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Maj-Lis Johansson somnade stilla in i sitt hem på 

Klockarhöjden i Skellefteå, efter en tids sjukdom, tidigt på 

onsdagsmorgonen den 15 juli. Hon blev 90 år. 

Maj-Lis och hennes tvillingsyster föddes som nummer fem 

i en syskonskara av elva barn, i Ljungs socken i 

Östergötland. Maj-Lis blev frälsningssoldat i Motala och utbildade sig till 

slumsyster vid Frälsningsarméns officerskola i Stockholm. Efter en tid fick hon 

tjänst på barnhemmet i Malmberget. Där träffade hon Sven Johansson, som var 

ledare för den unga musikkåren i Skelleftehamn. Trots att han redan då var svårt 

handikappad av reumatism var han en positiv och levnadsglad människa. De gifte 

sig 1949 och bosatte sig i Skelleftehamn. 

1953 föddes dottern Mait. Maj-Lis skötte allt i hemmet men arbetade också deltid 

som städerska på en skola och senare, då de flyttat till Skellefteå, som 

vårdbiträde på lasarettet. Hon blev änka 1992. 

Maj-Lis och Sven var mycket aktiva i Frälsningsarméns kår i Skelleftehamn. Maj-

Lis var bland annat lärare i söndagsskolan och sjöng i strängmusikkåren. Varje 

sommar reste de ner till Östergötland för några veckors semester och för att 

träffa släkt och vänner. Efter Svens bortgång fortsatte Maj-Lis med sina 

semesterresor med bil fram tills för några år sedan. De hade en stor 

bekantskapskrets som Maj-Lis höll kontakt med in i det sista. 

Svens situation krävde ständig uppmärksamhet och omsorg. Maj-Lis vårdade och 

assisterade honom och gjorde en enastående gärning i det tysta. Vi hörde henne 

aldrig klaga på sin livslott. Däremot uttryckte hon stor förnöjsamhet och 

tacksamhet till Gud för det goda liv hon haft. Maj-Lis har alltid värnat om alla 

människor och har genom alla år varit en fantastisk och omtänksam mor, 

svärmor, mormor och senare även gammelmormor. 

Vi är tacksamma för all den tid och omsorg vi fått av Maj-Lis. Vi är även 

tacksamma för den fina vården och omsorgen som personalen på Klockarhöjden 

gav Maj-Lis, ända in i det sista. Närmast sörjande är dottern med make, samt 

barnbarnen med familjer. 
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