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Surfa på nätet
Bengt Nilsson var i Ryssland häromveckan. Det är han inte 
normalt. Det var kanske en tjänsteresa till en Poltavakon-
ferens. Bengt är historiker och har pysslat med karolinsk 
historia i drygt 10 år.  Arbetsdagarna tillbringar han mest 
på universitetsbiblioteket i Linköping och han är redak-
tör för hemsidan www.karlxii.se. För en månad sedan när 
Bengt surfade på nätet så hamnade han på släktföreningens 
hemsida. Bengt noterade att släktföreningen hade fel upp-
gift om var Olof Hermelin adlades och påpekade försynt 
detta. Han bifogade en karta över Karl XII:s fälttåg och en 
länk med bilder från den plats där kungens högkvarter var 
beläget när Olof anlände i mars 1702. Man kan se ett slott 
och några kullar i ett ganska ödsligt landskap.

Jarl Stenbock ärvde Herrborums gods för några år sedan. 
Husen var förfallna och renoveringskostnaderna klarar 
man inte med en normal civilekonomlön. Jarl har natur-

-
siera upprustningen. Ett alldeles speciellt objekt som han 
skulle sälja genom Norrköpings Auktionsverk var Erik 
Hermelins handskrivna översättning av Mystikens Rosen-
gård.  När Jarl en kväll surfade på nätet så hittade han vår 
hemsida och förstod att släktföreningen skulle kunna vara 
en spekulant på de skinninbundna översättningarna. Han 
mailade oss om den kommande auktionen. I budgivningen 

räckte inte styrelsens anbud särskilt långt. Det blev istället 

sköra arken hem till Blixta. 

Katarina Westman arbetar på Nordiska museet. En dag 

Olof Hermelinmålningar på Auktionsverkets Stora Kvali-
tén. Hon berättade att katalogen fanns ute på nätet där vi 
kunde hämta bra bilder till vår hemsida. Där fanns också 
17 stycken damastservetter som tillhört Ebba Sophia Rib-
bing, gift Hermelin på Gripenberg. 

Claes von Otter surfade på nätet en vacker vårkväll i april 
när han hittade vår hemsida och blev inspirerad av såväl 
innehåll som utformning. För sin släktförenings räkning 
ville han också byta erfarenheter kring medlemskap och 
stadgar. Vi hade en trevlig mailväxling. 

Eva Ljungdal är bildkonstnär och verksam i Tyresö, strax 
söder om Stockholm. Under en paus i målandet surfade 
hon runt på nätet när hon plötsligt hamnade på vår hem-
sida. Evas farmors mamma Ebba var född Hermelin och 
syster till Joseph H. Eva har växt upp med fantastiska his-
torier om livet på Gripenberg. Därför stannade hon till på 
hemsidan och surfade runt ett tag. Sedan mailade hon sty-
relsen om att få bli medlem i släktföreningen. 

I oktober hade vår hemsida 770 besökare som i snitt tittade 
på 6 sidor vid varje besök. Var du en av dom? 

johan@hermelin.com

Slutpris 13.000 kr

Slutpris 21.000 kr
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Projektarbete i Sydafrika

Jag har rest en hel del i mitt liv, men varje gång är käns-

detta fall kom den insikten över mig någon gång under den 
tredje natten, när jag ännu en gång vaknade av tjutande 
sirener utanför fönstret på vandrarhemmet jag bodde på. 

-
kas nordöstra kust och jag har tillbringat drygt sju veckor 
här tillsammans med två vänner och kurskamrater. Vi är 
studenter från Umeå Universitet som är i Sydafrika för ett 
projektarbete och det ska nu jag 
berätta om.
Jag heter Johan Palmcrantz och 

en kort berättelse om vad jag gör 
med tanke på att jag för fjärde 
gången söker stipendium från 
Hermelinska Släktföreningen, 
vilket jag gärna ställde upp på. 
Jag kommer från början från Öst-
ergötland och är son till Isabella 
Hermelin och Niklas Palmcrantz 
men går nu termin sex av totalt 
elva på läkarprogrammet i Umeå, 
Västerbotten. Under termin sex 
genomför alla läkarstudenter 
vid Umeå ett projektarbete á 15 
högskolepoäng vilket kan handla 
om vad som helst och utföras var 
som helst så länge det har en klar 
medicinsk inriktning. Jag och mina två kurskamrater Fa-
bian och David kom i kontakt med Sydafrika genom vår 
handledare i Umeå, professor A. Eriksson, som hade en 
kollega på ett sjukhus här i Durban och ordnade så vi kun-
de komma ner och arbeta på deras traumaenhet. Trauma-

skadade patienter.
Projektet jag har utfört är en liten forskningsstudie som 
handlar om patienter med pelvisfrakturer, dvs. personer 
med skelettskador i bäckenet. Jag har jämfört olika fakto-
rer som ålder, kön, om patienterna har överlevt eller inte, 
hur skadan uppkom, hur mycket blodtransfusioner de be-
hövde, hur allvarlig skelettskadan var, behandling m m 
för att hitta samband som kan förutsäga om en patient har 
större eller mindre risk att avlida och vad man i så fall kan 
göra för att förhindra detta. Själva arbetet var till största 
delen insamling av information från patientjournaler fram-
för datorn, men då och då kunde man följa med någon av 
de mycket erfarna kirurgerna på en operation och lära sig 
väldigt mycket, speciellt intressant med tanke på att trau-
maavdelningar är ovanliga i Sverige.
Det är dock inte bara arbete man hinner med på en sju 
veckor lång resa till Sydafrika. Vi har kunnat åka till stran-
den minst en gång i veckan, vilket inte är helt fel eftersom 

det är förhållandevis billigt att äta på restaurang och detta 
har förstås utnyttjats till fullo. Vi har även hunnit med att 
resa till vingårdar, naturreservat, krokodiluppfödare, vat-

på hela resan ska vi genomföra en fyra dagar lång safari 
till fots och sova under bar himmel med lägerelden tänd 
hela natten.
Inledningsvis nämnde jag sirener. Det är en annan sida 
av landet. Kriminaliteten är hög och branschen för pri-
vata säkerhetsföretag blomstrar. Alla hus har höga murar 
med elektriska stängsel runt. Detta gäller ju förstås bara 

i de mer välbärgade områdena, 

kvar trots att apartheid avskaf-
fades för ganska många år se-
dan. För tillfället sätts stort 
hopp till FIFA 2010, fotbolls 
VM, som ska hållas i Sydafrika 
och att det ska stärka nationen 
och minska kriminaliteten. De 

se fram emot det, oavsett anled-
ning.
Om man frågar Umeå universi-
tet vad projektets syfte är, skulle 
de säga att studenterna skall bli 
insatta i den vetenskapliga pro-
cessen och förstå hur forskning 
går till och det har i mitt fall 
verkligen uppfyllts. Även om 
min studie inte går att jämföra 

med större forskningsprojekt så har alla delar funnits med. 
Dessutom kan det, om allt går vägen, bli så att resultaten 
publiceras i en medicinsk tidsskrift i artikelform om jag 
får tro mina handledare. Detta kan dock vara en förhållan-
devis långdragen process med många textändringar innan 
artikeln godtas, men jag håller tummarna för att det ska 
bli verklighet det närmaste året. Så håll utkik efter titeln 
“PELVIC FRACTURES AT IALCH: WHO DIES FROM 
PELVIC TRAUMA?” med författare J. Palmcrantz!

Johan Palmcrantz, palmcrantz@gmail.com

David, Johan och Fabian

Vårvinterlandskap
Signerad och daterad O. Hermelin 1884. Olja på duk, 
Utrop: SEK 15 000-20 000   Slutpris: SEK 24 000



 3

Porscheälskare vill rädda Saab.

Stefan Hermelin är 39 år, gift med Emma och tillsammans 
har de dottern Lovisa 20 månader. Familjen bor i Torslan-
da. Stefan är delägare i Fröllinge tillsammans med broder 
Mikael och farbror Rickard. Stefan är civilingenjör och ar-
betar på Volvo Cars där han ansvarar för chassiutveckling. 
Har du synpunkter på volvobilarnas fordonsdynamiska 
egenskaper eller de aktiva säkerhetsfunktionerna ska du 
kontakta Stefan.
Vilken släkting skulle du vilja ta med dig till en öde ö?
Olof H. Vore roligt att höra honom berätta.
Vad skulle du vilja säga till Olof Hermelin?
Ta det lugnt i Poltava.

din roll?
Colin Firth eller Daniel Craig. Emma säger att jag liknar 
dom.

dom direkt, vad gör du?
Jag skulle investera i aktier och fonder efter rådgivning 
från min bank. Jag skulle göra en rolig resa och lägga en 

-
le jag köpa loss Saab eller Volvo. 
Du ska skriva en kontaktannons. Hur beskriver du dig 
själv med fem ord?
Glad, positiv, snäll, aktiv och social.

Om du skulle tvingas välja ett nytt yrke, vilket skulle 
det vara?
Jag trivs ju med mitt jobb, men läkare skulle vara kul. Det 
är annorlunda och jag skulle kunna hjälpa människor.
V
….. Hmmm, svår fråga. Jag kan faktiskt inte komma på 
någon.
Vad ville du bli när du var liten?
Pilot ville jag bli, det var en pojkdröm och det såg roligt 
ut.

Vilken är din största extravagans?
-

tryck i en Porsche Boxster S. 
I vilka situationer ljuger du?
Jag ljuger sällan eller snarare aldrig. Det är bättre att be-
rätta om jag har gjort något fel. Fel gör ju alla. Och det är 
misstagen man lär sig av. Men ibland berättar jag inte hela 
sanningen.
Vad hos dig själv tycker du minst om?
Emma säger att jag är envis. Själv ser jag mig som lite 
blyg, borde vara lite mera framåt. 
…och vad är du stoltast över?
Jag är målinriktad och det har jag haft nytta av i livet, 
främst i arbetet. 
När var du riktigt lycklig senast, och varför?
När Lovisa föddes.
Vilken TV-serie missar du aldrig ett avsnitt av?
Jag hinner inte följa några TV-serier nu, men när Vita Hu-
set visades för några år sedan försökta jag följa den serien
Ditt hem står i ljusan låga. Vad lämnar du helst kvar?
Möblerna får stå kvar medan jag räddar familjen och Por-
schen.

Det var en lätt fråga. 

Det var en platt-TV som jag köpte för ca 30 000 kr. Jag var 
lite för tidigt ute. Några månader senare hade priset sjunkit 
jättemycket.
När grät du senast?
Det var när Lovisa föddes.
Vilken är din främsta levnadsregel?
Man ska göra sitt bästa. 
Vilken talang skulle du vilja ha?
Jag är helt omusikalisk. Jag skulle gärna vilja kunna sjunga 
och spela något instrument. 
Vad förväntar du dig av släktföreningen?
Mina förväntningar är i linje med vad släktföreningen gör 
idag. Den är ett fundament för att hålla släkten samlad och 
umgås. Föreningen är en portal för att möta släktingar. 

Tack för ett trevligt samtal, Stefan!
johan@hermelin.com

Kustlandskap med segelbåt
Signerad och daterad O. Hermelin 1885. Olja på duk, 
Utrop: SEK 10 000-12 000  Slutpris: SEK 27 000



Paris september 2009

Jag har varit i Paris med mormor och mamma. Vi åkte i 
slutet av september. Äntligen, jag har väntat sen jag var 

mormor mig att vi skulle åka till Paris och till Monets träd-
gård när jag fyllt 8 år. Nu har jag varit där! 

Det är så häftigt i Paris. 
Mormor och jag planerade 
saker vi skulle göra. Jag 

tänkt oss. Jag har varit och 
sett Eiffeltornet. På nat-
ten blinkar det och det ser 
ut som ett stort fyrverkeri. 
Jag har också klättrat upp 
i Triumfbågen och sett ner 
på gatorna. Jag har gått på 
Champs-Elysées. När jag 
blev trött köpte vi crepes 
– jag gillade dem som var 
med socker och citron. 

Andra dagen i Frankrike 
åkte vi med tåg till Giverny 
från Gare du Nord, precis 
som Maja gjorde i boken. 
Mormor och mamma hade 
gjort matsäck, baguetter. 

också veta i boken. I trädgården var det massor av blom-
mor, fast det redan var lite höst. Det blommade i alla fär-
ger! Vi gick runt ett tag och tittade också på näckrosdam-
marna. Det var väldigt varmt när vi var där. Sen gick vi in 
i huset, där var rummen målade i gult och blått och grönt 
och det var massor av saker överallt. Jag tror att de måste 
ha haft det roligt när de bodde där i huset med trädgården. 
Det fanns nog mycket för barnen att göra. Det var en rolig 
dag och det var kul att mormor tog med mig. Nu vet jag 
hur det är där

Vi bodde i en lägenhet. Där var vi inte så mycket eftersom 
vi gick hela dagarna. Jag hann med mycket på min resa. 
På morgnarna köpte jag bröd i bageriet som vi åt till fru-
kost. Jag var på marknad. Vi såg en vacker park som hette 
Parc Luxembourg, där alla satt på stolar och njöt av solen. 
Sen var vi på ett museum som visade Renoirtavlor. Vi åkte 
också tuc-tuc till Louvren. Jag har gått över broarna vid 

skall ha på julafton. 

I Paris träffade vi också mammas kusin Louise Hermelin 
Leroy och hennes man Jacques och mina sysslingar Ma-

USA. De kan redan prata franska och kan gå i fransk skola. 
Vi bodde en natt hos dem innan vi åkte hem. Då var vi på 
ett creperie med dem och åt jättegoda specialcrepes. 

Tack mormor – det var jättekul att åka till Paris!

Märta Jessing, 8 år
(till början egenhändigt skrivet men sen dikterat för och 
med lite hjälp av mamma Hanna)
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Märta och mormor Ebba 
med Eiffeltornet som 

bakgrund

Märta och mormor Ebba vid näckrosdammarna i Giverny

Märta och mormor Ebba i Monets hus

Skärgårdslandskap med vallpojke och får
Signerad och daterad O. Hermelin. Olja på duk, 
Utrop: SEK 8 000-10 000
Osåld



hedersam 12:e placering 
Kanske det är denna typ av 
framgång SAAB behöver 
visa för att få fortsätta till-
verka bilar.
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Bondeuniversitetet

Ultuna är ingen plats där man utbildar sig till bonde i den 
bemärkelsen som allmänheten föreställer sig. För då kan 

-
tyder inte att det saknas karaktärer på Ultuna. Här ryms 
en salig blandning stu-
denter. Karaktärsslagen 

-
miga konstnärssjälar på 
landskapsarkitektpro-
grammet, via hästtokiga 
husdjursagronomer till 
biologer i ekologiska 
kläder och godsägarsö-
ner i oljerockar, plus en 
rad olika människor där-
emellan. Med det här vill 
jag inte avskräcka yngre 
släktingar som funde-
rar på att läsa vidare på 
Ultuna, tvärtom. Det här 
är ett väldigt bra ställe. 
Själv är jag inne på fjär-
de året på min ekonomagronomutbildning och studerar 
alltså på Sveriges lantbruksuniversitet.

Jag tänkte belysa lite vad man gör som agronom genom 
att berätta om den kurs jag läser just nu. Som sagt, jag 
studerar till ekonomagronom och läser i princip bara eko-
nomi. Förstås är ekonomistudierna inriktade på det som 

husdjursagronomer, livsmedelsagronomer och mark-och 
växtagronomer. Vad de programmen innehåller hör man 
på namnen. Tillbaka till kursen jag läser nu. Kursen heter 
agrosystem och där går alla agronomer tillsammans, för att 
dela med sig av sina specialkunskaper till varandra. Tanken 
är att vi ska få en helhetsbild av det agrara systemet samt 
lite verklighetsförankring. Jag skojar inte när jag säger att 

vi i denna kurs bland annat har tittat på hur det kan se ut 
när kor mjölkas Vi har fått beskrivet för oss hur en traktor 
ser ut och vi har också gått igenom vilka de fyra sädessla-

komma ihåg att alla studenter inte har en lantbruksbak-
grund. Det obligatoriska praktikåret för agronomer som 

fanns förut är borttaget. 
Detta har dock givit ef-
fekten att det kan kom-
ma frågor från studen-
ter som: -Varför måste  
skördetröskor  ha så sto-
ra avgasrör som sticker 
ut från sidan? Släktingar 
inom lantbruket förstår 
vad jag menar och kan 
fnissa och förfäras åt 
kunskapsluckorna på 
samma gång. Verklig-
hetsförankringen kan-
ske skulle ha gjorts inn-
an studenterna hunnit in 
på sitt fjärde år. Nu har 
kursen dessbättre läm-

nat det grundläggande och vi har haft en hel del intressanta 
föreläsningar och studieresor. När kursen är slut har vi för-
hoppningsvis lärt oss något nytt.

varit mycket bra och att stipendiepengarna inte helt och 
hållet är kastade i sjön. Jag tackar så mycket för stödet. 
Det är inte meningen att skrämmas om jordbrukets framtid 
utan mera spä på fördomarna om vad en lantbruksstudent 
gör om dagarna.

Hälsningar  Johan Hermelin
Thorsvigrenen, Adolfs kvist
johan.hermelin@hotmail.com

Johan Kossor

Vårpromenad
Signerad O. Hermelin. 
Olja på pannå,

Utrop: SEK 10 000-
12 000 
Slutpris: SEK 26 000

Folkungaloppet 12 juni 1971

Ulf Hermelin
B-förare
VÖMK Skän-
ninge rattade 
hem sin SAAB 
V4 till en 



kvist) och Annelie Hermelin 
en dotter som ska heta Linnéa Maria. 
Hon vägde 3880 gram och var 53 cm 
lång. Storebror Jonathan på bilden är 
världens stoltaste bror.

6

den 29 oktober en liten dotter, Maja. 
Hon var 51 cm lång och vägde  3700 
gram. På bilden är Maja bara 36 tim-
mar ung. Stolta storebror Oliver hål-
ler henne  i sin stadiga famn.

Sigvard Olof Mattias Hermelin föd-
des den 5 maj 2009 kl 1400 på Dan-

-
lebror.  Han växer och frodas och har 
redan tagit efter Sonjas entusiasm att 
åka lastmaskin och motorcykel runt 

Magdalena i Skänninge

Den 10 januari. fyller Sture Jonson 60 år 
Sturevägen 5,  133 38 Saltsjöbaden, tel. 08-717 78 11

Den 24 januari fyller Astrid Hermelin 50 år 
Östgötagatan 43, 116 25 Stockholm, tel. 08-640 42 43

Den 6 februari fyller Jeanette Uggla 60 år 
Brahegatan 43, 113 37 Stockholm, tel. 08-510 10 609

Den 19 februari fyller Staffan Arve 60 år 
Heleneborgsg 7, 117 31 Stockholm, tel 08-81 87 82,
staffan.arve@dnv.com

Den 8 mars fyller Curt Hermelin 70 år 
Svanvägen 11, 139 41 Värmdö, tel 08-57141003, 
curt@hermelin.us

Den 4 april fyller Joakim Hermelin 50 år 
Ynglingagatan 7, 113 47 Stockholm, tel. 08-34 86 32

Den 7 april fyller Mats Lindkvist 70 år 
Klostergatan 3, 647 30 Mariefred, tel 0159-127 69,

Den 26 maj fyller Eva Johansson 80 år
Hanåker 250, 776 97 Dala Husby, tel. 0225-621 36

Den 16 juni fyller Brita T:dotter Hermelin 50 år
Dalgatan 24 B, 752 18 Uppsala, tel 018-55 32 51,
brita.hermelin@humangeo.su.se

Bland grenar och kvistar
Våra nya små släktingar

Hipp Hipp Hurra och ett fyrfaldigt leve för alla jubilarer.

Cecilia Hermelin Delkvist och Emil Delkvist 
vigsel den 19 september i Havstenssunds kapell.

Gifta
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Skattmästarens sida
Fonderna

-
ledningen av 2009 påtagligt nervös. Som bekant har dock kursutvecklingen varit stark sedan mars månad, underblåst av 
extremt låga räntor och gigantiska stödpaket för att få hjulen att börja snurra. Det värsta ska nu ha vara lagt bakom oss, 

-
ningen för snabbt och att bakslag kan ske.

Utvecklingen i släktföreningens fonder ökade efter avdrag för kostnader och skatter med 21 %, som framgår nedan. 
Exkluderas dessa kostnader och skatter har värdeökningen varit ungefär 40% under året. Placeringsstrategin har varit 
något mer defensiv än vad tex börsens genomsnitt visar.  

Förmögenhetsvärdena netto justerat för skatt var per utgången av respektive period följande:

Tkr     13/11 2009      2008    2007    2006     2005
Släktföreningen     5 203       4 268    6 283    6 703    5 187
Victor Hermelins minne    7 329       6 101    8 784    9 471    7 314
Ebba Sophia Ribbings minnesfond  1 649       1 353    2 006    2 085    1 586

Totalt     14 181    11 722    17 073  18 259  14 087
Värdeförändring för perioden   21%     -31%      -6%     29%      35%

Därtill kommer den nytillkomna Lena Robertsdotters Fond, med en förmögenhet brutto på 2.780 tkr och med en likartad 
utveckling som ovanstående fonder.

Stipendier och understöd

Antalet ansökningar uppgick denna termin till fjorton personer, som alla har tilldelats 8.000 kr var, således totalt 112.000 
kr. De är följande:

Adolf, son till Gunnar och Lena, studier vid IHM Business School 
Anna Röhsman, dotter till Margareta och Björn Röhsman, studier vid Lunds tekniska universitet
Alexandra Lee, dotter till Christina, Kulltorp, studier vid Kapstadens universitet, Sydafrika.
Cornelia, dotter till Gunnar och Lena, studier vid Lunds universtitet
Daniel Lange, son till Christina och Dirk Lange, studier vid Luleå tekniska universitet
Emilia Severin, dotter till Charlotte & Eric Severin, Djursholm, studier vid Bocconi, Italien
Erik Palmcrantz, son till Isabella och Niklas Palmcrantz, studier vid Umeå universitet
Fredrik, son till Carl och Margareta, Torsvi, studier vid Mälardalens högskola
Gustav, son till Carl och Margareta, Torsvi, studier vid Lunds universitet
Johan, son till Carl och Margareta, Torsvi, studier vid Ultuna lantbruksuniversitet
Johan Palmcrantz, son till Isabella och Niklas Palmcrantz, studier vid Umeå universitet
Karin Rönnblom, sambo med Gabriel, son till Mauritz och Sanne Bergholm, studier vid Södertörns högskola
Ludvig Severin, son till Charlotte & Eric Severin, Djursholm, studier vid Linköpings universitet
Sebastian, son till Otto och Eva, Lidingö, studier vid KTH, Stockholm

Är du mellan 18 och 28 år och bedriver akademiska studier kan du få stipendier upp till 5 år. Vid nuvarande beloppsnivå 
betyder det ett tillskott till studiekassan på upp till 80.000 kr.

-
terminen och 1/10 för höstterminen. Till ansökan fogas studieintyg från vederbörande skola. Ansökan bör även innehålla 
uppgift om bank- eller postgiro dit utbetalning kan ske samt e-mail-adress för vårt svar tillbaka.

olof.hermelin@rekonstruktionskapital.se



  Johan  Nytorpsvägen 30,  191 35  Sollentuna      070 699 14 10 johan@hermelin.com
  Hanna Jessing Brunnsvägen 13,  182 49  Enebyberg       08-755 05 33 hanna@jessing.nu
  Jan  Blecktornsstigen 6,  116 66  Sthlm      08-644 36 38 jan@hermelin.com
  ,  Mauritz Bergholm,   150 21 Mölnbo       0158-600 62  mauritz@hermelin.com
  Fredrik Bävervägen 72,  191 39  Sollentuna      08-92 77 37  
  Olof  Värtavägen 16 3  tr, 115 24  Sthlm      08-30 06 15 olof.hermelin@rekonstruktionskapital.se
  Victoria Skogsslingan 8, 182 30 Danderyd      08-655 01 61
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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA

Johan     Hanna     Jan     Mauritz     Victoria     Fredrik     Olof

I förra numret av Nät-
verket så presenterades 
ett av de bästa förslagen 
på länge, nämligen en 
möjlighet att värna få-
fängan med en domän 
som har samma namn 
som vi – hermelin.
Vi i styrelsen tror att det 

-
mar som vill ha e-post-
adresser som:
carl@hermelin.net
cecilia@hermelin.net
gustav@hermelin.net
lukas@hermelin.net
Men det var inte någon märkvärdig rusning efter e-post-
adresser efter förra numret och vi undrar om det kan bero 
på att det är ett pris per år som är förknippat med möjlig-
heten till användande av adressen? Eller är det så enkelt 
att nästan alla medlemmar är nöjda med sina nuvarande 
e-postadresser? Nu är det vardagsmat att olika internet-
företag som erbjuder epostservice blir uppköpta eller går 
samman med tidigare konkurrenter varpå epostdomänerna 
byter namn – och som drabbar dig genom att du igen och 
igen får skriva till vänner och bekanta och berätta – att nu 

har jag en återigen en NY 
e-postadress. Satsa därför 
på en SÄKER domän-
adress. Släktföreningen 

släktföreningens medlem-
mar.

Släktföreningen som inne-
har rätten till domänen 
hermelin.net erbjuder e-
postadresserna till själv-
kostnadspris. Det kostar 
att få tillgång till 1 GB 
epostutrymme på en server 
och dessutom ett effektivt 

och ett ständigt uppdaterat spamskydd. Men det är i in-
ledningsfasen som de största kostnader ligger och därför 
behövs ett 25-tal användare för att 

komma igång.

Kontakta  Johan på johan@hermelin.com och anmäl ditt 
intresse IDAG så att vi kan komma igång !

Håller du också utkik efter en bra och behändig e-postadress ?

-
svunnit men på Rörstrandsgatan i 

-
ket misstänker att skylten är s k skylt-
konst.

fredrik@hermelin.st


