Erik Hermelin, Thorsvigrenen, Adolfs kvist, lämnade denna världen den 1 januari 2019. Punktlig som
Erik var får man intrycket att han skulle ”börja om” någon annanstans och då börjar man den första i
månaden och varför inte den första dagen på året.
Allt för tidigt har han har lämnat oss och han lämnade ett stort tomrum efter sig och jag vill gärna, på
detta sätt, ge följande beskrivning av min fars kusin.
Erik föddes i Kalmar den 4/12 1932. Han växte upp i Pukeberg där far Carl arbetade som
bruksdisponent på glasbruket. Fram till att Erik tog studenten 1952 vid Växjö läroverk hann familjen
även bo i Alsterfors och Hovmantorp. Efter avslutad militärtjänst i Linköping började Erik sin
ekonomiska utbildning på Handelshögskolan i Stockholm. Färdig civilekonom blev han efter examen
1957. Hans första anställning var på IBM. Därefter arbetade han på EF, Ekonomisk Företagsledning,
som konsult. Erik fortsatte sin konsultbana hos Kema data. Till sist hamnade han på Nordea och på
deras dataavdelning och var med om att bygga upp datasystemet EPOC. Han var anställd på Nordea
fram till pensionen.
Han gillade att hjälpa till och när han fick klura ut smarta lösningar, stora som små då var han som
”fisken i vattnet”. Hans motto var alltid ”problem är till för att lösas” och ”allt är möjligt”. Eriks stora
intresse/passion var båtar, särskilt segling. Att tyst få glida fram bland kobbar och skär, att höra
seglen slå och se en och annan säl titta upp. Det var lycka för Erik. Ju mindre och enklare båten var
desto bättre för då blev naturupplevelsen desto mer intensiv. När han korsade Bråviken i en segelbåt
stor som ett badkar, modell Stortriss, då var livet på topp. Han engagerade sig i styrelsearbetet i
båtklubben under många år och hade han också en aktiv roll som kassör i släktföreningen.
Erik kom på hur släktingarna skulle ordnas i genealogisk ordning. Varje släkting har en kod som ser ut
ungefär så här; AKGEIJGba. A för första barnet, B för andra barnet osv. Versaler för pojkar, gemener
för flickor. Så enkelt är det att få datorn att sortera hela släkten i genealogisk ordning.
Erik var den kassör som började köpa och sälja släktföreningens aktier i lite större omfattning och på
det viset ha god uppsikt över vår portfölj. Jag vet att Erik och ordförande Johan kunde ha långa och
sena telefonsamtal om olika frågor i släktföreningen. Dom var inte alltid överens i början men till slut
så kom dom fram till något bra.
Jag hade nöjet att lära känna Erik just genom släktföreningen och arbetet i styrelsen och jag fick till
min glädje en sådan bra kontakt med Erik att vi träffades privat familjerna emellan och dessutom fick
jag möjligheten att hjälpa till så att kusinerna på pappas sida (Margareta, Ingeborg, Erik, Magdalena
och Christina) fick träffas och så skedde ett antal gånger. Vi träffades hemma hos mig och Helene i
Sollentuna, hos Erik och Ingegerd och hos Magdalena i Nacka. Jag fick förmånen att ”representera”
min far Ivar när vi träffades och jag som miste min far alldeles för tidigt i juni 1987, fick mig berättat
en massa historier och annat från kusinerna. Erik som var så lik farfar Stellan fyllde på detta vis flera
”funktioner” för mig. Stellan gick bort i juli 1964. Vi kanske alla förenas någon gång men tills vidare
får Erik finnas i mitt och andras minnen och vara saknad där.
Tack Erik för att jag fick lära känna dig lite!
Fredrik I:sson

