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Brita Hermelin, Blixta, Söderköping har avlidit strax  före sin 99-årsdag. 

Hennes närmaste är döttrarna Aino och Ulla och sönerna Johan och Gunnar  med familjer. 

Brita Hermelin, föddes i Hovmantorp och kom till Söderköping när hennes far under trettiotalet 

köpte Tomtaholms gård. I Drothem  var fadern  politiskt engagerad och Britas familj blev ganska snart 

bekant med familjen Hermelin där sonen Nils och Brita fattade tycke för varandra och gifte sig 1940. 

Det blev en krigsvigsel eftersom Nils skulle ge sig ut som frivillig i finska vinterkriget. Britas far, som 

var finländare, hade flytt till Sverige när den ryske generalguvenören över Finland ville tvinga unga 

finnar att göra sin värnplikt i Ryssland. Nils aktiva ställningstagande för Finland delades av Brita som 

under hans bortavaro skötte gården. Hennes intressen för politik väcktes tidigt men det aktiva 

engagemanget fick vänta medan barnen växte upp. Det blev istället lottarörelsen som fick ta del av 

hennes engagemang bl.a. som ordförande i Drothems lottakår mellan 1942 och 1952. 

Familjen Hermelin var en mycket samhällsintresserad  familj  där Nils blev ordförande i dåvarande 

drätselkammaren och därefter i Söderköpings kommunstyrelse. 

Det  politiska engagemanget  för Britas del blev först i skolstyrelsen och därefter i socialnämnden.  

Att det började med skolfrågor var något naturligt för henne med tanke på att hon under femtiotalet 

var ordförande i  Hammarkindskretsen av Östergötlands barn och även var den som var med och 

bildade Söderköpings Samrealskolas första föräldraförening.  Brita var en kvinna som gärna ville vara 

med och bestämma och blev ofta ordförande.  I skolstyrelsen var hon dess ordförande mellan 1964-

1970 och därefter vice ordförande tills hon 1976 blev ordförande i socialnämnden. Ett uppdrag hon 

hade till 1988. Brita har även varit fullmäktigeledamot och ledamot av kommunstyrelsen. 

Även i vår Moderata partiorganisation hade Brita sin naturliga roll som ordförande i 

länskvinnoförbundet 1966-70 och i partiets kvinnoförening i Söderköping. 

Britas naturliga charm och hennes äkta engagemang för människor i hennes omgivning gjorde att 

hon uppskattades av alla som fick förmånen att möta och lära känna henne både i politiken och i 

andra sociala sammanhang.  Hon hade lätt att samarbeta  med alla utan att för den skull göra avkall 

på de frågor hon fann viktiga.  

Brita var en person som med sin positiva syn, vänfasthet  och lätthet till skratt fick alla att trivas i 

hennes närhet. 

När Brita nu lämnat sitt älskade Blixta ,som hon kallade sitt eget paradis, får vi hoppas hon funnit ett 

nytt sådant. Vi andra kommer att minnas hennes som den härliga människa hon var. 

Anders Senestad 


