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17 april 2011 nåddes vi av sorgebudet om att frälsningssoldaten och musikanten 

Gunnar Johansson avlidit. 

Så sent som onsdagen dessförinnan satt han tillsammans med oss på 

musikövningen och spelade sitt eufonium - som varit hans instrument sedan 

1938. Han var en skicklig musikant med fin teknik och en underbart vacker ton - 

och han har spelat sitt solo ”Sången till Broder ” vid otaliga tillfällen. 

Gunnar har under senaste åren enbart varit med på våra övningar. Trots fysiskt 

handkapp sista tiden med besvär med förflyttning upp till plattformen klagade han 

aldrig över ansträngningarna att komma på plats, och när han satt där på sin stol 

var det inget som hämmade honom - han spelade som i fornstora dar. 

Gunnar föddes 1923 och har sedan år 1938 varit medlem och aktiv i kåren. Han 

var en god kamrat och uppskattad av oss alla. På 40-talet var han scoutledare, då 

han var med och byggde upp en stor scoutverksamhet på kåren - som fostrade 

fram många pojkar både fysiskt och andligt. Han ordnade läger och utfärder och 

genom kamratskapet kom flera härigenom i närmare kontakt med armékåren, 

och invigdes till soldater och musikanter. Jag var en av dem och känner själv stor 

tacksamhet för Gunnars insats för oss. 

Gunnar var plikttrogen i musikkåren, men också arbetsam och energisk i allt vad 

han företog sig. Han var hantverkare med eget möbelföretag. När han var 

värnpliktig militär var han framgångsrik och blev reservofficer - och på senare år 

var Gunnar en trogen medarbetare i hustrun Guns företag. 

Gunnar hade ett gott minne från all vår gemenskap och verksamhet, som vi ofta 

samtalade med glädje och humor om. 

 



 

Begravningsgudstjänsten hölls på armétemplet i Tranås, då hornmusikkåren 

medverkade, Carolina Thorberg sjöng solo, Simon Frisk spelade bastubasolo och 

Bjarne Lindén höll minnestal. Officiant var kårledaren Kjell Bergman. 

Vi saknar och sörjer Gunnar och önskar honom skön vila hos Gud i i himlen.  

Våra tankar går också till sönerna Anders och Thomas och alla hans anhöriga och 

vi deltar i sorgen och önskar Guds omsorg, beskydd och välsignelse. 
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