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Bland grenar, kvistar och blad
Händelser i den Hermelinska släkten
Avlidna
Birgitta (Gripenbergsgrenen) avled den
27 december 2015. Se separat notis.
Gifta
Den 14 maj gifte sig Jan med sin Inger
Tjädervall, genom en liten kupp i samband med firandet av Ingers och hennes systers födelsedag. Se bild nedan.
Födelsedagar andra halvåret 2016
20 juni: Guy Welin-Berger, Saltsjö-Boo,
60 år (Gripenberg)
28 juni: Lennart, Oskarshamn, 80 år
(Thorsvi, Thorsten)
4 augusti: Klas Wolf, Nacka, 80 år (Gripenberg)
8 augusti: Johan, Lidingö, 80 år (Gripenberg)
14 augusti: Nicolay, Tyskland, 50 år
(Åsby)
12 september: Mauritz, Mölnbo, 60 år
(Thorsvi, Robert, Jan)
31 oktober: Charlotte Welin-Berger, 60
år (Gripenberg)

Födelsedag för mor och son den 5 maj
Den 5 maj är en stor dag på Tornspiregatan 15 i Tygelsjö. Mamma Malin fick
sin förstfödde son på sin födelsedag för
10 år sedan.
Allteftersom barnen växer blir också
födelsedagspresenterna större. I år fick
Oliver bland annat en Segway mini eller
en ”Segboard”. Det tog inte länge innan de smått våghalsiga turerna blev stabilare och säkrare. Men ni som har sett
America’s Funniest Home Videos och
flickan som åkte Segboard vid poolen
och sedan desperat dök ner efter den
försvunna Segboarden kan försäkra
er om att åkning i poolområdet kring
Tornspiregatan är strängeligen förbjuden. Vi har den äran att gratulera båda
med en bild i Nätverket!
/Farfar och svärfar Fredrik I:son

Inger och Jan
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Birgitta avled den 27 december 2015 på Gripenberg i närvaro av sina närmaste. Birgitta
född Jonas blev 83 år, var gift med framlidne Christer och tillsammans fick de barnen
Charlotte Welin-Berger och Fredrik. Bilden ovan togs på släktmötet på Hennickehammars Herrgård den 18 juni 2006 och visar Birgitta tillsammans med dottern Charlotte
och barnbarnet Ebba Welin-Berger.

Nu är den på plats
Johan guidar er till släktföreningens nya hemsida som finns på www.hermelin.net
senteras med en kort text. Varje person
har fått ett epitet för att kunna lättare
kunna skilja mellan personer med samma förnamn.
Titta gärna på Österby/Olof konstnären. Där finns inte bara en
beskrivning utan också flera
länkar och inte mindre än 217
tavlor. Om du läser Erics biografi hittar du också många
länkar och till och med en
film.

Nu är den på plats. Den nya hemsidan
alltså. Mer lättnavigerad, med fler bilder, ett helt nytt släktträd och en hel
del andra möjligheter. Framför allt har
hemsidan börjat bli vårt digitala arkiv.
Vårt analoga arkiv i Eskilstuna
är unikt i sig, men fylls inte på
i någon större utsträckning.
Samtidigt publiceras mängder av bilder och texter om
släktingar på nätet som vi inte
har tagit hand om. Nu har
det blivit tekniskt möjligt och
faktiskt i hyfsad omfattning
redan på plats.
Till artiklarna hör oftast en
bild, som i de flesta fall kan
förstoras genom att man
klickar på den. Till en del artiklar finns flera bilder som
då visas som ett bildspel. Du
kan stoppa ett bildspel genom
att hålla muspekaren över en
bild. Till andra artiklar finns
mängder av bilder som då
visas i slutet på artikeln. Bilderna har också försetts med
bildtexter (när man håller
markören över dem) som används vid sökmotoroptimering. Det betyder att Google
hittar bilderna lättare.
Kom gärna med synpunkter
på hemsidan! Allt från felstavningar via textförbättringar och nya
foton till förslag på helt nya sidor är
välkomna.

Släkten Hermelin
Släktöversikten är ett nytt försök att
åskådliggöra stam, grenar, kvistar och
blad. Efter bladen finns i dag ytterligare tre generationer som ännu inte

är inritade. Skärmen har ju begränsad
plats och texten ska vara läsbar. Jag ska
försöka hitta någon bra lösning. Kom
gärna med tips!

Släktföreningen
Här finns alla styrelseprotokoll från 2001 fram till i dag.
Vi har också förtecknat alla
föremål som har testamenterats till släktföreningen och
förvaras hos släktingar. Alla
utgåvor av Nätverket finns digitalt på hemsidan liksom manusanvisningar för de som vill skriva en
artikel. Vill du söka stipendium, understöd eller uppmuntran finns riktlinjerna
på hemsidan.

Start
Högst upp finns huvudmenyn. En liten
blå rektangel markerar den sida ni är
på. Cirklarna i botten på hemsidan är
några sidor som vi vill lyfta fram särskilt. Man kan nå dem via huvudmenyn
också. Den blå rutan med texten Efterlysning är just precis det. Något som
styrelsen vill lyfta fram just nu. Vi kan
ändra texten men det är i alla fall något
som vi vill belysa. Det enda sättet att
läsa innehållet är att klicka på den blå
rutan. Prova att göra det nu! Kanske du
har det vi söker?

Gårdar och företag
Här finns de mest omtalade gårdarna
som är eller har varit i släktens ägo. Vi
presenterar också företag där någon
släkting är grundare eller huvudägare.

Nyheter
Här listas nyheter med den senaste
högst upp. Notera att du måste klicka
på den blå texten för att läsa hela nyheten.

Biografier
Det här min egen favorit. Här finns
inte mindre än 23 släktingars biografier. Man behöver varken vara död eller
känd för att vi ska lägga upp en biografi. Lite bra bilder och en bra story
räcker gott. Biografierna är uppdelade
i de olika grenarna och varje gren pre-

Kontakt
Här ser du vilka som sitter i styrelsen
och vilka kontaktuppgifter var och en
har. Här finns också ett formulär för
att skicka ett meddelande som går till
Johan. Eller klicka helt enkelt på mejlsymbolen längst upp till höger och
skriv vad du har på hjärtat!

Släktmöten
Här finns alla släktmöten från
år 1910 till det kommande
mötet på Hooks Herrgård.
Till de flesta möten finns dokumentation och bilder, men
till vissa saknar vi det. Det är
kul med bilder, titta på Kalmar 1936 och förstora den.
Kontakta mig gärna om du
har några bilder!
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Uppladdning inför släktmötet
Blandad information om den stora sammankomsten den 17–19 juni på Hooks Herrgård
Varmt välkomna till släktmötet!
Kära släktingar,
Vi hälsar er alla varmt välkomna till
22:a upplagan av det hermelinska släktmötet, denna gång på Hooks Herrgård i Småland. Gården har anor från
1300-talet och ligger i en enastående
vacker natur ett par mil söder om Jönköping.
För de som kan och vill så börjar helgen redan på fredagen, med olika aktiviteter under dagen och/eller en god
middag på kvällen. På lördagen hinner
vi med både frukost, lunch och aktiviteter innan själva släktmötet tar vid,
och kvällen är fortfarande ung när
festligheterna börjar. Sedan avslutar vi
storstilat på söndagen med intressanta
seminarier av och med några släktingar.
Missa inte detta tillfälle att träffa nya
och gamla släktingar samtidigt som du
njuter av god mat och en härlig miljö!
OBS: har du ännu inte anmält dig
till släktmötet är det fortfarande inte
för sent! Om du vill komma, kontakta
Fredrik på 0708-56 18 38 så ordnar vi
det.
Återigen, välkomna till Hooks Herrgård och årets kanske roligaste helg!
/Fredrik
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Ta med ett kuvert och ge det till Johan
Om bara några veckor är det dags för
2016 års släktmöte. Vi blir drygt 110
släktingar som samlas under 2-3 dagar,
några reser ända från Barcelona och
Venezuela!
Som brukligt är har styrelsen skrivit
en verksamhetsberättelse med årsredovisning för perioden 2011-2015, som
redan finns tillgänglig på vår nya hemsida. Klicka på Släktmöten, sedan på År
2000-2015 och slutligen på 2016 Hook.
Som du förhoppningsvis redan har
uppmärksammat så har vi alltså uppdaterat hemsidan. Det finns ganska
mycket att läsa och många fina bilder
att titta på.
MEN det finns plats för oändligt
mycket mer. Vet du någon nära eller
mer avlägsen släkting som förtjänar en
biografi på hemsidan? Har du bilder
från tidigare släktmöten eller något annat som kan vara intressant på hemsidan? Gör då så här: Stoppa allt material
i ett kuvert, skriv ditt namn på kuvertet och överlämna det till Johan nu på
släktmötet. Du får tillbaka allt i oförändrat skick och senare möjlighet att se
allt på hemsidan.
/Johan

Ändring av stadgarna
Styrelsen föreslår en smärre ändring
i våra stadgar. I dag anges att styrelsen ska bestå av minst fem personer
och två suppleanter. De senaste 2530 åren har suppleanterna haft egna
ansvarsområde och alltid kallats till
styrelsemötena. 2011-2015 är Hanna och Fredrik (Noor) suppleanter.
Fredrik har hand om släktmötena
och Hanna är sekreterare. Inga suppleantroller precis!
Styrelsen föreslår därför att nuvarande lydelse i §4 i stadgarna:
”Föreningens angelägenheter handhaves av en på ordinarie släktmöte vald
styrelse om minst fem personer jämte två
suppleanter. Ordföranden utses av mötet
medan styrelsen inom sig fördelar arbetet
och utser vice ordförande, sekreterare och
skattmästare. Omval tillåtes.”
...ändras till:
”Föreningens angelägenheter handhas
av en på ordinarie släktmöte vald styrelse
om minst sju personer. Ordföranden utses
av mötet medan styrelsen i övrigt inom sig
fördelar arbetet. Omval tillåtes.”
/Johan

När det begav sig
Undrar om det kommer någon vimmelreporter till släktmötet i år?

Hermelinska nätverket

5

Grundkurs i skogsvetande
Jesper Wadstein berättar om ett av sina stora intressen
Mitt namn är Jesper Wadstein. Jag pluggar kandidatprogrammet i biologi på
Lunds universitet och är ganska
naturtokig. Framför allt har jag
stort intresse för fåglar, skog,
växter och att resa. Jag har jobbat två säsonger som fågelinventerare och ska nu jobba med
skogskartering för riksskogstaxeringen. Jag är även aktiv inom
fältbiologerna som jobbar för
miljöfrågor och att få ut unga i
naturen. Skogspolitik är något
som jag tycker är intressant och
här kommer därför en artikel
om skog.
En nationell resurs
Skogen är en nationell resurs
som tillhör det svenska folket.
Gemensamt är det meningen att
vi ska bestämma över denna resurs. Hur vill vi att våra skogar
ska se ut i framtiden?
Enligt skogsvårdslagen ska en
balans mellan två skogspolitiska
mål uppnås, nämligen miljö och
produktion. Dessa två mål ska
vara likställda inför lagen. Det
betyder att om vi
har en skog med
väldigt höga naturvärden som avverkningsanmäls, måste
nyttan av att hugga
ner skogen vara
större än naturvärdena som förloras.
Produktion och miljö
Denna debatt om
produktion
och
miljö
diskuteras
flitigt i svenska medier.
Skogsbolag
marknadsför
att
man bevarar den
biologiska mångfalden och skogsstyrelsen anger att
mängden död ved och gammal skog
ökar. Detta säger de samtidigt som de
6
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nämner att fyra av tio avverkningar
inte uppfyller kraven på miljöhänsyn.
Medan forskare anger att totalt sett

rad. Vad ska man egentligen tro om
Sveriges skogar? Hur ser skogen ut nu
och hur kommer skogen se ut i
framtiden? Det är frågor som
jag intresserar mig för och ska
försöka svara på.
Sveriges skogar
Skogslandskapet har förvandlats till allt fler monotona produktionsskogar, alltså skogar
av ett trädslag och samma ålder. Samtidigt blir skogar som
aldrig har kalhuggits förut
(kontinuitetsskogar) allt färre.
Sedan 1950 har 60 procent av
Sveriges produktiva skogar
kalavverkats. Om vi fortsätter
i denna takt kommer 95 procent av skogen vara monotona
produktionsskogar om 20 år.
Denna förändring av skogen
gynnar förvisso vissa arter,
men betydligt fler arter missgynnas och den biologiska
mångfalden i skogen kommer
att minska.

Bara 4 procent är skyddade
Dessutom är 10
procent av Sveriges
utvärderade skogsarter
i dag rödlistade.
Anledningen till
det är enligt en
rapport från artdatabanken just
omvandling en
av kontinuitetsskogar till produktionsskogar.
Trakthyggesbruk,
som innebär att
man
etablerar
en ny generation
träd samtidigt i
beståndet,
beGränsen mellan gammal mångskiktad granskog och en granplantage döms ha störst
negativ påverkan
minskar arealen skog med höga natur- på skogens arter. Det är även oroväckvärden. Det är därför lätt att bli förvir- ande att endast 4 procent av Sveriges
Artikelförfattaren Jesper Wadstein i sitt favoritelement: skogen

produktiva skogar är formellt skyddade.
Vad ska vi ha biologisk mångfald till?
En annan fråga man måste ställa sig
är: vad ska vi
med biologisk
mångfald till?
Gör det något
att vi utrotar en
art som till synes
har väldigt liten
påverkan på ett
ekosystem och
inte är till någon
nytta för människan?
Det
kanske
stämmer att utrotning av en
sådan art inte
skulle vara så
farligt. Men det
som sker nu i
en stor utsträckning över hela
världen är inte
att enstaka arter
håller på att utrotas. Vissa forskare anser att vi
är inne på den
sjätte massutrotningen under
jordens historia
och att det är vi
människor som
bär skulden.
Konsekvenser
Minskad biologisk mångfald
kan dessutom
få
förödande
konskekvenser
för oss människor och leder även till allt känsligare
ekosystem. Storskaligt jordbruk och
produktionsskog som endast består av
ett trädslag, där alla träd har samma ålder, hyser inte särskilt många arter. Förutom att det är väldigt få arter som trivs

i dessa marker blir också ekosystemet
sårbart. Om det till exempel det bara
finns en art som pollinerar grödorna
och den arten råkar ut för en sjukdom
så kommer inte vi inte få några grödor

för vår egen skull. Även om jag anser
att det största värdet i bevara arter är att
själv kunna uppleva dem.

Vad behöver vi då förändra för ett
framtida hållbart
skogsbruk?
Det är egentligen inte svårt att
utföra ett hållbart skogsbruk.
Enligt artdatabankens rapport
krävs det:
- En kraftigt
utökad areal av
skog som skyddas långsiktigt
- Större miljöhänsyn i produktionsskogarna
Några exempel
på sätt att visa
större miljöhänBobmmurklan är en mycket ovanlig art som har höga krav på sin växtmiljö syn är att spara
fler träd vid avverkning, framför allt lövträd,
att lämna rikligt
med död ved
och att skona
artrika habitat
från avverkning.
Det finns mycket vi kan göra för
att skydda våra
skogar, så att
även kommande
generationer får
ta del av allt de
har att ge!

Tack!
PS: Stort tack
till Hermelinska
Grillning precis utanför nationalparken norra kvills
släktföreningen
för de stipendier jag har fått till min utdet året. I ett ekosystem med hög bio- bildning! DS.
logisk mångfald kommer antagligen någon annan insekt att pollinera. Samma
sak gäller våra skogar. Vi behöver alltså
värna om den biologiska mångfalden
Hermelinska nätverket
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Passa er för slag i hufvudet
Johan har träffat Thomas Ihre och läst om en släkting som råkade illa ut
Thomas Ihre har bland annat varit
chefsläkare vid Södersjukhuset, ordförande i Sveriges läkarförbund och i
Svenska Läkaresällskapet. Thomas Ihres farsfarsfarsfarmorfar hette Abraham Bäck och anses vara den man som
reformerade den svenska sjukvården.
Thomas har skrivit en bok om sin förfader som bland annat behandlade Carl
Hermelin för svår huvudvärk för 270 år
sedan. Läs här om hur diagnostik och
behandling gick till på den tiden. För att
underlätta läsandet har jag tagit mig friheten att förenkla och förkorta bokens
text.

Thomas Ihre

Carl Hermelins korta historia
Carl Hermelin föddes 1737 och dog
ogift vid 30 års ålder. Han arbetade
som kanslist och protokollsekreterare
i inrikesdepartementet. Hans far var
riksrådet Carl Hermelin och mamman
var Hedwig Benzelstierna. Carl fick
inga ättlingar och har till skillnad mot
sin far inte satt några djupare spår i vår
släkts historia. Men på ett alldeles speciellt sätt har vi fått en inblick i hans
sjukdomshistoria. Boken berättar:
En förnäm herre (Carl alltså) af 30 år
hade för fjorton månader tillbaka stött
sit hufvud på det sättet at då han vid ett
ställningsverk, gick sin väg fram under
ställningsbräderne med bögt hufvud
och trodde sig hafva lagt dem alla till
rygga, lyfte han hastigt upp hufvudet i
framgående och mot förmodan stötte
sig hårt mot vänstra os fincipitii, at han
af stöten dignade ned til jorden. Patienten reste sig och kunde gå till sin ”viktiga förrättning”. Hans egen behandling
av skadan var att ta av peruken.
8
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Ständiga plågor
Så småningom får han värk i huvudet,
mest på det ställe där han slagit i. Efter
ett och ett halvt år med praktiskt taget
ständiga plågor, blev han och hans anhöriga varse en ”hård svullnad”. Flera
”skicklige läkare” blev tillfrågade. Vid
första mötet med läkare var patienten
”blek och avmagrad men med fylld
puls. Tumören började märkas på pannan å höger invid os frontalis och ossis
parietalis sammanfogning som i förstone ej besvärade honom. Pateinten har
varit plågad av skroffler och tandvärk,
ej mycket sovit om nätterna. Diagnosen
befanns vara ulcus cariosum cranii.
Patienten var född af en Far som varit
frisk utan besvär av grus i njurarna och
med en flat tumör upphöjning i pannan
som föga besvärar honom. Hans mor
som varit sensibel, hysteriska gräler, benägen till hemorrhagia uteri, annan fluor albolaborang och äntgel. Av svarta
starren blind.
Blodiglar på foten, så klart!
1766 i juni klagade han på tryckning, i
september mer värk och fasliga stickningar så att han i hast skrek till. Hade
då varit mindre flitig och aktiv, skyllde
på plåga i hufvudet, tyngd och besvär
öfver ögonen när han skulle sitta framstupa och skrifva.
Han ville sofva hela 24 timmar (fastän
hans mor säger denna långa sömnen
börjat under sommaren). Han var tung,
trög och munter.
Dr Bierkén lät öppna ådern på foten,
sätta blodiglar på varje åder som syntes
på fotryggen. Det tycktes lätta något på
hufvudvärken. Efter konsultation med
ark. Rosén ger patienten medicin dels
på fotsåret och på tumören i pannan.
Under denna behandling har de häftiga stickningarna i tumören gett sig,
fastän den spände och värkte ibland.
Det sägs också att tumören minskat
och att sömnen blivit mindre. Patientens mor tror att detta härrör från medicinen, och givit sig nu efter att medicinen upphörde.

Medicinen har tämligen intet uträttat
I slutet av oktober blev jag kallad att
se patienten och rådgöra om medicineringen skulle fortsätta. Jag avråder
eftersom tumören hade ej liknelse med
vanliga åkommor, gummata som plägar
vara hårda, och av annat anseende.och
eftersom medicinen i så stor quantité
och tämligen intet uträttat.
Efter att skadan liknade carie cranii
och Professor Acrell trodde på en djupare liggande skada eller innanför cranium. Eftersom anatomin erkänner at
caries inte låter sig häfvas av mediciner
så hjälper mediciner föga.
Patienten ej kunde fås att dricka under behandlingen. Han hade under hela
fasen inte mer än 2, 3 koppar soppa
druckit och sällan kunnat övertalas att
skölja munnen.
Operation? Ja.
Frågan är om denna tumör kunde hjelpas med annat medel än med operation? Mitt svar är Nej.
Hur operationen ska utföras kan ej
visst sägas, eftersom man ej med visshet vet skadans beskaffenhet. Ark.
Schützer tillråd för några dagar göra
operation. Prof. Martin trodde den icke
vara så farlig för följande orsaker så
mente han att pulsationerna i tumören
betyda ej aneurysma (artärbrock).
Vid varbölder kan ibland pulsationer kännas af dylik orsak utan att de
är artärbrock. Tumören torde bestå
av serum efter slaget i höstas och att
operation borde göras ehuru sannolikt
äventyrlig. Prof. Acrell, så väl som Ramström och Bierkén hade länge tyckt att
operation var äventyrlig.
Öppningen woro genom hufvudskålen
Herr Hafmeding öpnade med bitomi
ovan ifrån á plomb som Prof Acrel sedan virtuerade då strax strömmade ut
tunn flytande blod at botten till myckenhet, så att han snabbt började stoppa
i såret och fylla det fastän det ändå ville
blöda. En liten stund därpå tog åter
Prof Acel upp såret och med fingret,
så och som Schützer och Hartmann

och Martin kände på botten sägandes
att botten var ojämn och Acrel att öppningen woro genom hufvudskålen in
i hjärnan, detta skulle stämma i carcinoma och som han först sett eller läst,
ansiktet uppsvälla av blod.
Samtidigt konstaterades att den ”skarpa röta” hade skapat en förbindelse
genom benet så att man genom hålet
kunde tydligt se hjärnans rörelse. Slutligen öppnas tumören varvid det tömde sig såväl arteriellt som venöst blod
och man fann en förbindelse in genom
hjärnhinnorna och att hjärnsubstansen
på platsen var upplöst och förmultnad.
Blodstillning med hjälp av fnöske
I det fortsatta förloppet gällde det att
få blodstillning vilket endast till dels
lyckades. Patienten kommer ej lefva
länge till. Han lade in fnöske, charpie
och förband. Efter operation öppnades
åder och pulsen var hög, aftonstunden
åter – crusta stark berättades hafva varit
på blodet.
Det fortsatta förloppet leder till suppuration av såret som öppnas. Patienten blir starkt förvirrad och dör sex da-

gar efter operation.
Av obduktionsprotokollet är
det svårt att finna tecken på
hjärntumör utan snarare en
hålighet som vid en cysta med
tydliga väggar vilket också Bäck
har ritat av. Acrel skriver som
diagnos: ”kräftsvamp i hiernan
och hufvudskålen. Acrels slutsats om tillståndets uppkomst
är att stöten mot huvudet gjorde
att något blodkärl sprungit läck
som sedan tagit röta till sig, sönderfrätt flera blodkärl av bägge
slagen, meninges och sedan huvudskålen; ej annorlunda en åldrig aneurysme, i grannskap med
något ben, värka plägar.”

Bäcks teckning av hur det såg ut inne i Carls huvud

I dag hade det gått bättre
Dagens diagnos skulle med all
sannolikhet ha blivit suduralhematom och skulle säkerligen ha
utrymts tidigt med fullt tillfrisknande som följd.
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Notiser
Här skriver vi om stort och smått som har koppling till släkten. Tipsa oss gärna!

Kort från styrelsens
senaste möten
Det näst senaste styrelsemötet ägde
rum den 8 mars. Det var styrelsemöte nummer elva, vilket betyder
det elfte genomförda styrelsemötet
sedan släktmötet 2011 (efter släktmötet 2016 kommer nummerserien
att starta om från ett igen).
Vid mötet den 8 mars var styrelsen fulltalig. Vi följde den dagordning som Johan skickat ut inför
mötet. Vi avhandlade utvecklingen
av förvaltningen av släktfonderna
(med underlag som Olof fått från
Öhmans och sammanställt), budget för kommande år, den nya hemsidan (som lanserades den 1 april)
och innehållet i kommande nummer av Nätverket. Vi hade också
glädjen att få besluta om utdelning
av stipendier, och det stora nöjet att
få planera inför att vi alla ska träffas
på släktmötet på Hooks Herrgård i
juni. Vilka som har fått stipendier
kan du läsa mer om på sidan 15.
Den 10 maj träffades vi för ytterligare ett styrelsemöte (nummer tolv
i ordningen och vårt sista innan det
kommande släktmötet). Styrelsen
var fulltalig. På dagordningen stod
bland annat ekonomi, den nylanserade hemsidan, Nätverket, Johans presentation av arbetet med
att skapa ett webbaserat släktträd
och sist men inte minst kommande
släktmöte. Det blev rolig festplanering inklusive val av aktiviteter för
allas vår trevnad.
Båda protokollen finns tillgängliga på vår hemsida.
Har du frågor styrelsearbetet eller
om protokollet får du gärna kontakta mig som är sekreterare, eller
någon annan av oss i styrelsen.

Tips inför sommarledigheten
Under perioden 10 juni – 1 september
pågår en utställning på Östergötlands
museum i Linköping som har koppling
till vår släkt. Så här skriver tipsaren Kerstin från Marieberg, Björkvik:
”Min morfars yngre syster hette Tyra
Kleen, 1874-1951, och var konstnär. I
sommar blir det en utställning på Östergötlands museum i Linköping med
valda verk av Tyra Kleen och Elsa Danson Wåghals.
Vad har då Tyra Kleen med Hermeliner att göra? Jo, hon umgicks och brev-

växlade både med Olof och Tryggve
Hermelin. Dessutom umgicks familjen
Kleen på Valinge mycket med familjen
Mörner/Hermelin på Marieberg, ett
umgänge som fortsatt i senare generationer. Inte minst sedan jag, Kerstin
Hermelin född Gullstrand med rötter
på Valinge, träffade Lars för 30 år sedan.”
Utställningen kommer att heta ”Två
konstnärskap i vår tids ljus”, vernissage
den 9 juni kl 17:00. Mer information finns på
http://ostergotlandsmuseum.se/posts/1550.

/Hanna Jessing
Teckningen föreställer Tyra Kleen och är ritad av hennes kollega Bianchi i Rom 1903

10 Hermelinska nätverket

Sällskapet Concordia i Örebro
Ett annat spännande tips har kommit
in från Mats Lindqvist, svärson till glasCalle. Mats berättar om det illustra Sällskapet Concordia i Örebro som i sin
ägo har ett något udda verk av konstnären Olof.
Sällskapet bildades 1862, ungefär
samtidigt som Sällskapet Idun i Stockholm. En av de tidigaste medlemmarna
i Concordia, kanske en av grundarna,
var Olof. Till föreningens femårsjubileum målade han en mycket speciell
tavla som ännu finns framställd vid
varje sammankomst i Sällskapet.
Olof uppmanades senare av flera ledamöter att förklara tavlan, vilket han
gjorde 1882 med ett brev från Österby
där han lät det humoristiska blodet flöda i ådrorna. Brevet finns på hemsidan,
det är bara att surfa till Biografier/Österbygrenen/Olof och klicka på länken
”Ett brev från Österby”. Läs det gärna!
Och tack Mats för tipset!
/Johan

Efterlysning
Jag fick ett mejl i början av mars från
en Jonas Söderquist i Stocksund, där
han frågade efter en tavla målad av
landskapsmålaren Olof Hermelin.
Han berättade att han var född och
uppvuxen i Qvicksund i Östergötland
inte långt från Råby i Rekarne socken,
där Olof köpte Österby herrgård någon gång i slutet av 1850-talet.
Kanske är det med anledning av att
en tomt i skrivande stund är till salu
på Olof Hermelins väg 2 i Stocksund
som Jonas vaknat till och dragit sig
till minnes konstnären som verkade i
hans hembygd. Om vi inom släkten
kunde hjälpa honom att hitta tavlan
han letar efter vore det roligt. Vi har
inte bild på den på vår hemsida men
kanske någon av er har både en bild
och historia kring tavlan? För det är

nog för mycket att hoppas på att någon släkting innehar originalet.
Jonas hittade följande uppgifter angående denna tavla via digitala dagstidningar.
Svenska Dagbladet 12 augusti 1887:
”Friherre O Hermelin, vår berömde
landskapsmålare, afsänder i dagarna
en större oljemålning med motiv från
Qvicksund, som han nyss fullbordat.
Målningen är afsedd att exponeras i
Göteborg.
Den nu omnämnda taflan framställer sjelfva sundet, sedt från norra sidan jernvägsbron, öster om åsen. Den
skall utan tvifvel väcka stor och angenäm uppmärksamhet. I förgrunden
ser man ett par fiskare syssla med sina
nät, och en flicka, som håller på att
rensa en del af fångsten. I mitten har
man sundet med bron och färgestu-

gan och i bakgrunden järnvägsstationen samt den präktiga södra stranden,
som med sitt furubevuxna krön och
sin skarpa gräsbeväxna dossering är
fullkomligt illusoriskt återgiven. Till
venster i taflans förgrund skymtar genom stranddalarnas glesa löfverk en
skuta, som glider fram för slappa segel i den mojnande vinden, meddelar
Eskilstunaposten.”
/Fredrik I:son

Olof 1907
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Knut, kammarjunkaren
Fredrik har fått inblick i hur livet kunde te sig runt det förra sekelskiftet
Att släktforska är spännande,
men det kräver skicklighet när alla
personer heter väldigt lika och
dessutom har minst tre namn. På
1700- och 1800-talen verkade alla
också ha minst fem barn. Sedan
ska man följa sönerna och hur
grenar och kvistar fördelar sig.
Minst sagt klurigt.
En sådan släktövning har jag
nyss genomfört då jag ville förklara vem Knut Filip
Herman Hermelin
var. Han var Kammarjunkare, en hovtitel direkt underställd Kammarherren, och bistod
denne med tjänstgöring i furstlig
persons omedelbara närhet. Knut
föddes 1860 och dog 1949.
I höstas tog styrelsens sekreterare Hanna Jessing med sig en
plastpåse till släktföreningens
styrelsemöte. En person med
anknytning till ett antikvariat
hade hittat olika dokument
relaterade till släkten Hermelin och sökt upp Hanna för
att ge dem till henne, vilket
vi skrev om i förra numret
av Nätverket. Allt detta eftersom han ville att dokumenten
skulle komma i rätta händer.
Och det är vi mycket tacksamma för!
Kort som berättar en historia
Bland dokumenten fanns
bland annat en del vackra
fotografier och inbjudningskort. Det äldsta var daterat 1892
och gällde Greve Samuel August Sandels jordfästning den
01 augusti kl. 3 e.m. Utställt till
just Kammarjunkaren Friherren
Knut Hermelin.
Nästa kort var också ställt till
Kammarjunkaren
Friherren
Knut Hermelin. En inbjudan till
70-årsfödelsedagsbal på Stockholms Slott den 20 januari 1906
för Änkehertiginnan av Dalarna
12 Hermelinska nätverket

Teresia från Haga, även känd
som Hagahertiginnan. ”Klädsel: Stor Uniform, Herrar
Kommendörer, bandet utanpå.
För därtill berättigade hvit plumet och hvita benkläder.”
Det tredje kortet är programmet för Hans Majestät Konung
Oscar II:s likbegängelse i Riddarkyrkan den 19 december
1907 som förrättades av ärkebiskop Ekman.
Det fjärde kortet rör Hennes
Majestät Änkedrottning Sofias
likbegängelse i Slottskapellet
den 8 januari 1914.
På det sista kortet står det: ”På
Hans Maj:t Konungens [alltså
Gustav V] nådiga befallning
meddelas, att plats i Slottskapellet är utsedd för Herr Kammarjunkaren Knut Hermelin
vid framlidna Hennes
Kungliga Höghet Änkehertiginnan af Dalarnas
likbegängelse
tisdagen
den 17 november 1914.”
Han fick vara med om
mycket, Friherren och
Kammarjunkaren Knut
Hermelin!
Många namn blir det
Knut kammarjunkaren och
min farfars far Vilhelm sjökaptenen var bröder. Deras
far var Alfons, domänintendenten som innehade
Noor fideikommiss.
När vi ses på Hooks
Herrgård den 18 juni ska
jag gå tillbaka till Greve
Samuel August Sandels
(eller rättare sagt till hans
vackra mor Ulrika Elisabeth Hermelin) och berätta
hur denna kvinna påverkat
min nya finska familj.
/Fredrik

En resa i Darwins fotspår
Följ med Fredrik och Otto på ditt livs äventyr!
Vi är många i släkten som älskar att
uppleva naturen på nära håll. Vi har
under århundranden brukat jorden, vi
har jagat och fiskat eller kanske bara
njutit av den fantastiska natur som omger oss. Nu finns möjligheten att få en
helt ny och betydligt närmare naturupplevelse.
Följ med på en ”Hermelin exclusive”-resa till
världsarvet Galápagos,
där vi tillsammans kan se
det som Charles Darwin
såg och som inspirerade
honom till den banbrytande skriften ”Om arternas uppkomst” som
gavs ut för drygt 150 år
sedan!
Otto guidar oss
Otto (Roberts kvist) som
har besökt ögruppen många gånger
tillsammans
med
studenter i egenskap
av docent i geologi
kommer att guida er
runt och berätta om
hur dessa öar bildades för några miljoner år sedan mitt på
ekvatorn, omkring
100 landmil väster om Ecuadors
kust. Han kommer
också att berätta
om endemiska fågelarter som lavatrut, Galápagosskarv
och Galápagospingvin med flera. Vi
kommer att snorkla tillsammans med
mängder av färgglada fiskar, rockor och
hajar och inte minst sköldpaddor. När
simmade du senast tillsammans med ett
nyfiket sjölejon eller en havsleguan på
födosök? Nu finns chansen!
På land kommer vi att se de för ögruppen unika och gigantiska landsköldpaddorna och landleguanerna men också
de berömda Darwinfinkarna som inspirerade Darwin till hans berömda
evolutionsteori.

Fakta om resan
Tid: 29 januari – 10 februari 2017
Kostnad: 36 900 kronor
Vad ingår:
- 4 nätter på Hilton Colon (2 nätter innan
och 2 nätter efter Galálapagos-resan), inkl. frukost
- Stadsrundtur med bl.a.
ekvatormuseet (Quito
ligger bara 25 kilometer
söder om ekvatorn)
- Heldagsutflykt till vulkanen Cotopaxi den 31
januari
- Den 1 februari åker vi
ut till Galápagos där vi
inkvarteras på fartyget
Xavier III under 8 dagar
inkl. frukost, lunch och
middag
(alkoholhaltig
dryck betalas separat)
- Dubbelhytter (twin
Otto i närkontakt med naturen
bed)
- Snorkel, cyklop, simfötter och våtdräkt
Vad ingår inte: Resan till och från Quito
(flygplatskod UIO).
Vi rekommenderar
KLM via Amsterdam
som snabbaste alternativ, men valen är
många. Vi hjälper givetvis till om ni behöver hjälp att boka.
Observera: Detta är
ingen lyxkryssning –
Xavier III
alla landstigningar till
förmiddag gör vi en stadsrundtur. Da- och från Xavier III sker med gummibåt
gen därefter besöker vi världens högsta så man måste kunna ta sig i och ur denaktiva vulkan, Cotopaxi. Därefter flyger na från brygga, klippor och sandstrand.
vi ut till Galápagos där vi under 8 dagar Teknisk arrangör: The Search® Adkommer ha fartyget Xavier III som vår ventures
hem. Vi kommer varje dag att ha två Reseledare och kontaktpersoner:
strandhugg (landstigning från gummi- Otto (otto.hermelin@geo.su.se) eller 072båtar) och två snorklingsturer för att se 146 28 26
och studera livet närmare, både på land Fredrik (fredrik@thesearchadventures.se)
och i havet, och se det som Darwin såg eller 070-856 18 38
Deadline för anmälan och betaloch fascinerades av.
ning: 1 juli 2016 – kontakta Fredrik

En upplevelse utöver det vanliga
Vi har tagit fram en resa där ni kan
uppleva allt detta. Vi träffas i Ecuadors
huvudstad Quito den 29 januari 2017
och checkar in på Hilton Colon. Nästa
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Hur är vi släkt egentligen?
Här kan du se hur släktingarna som förekommer i tidningen knyts samman
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Föreningens ekonomi
Skattmästare Olof Hermelin redogör för fondernas utveckling och utdelade stipendier
Siffror i tusental kronor

mars 2016

2015

2014

2013

2012

7 811

8 008

7 247

6 256

5 632

10 628

11 065

10 469

9 309

8 010

Släktföreningen
Victor Hermelins minne
Ebba Sophia Ribbings minnesfond

2 639

2 699

2 418

2 081

1 862

Lena Robertsdotters fond

3 964

4 059

3 693

3 254

2 710

25 042

25 831

23 827

20 900

18 214

-3%

8%

14%

15%

9%

Totalt
Värdeförändring för perioden

Portföljens fördelning
Förmögenhetens fördelning på olika
tillgångsslag per den 31 mars 2016
framgår av diagrammet intill

Om Hermelinska
Nätverket
Hermelinska Nätverket ges ut av
Hermelinska släktföreningen. Tidningen kommer ut två gånger per
år och skickas till alla aktiva medlemmar i Sverige och utomlands.
Redaktör
Jenny Hermelin, jenny@hermelin.com,
070-380 15 55
Tryck
Alatryck, Vadstena
Omslagsbild
Ett collage av bilder från tidigare
släktmöten, signerat ordförande
Johan

Fonderna
Den samlade förmögenheten i släktföreningens fonder ökade under 2015
med 8% netto (efter avdrag för kostnader och skatter). Under första kvartalet
i år har nedgången varit -3%, till följd
av den allmänna nedgången på finansmarknaden. Öhman inträdde som förvaltare mot slutet av juni och har gjort
en hel del omplaceringar sedan dess.
Man har valt att placera mer i fonder,
och även med utländskt inslag – se
diagrammet ovan. Utvecklingen efter
deras inträde ligger ungefär i linje med
den svenska börsutvecklingen. Andelen likvida medel och räntefonder i förhållande till totalt förmögenhetsvärde
uppgick till 44% per 160331 att jämföra
med 30% per 151231.
Stipendier
Är du 18-28 år och bedriver akademiska studier? Mejla johan@hermelin.com
och sök stipendium! Denna termin fick
elva sökande släktingar ett tillskott på
10 000 kronor vardera:
Charlotte Nilsson, dotter till Cecilia
och Göran Nilsson, Lunds universitet
(Thorsvi, Ernst, Olof)

Daniel, son till Jan och Maria, Linköpings universitet (Thorsvi, Adolf,
Adolf)
Elin Welin-Berger, dotter till Guy och
Charlotte Welin-Berger, Örebro universitet (Gripenberg, Josef, Gösta)
Ellen, dotter till Joachim och Mia,
Stockholms universitet (Åsby, Sven,
Sven )
Jesper Wadstein, son till Ebba och
Magnus Wadstein, Lunds universitet
(Thorsvi, Robert, Karl)
Louise, dotter till Johan och AnnChristin, Göteborgs universitet (Thorsvi,
Adolf, Stellan)
Petra, dotter till Cecilia och Göran
Nilsson, Malmö högskola (Thorsvi,
Ernst, Olof)
Samuel, son till Jan och Maria, KTH,
Stockholm (Thorsvi, Adolf, Adolf)
Sara, dotter till Otto och Pia, Umeå
Universitet (Thorsvi, Robert, Jan)
Sophia, dotter till Otto och Pia, Linköpings universitet (Thorsvi, Robert, Jan)
Alexandra Morehead, dotter till Gabrielle
och Johan Morehead, National college of
Art & Design, Dublin (Österby, Max, BeO)

Släktföreningens styrelse
Johan Hermelin, ordförande
johan@hermelin.com,
070-699 14 10
Fredrik I:son Hermelin, vice
ordförande, fredrik@hermelin.st,
070-471 46 65
Olof Hermelin, skattmästare
olof.hermelin@comhem.se,
08-30 06 15
Hanna Jessing, sekreterare
hanna@jessing.nu,
08-755 05 33
Fredrik Hermelin, klubbmästare
fredrik@outdoortravel.se,
0708-56 18 38
Jenny Hermelin, redaktör
jenny@hermelin.com,
070-380 15 55
Jan Hermelin, ledamot
jhermelin1@gmail.com,
08-644 36 38
Kontakt- och kontouppgifter
Adress: Nytorpsvägen 30,
191 35 Sollentuna
Plusgiro: 151816-6
Bankgiro: 5273-3789
Organisationsnummer:
802001-4265
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