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Ingeborg Hermelin, entusiastisk klassiker 
 

Sedan hösten 1972 har ingeborg Hermelin, Falun, varit ledare för en cirkel i italienska. Hon 

håller på med arbetet lika entusiastiskt som när hon började. På söndag fyller hon 95 år. 

 

I tjugosex är på det tjugosjunde har Ingeborg Hermelin i Falun samalat sin studiecirkel i 

italienska med en lika trogen som hängiven och kunskapstörstande skara elever. Tidigare i 

livet har hon i dagligt värv tagit hand om den ena årskursen efter den andra på Falu högre 

allmänna läroverk i både latin och grekiska. Hennes titel var lektorns.  

 

Hon ägnar sina nuvarande elever i cirkeln – medelåldern är ganska hög – samma nit och 

samma iver som någonsin skoleleverna. 

 

Hennes nuvarande klass i sin tur har stor respekt för sin ”fröken” som både ger och förhör 

läxor på samma sätt som hon gjort hela livet.  

 

Ingeborg Hermelin denna ”helklassiska” kvinna, fyller 96 år i morgon, söndag. 

 

Hennes entusiasm att förmedla kunskap är obruten. Inledningen till varje sammankomst 

handlar om att böja italienska verb och sätta in dem i meningar, man läser tidning – La 

Repubblica – och diskuteraren särskild artikel, man har utanläxa i en kursbok och njuter 

romanens form i en annan. Visst har gruppen också varit ute på italienska resor, njutit av 

konst och tillgodogjort sig kulturen i allmänhet. Ingeborg hermelin har självfallet varit den 

entusiastiska ledaren.  

 

Rn av hennes kursdeltagare, Märta-Stina Reimer, har läst vidare och har nu fyrtio poäng i 

bagaget, Ingegerd Larsson berättar för dagen på italienska om hur det var när Slätta-kyrkan 

invigdes, Ulla Thorling, Else Sjöberg och Britta Söderberg har inte ord nog för den 

undervisning de får och för den fina gemenskapen.  

 

Ingeborg Hermelin startade sina kurser för trettio år sedan med att tränga in i konsthistorien 

och sedan kom italienskan och latinet. Några av dagens elever har nämligen också läst latin 

för henne med första ringens kompetens.  

 



Ingeborg Hermelin är född på Ulfåsa. När farfadern dog flyttade familjen med stor barnskara 

till Gripenberg slott utanför Tranås. Den första ”skoltiden” sköttes av guvernant. 1924 var det 

dags för studentexamen i Uppsala och tio år senare disputerade hon i klassiska språk. Efter 

tjänster på skilda ställen i landet kom hon 1946 till Falun och läroverket där. 

 

Modern till Ingeborg var för övrigt född på Stora Hälla i Falun. Morfadern, Fabian von Koch 

var häradshövding. 

 

Under sin tid i Falun har Ingeborg Hermelin i sitt kulturella arbete förutom sin lärargärning 

och sina studiecirklar varit med om att starta Humanistiska förbundet. Hon är medlem av 

Svenska klassikerförbundet och Rominstitutets vänner. Under sin långa rika arbetsdag har hon 

också arbetat med en svensk-italiensk grammatik. 

 

Ingrid Thor 

 


