
Hermelin, Carl 

År 1766 den 6 november. Friherre, 1776 introducerad. 

V ar då Kunglig Majestäts (Kungl. Maj :ts )och Svea Rikes Råd, samt kommendör av kungliga 

Nordstjieme Orden. Född 1707 den 6 november. 

Sedan han, från 1713, vid Upsala Akademi förvärvat sig insigter uti allehanda nyttiga 

vetenskaper, blev han 1726 extraordinarie kanslist i Kungl. Maj:ts och rikets kansli samt 

krigsexpeditionen. Sedan han därstädes varit kopist och kanslist, blev han 1742 registrator, 

samt har sistberörda år och 1743 dels fört protokollet i Rådskammaren, dels varit behjälplig 

med angelägna expeditioner, i anseende till kriget med Ryssland. 1747 protokollsekreterare 

vid ovannämnda expedition och vid slutet av samma år Krigsråd; åren 1747 och 1748 har han 

fört protokollen, och besörjt expeditionerna i de angelänga och ministeriella överläggningar 

som Konungen med några av Rikets Råd, då förehade; 1751, 1753 och 1754 var han 

förordnad till Kungl. Mönstringskommisarie; blev 1757 ledamot i den då varande 

Utredningskommissionen; 1760 Riddare av Kungl. Nordstieme Orden, samt erhöll den 26 

augusti 1761 Statssekreterarfullmakt med xxx och lön . .Kallades 1765 den 11 september att 

vara Kungl. Majt:s och Svea Rikes Råd, samt blev den 22 november samma år utnämnd till 

kommendör av förenämnda Orden, då han antog till valspråk :Beständig; 1767 den 30 april 

kanlser vid Åbo Akademi. Nedlade sedemera 1769 den 27 maj sina innehavande ämbeten 

varefter han, så väl 1771 som 1772, på Rikets ständer underdåniga aobå1lao, å nya i nåder 

inkallades i Rådet, men har samma kungl. Råd och Rikets Ständers förtroende sig bägge 

gånger undanbett. Under sin tjänstetid har han dessutom bestritt flera extra förrättningar och 

vid Riksdagarna deltagit i de mest angelägna göromålen. 

Gift 1733 med Hedvig Ulrica Benzelstjerna, född 1714, en dotter till Assessoren Olof 

Benzelstjerna, född 1678, död 1726, samt af Anna Catharina Strömoer, född 1681, död 17 52, 

Bersrådet Anders Strömoer och Brita Grönlings dotter. 

Son av.sta~sekreteraren Olof Hermelin, en man av mycken lärdom och flera förtjänster, vilka 

nyttjades i"konung Carl XII : s krig uti de hemligaste och viktigaste statsaflärer och har, vid 

konfere~erna, alltid avgivit de grundligaste samt till sin konungs och rikets fördel mest 

lyj;tande förslag; född i Filipstad 1658, adlad 1702 de 15 november introducerad 1704 under 

nummer 1391 och omkom 1709 i slaget vid Poltava (*) samt af den senare fru kungl. 

Sekreteraren Elias Olbrechts änka, MargaretaÅkerhjelm, född 1677, död 1717 den l&maj, 

statssekreterarens och överste Post direktörens Samuel Åkerhjelms samt Catharina Molsdoffs 

· dotter. Han ägde i förra giftet Helena Brebmschöld, Kammarherre Jonas Brehmschölds och 

Barbara Wagners dotter. 

Familjen härstammar från Värmland. 

(*) Härom berättar likväl Landshövdingen och Kommendören Friherre Tilas i dess genealogiska samling, sig 

hava av framlidna herr Riksrådet och Överste Marskalken Friherre Samuel Åkerhjelm fått foljande berättelse, 

nämligen att sekreteraren, sedemera Riksrådet Friherre J Cederhjelm, då han, ej långt efter Poltavaaktionen fått 

lov att på en kort tid resa hem till Sverige, uti mycket tysthet omtalt, det Hermelin vid Poltava blivit fången och 

att när rapportlistan med fångarnas namn kommit infor Tsaren, har han strax·befallt att Hermelin skulle foras 

fram till honom, då tsaren med mycket bitterhet f<>rebrått honom vad han skrivit och på stället låtit under 

markisen till sitt eget tält, nedsabla och massakrera honom. Tsaren hade länge hotat att om han någonsin finge 

honom i sina händer skull han visserligen löna honom. Såsom nog besynnerligt anmärktes dessutom, att samma 

dag och innan accidenten begynte har Hermelin, vilken annars alltid varit behjärtad och oforsagd, synts ganska 

nedslagen och förvirrad, liksom han haft aning om hela Rikets och sin egen olycka. 
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