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Det har gått ganska lång tid sedan fru brigadör Majbritt 

Nordin befordrades till härligheten. Hon avled den 22 

oktober 2013 i en ålder av 92 år. Hennes minnesruna har 

inte skrivits varför jag av tacksamhet över många års 

vänskap tecknar ner några rader. 

Majbritt Birgestam (Nordin) hörde hemma i 

Frälsningsarmén, hon passade in i sammanhanget på grund 

av sin övertygelse, sitt utåtriktade sätt och den naturliga 

livsglädjen. Familjen tillhörde kåren i Uppsala och det blev naturligt för Majbritt 

att bli medlem av de olika barn- och ungdomsgrupperna inom kåren. Det var när 

hon som flickscout deltog i läger och andra scoutarrangemang som jag först 

mötte henne. Uppsalascouterna utmärkte sig på många sätt och alla som såg dem 

beundrade deras stil. 

Det var ganska naturligt för Majbritt att hon skulle bli frälsningsofficer, hennes 

bror var redan officer. Men hon var inte beroende av det utan valde själv sin väg. 

19 år gammal började hon sina studier vid Krigsskolan i Stockholm. Efter 

utbildning följde några års assistenttjänst vid kårer och 1943 ingick hon 

äktenskap med kapten Oscar Nordin. Tillsammans gjorde de god tjänst vid ett 

flertal kårer, divisionshögkvarter och vid högkvarteret. Oscar Nordin var utpräglad 

evangelist och var under flera år riksevangelist. 

Majbritt var under den tiden aktiv vid Stockholms andra kår och senare vid 

Vasakåren. Hon var pianist i strängmusikkåren och då min fru var ledare för 

denna stora grupp vid den tiden vet jag vilket gediget arbete de utförde var för 

sig och tillsammans. Det var inte enbart vid framträdanden och övningar 

ledarskapet utövades utan det var personlig omsorg om de många inom 

strängmusikkåren. Under flera år efter denna period fortsatte både Majbritt och 

min fru att leda Hemförbundets sångare vid Vasakåren. 

Majbritt Nordins sista år präglades av ohälsa men hon var tålig och hennes ljusa 

gudstro bevarades. 

Officiant vid begravningen var komminister Jenny Bergman. 

Jag hedrar en trofast kamrat och saluterar hennes livsgärning. 
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