
Inez Franzén-Rännar, Stockholm 

Inez Franzén-Rännar föddes den 9 januari 1919 och befordrades till härligheten 

den 30 mars 2012. Inez var en av Vasakårens äldsta soldater som under många 

år gjorde sin tjänst genom tjänande och vittnesbörd i Frälsningsarmén och då på 

ett särskilt sätt i Vasakåren. 

Hon var den omtänksamme förebedjaren och följde Frälsningsarméns och kårens 

förbönslista och ringde ofta upp dem som hon lyfte fram i bön inför Herren. Hon 

var en trogen frälsningssoldat och under sin krafts dagar deltog hon framförallt i 

bibelstudium och gudstjänster på kåren där hon ofta bidrog med väl formulerade 

vittnesbörd. 

Ett långt och innehålls rikt liv är nu avslutat. Det började med soldatskap i 

Norrköping första kår och därefter följde utbildning vid Frälsningsarméns 

officerskola i Stockholm där Inez blev kadett 1944. 

Mellan åren1945 och 1955 hade hon förordnaden som slumsyster. Hon var 

verksam i tjänst på följande orter: Malmberget, Malmö flickhem, Trelleborg och 

Landskrona. Hennes sista tjänst som slumsyster utförde hon vid slumexpeditionen 

i Stockholm. Hon avgick på grund av hälsoskäl. 

Inez träffade sin make i början på 60-talet. Han befordrades till härligheten 2007 

då paret hade varit gifta i 47 år. 

Jag lärde känna Inez då hon blev soldat på Vasakåren och fick uppleva många 

värdefulla stunder inte minst i de nämnda bibelstudierna. Hon kände mycket för 

barnen i Lettland och var en av dem som på ett storartat sätt var en av de första 

gåvogivarna till Skangal i Lettland. 

Hon kunde uttrycka sig väl och var bland annat anlitad som sekreterare under en 

lång period i FDFO, före detta frälsningsofficerares förbund. Hon har skrivit flera 

diktsamlingar utgivna av Författares Bokmaskin mellan åren 1979 och 1984. 

Nämnas kan hennes dikt Liv: 



"Jag fått några år att leva på vår planet. 

Men levnadens längd i tiden ej någon vet. 

Jag försvinna skall och jag bäddas i jordens famn 

som om aldrig någon har funnits som bar mitt namn. 

Men det skall ej helt försvinna och bli till mull, 

som jag gav mig själv åt andra för kärleks skull." 

Inez Franzén-Rännar gav verkligen sitt liv för andra, Vasakåren saluterar en 

trogen soldat. Begravningsgudstjänsten skedde i Uppståndelsekapellet, 

Skogskyrkogården fredagen den 27 april 2012. Officiant var major Bernt Ahlström 

och solosång sjöngs av Magnus Ahlström. 

Bertil Rodin 


