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Då tänker jag inte på dom tvåbenta, utan de
fyrbentas avbilder. Sällan ser man några bra foton
av hermeliner. Dom är så svåra att få med på bild.
Just när man fångat djuret i sökaren hoppar det
undan, kikar strax därefter fram bakom en stock,
nyfiket tittande på fotografen som letar åt ett annat
håll.

Djuret blir för en amatörfotograf ofta en
oansenlig, suddig, vit prick i ena kanten på fotot.
Något som sällan förmår att entusiasmera ens en
Hermelin.

Under en del resor har jag sett vykort på
hermeliner, av vilka jag tagit hem några. En del
har försvunnit i högar av andra ovärderliga saker
som ska sparas, ett fåtal har jag kvar.

Att teckna eller måla en hermelin tycks vara ännu
svårare. Sällan hör jag någon utropa Vilken vacker
hermelin. Snarare ett tveksamt Finns det sorkar
med så stor svans eller i bästa fall Är det en
vessla?

Alla hermeliner är inte vackra
av Johan, ordförande i släkföreningens styrelse

     Maj   1998Nummer 3

UR INNEHÅLLET
Sid

♦ Alla hermeliner är inte vackra 1
♦ Fondernas utveckling 3
♦ Hermeliner på disc 3
♦ Inventering av släktarkiv 4
♦ Legala notiser mm 6
♦ Annonser 7
♦ Stipendiater 8

Priusquam saliri mori Hellre döden än fläckas

Foto: Thomas D. Mangelsen 1992

Foto: Reinhard

Titta bara på släktvapnet där associationerna mer
går till en ryggskadad råtta än en reptilsnabbt
rovdjur. Säg mig den konstnär som har lyckats
fånga hermelinens själ?

(Forts. på sidan 2)

Detalj ur
vapenskölden.
Avbildad  av
konstnären S Sköld
1948.
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Men jag är övertygad om att det bland
medlemmarna finns många, vackra fotografier
eller teckningar av det svårfångade djuret. Skicka
gärna dessa till mig så kan vi låta hela släkten
beskåda er fotograferingskonst eller
samlarförmåga. Självfallet så får ni tillbaka
bilderna. Göran och Gertrud, ni har väl massor!
Vi kommer att publicera bilderna i släktbladet.
Vill ni ha dom i  elektronisk form så hör av er till
mig.

(Forts. från sidan 1) och Donald i Venezuela. Jag upptäckte till min
glädje att Curt bor på Terrazaz del Golf, Casa 25 i
Torrequebrada, vilket är alldeles vid knuten på en
av de roligaste golfbanorna i Spanien. Tänk om
han fick besök av alla golfande Hermeliner.
Vilken lycka….?

Tillsammans med släktbladet får Du föreningens
adressregister. Där ser du vilken  information vi
har idag. Den något kryptiska bokstavskombina-
tionen är en genealogisk beteckning. Versalt A
avser förste sonen, versalt B andre sonen, gement
a första dottern osv. Ett + betyder ingift, sambo
m.m. och ett / betyder frånskild. Det första A:et i
allas genealogiska beteckning är Olof Nilsson
(Skragge) Hermelin.

Nu ska vi utöka registret med uppgifter om utgifta
kvinnors barn. Är du gift kvinna, född Hermelin
och har barn så saknar vi i många fall uppgifter
om barnen. Men vi behöver din hjälp att korrigera
registret. Rätta de fel som Du hittar och
komplettera med uppgifter om utgifta kvinnors
barn. Fyll i så många uppgifter (födelsedatum, tfn,
e-mail mm) som möjligt.

Till Åsbygrenens kämpar som fortfarande bor
kvar i Sverige sänder jag en särskild önskan att
komplettera alla okända adresser. I viss mån kan
också Österbygrenen ta till sig den uppmaningen.
Till nästa nummer av släktbladet kommer vi att ha
med en rykande aktuell medlemsförteckning.

Skicka snarast ändringar och kompletteringar  till
Erik Hermelin, Herrhagsvägen 16, 122 48
Enskede eller på e-mail erik.hermelin@swipnet.se

Vill ni själva använda registret på data så hör av
er till mig. Det enda som krävs är en hyfsad PC,
Microsoft Access 97 samt att ni skickat in
åtminstone några adressändringar och bilder.

Apropå skygga djur så finns det ett antal
svårfångade Hermeliner. Styrelsen har tagit fram
ett adressregister över medlemmarna. Vi saknar
dock en del adresser, främst i Åsbygrenen som har
bosatt sig över stora delar av hela världen. Säkert
är många av dessa inte svensktalande, men vi vill
gärna skriva ett brev till dom och tala om att

släktföreningen finns och att de flesta Hermeliner
träffas åtminstone vart 5:e år.

Visst vore det trevligt att få adresser till Elena och
Eduardo i Californien, Lou i Malaga eller Beatrice

Svensk militär förbandssymbol

Teckning:  Leif Holmqvist 1991

Svenskt frimärke 1996 av B Lundvall och M Mörck



3

Fonderna är för att hjälpa till
av Erik, skattmästare i styrelsen

Under 1997 utbetalades knappt 120.000 kr i stipendier och understöd till våra studerande ungdomar och andra
behövande. Nu i vår har endast 6 ansökningar inkommit så vi i styrelsen börjar undra om studieintresset i släkten
börjar svalna, eller finns det verkligen inte fler intresserade. Alltnog, så har vi därmed möjlighet att i någon mån
understödja även andra behov. Släktmedlemmar som t.ex drabbats av arbetslöshet eller sjukdom är givetvis också
välkomna att höra av sig. Släktfonderna är till för att hjälpa i mån av möjlighet och behov.

 Har inbetalningskortet förkommit?
Med förra Släktbladet följde ett inbetalningskort på 70:-/person till Pg 151816-6 för medlemsavgift 1998.  De
flesta har snällt och villigt betalat, men det återstår ändå ett 30-tal obetalda avgifter. Till dessa skickar vi med ett
nytt inbetalningskort eftersom vi förstår att det förra har förkommit.

Fondernas utveckling
av Erik och Olof, styrelsens börsvalpar

En fortsatt stark uppgång på börsen sedan senaste årsskifte kombinerat med några osedvanligt lyckade placeringar
gör att våra fonder nu nästan fördubblat sina marknadsvärden sedan senaste släktmötet. Vi vågar väl inte lova en
lika lyckosam  utveckling framöver men det är roligt så länge det varar och vi gör så gott vi kan.....

   31/3 1998  31/12 1997 31/12 1996 31/12 1995
Hermelinska släktföreningen   4.790.000   3.830.000  3.530.000  2.600.000
Victor Hermelins minne    7.170.000   6.240.000  4.950.000  3.820.000
Ebba Sophia Ribbings minnesfond      1.280.000       990.000      980.000      750.000  
Totalt 13.140.000 11.060.000  9.460.000  7.170.000

Efter det senaste Hermelinsmötet på Skokloster
och Thorsvi påtog jag mig uppgiften att försöka
producera en CD-rom om Släkten Hermelin.
Adelskalendern i all ära men det saknas en mängd
information i den - dels kopplingen bakåt i tiden
men också uppgifter om “utgifta”
kvinnor och deras barn, samt alla
“illegala” notiser.

Här följer en liten uppdatering om
projektets fortskridande samt något om
vad den färdiga produkten kan komma att
innehålla. Jag skriver kan komma att
innehålla för det är faktiskt så att det är information
från er Hermeliner som är grunden i detta arbete.
Efter att bl a gått igenom ett trettiotal årgångar av
Adelskalendern och alla Arte et Marte sedan starten
i mitten av förra seklet har jag idag information om
i det närmaste ettusen (1000)  släktingar och tretton
(13) generationer. I tid så sträcker informationen
över drygt fyra århundraden. Dessutom erhöll jag

en mängd intressant och värdefull information från
många av er efter utskicket för drygt ett år sedan.
Fortfarande saknas det dock mycket, speciellt när
det gäller “utgifta” kvinnor, deras män (och hans
föräldrar) samt gemensamma barn. Sambos och

barn med sambos är ju andra grupper
som helt ignoreras av Adelskalendern
- så icke här. Jag sätter högt värde på
den informationen eftersom det gör
CD-skivan så mycket mera komplett
och därmed intressantare.

Information som jag önskar är
födelse- och (döds-) datum och plats, yrke, gärna
info om var man bor och sist men inte minst, lite
personlig info som utbildning, yrkesverksamhet
osv. Eftersom programmet dessutom tillåter att man
lägger in bilder skulle jag uppskatta foton/porträtt
av alla släktingar, detta skulle “levandegöra” denna
släkthistoria och göra den ännu mera intressant inte
minst för de yngre generationerna.

Hermeliner på disc
av Otto, utvald genealogisk dataexpert
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information om var tavlorna finns inte att finnas med
- det skall ju inte vara ett arbetsverktyg för kriminella
element.

Hoppas detta har inspirerat er att skicka in diverse
uppgifter till mig - jag ser fram mot det och hoppas få
se er på mellanårsmötet då en förhoppningsvis
fullmatad CD om släkten kommer att presenteras.

För er Hermeliner med egna företag som tycker att
det här låter trevligt finns möjligheten att sponsra
utvecklandet av denna produkt - intresserade hör av
sig till mig för närmare detaljer under adress.

Otto Hermelin, Mosstorpsvägen 47, 181 56 Lidingö
Tel: 08 765 13 73 (kväll), 08 16 47 34 (dag)
Fax: 08 674 78 57, E-mail: otto.hermelin@geo.su.se

Tanken är att vid mellanårsmötet i mars 1999
presentera en första version av denna CD-rom. Så ta
nu tillfället i akt och skicka in så mycket  information
du kan (bättre för mycket än för lite), då blir “din”
del av CD:n mer komplett och “up to date” redan i
första versionen.

Avsikten är att det förutom den rent genealogiska
delen av CD:n skall finnas information om släkten,
om släktvapnet, om släktmöten, om gods och gårdar
som varit och vandrat i släkten, om publikationer
författade av Hermeliner och om tavlor målade av
Hermeliner. Kanske också artiklar om intressanta
män och kvinnor inom släkten. För att detta skall
vara möjligt krävs också din medverkan - skicka
därför in anekdoter om Hermeliner, fotografier på
gods och gårdar, och ni som publicerat något skicka
gärna publikationslistor eller ännu bättre ett
exemplar. Har ni en Hermelinstavla hemma (inte
bara av Olof utan också av Trygve eller andra) så
skicka gärna in ett fotografi. Naturligtvis kommer

Ett “klick” på Barn ger en lista om 11 barn
fördelade på 2 äktenskap. Ett “klick” på något av
barnen ger en presentation av detta osv. Förutom
möjligheten att “klicka” sig genom släktens historia
kan man också få an- och stamlistor eller tavlor. Det
är också enkelt att få önskad information utskriven
på sin skrivare. Det hela är mycket användarvänligt
och kommer säkert att erbjuda många timmars
intressant förströelse

Så här presenteras personerna och informationen
om dem i programmet. Här är det Olof Nilsson
(Skragge) Hermelin som presenteras med födelse
och dödsdatum och plats, yrke och annan
information. Sedan är det bara att “klicka” sig fram
mellan förfäder, hustrur/män, barn, barnbarn,
barnbarns barn, syskon, kusiner och sysslingar. Du
kan naturligtvis också söka på alla olika parametrar
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universitetsbibliotek där det finns material om Eric
Hermelin och till Göteborgs universitetsbibliotek,
Kvinnohistoriska arkivet, där det finns material
rörande Honorine Hermelin och Carin Hermelin.
Bara för att nämna några exempel!

Det finns också ett
äldre kortregister
upprättat av Otto Walde
som kompletterar den
datoriserade katalogen.
Här kan man finna

många intressanta upplysningar om olika gårdsarkiv,
t.ex. Gripenbergs. Eftersom detta kortregister
upprättades på 20-, 30- och 40-talet är det emellertid
ej säkert att det stämmer i dagens läge och många
frågor inställer sig. Enligt Otto Walde skulle det t.ex.
ha funnits ett gårdsarkiv på Noor. Huvuddelen av det
material som fanns där, har förts till Riksarkivet men

enligt Walde skulle det finnas mer material
och var har i så fall detta tagit vägen?
Martin Bjersby är precis som
släktföreningens styrelse mycket intresserad
av att få in kompletterande uppgifter om
vad som finns i olika arkiv och överhuvud
var det finns material med information om
Hermeliner. Vi ber därför alla släktingar
som har sådan information att ta kontakt
med Martin Bjersby eller mig.

Uppgifter som registreras av Riksarkivet är var
arkivet finns, vilken typ av arkiv det rör sig om
(personarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv,
hembygdsföreningar etc.), en kontaktperson, vilken
typ av material (brev, manus, räkenskaper, tidnings-
och tidskriftsartiklar, fotografier etc.),
tidsomfattningen, dvs. under vilken period materialet
har tillkommit samt den fysiska omfattningen i
hyllmeter. För Riksarkivets del gäller det att få fram
en så fullständig förteckning som möjligt över var
man kan finna material om Hermeliner för forskare.

Det handlar alltså inte om att flytta något material,
endast att inventera. Samma sak gäller i nuvarande
läge för Släktföreningens styrelse där vi är angelägna
om att kartlägga var allt material om Hermeliner
finns. Inte att flytta något så tillvida inte den
nuvarande ägaren själv önskar det. Om man har
material som man önskar skall bli arkiverat under
betryggande förhållanden, är det bästa att ta kontakt
med Eva Königsson som är beredd att ta emot
material till släkföreningens arkiv. Säkert finns det
hemma hos många av släktföreningens medlemmar

(Forts. på sidan 6)

I november 1997 besökte styrelsen Eskilstuna
stadsarkiv där släktföreningens arkiv och samlingar
förvaras och vårdas av kommunarkivarie Eva
Königsson. Vi blev mycket vänligt bemötta och fick
ta del av handlingarna. De innehåller bland annat
Samuel Gustaf
Hermelins kartor
1 7 9 6 - 1 8 1 2 ,
konstnären Olof
Hermelins samling
med många
intressanta brev och Elias Hermelins samling med
anknytning till Eskilstuna. Vi fann också ett stort
klipparkiv och många spännande fotoalbum.

Vi insåg att släktarkivet är en viktig resurs som
borde utnyttjas mer. Alla medlemmar i
släktföreningen är hjärtligt välkomna att besöka
arkivet och gärna komplettera det med nytt
material. Vid ett besök bör man i förväg ta
kontakt med kommunarkivarie Eva
Königsson, tel. 016-10 25 96. Arkivet är
öppet vardagar 10-12, 13.30-15.30 men det
går även bra att efter överenskommelse
besöka det under helger. Besöksadress är
Careliigatan 8, 2 tr. (Postadress är
Stadsarkivet, 631 86 Eskilstuna.)

Eva Königsson informerade oss om att stadsarkivets
register kommer att datoriseras. Vid senaste
styrelsemötet i april -98 avsatte styrelsen 120 000 kr
för att även släktarkivets innehåll ska registreras på
data och därmed bli öppnare både vad avser innehåll
och tillgänglighet.

Vid vårt möte med Eva Königsson diskuterade vi
också hur man på bästa sätt kunde inventera vilka
andra arkiv som också har information om släktens
medlemmar (t.ex. personarkiv, gårdsarkiv,
hembygdsföreningar, företagsarkiv). Sådana
uppgifter är av intresse inte bara för Eskilstuna
stadsarkiv, där de bör föras in i släktarkivets
datoriserade register, utan har även ett
riksomfattande intresse. Riksarkivet håller nämligen
på att bygga upp ett nationalregister över enskilda
arkiv. Kontaktperson här är Martin Bjersby, tel. 08-
737 63 50.

Jag besökte Martin Bjersby på Riksarkivet och fick
mig förevisat hur man på ett smidigt sätt kan söka i
detta datoriserade register. Söker man på ordet
Hermelin får man t.ex. hänvisning till Lunds

Inventering av släktarkivet
av Carola,

styrelsemedlem med särskilt intresse för arkiv, bibliotek och släktvård
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Legala notiser
av Jan, sekreterare i styrelsen

Under året har vi hittills haft anledning att
uppmärksamma följande jämna födelsedagar:

Christina 50 år 4 jan  
Claes 50 år 13 feb
Margaretha 50 år 25 feb
Elena 50 år 10 mars
Yngve 50 år 13 apr
Ingeborg N 80 år 27 apr
Ingrid 70 år 4 juni

Under året har säkert några anledning att hylla
kommande jubilarer.

Ulrika i Vejbystrand 60 år 10 juni
Anita på Lilla Essingen 50 år 27 juni
Gunnar i Södertälje 50 år 27 aug
Elise Arve 75 år 18 sep
Sten på Vallsnäs 80 år 30 dec

värdefullt material, tidningsartiklar, fotografier, brev
etc. Det bästa är ju att den som känner till
bakgrunden till ett visst material och kan redogöra
för omständigheterna då det tillkom och identifiera
t.ex. de personer som förekommer på fotografier,
själv tar kontakt med släktföreningens arkiv så att det
blir identifierat och registrerat på det bästa sätt.

Här har alla i släkten en gemensam uppgift att se till

(Forts. från sidan 5)

Ungdomar, förenen Eder
av Cecilia, styrelsens klubbmästare

Inom styrelsen vill vi gärna få igång ett kontaktnät mellan de yngre släktingarna. Därför har vi för avsikt att ha
träffar endast för dem. Vi har tänkt att starta i höst.

Åldersgrupp vi tänkt på är mellan 18 - 28 år. Vi behöver få hjälp med namn, födelseår och adresser till framförallt
”utgifta” kvinnors barn då vi inte har deras uppgifter i vårt adressregister. Skicka dessa till Erik så snart som
möjligt, helst före den 1 augusti.

Vi har preliminärt bokat lördagen den 19 september för en första träff. Vi har planerat ett omväxlande program
från eftermiddagen och framåt. Kvällen avslutas med en måltid. Du som är mellan 18 - 28 och vill vara med på
våra träffar eller vill vara med i planeringsgruppen hör gärna av dig till mig. En första planeringsträff har ägt rum
med Cecilia, Carl från Fallsberg, Camilla och Maximilian från Sollentuna.

att intressant material kommer till arkivet. Vi vädjar
därför till alla medlemmar i föreningen att fundera
på vad som skulle kunna vara lämpligt att eventuellt
deponera i arkivet och sedan ta kontakt med
antingen Eva Königsson eller mig. Vi hoppas också
att kunna återkomma till arkivet längre fram och mer
i detalj presentera spännande material därifrån och
även från andra arkiv såsom exempelvis
Riksarkivet.

Vi gratulerar

Joachim och Mia Söderberg som fick Eric den 27
januari 1998, Otto och Pia Gelhaar som fick Simon 17
februari 1998 samt Johan E G A och Anette Karninger
som vigdes den 12 mars 1998.

 Styrelsen söker på alla tänkbara vägar information
om vad som händer i släkten, vigslar, födslar och
dödsfall. Tyvärr så noterar vi inte allt som händer.
Hjälp oss att få information genom att kontakta någon
i styrelsen.

Carl Hugo Adolf  Adolfsson, 24 januari 1998
Ingrid Viola, 19 mars 1998

Anna Yngvesdotter, 6 april 1998
Samuel David Sven Eric Nicodemus 29 maj 1998
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Köpes

Efter tre års renovering av Gripenbergs
corps-de-logi är det nu dax för möblering.
Då mina nuvarande möbler, IKEA
bokhyllan Ivar och soffgruppen Signe inte
riktigt passar in i miljön undrar jag (med
risk för att någon blir stött) om det finns
någon som har några gamla Gripenbergs
eller Hermelins möbler att avyttra.

Allt är av intresse, för att återställa
Gripenberg till vad det en gång var.

Med vänlig hälsning

Fredrik.S.Hermelin

Skriv eller ring tidiga mornar eller sena
kvällar till Gripenbergs Gård,  573 92
TRANÅS, 0140-620 10

Affären är öppen

Det finns fortfarande möjlighet att köpa
det dubbelvikta släktvapenbladet. Sätt in
70 kr på föreningens postgirokonto nr 15
18 16 - 6 så skickar vi 10 st blad. Glöm
inte att skriva vart bladen skall skickas.

Föreningen har även slipsar och scarfs
kvar. Kontakta Mauritz så skickar han det
Ni önskar utan någon som helst kostnad
för Er.

Hermeliner på nätet

I förra numret av släktbladet skrev Andrea
en intressant artikel om Samuel Gustaf
Hermelin. Numera kan man både läsa om
honom och beskåda en av hans kartor på
internet under följande adresser:

http://www.1kth.se/193/193g_ekk/public/
skola/kap6.htm
http://www.lulea.se/näringsliv/progress/
3.97/aktu49.htm
h t tp : / /w ww .vn . f i / um / f i n f o / en g l i s h /
map19.html

På lilla Bukowskis auktion 30-31 mars
såldes en oljemålning av Olof. Det är ett
motiv från Våmbs kyrka vid Billingen, Dals
ryds pastorat. Duken är 44 x 70 och har en
skada. Utropspris var 12 000 kr och den
klubbades för 9 600 kr. Ni kan se tavlan
under adress

h t t p : / / w w w . b u k o w s k i s . s e / c g i - b i n /
lb_get.cgi?S103@0431@KON

Vapenstämpel på brevpapper

Släktstyrelsen har deponerat en vapenstans
hos Ljunggrens pappershandel i Gamla stan
i Stockholm. De kan trycka en diskret relief
av släktvapnet på brevpapper,
korrespondenskort, kuvert m.m. Ljunggrens
har ett ganska exklusivt urval av papper och
är väl värda ett besök.

Ljunggrens pappershandel
Köpmangatan 3
Box 2132
103 14 Stockholm
tel 08-676 03 83 fax 08-10 33 77
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Johan Nytorpsvägen 30 191 35 SOLLENTUNA 08-35 01 56 e-mail johan@hermelin.com
Erik Herrhagsvägen 16 122 48 ENSKEDE 08-648 08 19 e-mail erik.hermelin.@swipnet.se
Jan Blecktornsstigen 6 116 66 STOCKHOLM 08-644 36  38 e-mail jan.hermelin@swipnet.se
Mauritz Skiljevägen 18   163 54 SPÅNGA 08-761 11 07 e-mail mauritz.hermelin@mbox200.swipnet.se
Cecilia Ribegatan 120 164 45 KISTA 08-750 51 21 e-mail hermelin.nilsson@swipnet.se
Carola Själagårdsgatan 2D 111 31 STOCKHOLM 08-20 41 14 (b) 08-24 00 13 (a)
Olof Åsögatan 116 116 24 STOCKHOLM 08-640 79 22 e-mail olof@im-utvecklarna.se

En härlig sommar
Önskas Er alla av styrelsen

 Vår och höstterminen 1997

Oscar, son till Niklas och Ebba i Danderyd,
Cecilia, dotter till Ulla och Christoffer i Örebro
David son till Ulla och Christoffer i Örebro
Måns, son till Claes och Anita i Stockholm
Ulf, son till Olof och Birgit i Oskarshamn resp Tranås
Fredrik, son till Ivar och Annabrita i Göteborg
Olof, son till Gertrud och Ulf i  Skänninge

Stipendier
Självhjälp är ett av föreningens ändamål. I enlighet med detta delade vi under 1997 ut sammanlagt
93 000 kr i stipendier och 24 000 kr i understöd. Under 1998 har vi delat ut 33 000 kr i stipendier. De
som studerar på heltid har erhållit 6 000 kr per termin. Ansökan om stipendier för höstterminen 1998 vill
vi ha före den 1 oktober. Följande medlemmar har fått stipendier.

Midvinterblot
av Cecilia

Styrelsen förhandsinformerar om mellanårsmötet. Traditionsenligt är det middag med dans på
Sjöofficersmässen, Skeppsholmen. Vi har bokat lördagen den 13:e mars 1999.

Vi hoppas att ni redan nu bokar in den kvällen i  almanackan, gammal som ung, för att vi ska bli lika
många och ha lika roligt som senast. Som ni säkert förstår kommer vi att återkomma med närmare
detaljer.

Anna, Ett varmt tack från hela släkten
Anna, dotter till Yngve och Anna (f Cederbaum) avled nyligen i en ålder av 88 år. När de närmaste
släktingarna öppnade testamentet fann de att Anna hade donerat inte mindre än 30 000 kr till
Hermelinska släktföreningen. I testamentet fanns inga statuter kring ändamål eller fondering. Styrelsen
tar tacksamt emot donationen och ska på bästa sätt använda dom i enlighet med föreningens ändamål,
nämligen att Stärka släktbanden, Vårda släktminnena och Hjälpa släktmedlemmar 

Carl, son till Gertrud och Ulf i  Skänninge
Ebba, dotter till Margareta och Dag i Söderköping
Marcus, son till Margaretha och Göran i Norrköping
Rickard, son till Margaretha och Göran i Norrköping

Vårterminen 1998

Oskar, Olof, Carl, Ebba, Marcus, Rickard,


