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S  å gott som varje dag tar Ingrid Preibisch sin rollator på en 
promenad längs Holmkanalen på Öster. Ofta följer grannen 
Gunnar med. Hon tar en paus vid skateboardramperna nere vid 

Gävle Strand och fortsätter sedan varvet runt hem till lägenheten på 
Sofia Magdalenas äldreboende.
 – Det här är ett så trivsamt ställe, säger Ingrid.

Ingrid flyttade in på Sofia Magdalena i februari 2009. Hon behöver ett 
boende med tillsyn dygnet runt. Sedan några år lider hon av en ständig 
yrsel som gör att hon riskerar att ramla och göra sig illa.
 – Det kan vara sviter efter en olycka med en sparkstötting där jag 
krossade ena axeln, tror Ingrid. En teori är att protesen som opererades 
in på något sätt klämmer och gör att jag får yrsel.

Trots att hon är en hälsingejänta i själ och hjärta, har Ingrid funnit sig 
väl tillrätta i Gävle.
 – Jag växte upp på en bondgård utanför Edsbyn, pappa var 
kommunchef i Ovanåkers kommun. Under åren före andra världskriget 
flydde många människor undan Hitlers förföljelser. I gränstrakterna 
mellan Österrike och Ungern, i det före detta Tjeckoslovakien, fanns 
en tysktalande befolkning. De kallades sudettyskar. När Hitler intog 
sudetområdet flydde många till angränsande länder och vidare norrut.

På de relativt välmående bondgårdarna i Hälsingland fanns ofta flera 
boningshus och tre familjer kom att inkvarteras på Ingrids gård.
 – Där fanns bland annat en 19-årig pojke som hette Willy. Min pappa 
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till Ingrid. Nu vill han både överlämna varorna och göra upp om 
betalningen.
 – Vi hjälper varandra med lite av varje här, säger Ingrid. Vi turas 
om och Gunnar är så snäll. Stämningen är så bra här, att några veckor 
efter att jag kom hit hade våra skratt till och med lyckats locka ut två 
personer som tidigare oftast valde att vara i sina egna lägenheter.
 – Maggan som är värdinna här är underbar. Hon har sittgympa med 
oss, hon spelar bingo, ordnar underhållning varje fredag och en gång i 
månaden har vi dans. Det brukar komma 
danspar som uppträder för oss 
och den som vill får själv dansa.
 – Men mycket är förstås upp 
till oss själva också, att vi inte 
är sura och griniga. Vi måste 
ju bjuda till själva också.  

hade nog inte tänkt att hans 16-åriga dotter skulle fastna för en flykting, 
säger Ingrid med ett stort leende. Innan Willy flydde hade han haft sin 
ryggsäck gömd på kyrkogården flera veckor. Under flykten åkte de tåg i 
flera dygn och hamnade till sist i Finland där de bodde under åren 1938-
41. Att just Willys familj sedan flyttades till Hälsingland och kom att bli 
en del av hennes liv är förstås något som Ingrid är glad för.
 – Willy ville inte återvända till sina hemtrakter efter kriget. Vi åkte 
så småningom ändå, tillsammans med hans två systrar som också hade 
lämnat sudettyskland. Men hans minnen av Hitlers förföljelser gjorde 
att det dröjde lång tid innan han kom över sitt motstånd. 

Ingrid hade redan börjat på lantmäterikontoret i Edsbyn när hon träffade 
Willy. Hon lärde sig till karttekniker och handritade bland annat stora 
kartor över byarna i Hälsingland. 
 – Du förstår vad det skulle ha kostat om vi haft timpenning. Vi hade 
dessutom en väldigt petnoga kvinnlig chef.
Ingrid och Willy flyttade sedan några gånger mellan Hälsingland och 
Gävle. Ingrid blev lantmäteriet trogen och var bland annat personalchef 
på ett av distrikten.
 – Willy , som arbetade som slöjdlärare, var en riktig föreningsmänniska 
och vi arbetade båda heltid. Ofta hade vi gäster hemma hos oss, det blev 
inte så mycket tid över för egna intressen, berättar Ingrid. Willy bodde 
den sista tiden på ett annat äldreboende här i Gävle. Jag blev väldigt 
glad när jag fick veta att jag fått en lägenhet här på Sofia Magdalena.
 – Jag kan nästan inte fatta att det går att ha det så här bra. Vi är 
tio stycken som bor här på avdelningen och vi trivs bra tillsammans. 
Jag äter frukost varje dag halv nio och maten är riktigt bra, tycker jag. 
Peronalen tar hand om oss på bästa sätt och alla är så snälla.
 – Jag får hjälp att duscha två gånger i veckan och de tvättar och 
städar åt mig. Städningen är jag glad att slippa, men jag brukar tvätta 
upp en del av mina egna blusar ibland. Det är bra att försöka behålla 
sina färdigheter så länge som möjligt.

Under samtalet med Ingrid har grannen Gunnar tittat in några gånger. 
Han har varit ut till närbutiken och handlat kvällstidningen och juice 

Den som bor i lägenhet vid något av Omvårdnad Gävles 
äldreboenden kan få hjälp och stöd i sin vardag dygnet runt.




