
HERMELINSKA 
SLÄKTFÖRENINGEN 

 

Helgen 17-18 juni samlades drygt 100 

Hermeliner för att delta i föreningens tjugonde 

släktmöte. Denna gång i Värmland, närmare 

bestämt på Hennickehammars Herrgård strax 

utanför Filipstad, där i trakterna vår anfader 

Olof Hermelins föddes för nästan 350 år sen. 

Värmland kunde inte ha bjudit på vackrare 

väder, solen sken från en klarblå himmel. 

Redan på fredagen hade ett tjugotal släktingar 

anlänt till närliggande Linde golfklubb, där 

släktmästerskapet avgjordes. Vann gjorde 

Charlotte Nilsson. Övriga deltagare anlände 

under lördag förmiddag. Vid tolvtiden 

samlades alla gäster för en gemensam lunch. 

Ett muntert sorl hördes från de olika borden 

när allt som hänt sen sist skulle dryftas. Och 

barnen fann snabbt nya kompisar i sysslingar, 

bryllingar eller vad de nu kunde vara. 

Klockan tretton öppnades så släktmötet 

formellt genom att Filipstads kommunfull-

mäktiges ordförande Anita Widman hälsade 

oss välkomna. Hon är en sentida efterträdare 

till ovan omnämnde Olof Hermelins far som 

var borgmästare i Filipstad i mitten av 1600-

talet. Vi fick en levande historie- och 

nutidsbeskrivning över Filipstad och dess 

omgivningar. Mötesförhandlingarna startade 

med en tyst minut över de släktingar som 

under den senaste femårsperioden lämnat oss. 

Därefter visade ordförande Johan ett bildspel 

vilket på ett trevligt sätt beskrev verksamheten 

och släkten av idag. För närvarande är vi 453 

medlemmar och vi har representanter 

stadigvarande bosatta i 16 länder. 

Redovisningen över kostnader och intäkter 

visade att ekonomin är god. Vi kommer även 

fortsättningsvis kunna dela ut stipendier och 

understöd samt subventionera släktmöten mm.  

Efter att de formella frågorna avklarats tog 

Fredrik I:son till orda och bad Hans Helander, 

Tore Wretö och Bengt Thomasson, tre 

professorer i klassiska språk (vid universiteten 

i Uppsala, Linköping och Göteborg) att stiga 

fram. Dessa tre herrar har givit oss 

efterlevande en möjlighet att såväl läsa som 

förstå Hecatompolis Suionum, Svenskarnas 

100 städer. En diktsamling på latin skriven av 

Olof Hermelin kring år 1680. Av Johan fick 

de var sitt diplom som visade att de är 

hedersledamöter i Hermelinska Släktförenin-

gen. Andrea Hermelin förärades ett heders-

medlemskap för all den kunskap och glädje 

hon spridit genom åren.  

Efter mötet samlades alla deltagare framför 

herrgården för gemensam fotografering.  

Under eftermiddagen underhölls föreningens 

medlemmar av Hans Helander och Tore 

Wretö, vilka på ett intresseväckande sätt 

berättade om sitt arbete med översättningen av 

Olofs texter. Därefter tog Andrea över och 

berättade på sitt alltid lika medryckande vis 

om Bångbro bruk, där hennes svärfar Yngve 

verkade som chef i början av 1900-talet. 

På kvällen samlades festklädda middagsgäster 

utanför huvudbyggnaden, champagnefyllda 

glas delades ut, stämningen på topp, det 

minglades och skålades. Dörrarna öppnades 

och skaran började sakta förflytta sig mot 

matsalen där det dukats upp för fest. 

Festmåltid blev det. Menyn bestod av 

hummerbrülee med ärtskottssallad, tournedous 

med anklever, färska jordgubbar med 

fläderblomssorbet som efterrätt och som 

avslutning kaffe och avec. Kvällen var varm 

och underbar. Trots myggorna blev det dans 

utomhus till dansbandet Rodoz. De unga 

prövade några nya danssteg, spelade tennis 

och fotboll. De vuxna satt utspridda både ute 

och inne, överallt hördes stoj och stim. Ett 

härligt sorl ljöd över hela Hennickehammar. 

Efter midnatt stod nattamaten uppdukad. Kall 

öl, hårt bröd med ost och starka korvar var det 

en strykande åtgång på.  

Efter en natts vila samlades alla för frukost, en 

efter en dök gårdagens festfolk upp, vissa efter 

ett uppiggande morgondopp.  

Klockan tretton var det återsamling vid 

Bångbro strax utanför Kopparberg. 

Dessförinnan fanns möjlighet till ett flertal 

olika aktiviteter. Mineralmässan i Kopparberg 

med utställning, försäljning och guldvaskning 

drog många besökare, likaså postmuseet, 

tingshuset och högmässan.  

Lunch intogs på Bångbro där vi underhölls 

med modevisning. Ebba Hermelin hade lånat 

historiska kreationer från Skansen och modiga 

släktingar agerade modeller. Vi fick följa 

klädmodet från 1600-talets borgmästare till 

1900-talets brukspatron. 

Om fem år ses vi igen, jag längtar redan. 

Mauritz Hermelin 

 

 

 
 


