
Fårbo säteri  
Fårbo säteri ligger i Misterhults socken, Kalmar län, i Småland och kom i släkten Nordenskiölds ägo när det 1791 köptes av 
viceamiral Otto Henrik Nordenskjöld - sjöhjälten från slaget vid Hogland och det s.k. ”Viborgska gatloppet”. Fårbo har 
sedan dess gått i arv i familjen Nordenskjöld och än idag bor här hans ättlingar.  
 
Redan på 1500-talet fanns här en större gård som omskrivs i jordeboken som Fåleboda, senare som Fahrebo och från 
1665 som Fårebo. Namnet har sannolikt anknytning till får, för i närheten av Fårbo finns två byar som också har får-
klingande namn - Baggetorp och Jämserum (Jäms kommer av det gamla ordet gräms som betydde får). Gården ligger 
alldeles intill en flera mil lång rullstensås som kallas Fårbo-Tunaåsen. De fornlämningar man kunnat spåra på åsen vittnar 
om att det alltid har funnits människor här, där den gamla ridstigen och klövjestigen under århundraden gått fram. Det 
var ståthållaren Peder Mickelson Hammarskjöld - ätten Hammarskjölds stamfader - som av kung Karl IX 1607 förlänades 
större delen av Misterhults socken. Sonen Arvid Hammarskjöld ärvde Fårbo som då var ett vanligt bondhemman. 1653 
ordnade Arvid så att det formellt omnämndes Fårebo säteri och blev ett självständigt adligt säteri. Gården övertogs 
sedan av Arvids svärson kommendören Johan Ekenberg 1672, men snart efter övertagandet ödelades gården av en häftig 
brand. Johan Ekenberg återuppbyggde dock säteriet igen, som stod färdigt 1685. Längden på den nya byggnaden var 30 
alnar (18 m) och 15 alnar bred. Även en trädgård med fruktträd och bärbuskar anlades, med hjälp av en holländsk 
trädgårdsmästare.  
 
Erik, en ättling till Johan Ekenberg övertog sedan gården efter att ha löst ut den från sina syskon och under hans tid 
fortsatte uppbyggnaden av säteriet. Flyglar till huvudbyggnaden uppfördes och flera torp anlades. Omkring 1715 stod 
herrgården färdigbyggd nästan som den ser ut idag. Därefter gick Fårbo säteri genom arv till släkten Ehrenstrahl, som 
dessvärre vanskötte godset som förföll. Gården blev till slut 1773 pantsatt på 50 år till en handlare Hultman i Kalmar och 
familjen Ehrenstrahl fick lämna Fårbo året därpå.  

 
Den 23 mars 1791 köpte viceamiralen och friherren Otto 
Henrik Nordenskjöld godset av Hultmans arvingar för 
5000 riksdaler i Banco och 600 i Riksgäldsedlar. Han 
var gift med en 24 år yngre kvinna, grevinnan Beate 
Jaquette Wrangel av Sauss och paret fick sju barn, 
dock överlevde bara två till vuxen ålder. 
  
I ett brev som finns bevarat skriver amiralen om Fårbo: 
”Läget är rätt vackert med fiskesjö framföre. Hus: 
medelmåttig byggnad efter ortens sed av trä. Vacker 
trädgård, och utsökt goda fruktträd, mest utländske. 
Stor skog, ägorna kunna mycket uppodlas och 

förbättras. Postgång till Calmar varje vecka. Antalet kreatur 60. Ladugården har givit årligen 50 lispund (1 lispund=8,5kg) 
smör och hundra daler silvermynt för mjölken. Skogen ger 150-200 tolfter plank och 50 tunnor tjära. Trädgården har varit 
utarrenderad för 27 riksdaler om året.”  
 
Egendomen var vid Otto Henriks övertagande mycket eftersatt, men viceamiralen var en mycket driftig person med en 
omvittnad arbetskapacitet. Han tog sig an säteribyggnaden som var i stort behov av reparationer. Kakelugnar byggdes 
och byggnaden isolerades. Vidare uppfördes brygghus och torkhus för lin. Nytt stall, ny loge, hönshus och vagnshus 
ordnades. En ny ladugårds brunn grävdes, 17 meter djup. Gärden inhägnades och fick nya portar. Nya lador uppfördes i 
odlingarna, aspalléer planterades och 3200 lass kärrjord lades på jordarna.  
 
Otto Henrik Nordenskjöld fick ett långt liv. Han dog den 8 april 1832, 85 år gammal och hans stoft vilar i familjegraven på 
Misterhults kyrkogård. Sedan dess har Fårbo säteri gått i arv till medlemmar i familjen Nordenskjöld. En av dessa, John 
Otto, var gift med sin kusin Vendela Charlotta Vilhelmina f. Nordenskjöld, vars far var en farbror till John Otto, nämligen 
kaptenen vid Kalmar reg:te Anton Mauritz Nordenskjöld på Bjädesjö säteri i Myresjö socken. Han var gift med Teofilia 
Vilhelmina Hammarskjöld vars farfars farfars far var den tidigare nämnda major Arvid Hammarskjöld. Genom John Ottos 
giftermål sammanlänkades sålunda släkterna Nordenskjöld-Hammarskjöld och en Hammarskjöld bodde återigen på 
säteriet. Vid John Otto Henriks död 1891 gick gården till sonen Harry och efter Harrys död 1922 tog sonen Otto Henrik 
över och än idag bor hans ättlingar i rakt nedstigande led, Fredrik Nordenskjöld med hustru Carina på säteriet.  
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