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Fiskerkonen, der blev komponist og digter.

Biografi om Inger Lauritzen i anledning af 90 års-fødselsdag.

En flot illustreret biografi fortæller den bemærkelsesværdige historie om Inger Lauritzen fra Lønstrup, der 11.
august 2016 fylder 90 år. Bogen fortæller om Ingers lange liv ved havet, og om de historier, hun begyndte at
samle på allerede som ganske ung. Historier, som Inger gjorde det til sit livsværk at fortælle videre, så de

aldrig gik tabt.

Det er disse historier som journalist og forfatter Lone Beck har udvalgt, gennemskrevet og sat sammen til en
biografi.

De historier Inger som barn og ung hørte fra de gamle fiskere og deres koner, kunne afskrække enhver fra at
blive fiskerkone i Lønstrup. Man vidste aldrig, om der kom mad på bordet. Eller om fiskerne overhovedet
vendte hjem fra havet. For når Vesterhavet pludselig rejste sig, var det en livsfarlig arbejdsplads. Men da
Inger mødte den flotte, unge fisker, Knud, var hendes skæbne beseglet, og også hun fik en tilværelse, hvor

angsten var en trofast følgesvend.

Når Inger stod sammen medde andre fiskerkoner og satte madding på krogene, lyttede hun opmærksomt til de
gamles fortællinger. Men når stormen rasede, mens Knud var på havet, enten som fisker eller redningsmand,
kunne angsten blive så slem, at hun blev nødt til at skrive et digt eller sætte sig til klaveret for at spille og

synge angsten væk.

Da Knud endelig stoppede som fisker, sprang Inger ud som komponist og visedigter. De gamles historier -og
hendes egne - blev omsat til de smukkeste viser.
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