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Berättelse till 2006 års släktmöte 

Styrelsens berättelse över verksamheten 2001-2005. 
 

Släktbanden 
Sammankomster 
Släktmötet 
Släktmötet 2001 genomfördes i Nyköping och 
på Marieberg. På lördagen deltog 111 personer 
och till söndagen kom 120 personer för att 
delta i de arrangemang som Mariebergarna så 
förtjänstfullt hade arrangerat.  

Vi minns särskilt Gustavs visning av Nykö-
pings Strand, Mästergycklaren Anders Tegnérs 
och Balalaikagruppens föreställningar i Nykö-
pings hus, guidningen på väg mot Marieberg, 
besöket vid kyrkoruinen och avslutningsvis 
uppvisning av trial, trädgård och arkeologiska 
fynd på Marieberg.  
 
För första gången avhölls släktmästerskap i 
golf där 36 personer närvarade, varav 17 spe-
lade golf. Olof avgick med segern och har 
under fem år innehaft vandringspriset en  vin-
terklädd hermelin – skänkt av Gertrud. 
 
Släktmötet fattade flera viktiga principiella 
beslut. Propositionen om vidgade regler för 
medlemskap i släktföreningen väckte diskus-
sion och ledde till votering. Övriga propositio-
ner om ekonomisk styrning, släktmötets be-
slutsfattande samt vissa justeringar av formell 
karaktär beslutades utan diskussioner. Fem år 

efter beslutet om vidgade regler för medlem-
skap kan styrelsen konstatera följande effekter  
1. att de som tidigare var ”medföljande” till 

släktmötena i stor utsträckning numera är 
medlemmar 

2. att den aktiva medlemskretsen knappast 
har vidgats utöver de som nämnts i punkt 1 

3. att sex barn till utgifta kvinnor fått stipen-
dium  

 
Styrelsen är förvaltare för Ebba Sophia Rib-
bings Minnesfond och Viktor Hermelins Min-
ne. Länsstyrelsen – som är vår tillsynsmyndig-
het – har granskat stadgeändringarna och fun-
nit att de skett i enlighet med stiftelsens före-
skrifter och med reglerna i stiftelselagen. 
 

300 – årsjubileum 
Den 9 november 2002 firade 130 släktingar 
300-årsminnet av Olof Hermelins adlande. 
Riddarhuset var platsen för festligheten var-
ifrån vi minns Hans Helanders lysande tal, 
Göran Alms och Stina Haubos pjäs om Karl 
XII samt inte minst en riktigt trevlig middag. 
 

Tusen år med Stockholm  
Den 17 april 2005 samlades en förväntansfull 
skara släktingar i Stockholm för att lyssna på 
en exposé över Stockholms utveckling från 
vikingatid till nutid. Sannerligen en glänsande 
tillställning av Andrea.   
 

Matkaravanen 
Under Dags ledning vandrade en liten men 
intresserad grupp släktingar omkring bland 
Stockholm saluhallar i september 2005. Dag 
driver konceptet Matkaravanen, men nu var det 
visning enbart för släktingar. Gröna och gula 
russin, berberis, japansk soya och pekinganka 
fick Cecilia med sig från denna spännande 
visning. 

Kerstin, Lars, Fredrik och Olof hälsade oss välkomna 
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Uppvaktningar 
Styrelsen har uppmärksammat släktingars 
jämna födelsedagar med hyllningskort samt 
avlidna släktingar med blomsteruppsättning 
eller penninginsättning. 
 

Statistik 
Sedan förra mötet har antalet medlemmar ökat 
med 159 till nuvarande 453 personer. Fortfa-
rande är Thorsvigrenen den till antalet domine-
rande, med Roberts kvist i täten.  

Av föreningens 453 medlemmar har 35 perso-
ner valt att vara passiva medlemmar. Med-
lemmar som bor utomlands betalar ingen med-
lemsavgift och vi har därför svårt att avgöra 
om vissa är aktiva eller passiva.  
 
Släktens medlemmar fortsätter att erövra värl-
den. Vi har inte bara behållit representationen i 
13 länder utan fått agenter i ytterligare fyra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemmar  
Avlidna  
Sedan släktmötet i Nyköping 2001 har följande 
fjorton personer för alltid lämnat vår krets.  
Huvudmannagrenen 
Inger, Malmö 2005 
Gripenbergsgrenen 
Christer, Gripenberg 2001 
Joachim, Stockholm 2001 
Mauritz Horn af Åminne, Ulfvåsa 2002 
Gunilla Uggla, Stockholm 2005 
Åsbygrenen 
David, Tyskland 2005 
Österbygrenen 
Michael Bodilly, Berkshire  Storbritannien 2001 
Susanne Waller, Margate, USA 2002 
Adolfs kvist  
Annabrita, Göteborg 2002 
Ingrid, Lidingö 2003 
Thorstens kvist 
Thorsten, Uppsala 2004 
Ernst kvist 
Marianne, 2005 
Roberts kvist 
Sten, Söderköping 2001 
Ingrid, Söverstad 2004 
 

Vigda  
Släkten har under perioden genom giftermål 
utökats med aderton fjorton personer:  
Gripenbergsgrenen 
Peter & Ann-Mari Hwa-Rey Tung, Stockholm 2005 
Åsbygrenen 
Victor och Norma Alicia, Kalifornien 2001 
Kristof Tamas & Fredrike, Stockholm 2001 
Curt & Sue Kim, Irvine, USA 2002 
Stefan & Emma Svenson, Torslanda 2005 
Österbygrenen 
Robert & Jaraplak Thamnoppharat, 2001 Bang-
kok 2001 
Thomas och Maria Fjordmark, Aneby 2004 
Martin Kennedy och Anna, UK 2005 
Adolfs kvist  
Erik och Magdalena Lagerfeldt, Sjöbo 2001 
Fredrik och Heléne Nilsson, Sollentuna 2001 
Christian och Fredrika Lindsjö, Stockholm 2003 
Christina och Kari Korkala, Stockholm 2003 
Pontus Schröder och Karolina Lindkvist, Sthlm 
2004 

Ålderskurvan antyder en strålande framtid för släkten.
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Ernst kvist 
Carolina och Håkan Wikström, Vingåker 2001 
Torstens kvist 
Ulf och Monica Greholt, Sundbyberg 2005 
Roberts kvist 
Rickard och Annelie Jonsson, Norrköping 2002 
Ed Steffelin & Brita Jonah, New York 2002 
Carl & Christina Rosa, Portugal 2005 
 
Födda  
Släkten har under perioden genom födslar ut-
ökats med 23 barn.  
Åsbygrenen 
Märta, Vendela – Hanna och Claes Jessing, 
2001, 2004 
Anette och Scott - Sven och Laura Kalifornien 
2001 resp 2003   
Jacob & Louisa – Fredrike & Kristof Tamas, 
Stockholm 2002 
Sophia – David och Heide, Kalifornien 2002 
Karl – Cecilia och Emil Delkvist,  
Justin, Ryan – Victor och Norma, USA 2002 
2005 
Maximilian – Jeppe och Paula Friberg, 2003 
Österbygrenen 
Michelle– Michelle & Patrick Dollé, Nederlän-
derna 2001 
Ebba – Fly Tholst & Carl, Stockholm 2002 
Elsa, Montgomery – Helena & Angus Hender-
son, N Irland 2002, 2005 

Adolfs kvist  
Edvin – Ulrika och Henrik Wilén, Enskede 2002 
Isa – Christian & Fredrika, Stockholm 2002 
Alice, Beata – Erik och Magdalena, Sjöbo 2002, 
2004 
Alexandra – Olof och Elisabeth, Stockholm 2005 
Ernsts kvist 
Fanny – Carolina och Håkan Vikström, Vingåker 
2001 
David - Christian & Maria, Lidingö 2004 
Roberts kvist 
Filippa – Angus & Ebba Henderson, Denver 
2003 
Vendela – Fredrik & Gabrielle, Huddunge 2004 
 
 
Hermelinska Nätverket 
Under perioden har sju nummer av Hermelins-
ka Nätverket utkommit. Tidningen skickas till 
alla medlemmar i ett exemplar per registrerad 
familjeadress i Sverige och utomlands.  
 

Hemsidan 
Släktföreningens hemsida öppnades i decem-
ber 2000 och uppdaterades regelbundet i bör-
jan av perioden. Under de två senaste åren har 
hemsidan på grund av tidsbrist inte hållits ak-
tuell i den utsträckning som styrelsen önskat.  

 

Släktminnena 
Släktarkivet 
Släktföreningen har sitt arkiv på Stadsarkivet i 
Eskilstuna. Genom donationer senast från 
Anna respektive Ingeborg utvecklas arkivet 
ständigt. Styrelsen uppskattar de donationer 
som görs och tar gärna emot betydligt fler.  
 
Styrelsen har skrivit ett avtal med Eskilstuna 
stadsarkiv vilket bl. a. reglerar försäkrings-
skydd, utlåning, kontaktpersoner etc.  
 
Den dataregistrering av arkivets register som 
gjordes för åtta år sedan har tyvärr inte kunnat 
läggas ut på en hemsida. Eskilstuna stads data-
utveckling har varit långsammare än väntat. 
Styrelsen arbetar med att lösa frågan.  
 
 

Riddarhuset 
Riddarhuset arrangerade ett genealogiskt se-
minarium i mars 2005 där Hermelinska släkt-
föreningen inför 150 deltagare visade hemsi-
dan, Nätverket och vårt datasystem för släktfö-
reningens administration. Presentationen väck-
te stort intresse. Motsvarande visning skedde 
inför genealogiska föreningen i Sundbyberg 
hösten 2005. Flera adliga släktföreningar har 
lagt ett visst tryck på styrelsen att driva utveck-
lingen av någon form av gemensamt administ-
rativt system. Några initiativ har ännu inte 
tagits. 
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Tavlor  
Vid släktmötet i Söderköping 1991 beslutades 
att ett register över Olofs tavlor skulle upprät-
tas. På hemsidan visas nu bilder på 140 av 
Olofs tavlor. Där finns även bilder på tavlor av 
Tryggve, Edvard, Folke och Astrid.  
 
Styrelsen har sammanställt en förteckning över 
tavlor och andra minnesföremål som är i före-
ningens ägo men deponerade hos olika släkt-
medlemmar. 

 

Översättning av Hecatompolis 
Professorerna Tore Wretö, Bengt E Thomas-
son och Hans Helander har tagit fram en över-
sättning med kommentarer av Olof Hermelin 
latinska dikter om 100 svenska städer. Styrel-
sen har beslutat att ekonomiskt bidra till den 
kommande tryckningen. 
 

 
Släktens självhjälp 

Riktlinjer  
Stadgarna till Viktor Hermelins Minne och 
Ebba Sophia Ribbings Minnesfond är inte helt 
enkla att tillämpa vid beslut om tilldelning av 
stipendier eller understöd. I stadgarna till Ebba 
Sophia Ribbings Minnesfond framgår att  
 Avkastningen skall utbetalas som stipendi-

er och understöd åt behövande kvinnliga 
medlemmar av släkten Hermelin, vilka 
varken är eller varit gifta.  

 
I stadgarna till Viktor Hermelins Minne fram-
går att  
 Fondens ändamål är att ge understöd åt 

sådana föreningsmedlemmar, som är i be-
hov därav, särskilt med tanke på hjälp åt 
omyndiga släktmedlemmar för studie- och 
utbildningsändamål. 

 
Styrelsen har därför tagit beslut om följande 
riktlinjer vilka grundar sig på  
 föreningens stadgar  
 de bakomliggande testamentena 
 släktmötets beslut 2001 om långtidsplan 

med krav på en sund långsiktig utveckling  

Stipendier 
1. Syftet med stipendierna är att uppmuntra 
och belöna studier på universitet och högskola. 
Undantag kan beviljas för annan utbildning om 
styrelsen finner särskilda skäl.  
 

2. Stipendiet ska uppfattas som ett märkbart 
ekonomiskt tillskott. Det bör därför motsvara 
ca 20 % av ett basbelopp per termin.  
 

3. I ett flerårsperspektiv ska summan av utde-
lade stipendier inte överstiga avkastningen.  
 

4. Alla heltidsstuderade som är mellan 18-28 
år betraktas som ”behövande” eller ”i behov 
därav”. Någon inkomst- eller förmögenhets-
prövning behöver därför inte göras för utdel-
ning av stipendier.  
 

5. Stipendier ges endast för heltidsstudier.  
 

6. Stipendier ges för högst 5 år. Undantag kan 
beviljas för särskild studiegång som sträcker 
sig över längre tid.  

Understöd 
Understöd ges till behövande medlemmar som 
genom tillfällig ekonomiskt stöd kan förväntas 
förbättra sin situation. Behovet och den eko-
nomiska situationen reds ut genom t.ex. kopia 
på senaste slutskattsedel, samtal om ekono-
miska förhållanden etc.  
 
Styrelsen beviljar således understöd mer grun-
dat på samlad insikt om de personliga förhål-
landena än formalia. Beloppet fastställs efter 
individuell prövning 
 

Stipendier och understöd 
Stipendier och understöd har tilldelats 25 (29) 
släktingar med sammanlagt 635 (676) tkr. Siff-
ror inom parentes anger föregående femårspe-
riod. 
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Donationer 
År 2001 donerade Brita (Blixta) 10 000 kr till 
släktföreningen. Beloppet har tacksamt motta-
gits och tillförts kapitalet. 
 
 

 
 
Rick i USA uppmärksammade styrelsen på att 
en svensk släkting hade en ansenlig summa 
dollar på ett amerikanskt konto. Uppgiften 
förmedlades till den ovetande släktingen. 

Administration och ekonomi 
Administration 
Styrelsens har bestått av Johan, Mauritz, Jan, 
Erik och Cecilia. Suppleanterna Olof och Fred-
rik har deltagit i styrelsearbetet på samma sätt 
som ledamöterna.  
 
Samuel och Christoffer har varit revisorer.  
När Christoffer avsade sig uppdraget 2003 tog 
övertog revisorssuppleanten Johan rollen.  
 
Valberedning har utgjorts av Dag, Anne Wolff 
och Charlotte Welin-Berger 
 
Styrelsen har sammanträtt vid 17 tillfällen. 
Plats för sammanträden har cirkulerat mellan 
styrelsemedlemmars hem och arbetsplatser.  
 
Släkten representerades av Nils-Magnus vid 
öppnandet av 2001 och 2004 års adelsmöte.  

Släktregister 
Styrelsen tog 2002 -2003 fram ett dataprogram 
för att underlätta medlemsregister, medlems-
avgifter, födelsedagar, rösträtt, stipendier, un-
derstöd samt statistik. Systemet har kontinuer-
ligt förbättrats i takt med datautvecklingen. 
 
Fondförvaltning 
Styrelsen har antagit en policy för fondförvalt-
ningen. Vi sprider riskerna genom att ha högst  
10 % av kapitalet placerat i ett aktieslag men 
inte heller mindre än 3 %. Vi strävar också 
efter spridning mellan olika branscher. Ingen 
bransch bör stå för mer än 25 % av förmögen-
heten. Styrelsen kan utnyttja derivat för att 
skydda placeringar.  
 
Marknadsvärdet på portföljerna efter realisera-
de och latenta skatter och har stigit från 11,1 
mkr till 14,7 mkr. Under redovisningsperioden 
inträffade det stora börsfallet 2002.  

Vissa intäktsposter1 2001-2005 
Utdelningar 1 617 000  (1 717 000) 
Kapitalvinst 1 485 000   (9 071 000) 
Medlemsavgifter 104 000   (62 000) 
Deltagaravgifter 79 000 (44 000) 
Donationer 10 000 (30 000)  

Visa kostnadsposter 2001-2005 
Skatter  909 000  (2 847 000) 
Stipendier, understöd 635 000 (676 000) 
Släktmötet 2001 168 000   (76 000) 
Hemsidan 111 000   (25 000) 
Mellanmötet 119 000 (35 000)  
Nätverket (7 nr) 98 000 (66 000) 
Bank2 73 000 (47 000) 
Adm datasystemet3 66 000  
Kontorsmtrl, porto 20 000 (20 000) 
Släktarkivet 12 000 (47 000) 
Uppvaktningar 9 000 (8 000) 
Styrelsen 8 000 (14 000) 

                                                      
1 Föregående års siffror inom parentes 
2 Genom nya avtal har kostnaden sänkts. År 2004 
var bankkostnaden 5 600 kr och år 2005 var den 
2 100 kr.   
3 Varav framtagning av den första versionen kosta-
de 44 000 kr 
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Övrigt 
Utöver styrelsens verksamhet kan nämnas att  

• Henrik Sandevärn har skrivit en B-
uppsats om Noor ”Tid och rum i en 
karolinsk herrgårdsanläggning”. 

 
 
 

 
 

• Carola har tillsammans med Inja Han 
översatt den koreanske poeten Ko Uns 
dikter 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm juni 2006 
 
 
 
 
 
 Mauritz Hermelin Johan Hermelin Jan Hermelin 
  
 
 
 

 
 Erik Hermelin  Cecilia Hermelin Olof Hermelin Fredrik Hermelin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


