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Hermelinska släktföreningen 

 

Berättelse till 2016 års släktmöte 

Styrelsens berättelse om verksamheten 2011-2015. 

 

 

Släktband 

Släktmötet 
Släktmötet 2011 genomfördes i Sundbyholm 

strax utanför Eskilstuna med 143 deltagare. Vi 

minns särskilt störtskuren under golftävlingen, 

barnens gammeldags lekar på gräsmattan och 

de intressanta föredragen om allt från fastig-

hetsutveckling till gorillor.  

 

För andra gången hölls släktmästerskap i golf 

där 16 personer deltog. Göran Nilsson erövrade 

trofén - en vinterklädd hermelin - från sin dotter 

Charlotte. 

 

Släktmötet genomfördes helt enligt ordningen 

utan några överraskningar. Carl-Göran Eker-

wald som bidragit till att sprida Erics översätt-

ningar valdes som hedersmedlem och höll där-

efter ett lysande föredrag.  

Mellanmöte 
Mellanmötet 2014 ägde rum på Nyckelviken i 

Nacka med 66 deltagare. Utförlig rapport skrevs 

i nr 30 av Nätverket.  

Uppvaktningar 
Styrelsen har uppmärksammat släktingars 

jämna födelsedagar med hyllningskort samt av-

lidna släktingar med blommor eller en gåva. 

Hemsidan 
Släktföreningens hemsida har fått en helt ny 

layout och fungerar nu lika bra på datorer och 

skrivplattor som mobiltelefoner. Det släktregis-

ter som tidigare var integrerat i hemsidan har ta-

gits bort och håller på att ersättas med ett excel-

register kopplat till Windows Business Intelli-

gence.  

 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Inte bara 

med nyheter utan även med ”gammalt”. Hemsi-

dan har alltmer fått prägeln av både nyhetsorgan 

och arkiv. Bästa sättet att få grepp om hela in-

nehållet är att surfa runt några timmar. Styrelsen 

garanterar att ni får mycket kul läsning och kan 

njuta av många bra bilder.  

Släktträd 
Släktträdet är ett intressant men svårt sätt att 

visa hur vi är släkt. I samband med att den nya 

hemsidan togs i bruk har vi tagit fram en ny 

modell för släktträdet. Den visar alla släktingar 

från Olof och sex generationer framåt. Vi pro-

var oss fram för att komplettera trädet med yt-

terligare några generationer. Blommor, blad 

och pistiller kan dom kanske kallas. Så små-

ningom hamnar vi nog på bladlöss.  

 

Vi använder fem färger för att symbolisera de 

olika grenarna.  En stor bild på släktträdet 

finns på sidan 6.  

Hermelinska Nätverket 
Under perioden har vi gett ut tio nummer av 

Nätverket. Tidningen skickas till varje familje-

adress både i Sverige och utomlands. Samtliga 

tidningar kan också läsas på hemsidan.  

 

Brev med felaktiga adresser returneras till släkt-

föreningen. Styrelsen söker då korrekt adress på 

olika sajter eller gör efterlysning på föreningens 

Facebookgrupp. Alla medlemmar kan anmäla 

adressändring på hemsidan.  

Facebook 
Under 2011 startade styrelsen en Facebook-

grupp för att underlätta kontakten mellan med-

lemmar. I maj 2016 finns 92 medlemmar i 
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gruppen. Styrelsen uppmuntrar alla som an-

vänder Facebook och som ännu inte är med-

lemmar i gruppen att kontakta ordföranden. 

Gruppen är sluten vilket innebär att endast per-

soner som är medlemmar i släktföreningen kan 

läsa och skriva i denna grupp.  

Vandring till av Kebnekaise 
Fem släktingar antog utmaningen att bestiga 

Kebnekaise under ledning av Fredrik (Noor). 

Äventyret finns beskrivet i Nätverket nr 27. 

# Hermelininuet 
En hashtagg (#) framför ett ord är ett sätt att 

hitta innehåll på internet om specifika ämnen 

istället för att få innehåll som grundar sig på so-

ciala kontakter. Styrelsen startade #hermelini-

nuet med en fototävling som vanns av Petter 

Wallberg. Det blev ett tämligen stort intresse, 

men det var svårt att nå bilderna som taggats 

med #hermelininuet på grund av sekretetssin-

ställningar på våra medlemmars konton. Pro-

jektet har fått en time-out. 

Medlemmar 
Sedan förra mötet har antalet medlemmar ökat 

med 38 till nuvarande 566 personer. Fortfarande 

har Thorsvigrenen flest medlemmar, med Ro-

berts kvist i täten. 50 medlemmar har valt att 

vara passiva.  

 

Information om avlidna, ingifta och nyfödda 

släktingar ges på hemsidan med reservation för 

att alla händelser inte har kommit till styrelsens 

kännedom. Meddela oss gärna om födda, vigs-

lar och dödsfall genom att kontakta styrelsen, 

gärna via hemsidan (kontakt) 

 

Släktens medlemmar är vitt spridda i världen. 

Förutom Sverige finns vi i 15 länder vilket är 

två färre än vid förra släktmötet.  
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Släktminnen 
 

Utgivna skrifter 
Släktföreningen har ekonomiskt stöttat utgiv-

ningen av skriften Harriet Löwenhjelms  

vistelser och konstverk på Ulfåsa slott och 

skickat den till alla medlemmar. Skriften finns 

också tillgänglig på hemsidan.  

 

Släktföreningarnas dag 
Riddarhuset anordnade Släktföreningarnas dag 

i april 2015. Syftet var att identifiera och främja 

samarbete mellan släktföreningarna och Rid-

darhuset. Inte mindre än 68 släkter närvarade 

med 140 deltagare. Johan medverkade som ta-

lare under rubriken Släkten Hermelins tidning 

och hemsida. Mötet finns beskrivet i Nätverket 

nr 32. 

 

Sagt och gjort om Olof, konstnären  
Max höll ett föredrag om Olof på Arkivens dag 

i Eskilstuna november 2011 och ett liknande 

föredrag om sin farfar far i Stocksund 2013 vid 

invigningen av hembygdsföreningen Amorinas 

utställning om Olof.  

 

Tomas Karlberg. Eskilstuna stadsarkiv har 

skrivit en artikel om Olof vilken publicerats i 

tidskriften Arv och Minne.  

 

Sagt och gjort om Eric, översättaren  
Johan har tillsammans vår hedersmedlem Carl-

Göran Ekerwald blivit inbjuden till Teheran 

för att berätta om sin gudfar Eric, översättaren.   

 

Iran culture har gjort två videos om Eric vilka 

kan ses på hemsidan.  

Våra arkiv 
Handlingar som på något sätt berör släkten finns 

samlade på många olika ställen. Vi har inte full 

överblick över alla dessa platser men här följer 

de fyra viktigaste arkiven.  

 

Släktarkivet 

Släktföreningen har sitt arkiv på Stadsarkivet i 

Eskilstuna. På släktföreningens hemsida kan 

man länka sig vidare till vårt arkiv. När man sö-

ker på ”Hermelin” kommer det upp mer än 100 

träffar i vilka man kan söka vidare. Någon digi-

talisering av texterna i det 25-30 meter långa 

släktarkivet har av naturliga skäl inte gjorts.  

 

Arkiverat hos släktingar 

Släktföreningen har föremål som av olika 
skäl inte lämpar sig att förvara i Släktarki-
vet i Eskilstuna. Det kan också vara så att 
gåvogivaren har angett att föremålet – ofta 
en tavla – ska förvaras hos någon släkting 
som utses av styrelsen. De senaste besluten 
av den karaktären togs 1984 och föremålen 
är kvar i dessa personers ägo sedan dess. En 
aktuell förteckning finns på hemsidan.  
 

Riksarkivet  

År 1919 deponerades ett antal Hermelin-papper 

till Riksarkivet. Vi vet inte innehållet i deposit-

ionen och inte heller vem som gjorde den. Tio 

år senare i september 1929 deponerade M Her-

melin, Vårberga, Borensberg för Hermelinska 

släktföreningens räkning några handlingar vilka 

tillhört Eugène Hermelin, Noor. På riksarkivet 

finns också sköldebreven.  

 

Vi konstaterar att innehållet i Riksarkivet behö-

ver undersökas närmare.  

 

Hemsidan 

På hemsidan samlar vi både nytt och gammalt 

material i digital form. Den har blivit ett både 

intressant och lättillgängligt arkiv. Se bara på t 

ex biografier, företag, gårdar och släktmöten. 
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Släktens självhjälp 

Ekonomiskt stöd 
Stipendier, understöd och uppmuntran har till-

delats 40 (26) släktingar med sammanlagt 1 008 

(635) tkr från våra tre fonder1.  

 

 Viktor Hermelins Minne 

 Ebba Sophia Ribbings Minnesfond 

 Lena Robertsdotters Fond 

 

 

Administration 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av Johan (ordf), Fredrik, 

Fredrik I:sson, Hanna Jessing, Jan, Jenny och 

Olof (A:sson). Styrelsen har sammanträtt vid 11 

tillfällen. Styrelsen samlas numera alltid på 

”Dalarnas hus” i Stockholm där vi intar en enkel 

måltid och sammanträder i ett av deras mötes-

rum. Eftersom vi tidigare samlats på någon le-

damots arbete har kostnaden för styrelsemötena 

ökat.  

 

Olof (Fallsberg) och Göran Nilson har varit re-

visorer.  Valberedning har utgjorts av Dag, 

Anne Wolff och Charlotte Welin-Berger. Släk-

ten representerades av Gabriel vid 2013 års 

adelsmöte.  

 

Styrelsens arbete kan följas genom att samtliga 

protokoll läggs ut på hemsidan med konfidenti-

ella uppgifter överstrukna. En kort sammanfatt-

ning av mötena finns också i varje nummer av 

Nätverket.  

 

Ekonomiförvaltning 
Under perioden har bokföring skötts av Lind-

qvist Accounting AB. Resultat- och balansräk-

ning framgår av tabellen på sid 5. 

Som godkändes vid förra släktmötet skulle sty-

relsen anlita ett kapitalförvaltningsbolag för att 

diskretionärt handha föreningens portfölj. Efter 

en grundlig undersökning som redovisats i Nät-

verket slöt vi 2015 ett avtal med Öhman Wealth 

Management. Styrelsen har haft två uppfölj-

ningsmöten under 2016.  

Vissa intäktsposter 2011-2015 

Utdelningar 3 020 000  (2 398 000) 

Realisationsvinster  12 721 000   (5 944 000) 

Medlemsavgifter 120 000   (132 000) 

Vissa kostnadsposter 2011-2015 
Skatter  3 525 000  (2 099 000) 

Stipendier, understöd 926 000 (1 008 000) 

Släktmöte 2011(netto) 236 000   (193 000) 

Mellanmöte 2014 (netto) 63 000 (52 000)  

Hemsidan  27 000   (236 000) 

Nätverket (10 nr) 240 000 (130 000) 

Redovisningstjänster 154 000 (40 000) 

 

 

 

Stockholm maj 2016 
 

 

 

 Johan Hermelin Fredrik I:sson Hermelin Olof Hermelin 

  

 

 

 

 Fredrik Hermelin  Hanna Jessing Jenny Hermelin Jan Hermelin

                                                      
1 Föregående periods siffror inom parentes 
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