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Släktmötet i korthet
Den 3–5 juni 2022 var det äntligen dags 
för släktmöte igen efter en ovanligt lång 
väntan på grund av coronapandemin. 
123 släktingar mellan 0 och 95 år var 
anmälda till antingen hela eller delar av 
helgen och dök 
en efter en upp 
på vackra herr-
gården Villa Aske 
i Bro där vi höll 
till under helgen. 

Fredagens aktivi-
teter
Mötet startade 
traditionsenligt 
på fredagen med 
två parallella akti-
viteter: släktmäs-
terskapet i golf  
och en utflykt 
som denna gång 
gick till Västra 
Ryds kyrka i när-
heten av Villa 
Aske. 

Golfmästerska-
pet hölls på när-
belägna Bro Hof  
golfklubb och 
vanns av Harald 
som stolt fick ta 
emot vandrings-
priset vid mid-
dagen senare på 
kvällen. Utflykts-
deltagarna fick 
inget pris men väl 
se ett vackert be-
gravningsvapen 
framtaget till Ur-
Olofs sons ära. 
Han hette för öv-
rigt också Olof. 

De som deltagit i aktiviteterna anslöt 
till en mysig kvällsdrink med övriga 
gäster som minglade runt i Villa Askes 
vackra lokaler. Drinken övergick sedan 
i en god middag full av glada återseen-
den som vi fick avnjuta på rödvitrutiga 
dukar i Bistron.

En lång och härlig lördag
På lördagsmorgonen var det inte min-
dre än 16 släktingar som gick upp ti-
digt för att börja dagen med yoga med 
Jenny. Övriga fick sovmorgon fram 

till 10.00 när olika släktkamper drog i 
gång i Hannas och Cornelias regi. Bar-
nen dominerade stort i sten-sax-påse-
mästerskapet och styrde upp oss vuxna 
med tekniken i gps-quizen. Vi lycka-
des också ordna oss i både ålders- och 
längdordning utan större problem och 

fick utmana våra små grå med att gissa 
hur lång tid som gått utan klocka. Svårt!

Efter en god lunch var det sedan dags 
för själva släktmötet med tillhörande 
förhandlingar. Styrelsen redogjorde för 

verksamheten under 
den gångna verksam-
hetsperioden och mö-
tet avhandlade en rad 
viktiga frågor, vilka 
kan ni se i protokollet 
som liksom verksam-
hetsberättelsen finns 
med här i tidningen. 
Vi tackade också av 
Fredrik (Noor) som 
lämnade styrelsen ef-
ter två mandatperio-
der och välkomnade 
Ulf  (Österby) som ny 
ledamot.

När släktmötet av-
slutats med glada till-
rop vidtog fotografe-
ring och märkligt nog 
gick det ganska fort 
att få till den obligato-
riska gruppbilden även 
detta år. Kanske för att 
vi hade övat på för-
middagen? Släktingar 
som ville fick också 
möjlighet att fotogra-
feras i olika konstel-
lationer vilket många 
gjorde. Bilderna finns 
för övrigt tillgängliga 
på nätet för nedladd-
ning, mejla jenny@
hermelin.com så får 
ni länk och pin-kod. 
Många finns också på 
hemsidan, titta gärna 
in där!

De som fotograferats färdigt vand-
rade sen ner tillbaka till släktmöteslo-
kalen, som snabbt hade förvandlats till 
en teaterlokal där två skådespelare och 
en pianist från teatersällskapet Presens 
Impro improviserade fram en inblick 
i allt från Ur-Olofs diskussioner med 

ryssarna på slagfältet till ordförande 
Johans morgonvanor. En riktig upple-
velse! 

Många glada skratt senare strömmade 
glada släktingar ut och vidare till mid-
dagen. Även den bjöd på många glada 

skratt, tänkvärda tal och en överrask-
ning: Maximilian presenterade nämli-
gen Johan Hermelins Entreprenörs-
fond med en miljon kronor i kapital 
som ska stötta släktingar som startar 
nya och spännande företag. 

Spännande föredrag på söndagen
Efter en god frukost började en före-
dragsserie med en imponerande bredd. 
 • Olof  inledde med en spännande be-
rättelse om Samuel Gustafs tid i Ame-
rika, som ni också kunde läsa om i förra 
numret av Nätverket. 
 • Efter Olof  kom Jens Nilsson från 
Öhman Fonder som berättade om 
släktföreningens fondförvaltning och 
om Öhmans syn på världsekonomin 
och dess utveckling.
 • Nästa talare var Maximilian, som be-
rättade om sin resa som företagare och 
varför han vill bidra till att fler inom 
släkten blir entreprenörer.
 • Calle von Essen bidrog sedan med in-
formation i en högaktuell fråga i dessa 
tider, nämligen hur en solcellspark in-
stallerats på Ulfåsa.
 • Och slutligen berättade Fredrike och 
hennes barn om deras tid i Kina med 
många anekdoter och vackra bilder.

Dagen och helgen avslutades sedan 
med en god lunch och hemfärd, och 
många önskemål om att snart ses igen!

Ebba von Koch, stolt vinnare i sten-sax-påse-tävlingen

August Hermelin Waerner, yngst på mötet, med pappa Ludvig och mamma Cornelia

Den nyvalda styrelsen: Hanna Jessing, Olof, Cornelia, ordförande Johan, Jenny, Ulf och Fredrik I:son

Brita von Sydow, äldst på mötet
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Författad och illustrerad av ordförande Johan

Styrelsens verksamhetsberättelse

Släktband

Släktmötet 2016
Släktmötet 2016 genomfördes på Hooks herrgård strax sö-
der om Jönköping. Redan till fredagen hade ett 40-tal släk-
tingar anlänt för att studera trädgårdsarkitektur eller göra 
upp om släktmästerskapen i golf. 

På lördagsförmiddagen uppgick styrkan till 112 släktingar 
som tävlade och lekte. Efter lunch var det sedvanliga för-
handlingar, mingel och middag. 

På söndagsförmiddagen genomfördes de sedvanliga fö-
redragen. Donald Myerston inledde med ett föredrag om 
sin morfar Åke. Därefter visade Johan en film om sin mor 
Brita. Olof  och Magdalena berättade om Fallsbergs histo-
ria och affärsutveckling. Som sista punkt berättade Otto 
och Fredrik om en planerad släktresa till Galapagos. 

Mellanmöte
Mellanmötet 2019 ägde rum på Långholmen mitt i centrala 
Stockholm med 100 deltagare. 

Medlemmar
Släktföreningen har 538 medlemmar. Av dessa har 89 klas-
sats som passiva medlemmar i huvudsak beroende på se-
dan flera år obetalda medlemsavgifter. Thorsvigrenen har 
flest medlemmar, med Roberts kvist i täten. 

Sedan 1960 har antalet medlemmar ökat med 239. 

Vår ålderspyramid följer inte riktigt Sveriges pyramid. Vi 
har underskott på 20-50-åringar. Tillflödet underifrån ser 
bra ut.

Släktens medlemmar är vitt spridda i världen. Förutom i 
Sverige finns vi i 17 länder. 

Kartan på nästa sida är tillgänglig för alla som loggat in 
på hemsidan. Kartan kan zoomas från hela världen till ga-
tunivå. Om man klickar på en cirkel ser man namn och 
adress för de som bor där. 

Släktskap
Vi använder två olika sätt för att illustrera släktskap. Det 
ena sättet kallar vi släktträd och är ”handritade” bilder som 
finns på hemsidan. Vi använder fem olika färger för att 
symbolisera de olika grenarna. 

Det andra sättet att illustrera släktskap är släktkartor som 
tas fram genom MyHeritage. Släktföreningen har lagt in ca 
4 000 personer. Alla släktingar kan få tillgång till MyHe-
ritage utan kostnad och addera egna släktingar som sak-
nas. Det finns oändliga möjligheter att skapa just en sådan 
släktkarta som du vill ha.  

Hermelinska Nätverket
Under perioden har vi gett ut tolv nummer av Hermelinska 
Nätverket. Vi strävar efter att skicka ut tidningen varje år 
strax före midsommar och jul. Tidningen skickas till alla 
aktiva släktingar i Sverige och utomlands. Samtliga tidning-
ar kan läsas på hemsidan. 

Nätverket är tillsammans med hemsidan den viktigaste 
kanalen för att nå ut med vad som händer inom släkten.

 

Nyhetsbrev
För att kunna ge mer aktuell information har styrelsen se-
dan 2020 skickat ut nyhetsbrev. Det kan gälla ett tv- eller 
radioprogram, en föreställning, uppdatering på hemsidan, 
etc. Håll uppsikt även i skräppostlådan eftersom massbrev 
av denna typ riskerar att hamna där. På hemsidan kan du 
enkelt anmäla att du vill ha nyhetsbreven. 

Facebook
Släktföreningen har en Facebookgrupp för att underlätta 
kontakten mellan medlemmar. I maj 2022 finns 139 med-
lemmar. Endast personer som är medlemmar i släktfören-
ingen kan läsa och skriva i denna grupp. 

Det finns elva släktträd på hemsidan, ett för varje kvist

I MyHeritage kan alla släktingar ta fram sina egna släktkartor 
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Släktminnen

Sköldebreven
Sköldebreven för den adliga ätten Hermelin, den friherr-
liga ätten Hermelin och den adliga ätten Söderling har 
återtagits från Riksarkivet och donerades till Riddarhuset 
i september 2017. 

Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Inte bara med nyheter 
utan även med äldre uppgifter. Hemsidan är numera både 
ett nyhetsorgan och arkiv. Här följer några viktiga uppda-
teringar. 

Gunni och Honorine
På förfrågan från Göteborgs universitet 
har en biografi om Gunni Hermelin tagits 
fram och publicerats i Svenskt kvinnobio-
grafiskt lexikon. Biografin om Honorine är 
uppdaterad med flera länkar

Video om släktvapnet
Föreningen har tagit fram en video om vårt 
släktvapen som samtidigt är en beskrivning 
över våra stamfäder Olof  och Carl. 

Olof  II begravningsvapen
En vänlig person uppmärksammade sty-
relsen på att det finns ett för oss tidigare 
okänt begravningsvapen över Olof  II Her-
melin i Västra Ryds kyrka. 

500 dokument och bilder skannade
Cirka 500 dokument och bilder från släk-
tarkivet har skannats och successivt publi-
cerats på hemsidan. Fortfarande ligger ca 300 dokument 
kvar i väntan på publicering. 

Mycket nytt om Eric
Vi har digitaliserat ett ljudband där Axel berättat om sin 
farbror Eric. Ali Boriri har gjort en film om Eric som sän-
des på SVT. Mycket sevärd. I ett radioprogram läste Reine 
Brynolfsson författaren Raja Baharis text om Eric. Allt 
detta mycket sevärda material finns på hemsidan. Där finns 
också fler upphittade artiklar om Eric. Den sidan får väl 
anses vara vår allra bästa biografi över en släkting. 

220 bilder av Olofs tavlor
Flera bilder av Olofs tavlor har nu adderats till samlingen 
som nu innehåller 220 verk av Olof.

Släktmötena uppdaterade
Vi har sedan 1910 haft 23 släktmöten. De allra flesta är nu 
dokumenterade med verksamhetsberättelse, släktmötes-
protokoll och berättelser av olika slag. Till de flesta släkt-

mötena finns en storbild med alla deltagare och namn. 
Släktmötet 1991 i Söderköping är dokumenterat med en 
video. Det har hänt mycket sedan dess inser man efter en 
titt. 

50 minnesrunor
Under många år var det en tradition att skriva minnesrunor 
vilka sedan samlades i släktarkivet. Styrelsen har skannat 
alla dessa (drygt 50) och publicerat dem på hemsidan så att 
de nu är tillgängliga för envar. 

Galapagos
Under Ottos och Sinis ledning åkte 14 släktingar till Gala-
pagos i januari 2017. Resan har dokumenterats i text, bilder 
och video. 

Arkiv 
Uppgifter om släkten har samlats på många ställen. Vårt 
huvudarkiv är stadsarkivet i Eskilstuna där våra samlingar 
tas om hand på ett föredömligt sätt. Stadsarkivarie Tomas 
Carlberg berättar om släktarkivet i en video på hemsidan.

Andra platser där man kan finna hermeliniana är 
  • Domkapitlet i Luleå
  • Mariakyrkan i Stockholm
  • Riddarhuset
  • Riksarkivet
  • Uppsala Universitetsbibliotek
  • Västra Ryds kyrka

Gunni och Lena Hermelins brevsamling har överlämnats 
till vårt släktarkiv i Eskilstuna. 

Elias donerade 1979 en medaljong föreställande David 
Robert Montgomery samt två porträtt av August Söderling 
och Ebba Sofia. Dessa förvaras sedan 1984 hos Magnus på 
Vallsnäs och Lars på Marieberg. Styrelsen har beslutat att 
dessa föremål doneras till nuvarande innehavare.  

Släktens självhjälp

Ekonomiskt stöd
Stipendier, understöd och uppmuntran har tilldelats släk-
tingar med sammanlagt 1 405 000 kr (1 008 000 kr)  från 
våra tre fonder:
  • Viktor Hermelins Minne 
  • Ebba Sophia Ribbings Minnesfond
  • Lena Robertsdotters Fond

De flesta stipendiater skriver om sina studier i Nätverket.
Sedan 2007 har antalet stipendiater utvecklats enligt gra-

fen längst ner på sidan.

Administration

Styrelsen
Styrelsen har bestått av Johan (ordf.), Fredrik Noor, Fred-
rik I:son, Hanna Jessing, Cornelia, Jenny och Olof  (A:son). 
Styrelsen har sammanträtt vid 14 tillfällen. De flesta sam-
manträdena har hållits i ”Dalarnas hus” i Stockholm där vi 
också intagit en enkel måltid. 

Sedan 2021 samlas vi i Hermelin & Friends lokaler i 
Stockholm. Ett varmt tack till Maximilian för att han upp-
låter lokalen utan kostnad. 

Olof  (Fallsberg) och Göran Nilson har varit revisorer. 
Valberedning har utgjorts av Dag och Jan. 
Styrelsens arbete kan följas genom att samtliga protokoll 
läggs ut på hemsidan med konfidentiella uppgifter över-
strukna. En kort sammanfattning av mötena finns också i 
varje nummer av Nätverket. 

I den mån vi fått information om avlidna, ingifta och ny-
födda släktingar tillkännages detta på hemsidan och i Nät-
verket. Styrelsen ser gärna att släktingarna informerar oss 
om familjenytt, helst via hemsidan (undersida Kontakt).

Nytt register och nya rapporter
Vårt medlemsregister har lagts in i ett system som heter 
Microsoft Power BI. Därmed har vi möjlighet att visa de 
grafer som finns i denna berättelse. 

Gratulationskort och kondoleanser upphör
Styrelsen har i många år skickat gratulationskort till släk-
tingars jämna bemärkelsedagar. Vi har också uppmärksam-
mat dödsfall med att ge gåvor till hjälporganisationen Lä-
karmissionen. 

Dessa arrangemang har med tiden blivit allt svårare. Det 
beror på att antalet medlemmar ökat, information om 
dödsfall når inte styrelsen eller anländer för sent samt att 
styrelsen inte kan ha ständig beredskap att skicka kort eller 
pengar i rätt tid.
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De som uppmärksammas blir därmed osystematiskt valda 
och de som inte uppmärksammas kan uppleva en orättvisa. 

Styrelsen har därför beslutat att upphöra med våra upp-
vaktningar och kondoleanser. Däremot fortsätter vi givet-
vis med att publicera födda, gifta och avlidna i Nätverket 
och på hemsidan i den mån vi får information. 

Ökade krav på stipendiater
Flera familjer har aldrig eller under många år valt att inte 
betala medlemsavgift. De har inte heller deltagit i några ak-
tiviteter och inte heller kommunicerat med styrelsen. Det 
är naturligtvis helt fritt för varje individ att inte ta del av 
släktföreningens utbud. Så detta har vi inga synpunkter på.

Problemet uppstår när ungdomarna i familjen börjar stu-
dera och ansöker om stipendium. I något fall har en sådan 
studerande efter fyra års stipendier lämnat föreningen med 
motiveringen att han/hon saknar intresse för föreningen. 

Kombinationen ointresse för föreningen och ansökan om 
ekonomiskt stöd ligger inte i linje med föreningens syfte. 

Styrelsen har därför skärpt kraven på stipendiaterna ge-
nom att de ska kunna svara på frågor om vår släkthistoria, 
att de förväntas delta i någon av våra aktiviteter och att 
ansökningarna görs i tid.

Medlemsavgift för alla
De som bor utanför Sverige har varit befriade från med-
lemsavgift eftersom utlandsbetalningar har varit besvärliga 
och dyra. Numera är det betydligt enklare och vi har där-
för beslutat att även utlandsboende släktingar ska betala 
medlemsavgift. Om någon anser att det är för krångligt att 
betala den ganska låga medlemsavgiften varje år finns alltid 
möjlighet att betala medlemskap på livstid. 

Från och med år 2021 skickar därför styrelsen anmodan 
att betala medlemsavgift till alla medlemmar oavsett var de 
bor. 

De släktingar som valt att inte betala under de tre senaste 
åren markeras som passiva medlemmar. 

Ekonomiförvaltning
Bokföring sköts av Lindqvist Accounting AB. Resultat- 
och balansräkning framgår på nästa sida.

Öhman sköter vår kapitalplacering. Styrelsen har 2–3 
uppföljningsmöten varje år. 

Vissa intäktsposter 2016–2021
Utdelningar 700 000 (3 020 000)
Realisationsvinster 6 877 000 (12 721 000)
Medlemsavgifter 237 000 (120 000)
Vissa kostnadsposter 2016–2021
Skatter 1 565 000 (3 525 000)
Stipendier, understöd 1 405 000 (926 000)
Släktmöten 438  000 (299 000)
Hemsidan 97 000 (27 000)
Nätverket (12 nr) 370 000 (240 000)
Redovisningstjänster 263 000 (154 000)

Resultat- och balansräkningar 2016–2021
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Skrivet som vanligt av styrelsesekreterare Hanna Jessing

Protokollet från släktmötet
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Det är ju ändå det roligaste att se! Mejla jenny@hermelin.com för att ladda ner ännu fler från nätet.

Bilder, bilder, bilder!
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