
Stig Svensson, Oskarshamn 

Stig befordrades till härligheten 20 maj 2010. Stig blev nästan 89 år, år som han i 
tacksamhet fyllt med osjälvisk och plikttrogen tjänst för Gud. 

Han föddes i Oskarshamn och hamnade, som de flesta barn på den tiden, på 
Frälsningsarmén. Han började som mycket ung lära sig spela hornmusik, något som han 
fortsatte med hela livet. Han invigdes till frälsningssoldat och musikant när han var 15 år. 
Även två av hans bröder, Åke och Curt blev musikanter och frälsningssoldater. 

Stig var i yngre år verksam inom scout och ungdomsarbete i Oskarshamn. Han gifte sig med 
Vera som fick hembud för nära ett år sedan. Tiden som ensam blev jobbig för Stig. Han blev 
känd som musikant, kollektör, skattmästare och lokförare. Men också som en tjänstvillig 
och hjälpsam person som i det tysta alltid gjorde något för Guds rike. 

Som SJ anställd fick familjen flytta mellan olika platser. Till Oskarhamn återvände familjen i 
mitten på 80-talet. Under den senare tiden, innan pensioneringen, var Nässjö huvudort för 
Stig, där var han också musikant och skattmästare, uppgifter som han utförde mycket 
noggrant och med stor glädje. Han fick åter plats i musikkåren i Oskarshamn, som han också 
blev ledare för. Stig spelade med i en gudstjänst bara en vecka innan hembudet nådde 
honom. 

Skattmästaruppgiften blev också hans, liksom platsen på Flanaden med insamlingsbössan 
och många kontakter med kända och okända människor. Även de senast veckorna tog han 
en promenad upp till kåren för att se om allt var i ordning. Vi kommer att sakna hans 
tjänstvillighet. Musikkåren har nu blivit mindre, där saknas Stig. 

Genom sin tjänst blev Stig känd och omtyckt. Oskarshamnarna har frågat efter honom och 
hans pratstunder då han kollekterade, eller bara gick där för att kanske träffa någon han 
kände och kunde prata med en stund. 

Begravningsgudstjänsten hölls 19 juni i Skogskapellet i Oskarshamn leddes av Edda 
Svedman som under många år varit god vän till familjen. 

Vi i Oskarshamn tackar Stig för ett soldatskap som omfattar nära 75 år. 

Ing-Britt Flodén 

 


