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Nu är Hermeli# 
återupprättad · 

Samuel Gustav Hermelin Ateruppstod i professor Gunnar Almgrens skepnad i Hermelins
parken under gArdagen. 

1 
P1·ofess01· Sebasliw10 P~Ju.:n i 
snm.'tprilk mffc/ Sam R'iklrmd 
oc:/J CeC'J.lia n,~1gm:m-Hc-lmt!rs
son t!fler tei:fte1·klasse11s myt:kt!l 
uppskattade sluide.spe/ om 
Samuel Gustav II<.·1'111t::>lju. 

- ·---- -· -

AvPELLEVAMSTAD 

Luleå (NSD) Nu är bergs
mannen Samuel Gustav 
Hermelin hyllad och åter• 
upprättad en gång för alla. 

Under gårdagen hölls i 
Luleå en hyllningscermoni 
framför Hermelins byst i 
parken som också bär hans 
namn. Närvarande var 26 
framstående bergsprofesso
rer från 18 länder. 

Nu var inte hyllningen till 
Hermelin det främsta skälet till 
att de långväga gästerna kom
mit till Luleå. Utan det var för 
att hålla den nystartade interna
tionella föreningen "Society of 
Mining Professors" första möte. 

En av de drivande krafterna 
bakom föreningen är en luleåbo 
vid namn Gunnar Almgren . . Till 
yrket professor vid ,Tekniska 
högskolan i Luleå och tillika för
en~gens ordförande. 

Eldsjäl 
- Föreningens främsta syfte 

är att genom samarbete och ut
byte av erfarenheter upprätt
hålla och utveckla en hög nivå 
på den bergstekniska utbild
ningen på högskolor runt om i 
världen. 

Föreningen bildades i okto
b~r i fjol och har sina rötter i 
"~ocietät der Bergbaukunde" 
som bildades 1783. Och det är 

• här Hermelin kommer in · i bil
den. Han var nämligen en av 
eldsjälarna på sin tid. Dock gick 
"Societät der ~ .ergbaukunde i 
stöpet i samband med den fran
ska revolutionen. 

- Föreningens arbete kom-
. merfrämst11ttP,ri!Gja~x=· 
amina i olika länder ska jämn
ställas i större utsträckning än 
idag samt på att utveckla kur
serna i takt med de tekniska 
framstegen och ett större •miljö• 
medvetande, säger den italien
ske professorn Sebastiano Pe
lizza. 

:: Ytterligare ett skäl till att 
starta ett intimt samarbete är 
att intresset för att utbilda sig 
Ull bergsingenjör har ajunkiL _ 
Det beror främst på att gruv
branschen har hafl problem un-

3:· t'rpr \ sennt~ .. l,t'.~ -~kidet till .att 
,, d~nn,a stura.sawl111g kompetens 

samlades krhig 1 Html1elitis byst 
var att Hennelin på sin Ud aJd. · 
riJ: Llt!v erkiind som den store 
berg~man han egentligen var. 

Före sin tid 
Hermelin var fllrc sin tid och 

han v11r den förste att upprii.ttw. 
och ut.Mrbctu g:cologl!ika knrtur 1 

Svcri~•. vilket pi, ucn tidun 
också inmdatt.:lde del nuvaran
d,• Finbnd. 

Lnndcls l~rlni11g "'~ dock 
iutc mecJ blida ögon på Berme
li11s \'erksatnh~t. Han an,i}gs 
hota de mcl' nR.rbclägna intres
sena. i B1U1CSlogen. Således b11-
slä.mde mon att Hennclin inte 
fick störd verksaniheteu i Herg
slngen och Hermelin blev si,. 
dermc1·n kvilst och tillintet!liord 
som bergsman. 

Till de uUi.indskK gö,ternoo 
föa-ljusan speh-ule eh:tvcr fnln 
Hermelinskolans te•ferklnsser 
upp ett litol sltödespc! intill bys: 
teIL Det v•r l ,IJO.t..Jskl(\dur, vita 
pua·uker, Dellm•ncpistlar, tör
nintt!-!spel, sulfjtidra1:, vackert 
väder och urringnint:ar som P~ 
ett för publiken tillfredsstJlllan
dc vis b•jak•de de kvinnliga •l· 
tributen. 




