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Bland grenar, kvistar och blad
Händelser i den Hermelinska släkten
Födda
Den 10 februari föddes Carl Wilhelm Robert Skragge, son till Gustav
(Thorsvi, Adolf, Adolf) och Felicia. Se
även bild till höger.
Den 26 mars föddes Knut Erik
Skragge, son till Johan (Thorsvi, Adolf,
Adolf) och Kerstin. Se även bild nedan.
Avlidna
Den 16 maj avled Hugo von Sydow
(Thorsvi, Adolf, Brita), i en ålder av 90
år. Närmast anhöriga är makan Brita och
barnen Petter, Jakob och Elise med familjer.
Födelsedagar andra halvåret 2018
1 jul: Sandra Lopez, 60 år, Venezuela
21 jul: Ann-Marie, 50 år, Skebobruk
29 jul: Anita, 70 år, Stockholm
25 aug: Anette, 80 år, Lidingö
27 aug: Gunnar, 70 år, Södertälje
31 aug: Lena von Sydow, 60 år, Värmdö
31 aug: Sanne, 60 år, Mölnbo
1 sep: Håkan Ljungberg, 60 år, Vikbolandet
29 sep: Renate, 50 år, Tyskland
30 dec: Victor, 50 år, USA

Ian och Petra har fått en
lillebror. Den 26 mars föddes Knut Erik Skragge,
son till Johan och Kerstin.
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Carl Wilhelm
Robert Skragge,
född den 10
februari,
son
till Gustav och
Felicia.

Ur-Olof fick 11+2 barn
Ordförande Johan berättar om vår släktforskningsplattform
Olof – eller Ur-Olof, som vi kallar honom – var den förste i släkten Hermelin som adlades. Han fick många barn
och bonusbarn i sina två giften. På
bilden nedan har jag bara tagit med de
barn som uppnådde vuxen ålder, annars hade den inte fått plats i tidningen.
Olofs första giftermål var 1690 med
Helena Brehmsköld. De fick sju barn
under loppet av åtta år. Endast två
(Olof och Nils) uppnådde vuxen ålder.
De andra fem dog innan de hunnit bli
tre år. Man kan gott säga att vår moderna sjukvård har gjort hyfsade framsteg.
Två år efter Helenas död gifte Ur-Olof
om sig med Margaretha Åkerhielm af
Margarethelund. Hon var änka efter
Elias Obrecht och förde med sig två
bonusbarn till familjen. Tillsammans
fick Ur-Olof och Margaretha fyra barn
varav två (Catharina och Carl) uppnådde vuxen ålder. Nu var de verkligen det
som i dag kallas en blandfamilj.
När Olof adlades 1702 fick inte bara
hans egna barn ärva titeln utan också
hans två bonusbarn Maria och Elias.
Den adliga delen av släkten på svärds-

sidan dog ut 1797 med Livdrabanten Olof Hermelin (mycket Olof blir
det…)
Carl uppgraderades till friherre 1766,
och det är honom vi 531 medlemmar
i den Hermelinska släktföreningen har
som gemensam anfader. Jo, jag vet. Vi
har flera gemensamma anfäder och
anmödrar. Men det får vi ta i ett annat
sammanhang.
Varför berättar jag allt detta? Jo, för att
göra er lite nyfikna på den släktforskningsplattform som släktföreningen
prenumererar på. Den heter My Heritage och där finns redan cirka 1 500
släktingar och andra personer relaterade till släkten inlagda. Alla medlemmar
i släktföreningen kan använda plattformen och lägga till sina egna släktingar
och skapa egna släktträd. På hemsidan
finns flera exempel på detta, och omslaget på förra numret av Nätverket är ett
annat exempel.
Du har kanske redan fått en inbjudan
att vara med i My Heritage? Om inte,
hör av dig så ordnar vi en sådan. Priset?
Gratis för dig!

Använd My Heritage
du också!
I My Heritage kan du skapa släktträd, göra en släktbok, visa statistik,
lägga till foton, skriva in personlig
information, få påminnelser om
födelsedagar i släkten och mycket
annat.
Möjligheterna att skapa släktträd
är nästan oändliga. När du tagit
fram det släktträd du vill ha kan du
beställa en utskrift. Varför inte ge
bort en sådan i present?
Vår prenumeration gör det möjligt för alla släktföreningens medlemmar att vara med i vår gemensamma släktplats helt utan kostnad.
Du kan utnyttja allt som redan är
infört och komplettera med egen
information.
Kontakta Johan på 070-699 14 10
eller johan@hermelin.com om du
vill vara med och bygga ditt egna
släktträd!
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Hermeliner i Afrikas hjärta
Några av våra släktingar delar med sig av sina erfarenheter från en oförglömlig resa

Ebba Wadstein med bärare. Foto: Magnus Wadstein

I januari 2018 anordnade Fredrik och
The Search® Adventures en fantastisk
resa till hjärtat av Afrika, Rwanda och
Uganda med hjälp av Otto som naturguide och äventyraren Hasse Nilsson.
Hälften av resenärerna var släktingar
(förutom Fredrik och Otto deltog Pia,
Lars och Kerstin, Sven och Pia, Ebba
och Magnus Wadstein samt Carl) och
resten bestod av vänner från Stockholm, Skåne och USA.
Resan varade i två veckor och startade
i Rwandas huvudstad Kigali med en
historisk inblick från mäktigt kungadöme till de hemska folkmorden 1994.
Därefter körde våra duktiga chaufförer
Charles, Nelson, Kausle och Kirenga
fyra Toyota Land Cruisers västerut. Vi
åkte genom Rwandas kulliga landskap
med teplantager och Afrikas största
bergsregnskog Nyungwe Forest där vi
bland annat fick möta schimpanser. Sedan fortsatte vi norrut mot gränsen till
Uganda och Volcanoes National Park.
Därefter lämnade vi höjderna och drog
oss ned till det varmare savannlandskapet. Här mötte vi de stora djuren:
4

Hermelinska nätverket

elefanter, giraffer, flodhästar, lejon och
antiloper. Resan avslutades i Murchison
Falls, en stor vacker nationalpark, innan
vi åkte mot flygplatsen i Entebbe.
Skillnaden mellan Rwanda och Uganda var synbar. Att Rwanda har infört
förbud mot plastpåsar och en kollektiv
städdag i månaden har gjort skillnad
och landet känns vackert och rent. Vägarna var bra och asfalterade. I Uganda
var det betydligt skräpigare i byarna
och utmed de mycket dåliga och gropiga grusvägarna. Överallt längs vägarna
fanns människor som fraktade allt från
potatissäckar, teblad och sockerrör till
vattendunkar på cyklar, motorcyklar
eller huvudet. En vanlig syn var också
vinkande glada barn.
Det går inte att berätta om allt vi
var med om, men här kommer några
personliga berättelser om möten med
”The Heart of Africa” som skrivits av
släktingar som var med på resan. Hela
berättelsen och fler bilder finns även på
hermelin.net.
//Ebba Wadstein

En ”G

Stormig start
För de sex av oss som började resan på
Linköping flygplats förberedde piloten
oss på att det var blåsigt i Amsterdam
och att resan kunde bli ”guppig” men
att vi skulle vara glada för att vi fått
starttillstånd. Väl i Amsterdam fick planet göra tre mycket guppiga landningsförsök för att lyckas landa och flera av
oss mådde riktigt dåligt. I Amsterdam
var det orkanvindar och när jag gick ut
på landningstrappan var blåsten så hård
att mina glasögon blåste iväg. Som tur
var kunde jag hämta dem på marken
under trappan oskadade.
Sen fick vi springa för att hinna med
flyget till Kigali. Gaten hade stängt men
de öppnade för oss. På flyget fanns
våra medresenärer från Malmöflyget
och Amerikaflyget. Tyvärr så landade
Stockholmsflyget för sent, så våra reseledare Fredrik och Otto med flera hann
inte med. De fick i stället tillbringa en
natt i Amsterdam och åka morgonen
därpå. Dessutom kom inte Linköpingspassagerarnas bagage med så de första
dagarna fick vi gå i samma svettiga klä-

Golden Monkey”. Foto: Ebba Wadstein

der. Tur att Fredrik hade med sig två
snygga blåa t-shirtar åt oss var så vi hade
något att byta om till! //Ebba Wadstein
Folkmordet i Rwanda
Första dagen ägnade vi helt åt Kigali
och muséet som beskriver folkmordet
(Kigali Genocide Memorial Centre).
Det är svårt att förstå att det så nyligen
som 1994 pågick ett krig här i den här
vackra staden.
Muséet är byggt på den plats där cirka
250 000 offer begravdes. Sammanlagt
dödades nära en miljon tutsier (och hutuer som motsatte sig kriget) under de
tre månader kriget pågick. Muséet var
verkligen välgjort och gav en bra inblick i det fruktansvärda, ofattbara och
tragiska som hände då.
Många i Rwanda lever förstås fortfarande med dessa minnen. Vi upplevde
dock att de människor som vi mötte nu
är stolta över sitt land och optimistiska
inför framtiden. De betonade att nu är
vi ”ett folk” och att man inte bör fråga
någon om han/hon är hutu eller tutsi.
//Magnus Wadstein

Resesällskapet i sina Land Cruisers. Foto: Hans Nilsson

Schimpansskogen
I skymningen den 20 januari passerade
vi genom Östafrikas största bergsregnskog, Nyungwe Forest. Skogen, som är
ca 3 x 5 mil i storlek, är mycket viktig för
både bevarandet av djur- och växtliv och
för vattenförsörjningen i regionen. Vi
anlände sent till Gisakura Guesthouse
i utkanten av skogen. Redan på kvällen
delades vi in i tre grupper, två schimpansturer och en något mindre krävande
vandring i den närliggande omgivningen
runt hotellet (med andra apor).
För oss som valt den tidiga turen var
det uppstigning i mörkret klockan 05.00,
en snabb frukost och sedan bil i säkert
en timme innan vi var framme. Det visade sig då att vi hamnat i Cyamudongo
Forest, ett lite mindre skogsreservat en
bit ifrån Nyungwe. Det kändes andäktigt att få möta skogens alla ljud och
dofter för oss som för första gången
fick vara i en bergsregnskog. Efter ett
tag rörde det sig uppe i träden. Det var
en av alla arter bland markattorna, en
mindre apa som guiderna kallade Mona
Monkey. Vi stod länge och betraktade

de vackra aporna som bekvämt rörde
sig i trädtopparna.
Men var höll schimpanserna hus?
Det visade sig att schimpanser är mer
morgontrötta än vi människor. Plötsligt
hörde vi högljudda rop i skogen som vi
just passerat. De hade alltså suttit och
sovit och varit nära oss i en hel timme
utan att vi märkt det. Nu blev det fart
på våra guider som snabbt ville bana
väg och leda oss fram till schimpanserna. Det var ett stort ögonblick att få
vara nära en av våra närmaste släktingar
i sin naturliga miljö. //Magnus Wadstein
I Dian Fosseys fotspår
Från vårt flotta hotell, Mountain Gorilla
View Lodge, begav vi oss på morgonen
den 23 januari ut Volcanoes National
Park. Parken består av de skogklädda
sluttningarna av fem numera utdöda
vulkaner. Från 1966 till 1985 bodde
den berömda forskaren Dian Fossey
här. Hon studerade och gjorde bergsgorillorna kända över hela världen.
Utan henne hade kanske varken skogen
eller gorillorna funnits kvar i dag.
Hermelinska nätverket
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Vårt mål för dagen var dock inte att
besöka gorillorna. Vi anslöt i stället till
en grupp som skulle försöka få syn på
”Golden Monkey” (guldmarkatta). Arten har en mycket begränsad utbredning och är, liksom många andra djur
här, utrotningshotad. Vi gav oss iväg
med våra bärare och en vakt med gevär
(ifall vi skulle möta några farliga bufflar). Efter en timmes vandring genom
odlingar passerade vi förbi den knivskarpa gränsen mot skogen. Vi befann
oss i en bambuskog som bitvis var tät
och svårgenomtränglig. Vi fick rätt
snart syn på guldmarkattorna som dock
gömde sig väl i det täta lövverket. Plötsligt kom en signal från våra guider om
att vi måste skynda oss iväg. Vad var det
nu på gång? När vi kom fram förstod
vi. I en glänta mötte oss en flock guldmarkattor som hade den goda smaken
att leta mat på marken. Det innebar
att vi nu hade de små, helt orädda och
mycket charmiga aporna runt våra fötter. Efter en lång stund var vi motvilligt
tvungna att lämna stället och bege oss
hemåt. //Magnus Wadstein
Möte med gorillor
Så var det äntligen dags för resans höjdpunkt, gorilla tracking! Vi anlände sent
kvällen innan till vår mysiga lilla lodge,
Chameleon Hill. Det var kolsvart ute
och vi fick skynda oss att checka in
och packa upp våra gorillamunderingar
innan strömmen stängdes av. Den kom
nämligen från ett litet elverk som bara
gick några timmar per dygn. Nästa kväll
kunde vi njuta av en helt enastående utsikt över Lake Mutanda.
Vi steg upp före gryningen och åt en
tidig frukost. I vår grupp på nio personer var sju Hermeliner. På samlingen
gick vi igenom lite gorillaspråk och hur
man skulle bete sig ihop med ”släkten”.
Därefter klev vi in i vår nu så välbekanta bil för en skumpig färd tillsammans
med en guide, fyra rangers och ett par
vakter. Man hade rekommenderat oss
att hyra porters så det gjorde vi. Det
var mest studenter som ville tjäna extra pengar. Min hette Steven, var 23 år
6
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och universitetsstudent. För en svensk
kvinna i sin bästa ålder, som kan allt
själv, så kändes det lite fånigt att hyra
någon som bär ens pyttelilla ryggsäck
och ger en hjälpande hand över stock
och sten. Men man får ta seden dit man
kommer och man vande sig och till och
med uppskattade det efter en stund.
Vi vandrade på små stigar upp och
ned för berg och till slut kom vi fram
till djungeln. När vi kommit så här långt
hade jag för länge sen tappat bort tiden.
Har absolut ingen aning om hur länge

en liten flock på 14 individer och det
här var alltså den första. Vi smög vidare
och kom riktigt nära flera olika gorillor.
Honor, ungar och en silverrygg. Tyvärr
verkade ingen av dem jättesugen på att
umgås, men till slut var det ett par ungar, 2-3 år gamla, som tyckte att vi var
lite spännande. De hade show i träden
ovanför oss, sprang upp och ned och
klängde i grenarna. Vi fick verkligen
njuta av de ljuvliga varelserna fullt ut.
Plötsligt kom silverryggen tillbaka.
Han satte sig helt lugnt ett par meter

En av gorillagruppens medlemmar. Foto: Fredrik Hermelin

vi gick. Det var nästan overkligt att vi
äntligen var på väg. Plötsligt blev vi
tillsagda att stanna och lämna ifrån oss
våra sticks till våra bärare. Nu var det
djungelvandring som gällde. Våra rangers gick före och högg sig fram med
machetes. Det var brant, i mina ögon
gick ”stigen” stundtals helt lodrätt nedåt. (För att inte tala om när vi sen skulle
upp samma väg, det gick lodrätt uppåt).
Plötsligt viskade guiden att nu var det
dags, they are here! Jag kunde knappt
andas. Jag tog rygg på en ranger och
gjorde som jag blev tillsagd. Vi smög
oss fram och såg den första gorillan!
En hona som inte visade något större
intresse för oss. Vår gorillagrupp var

ifrån mig och började äta. Han tittade
lite på oss men fortsatte i lugn takt att
inta sin lunch. Mitt hjärta nästan stannade och jag kände så tydligt vilken ynnest
det var att denna enorma gorillahanne
lät mig sitta där och hänga med honom.
Tiden försvann och alla andra runt omkring försvann, det var bara jag och Mr.
Silverback. När han tröttnade på mig så
bara vände han sig om och gick, hans
breda vita rygg försvann in i djungeln.
Det var inte utan att en liten tår kröp
fram i ögonvrån. //Pia, Björkvik
Kazingakanalen
Efter några dagar i den svala höglandsmiljön i Rwanda och sydvästra Uganda
var vi nu nere i låglandet. Det märktes

direkt på naturen att det var en betydligt torrare och varmare miljö.
Vi anlände till Mweya Safari Lodge
i Queen Elizabeth National Park på
kvällen den 26 januari. Lodgen ligger
intill Kazingakanalen som förbinder
den lilla Lake George med den större
Lake Edward. Från våra rum hade vi
alla en fantastisk utsikt över kanalen
som här är ca 700 meter bred. Redan
på kvällen anade vi att den båttur som
utlovats dagen efter skulle bli något alldeles extra. Med kikaren kunde vi se att

något sätt som att man kommer närmare djurlivet, utan att störa, jämfört
med att åka bil.
Kazingakanalen är också ett fågelparadis, vilket vi verkligen fick bevis
på. På stranden fanns bland annat helig
ibis, skedstork, silkeshäger, styltlöpare,
vattentjockfot, sporrvipa och både vit
och rosa-ryggad pelikan. Efter en stund
kom vi också nära områdets verkliga
specialitet, en stor flock av den ovanliga saxnäbben. Det är mest lik en stor
tärna med en näbb som är plattad från

Se upp flodhästar och bufflar, nu vill vi dricka ur Kazingakanalen! Foto: Hans Nilsson

på andra sidan Kazingakanalens strand
så rörde sig stora djur, elefanter och
troligen även flodhästar.
Efter en som vanligt god lunch så åkte
vi med våra bilar den korta biten ner
till båtarna. Några av oss som var extra
angelägna om att få se och fotografera
fåglar på nära håll fick plats i en liten
båt, ”the bird boat”. De flesta åkte i en
större båt med två våningar med namnet ”Hippo”. Vi närmade oss långsamt
den andra stranden. Här ligger flockar
med flodhästar som stora gråstenar ute
i vattnet. På land står en stor elefantfamilj, tillsammans med bufflar, ännu fler
flodhästar och även vårtsvin och kobantiloper. Att glida fram i båt känns på

sidorna ungefär som en sax. Här fanns
också många fåglar som häckar i Europa eller Asien och som övervintrar
i Afrika, till exempel vitvingad tärna,
små- och spovsnäppor samt ”svenska”
fåglar som brushanar och drillsnäppor.
//Magnus Wadstein
Möte med lejon
Den 29 januari vid lunchdags kom vi
till Murchison Falls National Park och
Para Safari Lodge. På eftermiddagen
åkte vi på safari. Vi såg många djur: giraffer, bufflar och inte minst antiloper.
Men vi ville ju så klart gärna även se ett
lejon! Charles Nsubuga, som körde vår
bil, var mycket uppmärksam på omgivningen och stannade ofta för att spana.

Så såg vi en schakal. Charles berättade
att finns det en schakal så finns det lejon! Nu körde han extra försiktigt och
var ännu mer vaksam. En stund senare
syntes några gamar cirkla i luften och
alla blev synnerligen alerta och spanade
runt omkring. Plötsligt såg jag en svans
som försvann bakom en buske och ropade ”klockan 13 bakom busken, jag
tror det är ett lejon”. En liten stund
senare kom en lejonhona fram, bakom
henne två ungar och sist ytterligare en
lejonhona med halsband. Charles ropade på de andra bilarna för att alla skulle
få chansen att se de vackra djuren. Lejonen var på väg ner för att dricka, så
några fick inte tillfälle förrän morgonen
efter när vi åter gav oss ut. //Kerstin
Några avslutande ord
Expedition Heart of Africa är en resa
genom två underbara länder i Östafrika. Rutten är noggrant planerad för att
uppleva det riktiga Afrika, såväl människorna som den enastående unika
natur och det rika djurlivet. Och inte
minst den underbara bergsgorillan.
Kontrasterna mellan Rwanda och
Uganda är stora. I många århundranden
har regionen formats med små kungadömen och väldiga naturtillgångar. Det
var när kolonialisterna kom i slutet på
1800-talet som länderna plötsligt delades upp, konflikter skapades och länderna kastades in i en våldsam spiral av
politik, maktspel och krig.
I dag har länderna kommit olika långt
i modernisering av infrastruktur och
politisk stabilitet men framtiden ser
ljusare ut än på många årtionden. Turismen har fått ett starkt fäste, nationalparkerna är väl skyddade och människorna i länderna lever ett till synes gott
liv, om än fattigt.
Att få resa med Hermeliner och vänner har varit en enastående upplevelse, och att dela allt detta har självklart utvecklat våra relationer. Det
var ett privilegium att få planera och
genomföra denna resa tillsammans
med Otto och våra vänner i Afrika.
Asante Sana //Fredrik
Hermelinska nätverket
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Äventyr på andra sidan jordklotet
Jonas (Thorsvi, Thorsten, Sven) berättar om sin tid i Nya Zeeland
I juli 2015 flög jag bortom datumgränsen, till ett land hälften så stort som Sverige där det finns tre gånger så många får
som människor. Nya Zeeland! Här nere
har jag spenderat nästan tre hela år på
Media Design School, ett av de bättre
universiteten inom film, animation och
visual effects.
Som tur var så flög jag inte ner
helt ensam, jag fick med mig två
goda vänner från gymnasiet i Nyköping: Carl Mellgren och Douglas Grönborg. Douglas hade redan studerat ett år så han tog sig
tiden att visa oss runt Auckland
och hjälpte oss att hitta en lägenhet, något som till skillnad från i
Sverige var förvånansvärt lätt.

cialisera mig inom en av tre inriktningar
som universitetet erbjuder, som technical director – ett slags allt i allo inom
filmanimation.
Tredje och sista året består av två
kortfilmsprojekt, en stor produktion
där vi jobbar i en större grupp på cirka
35-40 personer. Vi jobbar mot ett team

Goda vänner och äventyr
Två veckor efter att vi hade landat började studierna och det
första året blåste förbi. Vi träffade många nya vänner, många av
dem från Mexiko. Vi åkte mycket
på äventyr. Mot söder för skidåkning och snön
(som är mycket
saknad), norrut för
att snorkla, västerut för att surfa
och österut för att
bada i varma källor. Allt inom en till
fyra timmar med
bil från Auckland,
så äventyren är bara
ett stenkast bort.
Hårda studier
Det första året var
en introduktion till
industrin vilket var
ganska lätt eftersom jag redan hade
pysslat en del med animation i gymnasiet. Det var när tredje terminen startade
som studierna gick igång på högvarv.
Att stanna kvar på universitetet till nio
på kvällen är vardag för de flesta studenterna.
I slutet av terminen valde jag att spe8
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hur skådespelarna hade olika tekniker
för att komma in i sina karaktärer.
Visual effects
Efter att vi var färdiga med vår preproduction gick vi över till att börja jobba
med visual effects. Detta är vad vi kallar
production. Jag fick jobba med en helt
datorgjord karaktär som agerade
som skurken i filmen. Projektet
var kul men också slitsamt och
det blev återigen många sena nätter.
Vår del av filmen blev klar i slutet av februari och helt färdig i
mars. Den kommer att publiceras om sex månader på internet.
Resterande delen av sista året
var en liknande uppgift fast med
mindre grupper. Vi får agera
producent, regissör och art director. Mycket mera frihet kom
med en hel del ansvar. Nu är den
filmen klar och det är även snart
min utbildning. Examen kommer att ske i slutet av maj.
Framtiden
Vad framtiden innehåller är osäkert. Att
stanna ett tag i Nya
Zeeland är givet.
Landet har mycket
kvar att erbjuda. Jag
ska se om jag kan få
frilansuppdrag här,
alternativt i Kanada.
Det ska bli spännande att se var jag
befinner mig om
fem år!

av lärare som agerar producenter, regissörer och art directors. Tanken är
att det sista året ska simulera industrin
och dess arbetsmiljö. Jag fick chansen
att jobba tillsammans med ett par skådespelare från Narnia och Sagan om
ringen-trilogin. Det var intressant att se

Ett stort tack
Min tid här på Nya
Zeeland är fantastisk och jag tänker som sagt bli kvar här
en tid. Livet i Auckland liknar mycket
det i Sverige vad gäller priser och levnadskostnader, så stödet från Hermelinska släktföreningen har varit ett mycket
välkommet tillskott i vardagen. Stort
tack för det!

Min studietid i Örebro
Elin Welin-Berger (Gripenberg, Josef, Gösta) är snart färdig personalvetare
Mitt namn är Elin Welin-Berger och jag
är 23 år gammal. Jag började studera
till personalvetare på Örebro Universitet hösten 2015 och tar examen våren
2018.
Att flytta till en främmande stad
Jag hade ingen
anknytning till
Örebro innan
och visste inte
hur staden var,
varken
som
studentstad eller turiststad.
Det var därför
ett stort beslut
att ta mitt pick
och pack och
flytta dit. Det
enda jag förknippade med
Örebro och
som jag hört
andra säga är
att de pratar gnälligt och att området därmed fått benämningen
”Gnällbältet”. Detta stoppade
dock inte mig från att flytta dit, vilket jag i dag är glad över.
När jag kom till Örebro blev jag
positivt överraskad av hur originell
och trivsam staden är. Dels med
slottet som omges av Svartån men
även alla dessa lokala och mysiga
små affärer och fik som finns.
Efter ungefär fyra månader började jag få en bild av staden och min
utbildning och hade skaffat mig ett
socialt umgänge. Jag kände snabbt
att jag kommer trivas bra i Örebro
vilket medförde att jag sedan köpte
min första egna lägenhet i Örebro
som jag trivts mycket bra i.
Fler och fler studerar i Örebro
Örebro blir en alltmer attraktiv studentstad och det blir hela tiden fler utbildningar och inriktningar på universitetet
vilket är mycket roligt. I dagsläget är det
15 500 studenter som studerar däroch
det finns 80 olika utbildningsprogram.

Det var inte förrän ett år innan jag
började studera som jag hörde talas
om personalvetarutbildningen. Ju mer
jag läste om den och fick insikt i vilka
arbeten som utbildningen genererade,
desto mer självklart kändes det för mig

Vad gör en personalvetare?
Jag får ofta frågan vad en personalvetare gör. Det är svårt att hitta ett sammanfattande ord eftersom arbetsuppgifterna kan skilja sig åt beroende på var
man arbetar. Det kan exempelvis handla om rekrytering, kompetensutveckling,
rehabilitering,
coachning,
arbetsrättsfrågor, person a l e ko n o m i ,
arbetsmiljö
och konfliktarbete
med
mera. Denna
spridning passar mig mycket bra då jag
tycker om att
bredda mina
kunskaper och
inte enbart fokusera på ett område.
Sista studietiden
Den sjätte och sista halvan av utbildningen består av praktik, där vi
studenter får möjlighet att praktisera på en arbetsplats vilket känns
otroligt spännande. Äntligen får vi
komma ut i arbetslivet och få en liten inblick i vad en personalvetare
gör! Jag kommer att praktisera på
Bonniers huvudkontor i Stockholm och det känns både roligt och
lärorikt. Att få komma ut i arbetslivet och göra något praktiskt känns
som ett bra avslut på min studietid.

att söka.
Min utbildning har känts helt rätt från
dag ett. Den är väldigt bred och innefattar allt från det humana och sociologiska till den arbetsrättsliga delen vilket
inkluderar juridik och ekonomi.

Stort tack
Slutligen vill jag tacka släktföreningen för det generösa bidrag som
jag erhållit under min studietid. Det
har varit till stor fördel vid införskaffandet av kurslitteratur, men även att
kunna använda pengarna till djupare
analyser i samband med grupparbeten
och uppsatser. Stort tack!
Hermelinska nätverket
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Släktföreningarnas dag
Fredrik I:son var med på ett uppskattat event på Riddarhuset
En härlig vårdag den 22 april klockan
09.30 öppnade Riddarhusets ordförande Gustav Wachtmeister Släktföreningarnas dag med ett kort tal om att detta
event ska fortsätta att arrangeras vart
tredje år. Därefter gick Erik Drakenberg igenom Riddarhusets verksamhet
och uppbyggnad. Han berättade om
Herculesfonden med sina 300 stiftelser och om 1 500 stipendieansökningar
som årligen delar på 50 miljoner kronor, att Riddarhuset förvaltar två slott
och om ett nyhetsbrev man kan gå in
på hemsidan och bli prenumerant på.
Har ni inte sett filmen?
Näste talare, Erik von Hofsten, styrelsesuppleant och kommunikationsansvarig,
öppnade på ett ovanligt och lurigt sätt.
Han ställde frågan om vem i försam-

lingen som möjligen hade läst Kerstin
Ekmans romansvit om några adelssläkter och vem som möjligen sett Ruben
Östlunds filmatisering av denna romansvit. Det var lite tyst i Riddarsalen, för
av hundra personer borde väl någon ha
läst böckerna eller i alla fall sett filmen?
Alla tyckte det kändes lite pinsamt att
ingen gav sig till känna.
Då sa Erik ”Jag förstår att ingen har
läst romansviten. Den är inte skriven
ännu. Jag förstår att ingen har sett filmen. Den är inte gjord ännu.” Skratten
lät inte vänta på sig. Erik menade alltså
att dessa inte fanns men borde göra
det. Poängen var att Riddarhuset vill
verka för en mer öppen och transparent organisation och ökad kommunikation med media för att få ut historien
om Sverige, där adelns historia utgör en

viktig del. I förlängningen menade Erik
att detta borde leda till en både en romansvit och en Östlund-film.
Från Riddarhuset till släktföreningar
Efter Riddarhusets egna talare följde
några
släktföreningsrepresentanter
som berättade om olika saker.
Först ut var Sigfrid Leijonhufvud
som berättade om hur man firar ett jubileum, hur Leijonhufvudsläkten hör
ihop med Lewenhaupt och hur deras
släktförening fungerar.
Hugo Nordenfelt berättade om deras kommande 300-årsjubileum den 28
september 2019 och om ätteursprunget
ur Johan Norin som gjöt kanonkulor åt
Karl XII utan betalning. Han bidade i
stället sin tid och kom så småningom
till att smida medan järnet var varmt.

Inledningsmingel. Foto: Fredrik I:son
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Fr.v. Erik von Hofsten, ordförande Johan, Fredrik Söderhielm. Foto: Fredrik I:son

Med det menas att när Karl XII föll för
knappen 1719 drog Johan till Stockholm med fakturorna och bytte dessa
mot ett adelskap.
Lunch och samtalsstationer
Lunchen tilldrog sig i sedvanliga lokaler som gör det omöjligt för människor
med normal hörsel att höra i sorlet av
högljudda röster.
Efter lunch fortsatte dagen med så
kallade samtalsstationer, där olika ämnen gicks igenom och där medlemmarna kunde ställa frågor till stationsrepresentanterna som var handplockade
specialister på sina områden: Herculesfonden, Släktforskning, Begravningsvapen, Hemsidor och Släktkrönikor. Med
en nästan exakt precision fick man till
en cirkulation som liknade ett väloljat
kullager. Disciplinerat flyttade deltagarna på sig när man hörde bjällran klinga
”bytesdags”.

Samtalsstationen Hemsidor
Varje samtalsstation hade sin charm
och ett arbete att berätta om. Allas vår
ordförande Johan ledde tillsammans
med Fredrik Söderhielm samtalsstationen Hemsidor. Erik von Hofsten
inledde med att presentera stationspresentatörerna och Fredrik berättade vad
släktföreningarna utan hemsida borde
göra för att planera, bygga och registrera en hemsida. Johan fyllde i med att
visa hur en hemsida kan se ut.
Superlativerna haglade
Under tiden som Johan via en stor
skärm visade deltagarna sida efter sida
på Hermelin.net började ojandet, ovationerna och superlativerna att hagla
i rummet. Succén var fullständig och
ingen av deltagarna verkade synbart
opåverkad. Hermelinska släktföreningens hemsida och dess globala förträfflighet imponerade på Riddarhusets

släktföreningar och häpnaden var stor
över hur mycket information som gick
att få ut från hemsidan.
Släktforskningsintresserad?
Det ska också nämnas att samtalsstationen Släktforskning med Göran Mörner
i spetsen gav tips om hemsidor och länkar att besöka om man själv släktforskar, se notis på nästa uppslag.
GDPR och släktföreningar
Avslutningsvis fick deltagarna en genomgång av hur den nya EU-förordningen GDPR, som träder i kraft i
EU:s medlemsländer som lag den 25
maj 2018, är tänkt att fungera. I Sverige
ersätter den PUL (personuppgiftslagen). Under genomgången så kan man
utan överdrift säga att denna slog dagsrekord i antal ställda frågor, för vi släktföreningar berörs också av GDPR. Mer
om detta och vad det innebär för dig
kan du också läsa på nästa uppslag.
Hermelinska nätverket
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Notiser
Här skriver vi om stort och smått som har koppling till släkten. Tipsa jenny@hermelin.com om du ser något kul!

Kort från styrelsens
senaste möte
Det senaste styrelsemötet var den
18 mars. Det var styrelsemöte nummer fem sedan släktmötet 2016.
Dessförinnan hade styrelsen också
träffats för ett extrainsatt möte
(nummer fyra) den 12 december.
Det hölls för att särskilt diskutera
idéer för att öka ungdomsdeltagandet på nästa släktmöte i enlighet
med uppdraget från förra släktmötet.
Vid mötet i mars var styrelsen
fulltalig. och följde som vanligt den
dagordning som Johan skickat ut.
Bland annat avhandlades utvecklingen av släktfonderna utifrån det
ekonomiska underlag som Olof
fått från Öhmans, innehållet i kommande nummer av Nätverket, medlemsregistret och deltagande vid
Släktföreningarnas dag på Riddarhuset den 22 april. Vi hade också
glädjern att betsluta om utdelning
till 17 stipendiater. Vilka ser du på
sid 15.
Protokollet i sin helhet finns tillgängligt på vår hemsida. Har du
frågor om styrelsearbetet eller protokollet får du gärna kontakta mig
som är sekreterare, eller någon annan av oss i styrelsen.
//Hanna Jessing

Här kunde vi ha publicerat
din notis
Vill du berätta om något som rör
släkten Hermelin för Nätverkets
läsare? Vi tar tacksamt emot tips.
Nyfödda små släktingar, födelsedagar med mera hamnar under Grenar och kvistar, annat hamnar här.
Mejla dina tips till redaktör Jenny
på jenny@hermelin.com, och glöm
inte bilder!
12 Hermelinska nätverket

Skapa ditt konto på hemsidan
Du har säkert fått ett antal mejl om den
nya dataskyddsförordningen GDPR.
Släktföreningen måste också anpassa
sig efter detta och nu är det gjort. Eller
snarare, vi håller på med det – tillsammans med dig.
Vi har byggt om hemsidan så att du
via den kan acceptera hur vi använder
dina personuppgifter. Det gör du enkelt
genom att på fliken Intranät välja Skapa
konto. Där är det bara att fylla i dina
uppgifter, läsa användarvillkoren och
klicka för att du accepterar dem. Där
kan du också välja ditt eget lösenord.
Glöm inte att skapa konton för alla familjemedlemmar när du ändå håller på.
Annars kan vi inte skicka ut inbjudningar och födelsedagsuppvaktningar, och

inte heller ta emot stipendieansökningar.
Som målsman för dina omyndiga barn
hoppas vi därför att du skapar ett konto
och godkänner användarvillkoren även
för dem. Och glöm inte din partner!
Styrelsen konstaterar sedan att du tillhör släktföreningen och du får ett meddelande att ditt konto har godkänts. Vi
ser gärna att du håller uppgifterna på
ditt konto aktuella.
De flesta sidor på vår hemsida är öppna för vem som helst att läsa. Men några nya och högintressanta sidor är förbehållna medlemmar som har skapat
ett eget konto på hemsidan. De sidorna
kommer vi successivt att presentera.
Och du – vänta inte. Skapa era konton
nu. På direkten alltså.
//Johan

Se filmen om Eric
Ett filmtips: Fram till den
24 juni kan du gå in på
SVT Play och se Ali Boriris
film om vår kände släkting
och hans spännande liv.

Papper är bra, men...
Släktföreningen har massor av information som vi vill digitalisera, så att
dokument och bilder blir tillgängliga
på hemsidan och i vår släktforskningsplattform. Det är ett tidskrävande jobb
som vi behöver hjälp med.
Är du intresserad av ett extraknäck?
Vi söker dig – gärna släkting – som har
hyfsad förståelse för IT och mot betalning kan avsätta ett antal timmar per
månad för att beta av vår pappershög.
Hör av dig till Johan på 070-699 14 10
eller johan@hermelin.com.

Länkar för släktforskningsintresserade
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
(kyrkböcker och bouppteckningar, gratis)
www.arkivdigital.se (77 miljoner färgbilder, kyrkböcker och bouppteckningar, avgiftsbelagd)
www.ancestry.se (utländska folkräkningar, emigrantlistor mm, avgiftsbelagd)
www.familysearch.org (utländska folkräkningar, emigrantlistor, gratis)
www.billiongraves.com (utländska sökbara gravstenar, gratis)

Av 67 deltagare i ett lopp i
Bromma nyligen hette två
Olof Hermelin. Heja dem!

Boka den 29-31 mars
2019 i kalendern
Sist det var släktmöte var i juni
2016, då vi sågs på Hooks Herrgård. Nu har planerna påbörjats för
det kommande mellanmötet. Vi ber
er alla att boka helgen 29-31 mars
2019 för detta spännande event!
I enlighet med uppdraget från
släktmötet kommer fokus att ligga
på den yngre generationen, så vi
planerar för fullt för extra aktiviteter som ska främja nätverkande
mellan våra unga släktingar.
Mer information kommer att
skickas ut i god tid innan och publiceras på vår hemsida. Håll utkik!
//Styrelsen genom Fredrik
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Vill du köpa ett slott?
Släktgården Noor är till salu. Vår huvudman berättar lite om dess historia.
Efter att det kommit till kännedom
att Noors Slott i Knivsta kommun har
lämnats ut till försäljning vill Nätverket
genom denna artikel återuppleva en del
av den historia som är förknippad med
det intressanta och vackra slottet i Uppland som kom att förvaltas av släktens
huvudman under perioden 1761–1918.
En omvittnat något orolig tid under
mitten av 1600-talet slutade med att
slottet, som då innehades av fru Hebbla
Månesköld och hennes dotter Mertha
Tott, drogs in till kronan. Sedermera
såldes det till kung Karl XI:s gode vän
greve Nils Gyldenstolpe. Den stoltaste
och ärorikaste tiden i gårdens historia
tog nu sin början.

mycket uppskattat initiativ och bland
de närvarande fanns flera medlemmar
tillhörande Hermelinska ätten.

Noors slott har samma upphovsman
som Riddarhuset, arkitekten Jean de la
Vallee, och är i högsta grad representativt för den Karolinska tidens smak.
Den kungliga familjen gästade ofta
slottet. Som en följd av detta (och den
rådande tidsepoken) lade man stor vikt
vid trädgårdens arkitektur och skötsel.

Noors slott blev det belagt med från
Finland överflyttad fideikommissnatur
och stannade i Hermelinska ätten till
1918. Tiden efter Samuel Gustaf kom
i tur och ordning Carl Samuel, Claes
Fredrik och den sistnämndes son Eugene att stå som ägare till Noor.

En historisk blommande aloe
Under Nils Gyldenstolpes tid blev trädgården berömd i hela landet när den
stora amerikanska aloen blommade år
1708. Denna exceptionella händelse
uppmärksammades genom ett 300-årsjubileum som firades på Noor den
14 september 2008 genom ett samarbete mellan ägarna till Noors slott och
Knivsta Hembygdsgille. Det var ett
14 Hermelinska nätverket

Noor kommer i Hermelinska släktens ägo
Nils Gyldenstolpes yngste son Ulrik
Nils blev ensam ägare till Noor efter
faderns död 1709. Samma år som de
två äldsta sönerna stupat i kriget såldes
Noor år 1761 till riksrådet Carl Hermelin, Olofs son. Carl och hans hustru
Hedwig född Bentzelstierna och deras
åtta barn kunde njuta av Noor tillsammans till år 1781 då Hedwig avled. Carl
avled i februari 1789.
Under sonen bergsrådet Samuel Gustaf Hermelins tid som innehavare av

Dubbla firanden 1961
Exakt 200 år efter förvärvet av Noor,
den 18 juni 1961, samlades släktföreningen på Knifsta gamla kyrkogård och
nedlade en krans på familjegraven där
ett tiotal från Noor-grenen vilar. Samtidigt kunde släktföreningen fira sin 50årsdag.
Besökare till Noor kommer in i en
stor hall, som går genom hela huset.
Till höger ligger flera vackra salonger.

En bred trappa leder till övervåningen.
Här uppe kommer man genom vackra
dubbeldörrar in i Kungssalen. Väggarna är täckta av gyllenläder från 1600-talet med olika motiv.
I denna Kungssal hängde det berömda porträttet av Karl XI till häst,
en målning av Ehrenstral. Det finns nu
i Riksdagshuset, såld av Eugene. Värdefulla brevsamlingar har donerats till
Riksarkivet.
En berömd besökare
Till Noor kom Werner von Heidenstam
från Hesselby år 1897. Han beskrev
Noor som ”ett gammalt Hermelinskt
fideikommiss med gyllenläder och gub-

bar på väggarna”. Det var på Noor som
Heidenstam skrev boken Karolinerna.
Och det var på Noor som Heidenstam
fick nattligt besök av den hjälte som
sysselsatte hans fantasi, nämligen Karl
XII. Heidenstam lär ha berättat denna
spökhistoria både muntligt och i brev
vilket bekräftats av Fredrik Böök.
Innehållet i denna artikel om Noor
har jag hämtat ur diverse fristående artiklar från 1900-talet och från min far
Alf Hermelin:s broschyr ”Noor under
200 år” som han skrev år 1963.
Staffanstorp den 2 april 2018,
//Nils-Magnus, huvudman

Föreningens ekonomi
Olof Hermelin redogör för fondernas utveckling och utdelade stipendier
Siffror i tusental kronor

apr 2018

2017

2016

2015

2014

8 500

8 275

7 990

8 008

7 247

12 114

11 847

11 275

11 065

10 469

Släktföreningen
Victor Hermelins minne
Ebba Sophia Ribbings minnesfond

3 042

2 934

2 784

2 699

2 418

Lena Robertsdotters fond

4 560

4 408

4 144

4 059

3 693

28 216

27 464

26 193

25 831

23 827

3%

5%

1%

8%

14%

Totalt
Värdeförändring för perioden

Portföljens fördelning
Förmögenhetens fördelning på olika
tillgångsslag per den 30 april 2018
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 (se kontaktinfo nedan)
Tryck
Alatryck, Vadstena
Omslagsbild
Deltagarna i expeditionen Heart of
Africa, som du kan läsa mer om på
sid 4-7.

Fonderna
Den samlade förmögenheten i släktföreningens fonder 2017 ökade med 5% netto
efter avdrag för skatter (inkl.latenta skatter
på orealiserade vinster) och övriga kostnader. Om dessa skatter och andra kostnader
återläggs ökade utvecklingen brutto med
närmare 7%. Fr.o.m. 1 januari 2018 har vi
samlat alla svenska aktieplaceringar i fonder och äger därmed inte längre enskilda
aktier. I praktiken innebär detta ingen
nämnvärd förändring, då de enskilda aktier som fonderna haft placeringar i ingått i
den fond som vi nu placerar i. Till och med
april i år har uppgången varit närmare 3%.
Stipendier
Är du 18-28 år och bedriver akademiska studier? Mejla johan@hermelin.com och sök
stipendium! Denna termin fick 17 släktingar
8 000 kronor vardera:
Alexia, dotter till Gustav och Dina, Instituto Marangoni, Milano (Thorsvi, Ernst, Olof)
Cornelia, dotter till Fredrik och Gabrielle,
Linnéuniversitetet (Thorsvi, Robert, Jan)
Daniel, son till Ian och Maria, Linköpings
universitet (Thorsvi, Adolf, Adolf)
Ebba, dotter till Olof och Tina, Uppsala
universitet (Thorsvi, Ernst, Olof)
Elin Welin-Berger, dotter till Guy och
Charlotte Welin-Berger, Örebro Universitet

(Gripenberg, Josef, Gösta)
Erik, son till Christian och Maria, Chalmers (Thorsvi, Ernst, Olof)
Erik Engberg, son till Brita, Chalmers
(Thorsvi, Thorsten, Sven)
Livia, dotter till Gustaf och Dina, Umeå
universitet (Thorsvi, Ernst, Olof)
Louise, dotter till Johan och Ann-Christin, Göteborgs Universitet (Thorsvi, Adolf,
Stellan)
Maneesha, dotter till Louise och Jacques,
Royal Veterinary College, London (Åsby,
Sven, Sven Samuel)
Max Wilén, son till Ulrika och Henrik
Wilén, Linköpings universitet (Thorsvi,
Adolf, Carl)
Oscar Morehead, son till Gabrielle och
John Morehead, Hanze University, Holland
(Österby, Max, BeO)
Petra, dotter till Cecilia och Göran Nilsson,
Malmö högskola (Thorsvi, Ernst, Olof)
Rickard Engberg, son till Brita, Göteborgs Universitet (Thorsvi, Thorsten, Sven)
Samuel, son till Ian 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)

Släktföreningens styrelse
Johan Hermelin, ordförande
johan@hermelin.com,
070-699 14 10
Fredrik Hermelin, vice ordförande
fredrik@outdoortravel.se,
0708-56 18 38
Hanna Jessing, ledamot
hanna@jessing.nu,
08-755 05 33
Fredrik I:son Hermelin, ledamot
fredrik@hermelin.st,
070-471 46 65
Olof Hermelin, ledamot
olof.hermelin@comhem.se,
08-30 06 15
Jenny Hermelin, ledamot
jenny@hermelin.com,
070-380 15 55
Cornelia Hermelin, ledamot
cornelia.hermelin@gmail.com,
076-184 19 80
Kontakt- och kontouppgifter
Adress: Nytorpsvägen 30,
191 35 Sollentuna
Plusgiro: 151816-6
Bankgiro: 5273-3789
Organisationsnummer:
802001-4265
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