Hermelinska

släktföreningen

Berättelse till 2001 års släktmöte
Styrelsens berättelse över verksamheten 1996-2000.

Släktbanden
Sammankomster

Statistik

Släktmötet
Släktmötet 1996 genomfördes på Skokloster
och Thorsvi. På lördagen deltog 112 personer
och till söndagen kom 160 personer för att
delta i de trevligheter som Margareta & Carl,
respektive Elisabeth & Adolf så förtjänstfullt
hade arrangerat.

Sedan förra mötet har antalet medlemmar ökat
med 11 till nuvarande 294 personer. Fortfarande är Thorsvigrenen den till antalet dominerande, med Roberts kvist i täten.
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Gunni & Roberts ättlingar har tagit täten
Margareta, Elisabeth, Adolf & Carl

Ungdomsmöte
Några av släktens ungdomar samlades den 19
september 1998, gjorde ett studiebesök på
Riddarhuset och intog därefter en middag på
en av Stockholms restauranger.

Mellanmöte
Den 13 mars 1999 genomfördes det traditionella mellanmötet. På programmet stod ett guidat besök på Nordiska museet rörande Carl och
Karin Larsson samt middag på Sjöofficersmässen på Skeppsholmen med 95 deltagare.

Sex (6) personer har valt att vara passiva och
styrelsen har förklarat 30 medlemmar som
passiva på grund av att vi inte har lyckats
skapa någon kontakt med dessa. Slutligen är
det 20 medlemmar som inte har betalt medlemsavgift och riskerar därmed att förklaras
som passiva.
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Uppvaktningar
Styrelsen har uppmärksammat släktingars
jämna födelsedagar med hyllningskort samt
avlidna släktingar med blomsteruppsättning
eller penninginsättning.

Vi är 293 medlemmar varav 36 är passiva och 20
riskerar att förklaras som passiva.

Till släktmötet i Nyköping/Marieberg har föreningen 193 röstberättigade medlemmar. Motsvarande siffra för förra perioden var 127 medlemmar. Viljan att betala medlemsavgift har
genomgått en glädjande ökning.
1(1)
Hermelinska släktföreningen

Medlemmar
Avlidna
Sedan släktmötet på Thorsvi 1996 har följande
tolv personer för alltid lämnat vår krets.
Gripenbergsgrenen
Ingeborg, Falun
Arne Uggla, Stockholm
Carl och hans maka Borit, Boka Tranås,
Åsbygrenen
David, Tyskland
Österbygrenen
Ebba Setterwall, Stockholm
Carl och hans maka Viola, Borensberg
Adolfs kvist
Adolf, Thorsvi

Födda
Släkten har under perioden genom födslar utökats med femton barn.
Åsbygrenen
Adam och Jeremy – Sofie & Carl Chafer, Verbier
Schweiz
Isabelle – David & Heide Hermelin
Österbygrenen
Oscar – Gabrielle och John Morehead, Country
Cork Irland
Anna och Thomas - Michelle & Patrick Dollé,
Heemstede Nederländerna
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Yngves kvist
Anna Y:dotter, Stockholm
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Thorstens kvist
Ingrid, Uppsala
Britt-Marie Mürdahl, Södertälje

0-10

Vigda
Släkten har under perioden genom giftermål
utökats med tolv personer:
Huvudmannagrenen
Nils Magnus & Karin Ekstrand, Staffanstorp
Gripenbergsgrenen
Johan & Anette Karninger, Täby
Åsbygrenen
Sven-David & Cornelia Gilson, Seevetal Tyskland
Johan G & Agneta Wennergren, Stockholm
Hanna & Claes Jessing, Danderyd
Österbygrenen
Helena & Angus Henderson1, Mönchengladbach,
Tyskland
Michelle & Patrick Dollé, Heemstede Nederländerna
Ulf & Christina Brandberg, Stockholm
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Av de 256 som vi har uppgifter om är åldersfördelningen
denna

Adolfs kvist
Max - Ulrika och Henrik Wilén, Enskede
Mikael - Jan & Maria, Aggarps gård Österbymo
Ernsts kvist
Livia, Alexia och Maximilian - Gustaf & Dina,
Vedeby gård Björkvik
Thyra - Olof & Christina, Björkvik
Erik och Therese - Christian & Maria, Lidingö
Roberts kvist
Jonathan – Rickard & Annelie Jonsson, Norrköping
Frankrike
Ungern

Spanien

Venezuela

Irland
Nederländerna
Sydafrika

Schweiz
Canada
Tyskland
Storbritanien

Adolfs kvist
Ulrika och Henrik Wilén, Enskede

USA

Sverige

Ernsts kvist
Gustaf & Dina el Midani, Vedeby gård Björkvik
Roberts kvist
Gunnar & Maria Branzell, Blixta Söderköping
Ebba och Angus Henderson1, USA

Det finns många släktingar att besöka världen över

1

Detta är inget skrivfel. Två av våra medlemmar
har valt just Angus Henderson som sin partner
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Hermelinska Nätverket
Våren 1997 utgavs det första numret av Släktbladet. Sedan dess har två nummer per år utkommit. I en tävling vid mellanmötet 1998
döptes Släktbladet om till Hermelinska Nätverket. Nätverket skickas till alla medlemmar
och utgifta kvinnors barn i ett exemplar per
registrerad adress.

Hemsidan
Släktföreningens hemsida öppnades i december 2000 och uppdateras ca två gånger per
månad. Tack vare hemsidan har vi fått förbindelse med släktingar (Åsbygrenen) i USA som
vi knappast har haft någon kontakt med under
de senaste 25 åren.

På hemsidan kan man finna uppgifter om
 Släktens historia
 Släktföreningens verksamhet
 Adressregister
 Släktmöten
 Omtalade Hermeliner
 Gods och gårdar
 Hermeliniana
 Tavelgalleri
 Fotogalleri
 Länkar till andra hemsidor med anknytning till släkten

Släktminnena
Släktarkivet
Med hjälp av Eva Königsson på Stadsarkivet i
Eskilstuna har vi
 Upprättat en aktuell arkivförteckning och
matat in den på data.
 Katalogiserat Britas (Thorsvigrenen, dotter
till Carl och Elise) efterlämnade brevsamling.
 Flyttat Åsby herrgårdsarkiv samt kart- och
ritningsbeståndet från Företagens arkiv till
Eskilstuna stadsarkiv
 Upprättat reglemente för släktarkivet som
reglerar tillgång till arkivet, lån och kopiering av handlingar mm.
 Köpt 14 band som skrivits av Eric.

De tidigaste uppgifterna härrör från mitten av
1600-talet (Måns Skragge) och vi har hunnit
fram till mitten av 1990-talet.
Genom hemsidan har alla med dator tillgång
till det genealogiska registret.

Olof Hermelins tavlor
Vid släktmötet i Söderköping 1991 föreslogs
att ett register över Olofs tavlor skulle upprättas. Det resulterade i att många släktingar
skickade in foton av Olofs tavlor. Styrelsen har
nu samlat dessa foton på hemsidan där det för
närvarande finns ca 100 bilder av Olofs tavlor.
Dessutom finns tavlor av Tryggve, Folke och
Astrid.

Genealogiskt register
Under 1992 beslutade styrelsen att upprätta ett
genealogiskt register på data. Arbetet gick
trögt i början, i huvudsak beroende på att de
program vi använde var komplicerade, både
vad avser att mata in uppgifter och att använda.
Det var först under 1997 som arbetet tog fart
när vi bestämde att använda programmet VisAna.
Nu omfattar registret c:a 1000 personer och
man kan ta fram både antavlor och stamtavlor.

Utsikt mot Borgviks bruk, OH 1902
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Släktens självhjälp
Donationer
Anna lämnade jordelivet 1998. Hon var dotter
till Yngve och Anna f. Cederbaum, Thorsvigrenen. I sin slutliga vilja testamenterade hon
30 000 kr till släktföreningen. Beloppet har
tacksamt mottagits och tillförts kapitalet.

Stipendier och understöd
Stipendier och understöd ur fonderna Viktor
Hermelins minne och Ebba Sophia Ribbings
minnesfond har tilldelats 29 (19) släktingar
med sammanlagt 676 300 (330 500) kr. Siffror
inom parentes anger föregående femårsperiod.

Anna Y:son testamenterade 30 000 kr till
släktföreningen

Administration och ekonomi
Administration

Fondförvaltning

Styrelsens har bestått av Johan, Mauritz, Jan,
Erik och Cecilia. Suppleanterna Carola och
Olof har deltagit i styrelsearbetet på samma
sätt som ledamöterna. Utöver själva styrelsen
vill vi nämna Otto och Fredrik som på olika
sätt har engagerat sig i föreningsarbetet.

Mot bakgrund av 1996 års släktmötes uttalande om fondernas utveckling har styrelsen
intagit en aktivare roll på värdepappersmarknaden. Vid ingången av verksamhetsperioden
var största delen av aktieinnehavet så gammalt
att vi drabbades av hög beskattning vid försäljningen.

Revisorer har varit Samuel och Christoffer
med Stig och Johan D:son som suppleanter.
Valberedning har utgjorts av Dag, Anne Wolff
och Charlotte Welin-Berger
Styrelsen har sammanträtt vid 20 tillfällen.
Plats för sammanträden har cirkulerat mellan
styrelsemedlemmars hem och arbetsplatser
samt på Thorsvi, Björkvik och stadsarkivet i
Eskilstuna.
Släkten representerades av Nils-Magnus vid
öppnandet av 1998 (och 2001) års adelsmöte.

Släktregister
Styrelsen använder ett dataprogram för att
hålla reda på
 Medlemsregister med adress, telefon och
e-mail
 Stipendier och understöd
 Deltagande i släktmöten
 Födelsedagar
 Medlemsavgifter

En utgångspunkt för våra placeringar är att
inget enskilt innehav ska representera mindre
än 5 % eller mer än 25 % av fondens totala
värde.
Släktföreningen och de två fonderna har under
verksamhetsperioden erlagt ca 2,3 mkr i reavinstskatt. Marknadsvärdet på portföljerna har
stigit från 7,2 Mkr till 14,9 Mkr efter att våren
2000 ha varit uppe på 24,8 Mkr innan börsraset
började.

Större kostnadsposter (1996-2000)
Släktmötet 1996
Hermelinska Nätverket (8 nr)
Administration (porto, data)
Bank
Släktarkivet
Mellanmötet
Hemsidan, genealogiska registret
Styrelsen
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76 000
66 000
58 000
47 000
47 000
35 000
25 000
14 000

Övrigt som tilldragit sig
Utöver styrelsens verksamhet kan nämnas
följande som har intresse för släkten
 Berit Lindberg i Lund har skrivit en uppsats om Honorine.
 Jan Thunholm har skrivit en avhandling
om tre av Olofs tavlor.



Olofs (konstnären) gravsten på kyrkogården i Nacka har skadats i samband med en
skändning på gravplatsen. Gravstenen är
nu återställd.

Stockholm i mars 2001

Mauritz Hermelin

Erik Hermelin

Johan Hermelin

Cecilia Hermelin

Jan Hermelin

Olof Hermelin
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Carola Hermelin

