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"År 1932 uppstod en livlig andlig rörelse i Tranåskåren. En grupp kadetter från 

krigsskolan i Stockholm hade kommit för att hålla tio dagars väckelsemöten. 

Besöket väckte stor uppmärksamhet och lokalen var fullsatt vid alla möten under 

fälttåget och många sökte och funno frälsning i Kristus Jesus. Många soldater 

invigdes också, därav också vid ett tillfälle tjugo unga män. En del av dem visade 

sig att ha förutsättningar att bli musikanter och sattes i lära i musikkåren."  

(Ur boken Tranås Hornmusikkår 1946) 

Hornmusikkåren utökades med tio nya musikanter och en av dessa var Elion 

Jonebring. Han var bara 15 år och det visade sig att han hade stor musikalisk 

begåvning. Han lärde sig spela kornett och blev musikkårens ledande musiker på 

denna stämma. 

Musikkåren hade under denna tid en god utveckling och stora framgångar. Man 

gjorde flera utlandsturnéer bland annat till England, Schweiz och USA och Elion 

deltog vid alla dessa resor. 

Tillsammans med Torsten Gustafsson spelade Elion kornettduetten med titeln 

Befrielsen vid den skivinspelning som gjordes år 1943. På grund av ohälsa slutade 

Elion som musikant på 1950-talet efter att ha varit en plikttrogen medlem i mer 

än 30 år. 

Elion var en god och engagerad frälsningssoldat och musikant i Tranås kår och 

saknades sällan vid sammankomsterna. Han var en god, hjälpsam och uppskattad 

kamrat i musikkåren och en god instruktör för yngre musikanter. Han var 

noggrann i allt vad han företog sig som musiker, också i sitt arbete som polerare 

på Kågéns kontorsmöbelfabrik. 

Elion var gift med Birgitta och de har barnen Monika och Lars. Saknade efter Elion 

är stor. Han var kårens äldste soldat som nu har hemförlovats. 

Elion var född 1917 och hemförlovades den 16 november 2012. 

Begravningshögtiden hölls den 10 december i Ängarydskapellet i Tranås. Officiant 

var kårledaren för Frälsningsarmén i Tranås, major Kjell Bergman. Vice 

musikmästare Tommy Ljung spelade kornettsolo och kornettduetten Befrielsen 

från ovan nämnda skiva framfördes. 
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