A b e l i n . Släktnamnet antogs av söner till kyrkoherden i
Asarum i Blekinge Matts Hansson Mariager. Från den
äldre av dessa, kyrkoherden i Karlshamn Hans Mattsson A.
(† 1686) och dennes sonsons son, borgmästaren i Linköping
Zakarias A. († 1849) härstammar den nu i Sverige fortlevande
ättegrenen, till vilken samtliga nedan nämnda höra.
1. Hjalmar August Abelin, f. 22 maj 1817 i Linköping,
† 13 sept. 1893 i Stockholm. Föräldrar: auditören, sedermera
borgmästaren i Linköping Zakarias Abelin och Henrika Karolina
Lodin, äldsta dotter av stadsläkaren i Linköping professor J. G.
Lodin. Genomgick Linköpings skola och gymnasium; student
i Uppsala 2 nov. 1835; disp. 12 dec. 1836 (De paroecia
Kärna in Ostrogothia, p. III, pres. K. J. Wessén); med. fil. kand.
13 dec. 1838; med. kand. 3 apr. 1844; disp. 1 apr. 1846 (Om
exsudativ inflammation i hjärnan hos barn, d. 2, pres. Isr.
Hwasser); med. lic. 9 apr. s. å.; med. doktor utan promotion sept.
s. å.; kir. magister 30 dec. 1847; avlade ämbetsprov 13 jan.
1848; företog vetenskapliga resor för att studera barnsjukdomar och
barnavårdsanstalter maj—nov. 1851 och maj—sept. 1860, den
förra till England, Frankrike och Tyskland, den senare till Petersburg, Moskva och Paris m. fl. ställen. Förordnades 23 sept. 1844
att som biträdande läkare medfölja fregatten Sofia på dess elva
månaders resa till Danmark, Portugal, Spanien, Frankrike, Italien
och Marocko samt 10 aug. 1846 att som uppbördsläkare medfölja
korvetten Najaden på dess expedition till G o d a h o p p s u d d e n ;
amanuens vid medicinska kliniken å serafimerlasarettet maj—
aug. 1846; stipendiat i flottan 28 dec. 1846; amanuens vid pediatriska kliniken å allmänna barnhuset sept. 1847; tf. överläkare därstädes under tre månader från 28 apr. 1848 samt, sedan
dåvarande överläkaren Fr. T. Berg förordnats att uppehålla ett
medicinalrådsämbete, från 11 maj 1849—1 maj 1851 och ånyo från
nov. 1851; tf. professor i pediatrik vid karolinska institutet 18
jan. 1855; överläkare vid allmänna barnhuset 6 mars 1856; professor i nyssnämnda ämne 15 okt. 1858, sedan företrädaren Fr.
1 — Biogr. lexikon. I. (Tr. d. 1/9 1917.)
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