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Stod ·i 'första ledet
i kvinnornas .kamp
F. rektom för Kvinnli ga
vid
Medbor garskol an
L.
e
Honorin
ad
Fogelst
Hermel in Grönbe ch har
avlidit i Älvsjö vid närmare 91 års ålder. Hon
Ulfåsa i Ösvar född
tergötla nd såsom dotter
till friherre J oseph Hermelin och hans maka
von
Honorin e, · född
Koch. Efter avsluta d
skolgån g genomg ick hon
Anna Sa,idstr öms Högre
lärarinn esemina rium
och bedrev .studier i naturveten skaplig a funnen
vid Stockho lms högskola och i humani stiska
ämnen vid Uppsala universitet bl.a. i historia
för . professo r Harald
Hjärne.
Aren 1907-19 18 tjänstgjorde' hon vid Brummerska Skolan och vid
A,ina Sandstr öms Högre
Lärarin nesemin arium.
Tillsam mans med -Elisabeth Tamm bildade hon
Kvinnli ga Medbor gar, skolan viq Fogelsta d,
vars rektor ..hon var under hela dess verksam hetstid åren _. 1925--1954.
IIon var även kommunalt verksam .
Ar 1947 ingick hon äktenskap med professo r
Vilhelm Grönb€c h, vars
skrifter hoo i · stor o~fattning översatt e · till
svenska . Bland he?nes
egna skrifter framst
med pedagog iskt och
inn~håll
psykolo giskt
kan nämnas Har v1 en
livsåsk ådning? , Sko~an
har makt, De hemliga
rollerna samt den själv' biografi ska Fr~ Ul!åsa
t ill Fogelsta d. Som foreläsare var hon livllgt
uppskattad.
Närmas t i,örjande är

på

förlagd, som ledare under första världskr ige1
för en skara arbetslösa
kvinnor för att . rensa
rovor eller var det kanske för ·att gallra
plantor. Och ·där levde
hon sedan .så gott som

skogs~

resten av sitt liv.

Den kända läkaren
Ada Nilsson har kallat
en bok som hon gav ut
"På barrika den" och på
barrika den bredvid Ada
stod Honorin e Hermel in
troget till sitt livs slut.
Efter kvinnornas· rösträttsrör elsesege r begrep
ledande politisk a kvin.nor att striden inte var
vunnen för kvinnor nas
räkning utan måste föras
vidare. Den .grupp som
· brodern Gösta Hermel in utan tvivel kom· att be. f. godsäga re, Ulfåsa,. tyd'a mest ech som ~ . Motala, med familj, ;fyra rat sin plats i kvinnor halvsys kon med famil- nas kamphis toria samlajer samt styvson en dr. _de s~g kring~~ ~ a ~ - _.
Bo Grönbec h Köpen- I skolan På F.ågelsta och
tidninge n Tidevar vet.
'
hamn.
Till dem hörde Hona- ·
•
1
rine Hermeli n tillsamHonorin e Hermel in har måns med vännern a och
slutat sitt långa, verk- medarb etarna Elisabet h
samma liv under vilket Tamm, Kerstin · Hesselhon betytt så mycket gren, Elin Wägner och
för så många. Hon växte fler till. Hon var kretupp i ett högadlig t hem, sens historik er och filodär fadern, J oseph Her- sof och i Tidevar vet kan
melin med sin frisinna - man vid sidan av hende, starkt sociala och nes böcker, finna artipacifisti ska inställni ng i klar i dessa ämnen av
samhäll sfrågor, betydde hennes hand under alla
ofantlig t mycket för sin årgånga r som tidninge n
stora barnask ara. För utkom.
Kring Tidevar vet, där
familjef lickor på den tiden stod inte så många jag under några år var
yrken till buds. Honori- eµ, hängive n springfl icne blev .lärarinn a, en ka, lärde jag -känna denuppgift som för övrigt na krets av kvinnlig a
passade henne pr.ecis. stridskä mpar. De var en
Hon var som född till skara av högt begåvad e,
pedagog och blev hela kunniga och för kvinnoentusias tiska
livet älskad av sina ele- kampen
ver, vare sig de gick i kvinnor. Just kämpar,
privatsk olorna,. där hon för dessa kvinnor var
undervis ade, eller var också viljestar ka. :s trien i den stora skaran av dens vågor kunde gå
arbeters korr som gick på · höga om vilken väg. som
Medbo1,g arsJ<0lan på Fä ~ • säkrast skulle föra till
gelsta, för vilken ~on sa ' de mål som de J1ad~ satt
upp för sig: jämställ dsmåning om blev rektor.
het med männen , axlanHon kom en gång till
gården Julita, Elisabet h det av kvinnor nas sociaTamms gård i Söder- la ansvar och inträde i
manland elit skolan blev ~amhället, fred på I jorden.

