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Börje Dahlberg, Nyköpings kanske mest kände frälsningssoldat, befordrades till 

Härligheten fredagen den 30 mars. I oktober skulle han ha fyllt 80 år. 

Börje föddes i Nyköping, där han bodde och verkade under hela livet. Yrkeslivet 

började på Wedholms, fortsatte på ANA-maskin och på Saab. Men förutom arbete 

och familj hann Börje också med sin tjänst på kåren som hornmusikant och under 

en tid av 50 år även som kårens skattmästare. 

Ska man teckna ett porträtt av Börje Dahlberg framträder kanske först och främst 

hans positiva inställning till allt. Inget var omöjligt. Vi kan se hans plikttrohet och 

noggrannhet, men också hans intresse för människor. Börje var en social person, 

som hade lätt för att knyta kontakter. Vid onsdagarnas soppluncher fanns han 

gärna med för att samtala med människor. På torget med insamlingsbössan, inte 

minst under julinsamlingen, fanns också Börje på plats. Under perioder då kåren 

stått utan officer axlade Börje ansvaret som kontaktperson, med allt vad det för 

med sig. Han var också mycket intresserad av kårens sociala arbete, och 

engagerade sig helhjärtat i det. 

Men det var inte bara kårarbetet som intresserade honom, utan också det 

ekumeniska arbetet. Han kunde också sitt Nyköping, och var duktig på att berätta 

om människor och miljöer från en svunnen tid. Naturligtvis låg också familjen 

honom varmt om hjärtat. 

De sista åren kunde inte Börje delta i arbetet på kåren som förr, vilket betydde att 

många frågade efter honom. Sista gången han besökte kåren var vid ett 

Musikcafé tre veckor före sin bortgång. 

En trogen Herrens tjänare har lagt ner sin vandringsstav. Börje har fått möta sin 

Frälsare, som han trodde bergfast på, i både med- och motgång. 

Jordfästningen ägde rum i Kapellet på Nya Kyrkogården i Nyköping den 26 april. 

Börje hade själv valt både sånger och bibelord. Officiant var komminister Henrik 

Rudsäter. 

Vid den efterföljande minnesstunden, som leddes av kapten Thomas Landerholm, 

hölls flera tal till minne av Börje Dahlberg. 

Våra tankar går till Börjes hustru Solveig, till sonen Mats och till dottern Ulrika 

med familj. Saknaden är stor, men vi har något som många saknar. Hoppet om 

ett återseende. En dag skall vi mötas igen. 

Thomas Landerholm 


