KERSTIN HESSELGREN
1872-01-04 - 1962-06-19

Kerstin Hesselgren föddes i Hofors som första barnet till bruksläkaren Gustav Adolf
Hessegren och hans hustru Maria. Familjen fick ytterligare fem barn. På 1890-talet
flyttade familjen till Storvik. Kerstin Hesselgrens grav finns på Ovansjö kyrkogård.
Kerstin Hesselgren blev relativt tidigt medveten om de sociala problem som fanns i
samhället. Föräldrarna var också socialt inriktade. Kersin funderade på att gå i sin
faders fotspår och bli läkare, men hon ansåg sig inte vara stark nog. I stället
satsade hon på en annan typ av sjukvårdsutbildning i vilken bl a ingick
fältskärsexamen! Så kunde hon hjälpa till på sin fars sjukstuga
Kersins ambitioner sträckte sg längre, hon fortsatte sin utbildning bl a i England,
där hon tog en Sanitary Inspektorexamen. Snart fick människor upp ögonen för
hennes duglighet.
Kerstin Hesselgren blev Sveriges första kvinnliga skolinspektör, bostadsinspektör
och yrkesinspektör. Inom yrkesinspektionen betraktas hon alltjämt som en legend.
År 1922 tog Kerstin säte i första kammaren, invald som första kvinnliga
riksdagsledamot. Hon fortsatte att vara Sveriges första kvinna i Internationella
Arbetsorganisationen och Nationernas förbund. Utan henne skulle flera sociala
reformer i Sverige ha försenats. Så fortsatte Kerstin Hesselgren att engagera sig i
olika samhällsfrågor.
Hon knöt många internationella kontakter och anlitades ofta som föreläsare vid
kurser och hos organisationer. Hennes namn lever kvar i många handlingar,
artiklar, protokoll och bandinspelningar.
Under många år var Kerstin Hesselgren en av de mest kända svenskarna
utomlands. År 1971, nio år efter hennes död, gavs det ut ett frimärke med hennes
bild, som minne av den kvinnliga rösträtten 75 år.
Sedan Mars 1988 finns ett KERSTIN HESSELGREN sällskap som verkar i Kerstin
Hesselgrens anda. Det har sitt säte i Hofors och ansvarar för Kerstin Hesselgrens
rummet i Hofors Hembygdsgård där man bl a kan ta del av Kerstin Hesselgrens
skrifter, riksdagsinlägg, bilder och utmärkelser.

