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Vid en ålder av 99 år befordrades Ellen till härligheten 

den 19 juli 2013 efter ett långt och förtjänstfullt liv. 

Som liten flicka kom Ellen tidigt i kontakt med 

söndagsskolan vilken blev inkörsporten i 

Frälsningsarmén där hon kände att hon hörde hemma. 

När Ellen blev äldre bestämde hon sig för att ge sitt liv 

till Gud och tjänst i Frälsningsarmén. 

Hon utbildade sig till frälsningsofficer och slumsyster. 

Ellen kände kallelsen att hjälpa andra till både kropp och 

själ. Den sociala tjänsten var för henne det enda alternativet. Efter avslutad 

utbildning blev hennes första order Räddningshemmet för flickor på Grev 

Turegatan i Stockholm. Sedan avlöste den ena ordern den andra. 

Ellen tjänstgjorde på många platser runt om i vårt avlånga land. I november 1959 

beordrades hon till slumstationen i hemstaden Västerås och blev kvar där ända till 

pensionen 1983. I sina anteckningar skriver hon: "Pensionär. Men fortsätter med 

besök och hjälp till sjuka och gamla ideellt så länge jag orkar." 

Ellens mesta transportmedel var hennes älskade damcykel. Hur många mil hon 

cyklat på Västerås gator i Herrens tjänst är det bara himlen som vet. Det är inte 

många förunnat att verka som frälsningsofficer i 75 år! 

Slumstationen var Ellens hjärtesak; med alla hembesöken, sjukbesöken, 

själavårdssamtalen och arbetet med slumadministrationen. Tillsammans med 

syster Tora satte hon outplånliga avtryck i Västeråsarnas hjärtan i många år. 

I en tidningsintervju 1993 säger Ellen där hon står lutad mot cykeln: "Det är 

härligt att kunna hjälpa andra - och jag behöver aldrig vara arbetslös!" 

En reporter frågar henne om hon aldrig själv önskat sig en familj. "Slumsystrar är 

aldrig gifta", svarar Ellen förvånat, som om det vore något självklart och knappas 

något att fundera över.  

"Barn har jag många över hela Västerås. Jag tycker om dem alla. Egna barn har 

jag aldrig behövt sakna." 

Vi i Frälsningsarmén lyser frid över Ellens minne och tackar Gud för lång och 

trogen tjänst. Vi möts på uppståndelsens morgon! 

Gunvor Sjöberg, Frälsningsarmén Västerås 


