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Soldat Greta Karlsson, Luleå har befordrats till härligheten i en ålder av 86 år. 

Hon var yngst av fyra syskon och växte upp i Gammelstads kyrkby. Våren 1943 

kom Greta i kontakt med Frälsningsarmén, blev frälst och invigdes till soldat. Ett 

livslångt engagemang för Gud och Frälsningsarmén började. 

Greta blev för många lulebor känd och respekterad för sin försäljning av 

Stridsropet. Man kunde se henne på lördagarna på post framför gamla 

Systembolaget eller framför Domus, senare Smedjan på Gågatan med en 

insamlingsbössa och flera exemplar av Stridsropet. Hennes önskan med 

stridsropförsäljningen var att Guds rike skulle utbredas i Luleå, att människor 

skulle börja fråga efter Herren, som hon sa. Greta åkte också varje höst och vår 

under många år ut till byar och samhällen runt Luleå och samlade in pengar, ofta i 

sällskap med officerarna vid kåren. 

Greta var också en trogen strängmusikant och fanns alltid med på kårens olika 

möten. Hon vittnade frimodigt om sin tro i ord men också genom vackra 

solosånger. För Greta innebar tron på Gud trygghet i livets olika skeenden. 

Anders Björkman, ett av Gretas syskonbarn, skrev i Norrbottens-Kuriren några 

minnesord över Gretas liv. Han skrev bland annat följande ord: ” Greta var 

mycket energisk men också bestämd i sin personlighet. Hennes starka tro och 

engagemang för Frälsningsarmén framstår i efterhand som mycket hedervärda. 

Greta var också ensamstående men tog under hela sitt liv mycket aktiv del i sina 

syskonbarns liv och utveckling. Det är med saknad som vi tänker på Greta som 

person, hennes energi och lojalitet mot den tro och de ideal som följde henne 

genom hela livet. Vi har förlorat ännu en av de människor som i det lilla, byggde 

och formade vårt land.” 

De sista åren bodde Greta på Kallkällans serviceboende, där hon trivdes bra och 

fick god service och omvårdnad. Hon var ofta med på kårens olika möten och var 

som alltid intresserad av vad som hände på kåren och i Frälsningsarmén i vårt 

land. Nu är Gretas livsvandring avslutad och hon har gått för att möta Jesus som 

hon älskat och tjänat. Släkt, soldatkamrater och vänner följde henne till den sista 

vilan vid begravningsgudstjänsten som hölls i Frälsningsarméns lokal i Luleå där 

kårledaren Britt-Marie Alm officierade. Vi lyser frid över en trogen soldat och ser 

fram emot återseendet. 

Britt-Marie Alm 

 


