad man skulle prata om när man besökte Gun. Hon 

var lycklig när hon fick samtala om "andliga ting", som hon brukade säga. 

Sista gången jag besökte henne på sjukhuset samtalade vi om det himmelska 

hemmet där all sjukdom och alla svårigheter ska vara glömda och att det här livet 

bara är ett ögonblick av evigheten. "Så är det.", sa Gun bestämt. Då hade hon inte 

många timmar kvar av det jordiska livet. När jag inbillade mig att jag skulle trösta 

henne så var det hon som stärkte min tro med orden: "Så är det." Det var som 

hennes ögon såg längre. Hon som var så nära livets slut hade redan hunnit få ett 

annat perspektiv på tillvaron. 

De närmaste är sonen Bertil med fru Kerstin och tre söner, samt brodern Jan med 

familj.  

Vi tackar Gud för en släkting, vän och soldatkamrat som med sin tro och förtröstan 

har betytt mycket för oss alla.  

Begravningsgudstjänsten hölls på Frälsningsarmén i Ystad. Officiant var kapten 

Irene Hällberg Parvez. 


