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Inga-Lill föddes den 12 juni 1920 i Göteborg och 

befordrades till härligheten den 19 februari 2013. 

Hon föddes i en familj med åtta syskon så hon fick tidigt 

lära sig att ta ansvar, att inte alltid få sin vilja igenom, att 

lyssna till andra och vara flexibel. Detta var egenskaper 

som sedan kom väl till användning i hennes livsuppgift som 

officer i Frälsningsarmén. 

Inga-Lill blev frälst och kom med i Frälsningsarmén på 

Bangatan i Göteborg i ganska unga år. Hon upplevde hur 

Gud kallade henne att lämna sin familj och sin stad och sitt arbete som servitris, 

hon blev officer 1945 och tjänstgjorde fram till sin pensionering 1985, alltså i 40 

år, från Umeå i norr till Malmö i söder. 

En del av den här tiden var hon kårledare och assistent på kårer. Hon fick 

sedermera åka med fältbilen i tre års tid. Om fältbilen kan man säga mycket men 

i korta drag var det så att Frälsningsarmén hade en skåpbil, som man åkte 

omkring med och stannade på lite olika platser där man hade möten och inbjöd till 

kårens möte på kvällarna. Denna sortens verksamhet finns inte i dag. 

Inga-Lill arbetade också som husmor/värdinna på vårt Industrihem i Hjorthagen, 

det som i dag är Värtahemmet för missbrukare. Detta blev Inga-Lills längsta 

tjänst, där hon arbetade i nästan 20 år. Männen som bodde där var frigivna från 

fångvårdsanstalter, försöksutskrivna från mentalsjukhus och nästan alla med 

alkoholproblem. 

Säkert har Inga-Lill suttit på Industrihemmet och lyssnat till olyckliga människor 

som har känt sig misslyckade, och att då kunna ge ett tröstens ord som inte var 

fördömande har säkert betytt mycket för många. Inga-Lill var frimodig och 

godhjärtad men hade också skinn på näsan och kunde säga ifrån. Hennes stora 

humor var en god gåva att ha i detta arbete. Hon var en god vän, en kär släkting 

och en uppskattad boende på Fogdegården. 

Inga-Lill Björkqvist fick ett långt och innehållsrikt liv. 

"De skall gå till den heliga staden, de skall samlas i himlen en gång. De skall 

häpna gå in genom porten till en okänd värld, till ett annat liv. De skall sjunga en 

ny jublande sång". 

Begravningsgudstjänsten hölls på Templet i Göteborg den 11 mars 2013. 

Officiant överstelöjtnant Ing-Britt Hansson. 


