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Inger och jag blev klasskamrater i småskolans första klass
i Kungsladugårdsskolan och vi hade ofta sällskap hem efter-

som vi skulle åt samma håll – Inger till Högsbogatan och jag till
Guvernörsgatan. Sen blev vi riktigt goda kompisar när vi under
1950-talet började brevväxla under sommarloven och hälsa på
varandra – Inger på Solvik och jag på Tjuvkil.

1948
1:a klass i Kungsladugårsskolan med

klassföreståndaren fröken Molin.
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Inger med parasollklumpen på altanen i Solvik.
Bigge, Cia, Ragnhild och Inger i Grebbestad
sommaren  1956.
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Inger i Grebbestad sommaren  1956

och på badutflykt i Solvik sommaren 1957.

Inger och Gisela Horstman på T-piren
i Grebbestad sommaren  1957.

Inger äter en jordgubbe i
Grebbestad sommaren 1957.
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Inger i familjen
Larssons passbåt i

farvattnen
utanför Tjuvkil

sommaren  1957.

Inger med mamma Ruth,
pappa Evert, bror Mats

och kompisar på
badutflykt utanför

Tjuvkil sommaren  1957.

Inger med
handduken

på bad-
utflykt
utanför
Tjuvkil

sommaren
1957.

Inger framför familjen
Larssons passbåt utanför
Tjuvkil sommaren 1957.
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Solvik på 1950-talet och Ruths bok ”De ä möt, som ä könstit
Sägner och berättelser från Bohuslän” från  1959 med Ingers omslagsillustration.
Inger på flaket tittar på medans Ragnhild bärs ner in på Guvernörsgatan 9 av
kusinerna Ulf och Leif maj 1961.
Efter Freddies och Ragnhilds vigsel på Rådhuset i Göteborg 7/9 1963.
Moster Märta, Inger, Bigge och Mian.
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Juli 1980
Mats fixar focken på Aurora av Tjuvkil i Brevik på Sörkoster.

Inger, Mats, Ragnhild och Li på Solvik.
Li och Inger på Aurora.

Inger och Mats på Aurora av Tjuvkil och i Ekenäs på Sörkoster juli 1980.
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Inger var en mycket mångsidig sjökvinna och hann mönstra
på åtskilliga båtar under sin livstid. När hon fick sin läkar-

legitimation förenade hon nytta med nöje och passade på att när
andan föll på att jobba som skeppsläkare på Kryssarklubbens
olika fartyg. 1981 blev hon sen en av Sveriges få kvinnliga dok-
torer i kirurgi när hon disputerade med avhandlingen ”Studies
on the Extrinsic Neural Control of Serotonin Release from the
Small Intestine”.

Hon sjöng jazz och uppträdde på Kåren och Vågen, hon
målade akvarell och pastell och blev i mogen ålder en riktig jäm-
likhetsivrare och radikal.

Hon var en fena på att laga fisk. Hennes ugnsbakade sej-
rygg var en delikat delikatess och för att inte tala om alla hum-
rar och krabbor hon skämt bort oss med under årens lopp.

Hon reste ofta och gärna och gjorde många målarresor till
Lofoten, Väderöarna och Italien. Hon var med och arrangerade
ett antal utställningar med målande doktorer i både Göteborg
och Stockholm. Hennes ateljé i Stigbergsliden har hänförande
utsikt över inloppet och Ramberget.

Under det senste året pratade Inger ofta och entusiastiskt
om hur Mats och ”Nisses pojkar” hjälpte henne att renovera
atriumhuset på Slätvarsgatan. Hon såg också fram emot det år-
liga Solviksbesöket. Hon tyckte att havsläget hos oss var nästan
som att vara ombord ute till havs. Så det känns så fruktansvärt
konstigt och sorgligt och hemskt att hon är död. Det känns orätt-
vist och oförklarligt att Inger inte finns längre – hon verkade
vara nöjd speciellt jämfört med hur trött hon hade varit på för-
sommaren på grund av alla infektioner hon drabbats av.
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Det var alltid så roligt att komma hem till Inger och hennes
mamma Ruth och pappa Evert. De var så jättesnälla jämfört med
mina stränga föräldrar. De läste Pippi Långstrump och kunde
ibland ses kelande i soffan. När jag hälsade på i Tjuvkil och Inger
och jag sökte lyckan inne i Marstrand på midsommaraftonen hade
Ruth plockat midsommarblomster och lagt under våra huvud-
kuddar. Det var också hos Inger jag första gången åt äggost och
såg en vuxen – Ruth – ta en pytteliten snaps till hummern. Så hon
fnittrade! Ruth och Evert tyckte att det var så bra att jag kom till
Inger för då blev hon så mycket snällare. Samma sak sa mina
föräldrar dvs. de sa att Inger gjorde så att jag blev snällare!

Inger var en mycket ambitiös och begåvad gymnasist på
Flickläroverket i Göteborg och hon tog studenten med glans trots
att hon redan då hade drabbats av mano-depressivitet och blivit
räddad tillbaka till livet. Hon läste medicin, slog runt och fanns
i närheten när Freddie och jag bodde på Chalmers studenthem.
Vi hade skilda intressen och olika politiska uppfattningar men
höll kontakten. Jag glömmer aldrig när hon var tambur-major-
ska till medicinarorkestern Blåsljuden på Lundakarnevalen i
början av 1960-talet och vi alla sov och festade hos Mian. Pun-
schen flödade och allt verkade vara glatt och okomplicerat. Men
för Ingers del skulle det bli fler tuffa vändor till psyket. Hon var
en av de första i Sverige som fick litium med påföljd att hennes
njurar pajade. Jag har aldrig träffat nån som måst dricka såna
kopiösa mängder som Inger.

Hon var en stridis – verkade alltid komma tillbaka efter
sina sjukdomsperioder. Hon verkade aldrig ge upp. Så nu känns
det så fruktansvärt tomt. Ingen Inger som kommer seglandes
eller körandes med Saaben. Ingen Inger alls!

Inger var
ingen
kattmän-
niska men
våran
super-
skygge
Charlie
kom alltid
fram och
nosade
och häl-
sade.”Ditt” hus på Solvik.
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Inger i Sankt Eriksgatans kök 24/
2 2006. Hon målade av våran
renoverade julle många gånger –
både i pastell och akvarell.

SOLVIK 2003
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Inger och Nisse målar och Ragnhild kollar på Solvik augusti 2006.
Ragnhild, Charlie, Inger och Nisse tar en rökpaus augusti 2006 på Solvik.



Inger, Ragnhild och Arne i Solvik augusti 2008.
Arne, Ragnhild och Inger smaskar Solviksostron augusti 2009.
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10/9 2010

Ragnhild


