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Bland grenar, kvistar och blad

Födelsedagar 2011
4 februari, Aino Jonah, New York, 70 år
11 februari, Ricardo Hermelin, California, 70 år
21 februari, Pia Hermelin, Björkvik, 50 år
21 februari, Karl Hermelin, Söverstad, 90 år
5 mars, Ingegerd Hermelin, Enskede, 70 år
6 mars, Stig Hermelin, Gamleby, 80 år
18 mars, Ingrid Gustafsson, Gnesta, 80 år
11 april, Jan Botmark, Österskär, 60 år
9 maj, Gertrud Hermelin, Gnesta, 70 år
12 juli, Anne Hermelin Wolff, Stockholm, 70 år
16 juli, Dietrich Winter, Borensberg, 90 år
23 juli, Niklas Hermelin, Danderyd, 70 år
4 augusti, Göran Hermelin, Gnesta, 80 år
14 augusti, Dirk Lange, Handeloh, 50 år
25 augusti, Fredrik Hermelin, Huddunge by, 50 år
30 augusti, Elisabeth Hermelin-Ullner, Lund, 80 år

Händelser i den Hermelinska släkten
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Bild 1: Ida
Den 7 oktober fick Isak äntligen sin 
efterlängtade syster. Ida Lillemor 
föddes klockan 22.21, vägde 3,2 
kilo och var 50 cm lång.

Varmt välkommen önskar Gabriel 
(Thorsvigrenen, Roberts kvist, Jans blad), 
Karin och storebror Isak

Bild 2: Oskar
Den 16 augusti 2010 klockan 13.07 
föddes Oskar på Södersjukhuset 
i Stockholm. Det var en solig dag 
med blå himmel och sådär lagom 
varmt. Han vägde 3 660 gram 
och var exakt 50 cm lång. Os-
kar har numera en egen hemsida: 
http://oskarsvarld.wordpress.com

Mamma Sini Hermelin och stolt pappa 
Fredrik Hermelin

Bild 3: Bianca
Bianca Elisabeth Ming Hermelin, 
dotter till Regina Hermelin och 
Ulf  Svensson, föddes den 17 sep-
tember klockan 16.41 på Thomson 
Medical i Singapore. Hon vägde då 
3 455 gram och var 53 cm lång.

Regina och Ulf, Singapore

Bild 4: Emilia
Den 3 augusti föddes vår dotter 
Emilia Charlotte Rosa Hermelin 
i Sydafrika. Maximilian fick en lil-
lasyster och vi njuter varje minut 
med familjen. Barnen växer nu upp 
i en miljö med engelska som första 
språk där svenska och portugisiska 
kommer med från föräldrarna.

Carl och Cristina Hermelin, Johannes-
burg, Sydafrika

Bild 5: Hedvig
Den 24 mars föddes Hedvig Ceci-
lia Margareta Dahl, dotter till Märta 
Hermelin (från Wallsnäs) och Vik-
tor Dahl.

Avlidna 2010
1 augusti Louise Hermelin
16 augusti Lill Hermelin
7 november Ulla Hermelin

Giftermål
Carl Samuel Gustaf, *1976, fri-
herre, civilekonom o Sofia Vikto-
ria Danielsson, *1982, vigda 4 sep 
2010.
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Är ni släkt?
Ordförande Johan Hermelin har ordet

– Vi har ett sommarhus på Björkö och 
våra grannar heter Hermelin. Vi har 
inte träffat dem så mycket men de ver-
kar trevliga. Är ni släkt? frågade våra 
nyvunna svenska vänner och grannar 
på Koh Chang.

Det är en fråga som ibland är lätt att 
svara på, ibland ganska svår. Eftersom 
jag inte direkt kände till att några släk-
tingar hade sommarstuga där 
var jag tvungen att reflektera 
lite över vilka det kunde vara.

Det kunde ju vara den gan-
ska stora judiska släkten Her-
melin. De bor företrädesvis i 
Israel, Frankrike eller USA. 
Priel, Rachel, Davidi och Ron 
Hermelin är namn man ofta 
möter på Google. Jag minns 
också att USA:s ambassadör i 
Norge under en viss tid hette 
Hermelin. Hermelin ja, släkt 
nej. Paul Hermelin är CEO 
på Cap Gemini. Det är stort, 
men vi är inte släkt. Doreen 
Hermelin på bilden i mitten verkar ha 
roligt på något party och gav 1 200 dol-
lar till republikanernas kongresskam-
panj. Gentilt, men vi är inte släkt.

Alla dessa Hermeliner är säkert fler än 
vad det finns medlemmar i släktfören-
ingen. Så statistiskt sett är jag troligen 
inte släkt med Hermelins på Björkö.  

Sen skulle det ju kunna vara den fa-
milj i Motalatrakten som beundrade 
någon person Hermelin så mycket att 
de ville ta hans namn. Elias Hermelin 
(dåvarande ordföranden) medgav detta 
under förutsättning att familjen lovade 
att inte föra namnet vidare i sin släkt. 
Numera bor familjens son i Borensberg 
och bär namnet Hermelin. Är det han 

som har stugan på Björkö så är vi inte 
släkt. 

Sen har vi ju också de kvinnor och 
män som har varit ingifta i släkten men 
senare skilt sig och lämnat oss. Det är 
faktiskt ganska många. Femtio procent 
om vi snittar det normala. Om det skil-
da paret har kvar en relation så känns 

det som att vi fortfarande är släkt. Om 
de har brutit relationen så känns det 
mer tveksamt eller åtminstone avlägset. 
Den här gruppen växer i antal så det 
finns stor möjlighet att Björköstugan 
tillhör någon av dem. Släkt? Nja. 

Med nya namnlagen får man välja att 
ta sina mor- eller farföräldrars efter-
namn. Det innebär att vi har ganska 

många Hermeliner som inte 
är Hermeliner i Riddarhu-
sets bemärkelse, men däre-
mot medlemmar i släktför-
eningen. Släktföreningen 
har ju som ni vet en något 
mer genusneutral defini-
tion av medlem än vad Rid-
darhuset har. Vår förening 
består av 293 medlemmar 
som tillhör Riddarhuset och 
194 medlemmar som inte 
tillhör Riddarhuset. Det är 
klart att alla dessa är släkt. 

– Han heter Max, sa min 
granne. 

– Jaha, då kommer han från Degla och 
har en faslig massa syskon, svarade jag. 

Innan jag hälsade på Max tog jag bil-
den nedan. Väl framme på tomten träf-
fade Lena och jag på Samuel och till-
sammans med Max hade vi ett trevligt 
samtal. Och med dem är vi släkt! 
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Den hermelinska sommarstugan på Björkö. Foto: Johan Hermelin

Doreen Hermelin, foto från nätet
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Välkomna till släktmötet på Sundbyholms slott 17—19 juni 2011

Sundbyholms slott ligger alldeles vid 
Mälarens strand ett par mil norr om 
Eskilstuna. Detta vackra 1500-tals slott 
har vi bokat upp för Hermelinska släkt-
föreningens 100-års jubileum och 21:a 
släktmöte. Vi hoppas att många vill 
tillbringa denna helg tillsammans med 
släktingar under trev-
liga former i en underbar 
miljö och till en låg kost-
nad. Mer information om 
släktmötet finns på www.
hermelin.net.

Fredag 17 juni : Tre paket
Allt fler medlemmar har 
vid de senaste mötena 
valt att träffas redan på 
fredagen under gemytliga 
former. I år får de som 
kommer på fredagen välja 
mellan tre olika paket.

1: Golfpaketet 
Släktmästerskap (SM) i 
golf  på Sundbyholms 
golfklubb. Vi börjar med 
lunch på golfklubben (be-
talas av deltagarna själva) 
och därefter börjar den 
spännande tävlingen. 
Gertruds vandringspris står och väntar. 
Golfpaketet kostar 650 kronor inklu-
sive greenfee, middag på fredagskvällen 
samt frukost på lördagen. Kostnad för 
rum tillkommer (se prislista).

Räkneexempel: Om du väljer golfpa-
ket och dubbelrum blir kostnaden 
650+695=1 345 kr/person.

2: Släktarkivpaketet
Det andra paketet är för dig som vill be-
söka Hermelinska släktarkivet i Eskil-
stuna. Arkivpaketet kostar 300 kronor 
inklusive besök på släktarkivet, middag 
på fredagskvällen samt frukost på lör-
dagen. Kostnad för rum tillkommer.

Räkneexempel: Om du väljer släktar-
kivpaket och lyxsvit blir kostnaden 
300+995=1 295 kr/person.

Ha det skönt-paketet
Det tredje paketet är för dig som bara 
vill ha det skönt. Du kommer till slottet 
under fredagseftermiddagen, slappar 
och bara har det skönt. Paketet kostar 
300 kronor inklusive middag på fre-
dagskvällen samt frukost på lördagen. 

Kostnad för rum tillkommer.
Räkneexempel: Om du väljer Ha det 

skönt-paket och juniorsvit blir kostna-
den 300+795=1 095 kr/person.

Lördag 18 juni : Gemensamt program
På lördagen samlas vi till lunch och 
därefter följer många trevliga program-
punkter varvade med angenäm samvaro 
med kända och okända släktingar. Nytt 
för i år är att några släktingar kommer 
att hålla föredrag om sina yrken, intres-
sen eller livserfarenheter. Vi hoppas att 
det blir en intressant släktexposé och 
möjlighet till nätverkande. På lördagen 
underhåller Snikkvartetten med Gun-
nar Hermelin på bas.

OBS: Föräldrar kan välja att låta barn 
upp till 12 år äta middag klockan 18.00 
för att själva kunna koppla av under 
släktmiddagen.

Söndag 19 juni: Seminarier och hemfärd
På söndagen äter vi frukost i lugn och 
ro och fortsätter sedan med seminarier. 
Efter lunch tar vi oss hemåt. Utcheck-
ning och betalning för rummet ska ske 
senast klockan 12.00.

Kostnader
Släktföreningen bekos-
tar lördagens lunch, kaffe, 
middag, underhållning och 
vickning på natten samt 
söndagens frukost och 
lunch. Du betalar endast 
för ditt fredagspaket och 
för övernattning. Ungdo-
mar mellan tolv och 18 år 
får 300 kronor i rabatt på 
övernattningskostnaden. 
Barn upp till tolv år bor och 
deltar utan kostnad. 

Var och en bokar själv 
den rumstyp som man fin-
ner mest lockande. Det 
finns tolv lyxsviter och  
16 juniorsviter, placerade 
i ett antal kringliggande 
byggnader runt slottet. I 
huvudbyggnaden finns tolv 
dubbelrum, 52 enkelrum 
och åtta dubbelrum i pa-

viljongen. Därutöver finns ett ganska 
stort antal extrasängar att tillgå. Totalt 
finns det 97 rum med 160 bäddar. Om 
någon rumstyp skulle ta slut är det först 
till kvarn som gäller. Kostnaderna för 
rummen framgår av tabellen nedan.

100-årsjubileet närmar sig

4

Lyxsvit 900 kr/person (natt mot 
lördag 995 kr/person)

Juniorsvit 700 kr/person (natt mot 
lördag 795 kr/person)

Dubbelrum 600 kr/person (natt mot 
lördag 695 kr/person)

Enkelrum 750 kr/person (natt mot 
lördag 895 kr/person)

Enkelrum med 
extrasäng

550 kr/person
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Anmälan

Steg 1: Boka rum på Sundbyholm
För att boka rum, ring till Sundby-
holms slott på 016-42 84 00 och ange 
referensnummer 25052. Fråga gärna 
efter Eleonor, hon känner till de över-
enskomna priserna för varje rumstyp. 
Men även annan personal kan natur-
ligtvis utföra bokningen. Det går också 
bra att mejla hotellet på adressen info@
sundbyholms-slott.se.

Viktigt: Det finns några som har bo-
kat rum på Sundbyholm för fredagen 
men inte har valt något av de tre pa-
keten. Om du är en av dem, var vänlig 
ring åter till Sundbyholm och meddela 
dem vilket paket du vill ha.

Några verkar också ha gjort flera bok-
ningar. Om du är en av dem, vänligen 
meddela bokningen på Sundbyholm. 
En dubbelbokning som upptäcks för 
sent kan resultera i att en släkting inte 
kan komma. Sundbyholm behöver era 
rumsbokningar senast den 31 mars 
2011, men varför vänta? Kontakta dem 
direkt i stället!

Steg 2: Anmälan till släktföreningen
När du har bokat rum på Sundbyholm 
är det viktigt att du också anmäler dig 
till släktföreningen. Anmälningsblan-
ketten finns på www.hermelin.net och 
bifogad till detta nummer av Nätverket. 
Om du fyller i den på papper vill vi att 
du antingen postar eller scannar och 
mejlar den till Janne, vars kontaktupp-
gifter finns på blanketten. På hemsidan 
kan du fylla i blanketten på datorn och 
antingen mejla eller skriva ut och posta 
den till Janne. Mer information finns på 
hemsidan. 

Varmt välkomna!
Intresset är redan stort och det är vi väl-
digt glada för. Redan nu har 61 vuxna 
och 15 barn anmält sig och vi hoppas 
att du som inte anmält dig ännu gör det 
nu. Vi ska göra allt för att det blir ett 
minnesrikt släktmöte.

Program för respektive dag

Fredag

Lördag

Söndag

5

12.00 Lunch

13.30 Släktmöte

14.00 Seminarier

15.00 Jubileumsaktivitet för barn

18.00 Middag för de barn som vill äta 
lite tidigare

19.00 Drink och middag för alla andra

Underhållning

Vickning på natten

12.00 Lunch för golfarna på Sundby-
holms golfklubb. Startlista med-
delas på hemsidan.

14.00 Besök på släktarkivet. Mer 
information kommer att finnas på 
hemsidan.

19.00 Middag på Sundbyholms slott

07.30 Frukost

09.00 Seminarier

12.00 Utcheckning och lunch

1033674_#23v2.indd   5 2010-12-07   08.23



Hermelinska Nätverket

Magdalena Hermelin berättar om livet på gården Åsum

Den hermelinska gården i Skåne
Vår nutida historia
I februari 2002 var det en annons i tid-
ningen ATL om en gård till salu strax 
norr om Sjöbo. Vi var nygifta och min 
stilige man Erik hade precis startat upp 
sin grisverksamhet i Dalby utanför 
Lund. Vid den tidpunkten bodde vi till-
sammans på min lilla hästgård i Flyinge. 
Vi ville köpa en gård tillsammans där 
vi kunde förena jordbruk och hästverk-
samhet. Åsums Gård löste knuten och 
den första augusti 2002 flyttade vi in ef-
ter en tids renovering i huset.

Under sommaren byggde vi häststal-
lar (64 boxar), ridhus, utebanor på gräs 
och grus och skrittmaskin för hästarna. 
Vi har blåst liv i alla gamla ekonomi-
byggnader på gården. Jag har ett stall 
med 20 hästar och resten hyr vi ut till 
fyra andra företagare.  Erik och jag har 
var sitt företag: Dalby Hill AB och Stall 
Lagerfelt AB. Som vi brukar säga: jag 
håller till innanför grindstolparna och 
Erik utanför.

Min verksamhet går ut på att köpa 
unga lovande hopptalanger i åldern två 
till fyra år. Sen utbildar jag och min per-
sonal hästarna i ett antal år och sedan 
säljs de, oftast utomlands igen. Jag åker 
oftast ner till Holland och köper in mel-
lan fem och tio hästar varje höst. Om 
två veckor är det dags igen. Då ska jag 

besöka en auktion och några uppfödare 
på den holländska landsbygden. Varje 
år i juli tävlar mina unghästar i finaler 
i Falsterbo och de är även ofta med på 
unghäst-VM i Belgien i september. 

Eriks företag brukar marken på Åsum 
och arrenderar två andra gårdar i trak-
ten. Totalt brukar han 375 hektar samt 
30 hektar betesmark. Huvudverksam-
heten för honom är dock grisuppföd-
ningen. På den ena gården har han 350 
suggor och så har han även Dalby Hill, 
som är en slaktgrisgård med plats för 
cirka 6 000 slaktgrisar.

Både Erik och jag arbetar mycket och 
långa dagar hör till vardagen men vi 
stortrivs. I december 2002 föddes Ali-
ce, våren 2004 Beata och vintern 2006 
Clara. Så nu har vi en liten kull med små 
söta och pigga hermeliner! 

Gårdens historia
Åsums by, i dag S. Åsums församling, 
Sjöbo samhälle, omnämns redan under 
slutet av 1600-talet men år 1753 fick 
gården med byn säterirättigheter under 
Övedskloster. Samma år köpte den så 
kallade Bygge-Hans Ramel Övedsklos-
ter av sin svåger Lewenhaupt. Bygge-
Hans var enormt förmögen och på 
den tiden byggdes godskomplexet upp 
med många underlydande frälsegårdar. 
Åsum var en av dem. När Övedklos-

ter var som störst ägde man cirka 6 500 
hektar mark, i dag är det cirka 3 600 
hektar.

I ett arvsskifte på 1870-talet fick en 
yngre broder till fideikommissarien på 
Öved, baron Gustav Ramel, ärva Åsum 
samt Maltestorp norrut. Gustaf  Ramel 
gifte sig med Elisabeth Peyron och man 
bosatte sig på Maltestorp. Den gården 
hade en tämligen torftig huvudbygg-
nad, varför svärfader Peyron lät bygga 
den så kallade Åsumsvillan som idag är 
huvudbyggnaden på Åsum. Detta gjor-
des 1902.

Familjen Ramel ägde Åsum fram till 
1950 då familjen Iacobaeus köpte går-
den. Fadern, Bengt Iacobaeus, var gift 
med Margaretha (född Zoega). De fick 
barnen Tomas och Lykke, vilka ägde 
gården tillsammans fram till 1986. Mar-
garetha avled allt för tidigt och i hennes 
arv köpte familjen Marsvinsholm 1978 
för lite kaffepengar. 1986 köptes Åsum 
av herr Mats Samuelsson som var lä-
kare med ett flertal agenturer inom sy-
noptik med mera. Mats avled 2001 och 
lämnade inga barn efter sig varpå döds-
boet sålde gården till oss år 2002. The 
rest is history. Åsum består idag av 175 
hektar åkermark, 35 hektar skog samt 
75 hektar ängs- och hagmark.

God Jul och Gott Nytt år önskar Magda-
lena med familj från Åsum i Skåne!

6

Magdalena Hermelin med en av sina hästar
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Adolf Hermelin studerar på IHM Business School

En blivande stjärnentreprenör?
Jag skulle vilja börja min presentation 
med att tacka Hermelinska släktfören-
ingen för det generösa bidraget vi stu-
denter erhåller två gånger varje år. Tack! 

Jag heter Adolf  Hermelin, är 23 år 
gammal och studerar till 
Corporate Salesman på 
IHM Business School 
i Stockholm. Det är en 
kvalificerad yrkesutbild-
ning, ni vet den sortens 
utbildningar som det ta-
las mer och mer om i of-
fentliga debatten. Mina 
klasskamrater och jag ut-
bildas i marknadsföring, 
affärsjuridik, försäljning 
och företagsekonomi och 
tanken är att vi efter exa-
minationsuppgiften nästa 
vår ska vara fullfjädrade 
Business to Business-
säljare. 

Utbildning med integre-
rade praktikperioder
Genom praktikperioder 
under utbildningen ska vi 
få erfarenhet av att tilläm-
pa det vi lärt oss i skolan. Av totalt 80 
veckors utbildning är 27 veckor praktik, 
fördelat på tre olika tillfällen. Jag tänkte 
berätta lite om två av dessa praktikpe-
rioder.

Den 9 december 2009 var jag lätt 
stressad över att jag inte funnit någon 
lockande praktik till februari 2010. Jag 
är intresserad av finans och ville ha 
praktik inom det området, men inte 
hittat något. Då slog det mig att jag i 
stället för att använda de konventionel-
la tillvägagångssätten för att hitta prak-
tikplatser, alltså kontakter eller att jaga 
efter företag via telefon och mail, skulle 
jag försöka få företagen att vilja ha mig 
som praktikant. Jag ville visa att jag 
fanns, för rätt folk, och jag visste direkt 
var jag skulle marknadsföra mig: ”Börs-
snack” på Dagens Industris hemsida. 

Jag är en frekvent besökare och skri-
bent på forumet där man kan diskutera 
allt som rör finansvärlden och världs-
ekonomin. För att få en praktik inom 
finans så var det här förstås en utmärkt 

kanal att nå ut till ekonomer, chefer och 
liknande som förhoppningsvis skulle 
ha utrymme att ta emot en driftig prak-
tikant.

Inlägget ligger kvar och det är klart 
man fick lite spydiga kommentarer, 
men jag fick faktiskt svar från seriösa 
aktörer också. Ett av dem var ett fond-
rådgivningsföretag i Borås. De var ett 
tillväxtföretag och vd:n hade precis 
som jag gått en utbildning på IHM och 
var därför intresserad av att träffa mig. 
Efter att ha gjort lite research om fö-
retaget så åkte jag ner till Borås för att 
träffa honom och försäljningschefen. 
Det slutade med att jag spenderade 
min första praktikperiod i Borås som 
vd-assistent. Under två månader gjor-
de jag allt från konkurrentanalyser till 
kartläggningar av marknaden för nya 
produkter, men även en del kallsälj mot 
slutet. 

Egen praktikant
Nu har det blivit dags för praktikpe-
riod två och den tillbringar jag i en lä-
genhet på Gärdet i Stockholm med en 
egen praktikant på andra sidan bordet. 

En lägenhet jag får tacka 
Mauritz med familj hjärt-
ligt för och en praktikant 
jag får tacka IHM för. 

Jag har nämligen precis 
startat eget företag, och 
praktikanten, som kom-
mer från min klass, hjäl-
per mig att förverkliga 
min affärsidé. Vi arbetar 
väldigt flexibelt, inte bara 
avseende arbetstider utan 
även lokalerna vi arbe-
tar i. Jag har till exempel 
satt upp en whiteboard i 
lägenheten för att ”brain-
stormingen” skulle fung-
era problemfritt. Det har 
gjort att vi ofta är hemma 
hos mig och jobbar, men 
det händer även att vi ses 
i skolan för att ha tillgång 
till skrivare och handled-

ning om det skulle behövas, vilket det 
gjort vid ett flertal tillfällen. 

Eget företag
Det var ingen dans på rosor att över-
tyga min handledare om att just den här 
praktikidén skulle vara perfekt för just 
mig att genomföra, det är inte praxis 
på skolan att eleverna startar eget, och 
det var nästan ännu svårare att överty-
ga henne om att jag skulle ha en egen 
praktikant från klassen. Men men, här 
sitter jag nu, inne på den fjärde prak-
tikveckan av nio, och ska precis lansera 
mina produkter på marknaden. Och 
vem vet, förhoppningsvis kommer flera 
av er att komma i kontakt med dem! 

Not från redaktören: mer information om 
Adolfs företag turfs.se finns på sidan 14.

7

Adolf Hermelin
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Singapore: Asien i lightversion
Regina Hermelin med familj har flyttat till andra sidan jorden

I april förra året satt jag fast i Le Trait, 
en liten liten ort i Normandie, Frank-
rike, på grund av vulkanutbrottet på 
Island. Jag var där för att förbereda en 
båt för en offshore-kampanj och den 
isländska vulkanen kunde inte ha haft 
sämre timing.

Vi var precis klara med jobbet när Pa-
ris flygplatser stängde, och jag hade tid 
för ett vecka 20-ultraljud ett par dagar 
senare i Stavanger, för att se hur vår lilla 
bebis mådde i magen. Mitt i allt detta 
ringde Ulf  och berättade att han mot 
vår förmodan hade fått det där jobbet i 
Singapore som han sökt och att de ville 
att han skulle flyga ner mindre än två 
veckor senare.

Det  hela slutade med att jag körde 
tillbaka till Stavanger i en hyrbil tillsam-
mans med två kollegor. Inte min bästa 
road trip genom Europa, men jag hann 
i alla fall hem innan Ulf  flög till Singa-
pore den sista april.

Asien i lightversion
En och en halv månad senare gjorde jag 
honom sällskap och nu, snart fem må-
nader senare, är vi fortfarande här och 
har dessutom fått sällskap av vår lilla 
Bianca, snart två månader gammal.

Att flytta till Singapore var inte så om-
tumlande som vi hade föreställt oss. 
Singapore är lite som en lightversion av 

Asien. Det går att få tag på i stort sett 
allt man saknar hemifrån (kanelbullar 
finns på IKEA!) och hela staden kryl-
lar av Starbucks och andra amerikanska 
kedjor. Dessutom finns alla typer av 
tjänster att köpa. IKEA skickar med 
folk som monterar ihop ens möbler 

och när vi köpte tv fick vi den inte bara 
hemlevererad, de ställde dessutom in 
alla kanaler åt oss.

Vi lever ett ganska bekvämt liv här 
och saknar inte det trista höstvädret i 
Stavanger, även om man ibland blir 
trött på värmen här också. Det är inte 
många dagar det har varit under 30 gra-
der sen vi flyttade hit. Som tur var har 
vi poolen att svalka oss i när det blir för 
varmt. 

Ett effektivt land
På många sätt är Singapore ett otroligt 
effektivt land. Det beror nog till mycket 
på den likaledes otroliga övervakningen 
av dess invånare. Ibland blir man rik-
tigt förvånad. Som när ett paket kom-
mer med posten som är för stort för 
postboxen. Då får jag ett telefonsamtal 
från brevbäraren, på min privata kon-
tantkortsmobil. Hur han fick tag i det 
numret har jag ingen aning om. Och 
varje fredag får jag ett textmeddelande 
som gratulerar oss till att Bianca blivit 
ytterligare en vecka äldre.

Kontakt med myndigheter brukar 
fungera otroligt effektivt, men ibland, 
om man kommer med ett ovanligt 
ärende, kan det ta tvärstopp. Det gjorde 
det nästan när vi skulle fixa Biancas fö-
delsebevis. Hon skulle nämligen bli en 
Hermelin, men vi fick direkt höra att 

det var olagligt i Singapore att ge ett 
barn mammans efternamn. Efter några 
vändor fram och tillbaka och efter att 
vi intygat att den svenska ambassaden 
visst skulle godkänna detta så gick de 
till slut med på det, men vi fick fylla i 
särskilda formulär både för att vi var 
ogifta och för att hon fick mitt namn, 
som vi sen också fick läsa upp högt för 
chefen på myndigheten. Jag tror det 
skvallrades mycket i kafferummet på 
Immigration Checkpoint Autority om 
oss den eftermiddagen. 

Bra mat men tveksam service
Singapore är ett land fullt av restaurang-
er och matfantaster. Singaporianerna 
tar maten på stort allvar och menar ofta 
att det är den största turistattraktionen 
i Singapore. Restauranger, dessertbarer, 
cafeer och hawker-stånd finns överallt 
och i alla prisklasser och maten är ofta 
riktigt bra. Detta i kombination med 
det minimala köket i vår lägenhet har 
gjort att vi lagat middag en enda gång 
sen vi kom hit.

8

Singapores skyline Regina och lilla Bianca
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Servicen på restaurangerna kan dä-
remot variera. Väldigt sällan får man 
maten samtidigt, och ber man om att 
få det möts man ofta med oförstånd.  
All mat är heller inte bra. Sjukhusma-
ten vi fick vid Biancas födelse var helt 
förskräcklig. Eftersom det slutade med 

kejsarsnitt fick jag bara äta flytande 
föda första dagen, och det som stod på 
menyn då var gröt. Vilket lät helt OK 
tills jag fick höra att det fanns i sma-
kerna kött, fisk eller kyckling. Jag valde 
kyckling och kan tala om att det sma-
kade ungefär som det låter. 

Skrockfulla
Singaporianerna är skrockfulla, vilket 
kan vara ganska underhållande. Under 
augusti kan man till exempel inte skicka 

ut bröllopsinbjudningar, för det är den 
så kallade ”spökmånaden” och skulle 
betyda otur. Och som gravid har jag fått 
höra att jag absolut inte får äta skaldjur 
med klor, för då kan bebisen födas med 
sammanväxta fingrar. Nu gick jag på 
inte mindre än två kräftskivor och som 

tur var föddes Bianca med helt normala 
fingrar trots mitt syndande. Dessutom 
var jag tvungen att akta mig för att 
snubbla, för snubblar man som gravid 

får tydligen bebisen gomspalt. Jag har 
dock testat även den teorin, och Bianca 
föddes utan gomspalt. 

Som gravid fick jag också otroligt 
många råd och kommentarer från lo-
kalbefolkningen, utan att be om det. 
På Starbucks fick jag alltid frågan om 
jag inte föredrog mitt kaffe koffeinfritt 
och när jag handlade mat en gång gick 
kassörskan helt oprovocerat in med en 
ganska detaljerad beskrivning av hur 
det känns att föda barn. Då var jag i 
vecka 39 och det var verkligen det sista 
jag ville höra. Som gravid blev jag också 
alltid serverad varmt vatten på restau-
ranger, då de menar att kallt vatten är 
skadligt när man är gravid.

Nu när lilla Bianca har kommit fort-
sätter råden att komma från alla håll 
och ibland kan de bli ganska irriterande. 

Som när Bianca skriker i taxibilar (hon 
verkligen hatar att åka taxi) och taxi-
chaufförerna alltid ska tala om för mig 
att hon är hungrig. Fast jag råkar veta 
att hon åt för fem minuter sedan. Och 
när jag har låtit henne ligga i bara blöjor 
när vi går ut med vagnen i 30 graders 
värme har jag fått frågor om hon inte 
fryser…

Livet i Singapore är väldigt bekvämt. 
Vi trivs otroligt bra och njuter av att 
slippa regn och rusk och matlagning. 
Planen är att vi stannar här fram till slu-
tet på nästa sommar, så har ni vägarna 
förbi Singapore får ni gärna höra av er!

9

Kycklinggröt

Singapores symbol: Merlion

Kräftkiva
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En positiv jävel
Fredrik Hermelin från huvudmannagrenen intervjuas av Johan Hermelin

10

Fredrik är född 1972, nyligen gift med 
Sini och har sedan augusti i år sonen 
Oskar. Familjen bor i Saltsjö-Boo strax 
utanför Stockholm. Fredrik är operativ 
chef  på American Express Business 
Travel med 130 medarbetare. Hans ar-
bete består mest av att 
hålla koll på produk-
tion, personal och eko-
nomi. 

Fredrik har sedan ti-
digare ett eget företag 
som sysslar med även-
tyrsresor, expeditioner, 
safari och klättringar. 
I nummer 20 av Nät-
verket beskrevs en ex-
pedition till Nepal och 
i nummer 22 kunde vi 
läsa om bröllopet mel-
lan Fredrik och Sini. 

Fredriks pappa Nils-
Magnus lämnade över 
hela ansvaret för gre-
nens överlevnad till 
ende sonen. Eftersom 
Fredrik var nästan 40 år 
innan han började pro-
ducera barn var det inte 
bara Nils-Magnus som 
började fundera om 
huvudmannagrenen 
skulle dö ut. Men nu 
har produktionen satt 
igång och Oskar är bara 
början, säger Fredrik. 

Vilken släkting skulle 
du vilja ta med dig till 
en öde ö?
Det får bli far. Vi har 
mycket att prata om. Vi 
åker ganska ofta iväg 
och har väldigt trevligt. 

Vad skulle du vilja 
säga till Olof  Hermelin?
Jag är jätteintresserad av den epoken. 
Olof  får berätta om det vardagliga li-
vet, om sociala frågor och om samhälls-
strukturen. Det skulle bli en fantastisk 
kväll. Vi Hermeliner är ju privilegierade 

som har så mycket dokumenterat. De 
senaste åren har jag borrat mig djupare 
in i släktens historia. 

Om du skulle göra en film om ditt 
liv, vem skulle spela rollen som dig?
Svår fråga! Jag skulle nog vilja framhä-

va den äventyrliga delen av mig. Kan-
ske Harrison Ford, eller snarare Ewan 
McGregor från Star Wars-filmerna. 

Du får 100 miljoner kronor i handen 
och måste placera dem direkt. Vad 
gör du?

Jag skulle bygga en barnby med skola 
i Nepal för människor som har det så 
mycket svårare än vi. Hjälpa dem att ta 
hand om den sociala situationen och 
infrastrukturen. Pengarna räcker till 
för att bygga en liknande by i Tanza-

nia också. Jag känner så 
många människor där 
och vill så gärna hjälpa 
dem.

Du ska skriva en kon-
taktannons. Hur be-
skriver du dig själv 
med fem ord?
Jag är ambitiös, ärlig, 
romantisk, glad och har 
en positiv inställning, 
svarar Fredrik utan 
större tvekan. 

Om du skulle tvingas 
välja ett nytt yrke, vil-
ket skulle det vara?
Pilot. Jag har alltid ång-
rat att jag inte tog chan-
sen. Jag känner många 
stridspiloter och kom-
mersiella piloter. Det 
finns en kultur kring 
piloter som jag gillar. 
Man får se världen och 
det verkar glamoröst. 

Vilken är din största 
flopp i livet hittills?
Det var när jag startade 
ett företag i Holland. 
Det kollapsade på re-
kordtid. 

Vad ville du bli när du 
var liten?
Nu får du hålla i dig. Jag 
ville bli passkontrollant. 
När vi bilade med pap-
pa och mamma ner till 

södra Europa passerade vi tullen i Ro-
senheim och jag såg hur de kollade våra 
pass. Det var det roligaste jag visste. 

Vilken är din största extravagans?
Det är att vilja stå i rampljuset. Stå på 
scenen och inspirera människor med en 

Fredrik vid Kilimanjaro
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ordentlig projektor och en bra ljudan-
läggning. 

I vilka situationer ljuger du?
Det gör jag inte. Jag vill behandla andra 
människor som jag vill bli behandlad 
själv och då går det inte att ljuga. 

Vad hos dig själv tycker du minst 
om?
Jag agerar impulsivt oftare än ibland. 
Jag gör saker som jag inte borde ha 
gjort. Min fru är lugn och eftertänk-
sam. Vi är som yin och yang. Tack vare 
henne har jag fått balans i mitt liv. I af-
färslivet har jag tvingats att agera mer 
strategiskt. Men i privatlivet är jag allde-
les för impulsiv. 

…och vad är du stoltast över?
Att jag gör det som mitt hjärta säger. 
Det leder till fantastiska situationer där 
jag får träffa underbara människor. Då 
kommer min omtänksamhet till nytta, 
att vilja andra väl. 

När var du riktigt lycklig senast?
Nästan varje dag, det räcker att jag vak-
nar för att känna lycka. Mitt liv är un-
derbart nu. En fantastisk vändning var 
när jag flyttade till Stockholm, gifte mig 
och fick en son. Jag har haft flera lyck-
ade expeditioner och haft framgång i 
min karriär. Jag trodde aldrig att Stock-
holm kunde skapa så mycket lycka! Allt 
föll på plats här.

Vilken historisk släkting skulle du 
helst vilja träffa?
Det får bli Eric, globetrottern som reste 
runt i Persien. Det var exklusivt. Han 
har mycket att berätta för mig. 

Vilken tv-serie missar du aldrig ett 
avsnitt av?
Jag ser väldigt lite på tv nu för tiden, det 
finns ingen serie som jag följer. 

Ditt hem står i ljusan låga. Vad läm-
nar du helst kvar?
Vi har nyligen flyttat in i vårt hus så vi 
har redan rensat mycket. Jo, alla gamla 
resetidningar, typ Vagabond, kan jag 
gärna lämna hemma. Numera finns ju 
allt på nätet. Tidningarna kan vara bra 

att ha i väntrummet till läkaren, annars 
behövs de inte. Jo, gamla soffan lämnar 
jag också. 

Vilken är din favoritpryl?
Min iPhone klarar jag mig inte utan. 
Missade kanske att köpa en iPad när jag 
var i New York senast. 

Vilket är ditt sämsta köp?
Vår bil, jag köpte en gammal BMW 318 
för 60 000 kronor och tvingades ome-
delbart reparera den för 20 000 kronor. 

När grät du senast?
Glädjetårar får jag då och då. Mest för-
stås den 16 augusti när Oskar föddes. 

Vilken är din främsta levnadsregel?
Det är att ha kul, finna glädje varje dag, 
att inte gräva ned sig i vardagliga be-
kymmer. En dag händer något allvarligt 
som det verkligen finns anledning att 
bekymra sig över. På jobbet säger de att 
jag är en positiv jävel. 

Vilken talang skulle du vilja ha?
Jag skulle vilja kunna sjunga, det öppnar 
dörrar. Och jag skulle vilja kunna spela 
gitarr eller något annat instrument. 

Vad förväntar du dig av släktfören-
ingen?
Mitt engagemang i släktföreningen är 
obefintligt. Men det växer i takt med 
att jag blir äldre. Min far överlät an-
svaret för grenens fortlevnad till mig 
så den frågan ägnar jag mig åt nu. (Jo-
hans kommentar: Det kallar jag ett seriöst 
släktengagemang!). Jag hoppas att släkt-
föreningen blir kvar och fortsätter att 
utveckla hemsidan och Nätverket. Så 
småningom skulle jag vilja bidra och ta 
mitt ansvar. 

Tack för ett trevligt samtal, Fredrik!

Uppmuntran från Lena 
Robertsdotters fond

Lena Robertsdotter testamenterade 
aktier värda ett ansenligt belopp 
till Hermelinska släktföreningen. 
Avkastningen ska användas som 
uppmuntran till gamla, sjuka och 
ensamma inom släkten. Fonden är 
nu registrerad och har tagits i bruk, 
och föreningens styrelse beslutade 
att komma i gång med utdelning-
en genom att låta oss som arbetar 
i styrelsen föreslå uppmuntran till 
någon släkting.

Min faster Ingeborg och hennes 
man Stig är båda över 90 år, har 
dålig syn och är rörelsehindrade på 
olika sätt. De bor kvar i sin lägen-
het i Årsta och får några timmars 
städning ibland. Men hemtjänsten 
har ingen möjlighet att storstäda. 
Om man är gammal och har svårt 
att röra sig vill man ha lika rent om-
kring sig som alla andra. Jag före-
slog därför att de skulle få en or-
dentlig storstädning.

När jag besökte Ingeborg och Stig 
fick jag verkligen uppleva deras oer-
hörda tacksamhet. Och vid inspek-
tion visade sig storstädningen vara 
mycket noggrant och omsorgsfullt 
utförd.

Årsta 17 november 2010
Fredrik I:son

Vet du någon som be-
höver uppmuntran?

Styrelsen tar tacksamt emot förslag 
från släktingar om släktingar som 
skulle behöva lite uppmuntran. 
Skriv ett mejl till johan@hermelin.
com och berätta lite mer om vem 
du vill muntra upp och varför så 
kanske det blir den personen som 
får hjälp från Lena Robertsdotters 
fond.
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Eric Hermelin 150 år
Johan Axelsson Hermelin har besökt ett föredrag om sin gudfar Eric Hermelin på S:t Lars

12

Söndagen den 26 september arrang-
erade Elisabeth Moritz och konstnärs-
gruppen ett möte i konstnärsateljén 
på S:t Lars i Lund i anledning av Eric 
Hermelins födelse för 150 år sedan, 
år 1860. Undertecknad var inbjuden 
att berätta om Erics familjeförhållan-
den och äventyrliga liv med resor ut i 
världen till USA, Indien, Jamaica och 
Australien innan han 1909 skrevs in på 
S:t Lars sjukhus. Det var där Eric un-
der trettiofem år fram till sin död 1944 
översatte Jacob Böhme och Emanuel 
Swedenborg men framför allt den klas-
siska persiska dikten.

Ashk Dahlén som doktorerat i det 
persiska språket var inbjuden att be-
rätta om kulturens och språkets utveck-
ling i kulturområdet i nuvarande Iran 
och närliggande länder. Ashk berättade 
också om diktare Eric översatte, såsom 
Rumi, Attar, Saadi, Sanai och Khayyám, 

vilka levde under de två första seklerna 
på 1000-talet och alla skrev på per-
siska. Ashk läste ur Rumis mästerverk 
Mesnavi, både på persiska och ur Erics 
översättning.

Konstnärsateljén ligger i en av byggna-
derna på S:t Lars gamla sjukhusområde. 
Möteslokalen var fullsatt med intresse-
rade och engagerade åhörare. På väg-
garna i ateljén, i korridoren och trapp-
uppgången var stora foton på Eric och 
texter om hans liv och översättningar 
uppsatta. Under träd i parken där Eric 
promenerade hade nya skyltar satts upp 
med citat ur hans översättningar.

Det kändes mycket högtidligt att till-
sammans med den lärde Ashk Dahlén 
få berätta om min gudfar Eric på ett 
så utmärkt arrangerat möte, just på S:t 
Lars där Eric levde i trettiofem år och 
utförde sina översättningar.

Ashk och Johan utanför Erics ytterdörr på S:t Lars

Tavlorna på nästa sida

1. Ridande officerare i parklandskap
Signerad O. Hermelin och J. Arse-
nius, daterad 1893. Duk 52x78 cm.
Bukowskis auktion november  -09
Utropspris: SEK 20 000—30 000
Klubbat pris: SEK 38 000

2. På väg till kyrkan
Signerad O. Hermelin. Canvas 
28x46 cm.
Lilla Bukowskis augusti -10
Utropspris: SEK 8 000—10 000
Klubbat pris: SEK 8 500/€ 950

3. Olja på pannå
Signerad Folke Hermelin på www.
bukowskismarket.com

4. Insjölandskap
Signerad O. Hermelin, daterad -98. 
Duk klistrad på pannå 21x 42 cm. 
Bukowskis auktion 31 aug -10
Utropspris: SEK 6 000—8 000
Klubbat pris: Ej såld

5. Franskt kustmotiv med fyrtorn
Signerad O. Hermelin och daterad  
-78. Duk 66x50 cm.
Lilla Bukowskis vårauktion juni - 10
Utropspris: SEK 12 000—15 000
Klubbat pris: SEK 9 000/€ 950

6. Höstlandskap
Signerad O. Hermelin, daterad 
1905. Canvas 53 x 73 cm.
Lilla Bukowskis augusti -10
Utropspris: SEK 12 000—15 000
Klubbat pris: SEK 22 000/€ 2 450 

7. Stenbrott
Signerad Olof  Hermelin och date-
rad 1903. Duk 66,5x105,5 cm. 
Lilla Bukowskis mars  -10
Utropspris: SEK 15 000—20 000
Klubbat pris: Ej såld
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Hermelin-tavlor
Mauritz Hermelin fortsätter att dammsuga nätet efter konst

1

3

4

6

7

1033674_#23v2.indd   13 2010-12-07   08.24



Hermelinska Nätverket

I korthet
Händelser i närtid som berör den Hermelinska släkten

Gustav och Christian i DI Weekend
I en flersidig artikel skriver DI weekend 
om bröderna Gustav och Christian som 
är vd i varsitt börsnoterat fastighetsbo-
lag: Klövern och Fabege. Bröderna är 
söner till Bengt och Ulla, Ernsts kvist, 
Olofs blad. Den intressanta och läs-
värda artikeln finns i sin helhet på vår 
hemsida.

Släktföreningen stödjer konstnärsgrupp
Styrelsen har tilldelat Elisabeth Moritz 
4 500 kr som stöd för den utställning 
som hennes konstnärsgrupp genom-
förde med anledning av att det var 150 
år sedan Eric Hermelin föddes. Utställ-
ningen genomfördes i september 2010 
på S:t Lars i Lund. 

637 sidbesök från Kina 
Det är inte bara släktingar som besö-
ker vår hemsida. Statistiken visar att 
det finns intresserade i USA, Tyskland, 
Kina, Frankrike och flera andra länder. 
Från årets början till den 15 november 
besökte drygt 5 000 personer 50 000 si-
dor. Det internationella intresset märks 
också genom att vi får olika förfråg-
ningar från flera av dessa länder. 

Brödralogen Samuel Gustaf Hermelin 
delar ut stipendium
Tidningen NSD skrev i våras om gym-
nasieskolans avslutning i Boden. En 
flicka på musik- och estetiklinjen har 
fått 10 000 kronor från brödralogen 
Samuel Gustaf  Hermelin. Hans anda 
svävar alltså än idag över Norrbotten! 

Wilhelm och Alf
På hemsidan växer det fram allt fler bio-
grafier om våra släktingar. Det börjar bli 
en intressant samling med inte mindre 
än 20 biografier.  De står i genealogisk 
ordning från Olof  till Nils. De senaste 
tillskotten har Nils-Magnus svarat för 
då han skrivit om sin far Alf  (bilden till 
höger) och sin farfar Wilhelm.

SvD skriver om Eric
”Översättaren och tilldiktaren Eric 
Hermelin sökte det mänskliga i all vä-
sentlig litteratur, oberoende av nationa-
litet, religion, genre eller status. Hans 
böcker är originalverk i egen rätt.” Så 
inleder Carl-Johan Malmberg sin un-
derstreckare i SvD den 24 augusti 2010. 
Artikeln finns i sin helhet på hemsidan.

 

Forskningsmaterial till släktarkivet
Författaren Per-Erik Lindahl skrev fyra 
böcker om Eric Hermelin: Ångest-hjulets 
svängningar, Ett ”hospitalshjons” bibliotek, 
Jag kan vissla Beethovens sonater och När 
man varit vagabond. Vid Per-Eriks död 
fick släktföreningen överta hans forsk-
ningsmaterial: många flyttkartonger 
fyllda med handlingar, foton, brev med 
mera som styrelsen granskade. Slutligen 
blev det en flyttkartong som vi överlät 
till släktarkivet i Eskilstuna.  

Hermelin IT-partner köper CAD Software
Hermelin IT-partner, som ägs och drivs 
av Maximilian Hermelin (Nils blad), 
köpte i oktober 2010 företaget CAD 
Software. Syftet är att erbjuda drift av 
både konventionella dataprogram och 
specialistprogram. Med köpet vill Her-
melin IT-partner stärka sin position 
bland företag som arbetar med CAD-
CAM, exempelvis arkitekter, konstruk-
törer och entreprenörer. För mer infor-
mation, se www.hermelin.se.

Konstgräs på balkongen
I linje med släktens medfödda entre-
prenörsanda driver Adolf  Hermelin 
sedan augusti 2010 ett företag som är 
specialiserat på konstgräs till balkonger, 
innergårdar och terrasser. För mer in-
formation, se www.turfs.se. Adolf  till-
hör Nils blad.

Det kom ett mejl...
Hej Johan, kul att få nya numret av 
Nätverket. Din fråga om Hampa kan 
jag tveklöst svara på. Det var min farfar 
Adolf, som vid mönstring till Flottan 
i mitten av 1870-talet av flera mönst-
ringsofficerare utsattes för den succes-
siva namnmässiga degradering som du 
beskriver. Alltså inte av kamrater på 
kadettskolan. Och tillmälena under vä-
gen var åtskilligt tuffare än du relaterar. 
I varje fall stämmer det att han under 
resten av sitt liv ofta kallades Hampa.

Erik (Thorsvigrenen, Adolfs kvist, Carls 
blad)

Kärppä?
Hermelin heter tydligen Kärppä på 
finska. Inte vidare vackert, men fin-
ska kanske inte är värdens vackraste 
språk heller. Så vi Hermeliner kan väl 
inte förvänta oss ett vackrare namn än 
Kärppä…
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Föreningens ekonomi
Fonderna
Utvecklingen i släktföreningens fon-
der har hittills under 2010 inneburit 
en ökning efter avdrag för kostnader 
och skatter med 3 procent, som fram-
går nedan. Justerat för dessa kostnader 
och skatter har värdeökningen varit lite 
drygt 6 procent under året.

Finansmarknaderna har som bekant 
visat överlag en positiv utveckling un-
der året, fast med stora slag och varia-
tioner i kursutveckling mellan branscher 
och enskilda bolag (även inom samma 
bransch). Det gör att urval och timing 

avseende köp och försäljning av enskilda 
aktier respektive fonder har kunnat ge 
mycket stora variationer i utfall under 
året.

Även om den svenska finansmark-
naden varit ljus är likväl beroendet av 
utlandet stort och med de stora stats-
finansiella obalanser som alltjämt finns 
runt om världen – och som lär råda un-
der en längre tid – lär vi får se exempel 
på fortsatta oroligheter och slagigheter 
på finansmarknaden från och till även 
framgent. 

Siffror i tusental kronor (tkr) Okt 2010 2009 2008  2007 2006 

Släktföreningen 5 561 5 347 4 268 6 283 6 703

Victor Hermelins minne 7 622 7 468 6 101 8 784 9 471

Ebba Sophia Ribbings minnesfond 1 762 1 699 1 353 2 006 2 085

Totalt 14 945 14 514 11 722 17 073 18 259

Värdeförändring för perioden 3% 23% -31% -6% 29%

Stipendier och understöd
Elva personer har ansökt om stipen-
dium och tilldelats 8 000 kronor var, 
så totalt har 88 000 kronor utbetalats. 
Följande personer har fått stipendium:

Adolf, son till Gunnar och Lena, stu-
dier vid IHM Business School 

Anna Röhsman, dotter till Marga-
reta och Björn Röhsman, studier vid 
Lunds tekniska universitet

Cornelia, dotter till Gunnar och 
Lena, studier vid Lunds universitet

Daniel Lange, son till Christina och 
Dirk Lange, studier vid Luleå tekniska 
universitet

Erik Palmcrantz, son till Isabella 
och Niklas Palmcrantz, studier vid 
Umeå universitet

Fredrik, son till Carl och Margareta, 
studier vid Uppsala universitet 

Gustav, son till Carl och Margareta, 
studier vid Lunds universitet

Johan, son till Carl och Margareta, 
studier vid Ultuna lantbruksuniversitet

Johan Palmcrantz, son till Isabella 
och Niklas Palmcrantz, studier vid 
Umeå universitet

Johanna Wadstein, dotter till Ebba 
och Magnus Wadstein, studier vid 
Lunds universitet

Sebastian, son till Otto och Eva, stu-
dier vid KTH

Vill du söka stipendium?
Är du mellan 18 och 28 år och bedriver 
akademiska studier kan du få stipendier 
från oss i upp till fem år. Vid nuvarande 
beloppsnivå betyder det ett tillskott till 
studiekassan på upp till 80 000 kr.

Nya och gamla stipendiater är väl-
komna med ansökan till styrelsens ord-
förande senast 1 mars för vårterminen 
och 1 oktober för höstterminen. Till 
ansökan fogas studieintyg från veder-
börande lärosäte. Ansökan bör även 
innehålla uppgift om bank- eller post-
giro dit utbetalning kan ske samt mejl-
adress för vårt svar tillbaka.

Om Hermelinska 
Nätverket

Hermelinska Nätverket ges ut av 
Hermelinska släkt föreningen. Tid-
ningen kommer ut två gånger per 
år och skickas till alla aktiva med-
lemmar i Sverige och utomlands.

Redaktör
Jenny Hermelin
jenny@hermelin.com,
070-380 15 55

Tryck
Centraltryckeriet, Linköping

Släktföreningens styrelse
Johan Hermelin, ordförande
johan@hermelin.com,
070-699 14 10
Fredrik Hermelin, vice ordförande
fredrik@hermelin.st, 
070-471 46 65
Victoria Hermelin, sekreterare
08-655 01 61 
Olof  Hermelin, skattmästare
olof.hermelin@
rekonstruktionskapital.se,
08-30 06 15
Hanna Jessing,  klubbmästare
hanna@jessing.nu,
08-755 05 33
Mauritz Hermelin, ledamot
mauritz@hermelin.com, 
0158-600 62
Jan Hermelin, ledamot
jan@hermelin.com,
08-644 36 38

Kontakt- och kontouppgifter
Adress: Nytorpsvägen 30, 
191 35 Sollentuna
Plusgiro: 151816-6
Bankgiro: 5273-3789
Organisationsnummer: 
802001-4265

Skattmästare Olof Hermelin redogör för fondernas utveckling och utdelade stipendier
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