
Anna-Brita Johansson, Borlänge 
 

Anna-Brita Johansson, född Eld, befordrades till härligheten 

den 18 november. Hon föddes in i ett salvationisthem den 10 

december 1926. Redan i unga år valde hon att bli 

frälsningssoldat och förblev hela sitt liv Frälsningsarmén 

trogen. Hon var strängmusikant och duktig både att sjunga 

och spela gitarr. 

I äktenskapet med hornmusikanten Bengt Johansson föddes fyra barn, som 

samtliga kom att bli musikanter på sina respektive kårer. I kårens möten och 

sångstunder var hon självskriven och hennes vackra altröst kunde man höra i den 

unisona sången. Hemförbundet och syföreningen låg henne varmt om hjärtat och 

där deltog hon även sedan krafterna börjat svika. Beundrade och omtyckta var 

hennes handarbeten och uppskattade hennes berättelser om pappa Alberts 

strapatser och bönesvar under krigsåren då han utförde transporter i Finland. 

Brita var ända in i sin ålderdom en person med pondus. Hon talade aldrig högljutt 

om sin tro men man kände att där fanns ett djup och stark andlig personlighet. 

När det var tillfälle till vittnesbörd vittnade hon gärna genom att sjunga en kör 

eller en sång. Ofta blev det kören Välj nu, välj Jesus. 

Herren valde att ta hem sin tjänarinna strax innan hon fyllde 88 år. Begravningen 

blev en ljus högtid där löjtnant Ludwig Fontanac var officiant och även sjöng en 

solosång. Sonsonen David spelade ett stycke på eufonium och mågen Kent 

Ewnert framförde ett solo på viola. Kistan bars ut under musik av kårens 

hornmusikkår, som till stor del utgörs av Britas barn och barnbarn. 

Britas plats på kåren är tom, men hennes minne lever kvar. Att den sång hon 

sjöng i ett möte kort före sin död var sann visade hon genom sitt liv. "Välj nu, välj 

Jesus, och välj för livet, en bättre vän kan du aldrig få. Blir han din vän i 

ungdomsåren är det givet att han är med till slut när du blir gammal grå." 

Vila i frid Brita, en dag ska vi sjunga tillsammans igen - i en större kör. 

Margareta Karlsson 

  

 


