
Mildred Österberg, Örebro 

Mildred Österberg föddes i Gävle den första maj 1924. 

Hennes föräldrar var frälsningsofficerarna Elsa och Carl 

Henrings. Mamma Elsa sjöng solosånger till harpa och 

pappa Carl predikade och sjöng väckelsesånger med 

konsertinaackompanjemang. 

Mildred fostrades i den trosuppfattning som är 

Frälsningsarméns och som hon själv formulerat som "ren 

och storslagen i sin enkelhet, fylld av glädje, trosvisshet 

och aktiviteter". 

Hon fick problem med tron under sin tonårstid då kravet på ett "förr och ett nu" 

var starkt bland väckelsekristna. Hon började söka svar för en tro som inte var ett 

arv utan bars av egen övertygelse. Med den noggrannhet som var hennes, sökte 

hon tills hon fann ett bibelord som svarade mot hennes troslängtan: "Av nåd är ni 

frälsta genom tron, icke av er själva, Guds gåva är det." Med den gåvan i bagaget 

kom hon till Örebro och Frälsningsarmén där uppgifter väntade i scoutkåren, 

juniorgruppen och så småningom i strängmusikkåren. Hon byggde på sin 

folkskoleutbildning och gick flickskola. Senare tog hon sin filosofie 

kandidatexamen. 

I Örebro fanns många stiliga pojkar. Börje Österberg var en av dem. Han var 

scoutledare, uppskattad frälsningssoldat och trumslagare med stort intresse för 

sport. Sitt samhällsansvar tog han på allvar genom att vara politiskt aktiv. Börje 

drog sitt livs högvinst när han mötte Mildred och den första maj 1948 stod 

bröllopet i Almby kyrka. 

Mildred och Börje hade respekt för varandras intressen och åtaganden vilket gav 

värde, innehåll, gemenskap och trygghet i familjen. Makarna hindrade aldrig 

varandra utan gav varandra stöd och uppmuntran och utvecklades så i sina olika 

uppgifter. 

Barnen Claes-Göran och Ann-Charlotte föddes och fick växa upp i ett 

frälsningsarméhem med mycket kärlek och många aktiviteter och där till och med 

fönsterglasen på dörrarna gick i Frälsningsarméns färger rött, gult och blått. 

Sången och musiken har fyllt många kapitel i Mildreds liv och hennes trohet i 

tusentals olika gudstjänster kan aldrig nog värderas. Var det kanske dessa 

gudstjänster som blev drivkraften till hennes bokprojekt Med tusen tungors ljud?  

I boken skrev hon om och gav vidare, med sin samlade erfarenhet, känsla och 

övertygelse, vad "Tusen tungors ljud" i tro och kärlek förkunnat under 100 år. 

Boken utkom år 2002 och en tidningsrecensent skrev bland annat: "Boken är 

faktafylld men aldrig tråkig. Där finns liv och känsla och inte minst kunskap om 

och vördnad för kärlek till ämnet." 



 

Vid fyllda 78 år gav hon oss 214 sidor med musikhistoria, kulturhistoria och 

frälsningsarméhistoria. 

Hon har genom sitt liv gett oss vittnesbörd om tron på Gud och kärleken till Guds 

ord. Hon var en aktiv lyssnare och bar alltid med sig sin Bibel. Hon önskade att få 

predika en gång och texten skulle handla om systrarna Marta och Maria. Vad 

Mildred tänkte säga vet jag inte men jag tror att hon hade gett oss en mycket 

genomarbetad texttolkning. 

Bibelns Marta och Maria har gått till historien som systrarna som verkade vara 

varandras motsatser. Marta var praktiskt lagd och handlingskraftig, bjöd ofta till 

fest och ordnade allting i detalj medan Maria var stillsam, ofta grät och gärna ville 

sitta vid Jesu fötter och lyssna. Tolkningen har ofta varit den att Marta var mest 

praktisk och Maria mest andlig. Vi får försöka ändra på den historieskrivningen i 

dag. 

Hos Mildred var kombinationen praktiskt och andligt som den starkaste livlina. 

Hon var både Marta och Maria, kombinationen som gav henne styrka som 

människa och som kristen. Hon var verkligen Marta. Hon var aktiv, mångkunnig, 

intelligent, praktisk, idérik, modig, handlingskraftig, inbjöd ofta till fest på olika 

sätt och ordnade allting i detalj. Dessutom var hon stark i sin gudstro: "Av nåd är 

ni frälsta genom tron, icke av er själva, Guds gåva är det." 

Människan Marta i henne gjorde henne stark och fick henne att ta ansvar som 

ledare under 80 av de 90 levnadsåren och hon gjorde det helhjärtat. Att arbeta 

med mänskligt material och leverera resultat kräver intelligens, tålamod och 

kärlek. Mänskligt material kan vara svårhanterligt i alla åldrar vare sig det handlar 

om barn i scoutåldern, tonåringar eller en strängmusikkår som växte och där krav 

ställdes på vilja och disciplin då varje vuxen bar på sin egen vilja. 

Hur kunde hon klara det? Svaret ligger i att hon alltid var väl förberedd, allt var 

genomtänkt och arbetet var lagt i Guds händer. 

För Mildred som för Marta var Jesus alltid svaret på alla frågor och problem. När 

det blir sorg i hemmet och Martas och Marias bror Lasaros dör, är det Marta som 

agerar. Hon lämnar huset, vet var hon ska finna Jesus och går honom till mötes. 

Hon är trött, ledsen och bär på en stark förebråelse. Så utspinner sig följande 

samtal. 

- Jesus, hade du varit här hade min bror inte dött. 

-  Marta, din bror kommer att uppstå! 

- Jag vet att han kommer att uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. 

- Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör 

och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Marta, tror du detta? 

Där på vägen mellan Betania och Jerusalem avlägger hon ett av kristenhetens 

starkaste vittnesbörd och svarar: 

- Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till 

världen. 



 

Mildred var också Maria. I henne fanns ett inre som behövde och kunde ta vara på 

de små stunderna av inre samling, stillhet och bön. Hon var en lyssnare, "läsaren" 

som kunde undervisa, samtala, själavårda och hon var en bedjare men utan de 

många och stora orden. Kanske det överraskar någon att denna glädjefyllda 

Mildred med det pärlande skrattet, faktiskt ofta grät. Hon var Maria som grät och 

"platsen vid Jesu fötter" var oftast hennes eget köksbord. När vår mänskliga 

gemenskap orsakade sorg, när något gick fel, orsakade smärta, skadade och 

förstörde såg jag hennes tårar och hörde hennes ord: 

- Nu har jag gråtit Guds tårar! 

Hon grät också av glädje när vi gjorde något bra i Frälsningsarmén, tog ansvar för 

vår kallelse och levde upp till vår målsättning. Då kom stoltheten och 

glädjetårarna. Strängmusikanter och sångare har sett det vid många tillfällen. 

Medan de sjöng och Mildred dirigerade strömmade tårar över hennes ansikte. 

Hennes händer, hennes blick, utstrålningen och övertygelsen gav vittnesbörd om 

att det som sjöngs var signerat av Guds tilltal. Marta och Maria i förening skapade 

gudsmänniskan Mildred. Hela hennes väsen var en gåva till alla hon mötte, i 

familjen, som Börjes maka, mamma till Claes-Göran och Ann-Charlotte, farmor till 

Nicole och Louise, syster, faster, vän, arbetskamrat, granne och frälsningssoldat. 

Som en Guds gåva vill vi minnas Mildred Österberg och vi tackar Gud för hennes 

rika liv. 

Begravningsgudstjänsten hölls på Frälsningsarmén i Örebro och leddes av 

överstelöjtnant Gertrud Bergman. Den inramades av sång från en grupp 

strängmusikanter, ledd av Lilian Beckne-Hammarlund, solosång av Janice 

Karlsson och musik av hornmusikkåren som leddes av Mattias Ejdeklint. Vid den 

efterföljande minnesstunden gav många äldre och yngre soldatkamrater och 

vänner till Mildred, minnesord efter berikande upplevelse tillsammans med henne.  

Mildred Österberg sörjs närmast av sonen Claes-Göran Österberg med familj, 

dottern Ann-Charlotte Österberg, brodern Lars Henrings med familj, samt 

familjens, sedan många år trogna vän Gertrud Bergman. Frälsningsarmén i 

Örebro har förlorat ännu en kämpe men vi gläds över återseendet en dag. 

Gertrud Bergman 

 


