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Efter ett långt liv har Gunnar Bohman, Helsingborg, 

befordrats till härligheten. 

Gunnar föddes i Östra Wemmerlöv på Österlen den 28 

november 1922. I unga år kom han till Kropp utanför 

Helsingborg och arbetade i affär. Med cykelns hjälp tog han 

sig Helsingborg och det var på Frälsningsarmén där som 

Gunnar blev frälst. Han kände kallelse till officerskap, for till 

Krigsskolan 1947, och var sedan frälsningsofficer i nästan 30 

år. Han var kårledare på flera platser, bland annat i Vara, Leksand, Säffle och 

Ljungby. Gunnar var också sekreterare åt kommendör Gösta Blomberg, samt 

ungdomssekreterare i Skåne division. I hans första äktenskap begåvades familjen 

med två döttrar, René och Carin. 

Gunnar Bohman avgick som officer 1976, och fick arbete på tingsrätten i 

Göteborg. Under denna tid var han också skattmästare på Hisingskåren. Han gifte 

sig med Gun från Helsingborg, och efter pensioneringen gick flyttlasset tillbaka 

dit, där så mycket började en gång. Gunnar gick in i arbetet på kåren med stor 

energi. Varje vecka, så länge han orkade, stod han i en affär med 

insamlingsbössa och tidningen Stridsropet. Vid alla sångstunder ute på stan fanns 

också Gunnar med och samlade in pengar. Han var öppen och glad, och lärde 

känna många människor. Han förspillde inget tillfälle att tillönska Guds 

välsignelse. Gunnar var en flitig insamlare till kårens basarer, och då makan Gun 

övertog ansvaret för den sociala öppenvården i Helsingborg fanns också Gunnar 

med som hjälp och stöd. 

Gunnar fick leva ett långt liv, och han sa själv att han levde på övertid. Nu är 

hans tid på jorden slut, och han har fått möta sin Frälsare. Gunnar Bohman 

lämnar ett stort tomrum efter sig på jorden. Han saknas på kåren, hemma hos 

Gun, av döttrarna Carin och René med familjer, och av många vänner. Men vi 

lever i tron på ett återseende, och unnar Gunnar vila efter ett strävsamt liv. 

Begravningsgudstjänsten hölls i Helsingborgs krematorium den 17 januari med 

kapten Thomas Landerholm som officiant. 

Thomas Landerholm 

 


