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Frälsningsofficeren Ulla Eklund de Gallardo har 10 mars 2011 

befordrats till härligheten efter en lång och svår 

sjukdomsperiod.  

Hon föddes 1942 i Stockholm och växte upp i Gröndal med två 

yngre bröder. Som barn var hon fysiskt klen men blev en av 

Frälsningsarméns mest viljestarka och uthålliga officerare som 

gjorde allt för Herren. Trots många prövningar hade hon en 

fast gudstro som gav henne en trygghet i allt hon mötte i livet. 

Ulla kom som barn i kontakt med Frälsningsarmén i Gröndal och blev där solstråle 

och soldat. Tidigt kände hon en kallelse att bli frälsningsofficer och började 1960 sin 

utbildning vid Frälsningsarméns Krigsskola i Stockholm. 19 år gammal blev hon den 

yngsta officeren i landet. 

Efter några års tjänst vid olika kårer i landet reste hon 1965 via en lastångare till 

Sydamerika. Den nu unga svenska missionären kom först att tjänstgöra vid ett av 

Arméns flickhem för föräldralösa flickor "Aurora" i Santiago de Chile. Intill låg kåren 

Lo Vial med den unge löjtnanten Juan Gallardo som var kårledare. De vigdes 28 

december 1968 i Santiago och tjänstgjorde tillsammans några år i Chile innan de 

1970 flyttade till Sverige och blev kårledare i Säffle, Skara, Arvika, Värnamo, Växjö 

och Malmö. Familjen växte snabbt med sonen Alejandro, tvillingdöttrarna Gabriella 

och Carmencita och så Maria. Dessutom utökades familjen med fostersonen Lorenzo 

från Chile. Många har mötts av Ullas värme och praktiska kärlek men längtan att 

åter komma ut på missionsfältet var hela tiden stark. 

1990 antog Ulla och Juan utmaningen att åter resa till Chile. Där blev de tillfrågade 

om de kunde börja Frälsningsarméns arbete i Ecuador och Guayaquil som är en av 

världens fattigaste hamnstäder. Under åren där fick de se hur arbetet växte och hur 

det sociala arbetet som dagligen tog emot över 100 barn utvecklades. 

Här utökades familjen ytterligare då de adopterade en liten flicka, Molly Juana. På 

grund av ett hjärtproblem som nästan tog livet av Ulla valde de att flytta tillbaka till 

Sverige. Men med sin humor och envishet och framför allt sin tillit till Gud så kunde 

hon övervinna många hinder. 

Begravningsgudstjänsten ägde rum lördagen den 2 april. Många, både unga och 

äldre hade samlats i Vasakårens lokal för att ta ett sista farväl av Ulla. Major Björn 

Stockman var officiant enligt Ullas egen önskan. En sextett ur Vasakårens musikkår 

spelade och kapten Marina Bratterud var solist. Det blev en ljus högtid i 

Segerfurstens tecken. Nu har Ulla nått sitt mål och kampen är slut för nu är hon hos 

sin Far i himlen och har där fått ta emot segerlönen, livets krona ur Mästarens hand. 

Väl gjort du tappra och trogna tjänarinna! Du gjorde allt för Herren och din nästa! 

Det är med glädje vi ser fram att få mötas igen, "mama" Ulla! 

Major Björn Stockman. 


