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   Släktföreningen för ätterna  Nordenskiöld, Nordenskjöld och Nordensköld

Kära Fränder
Som nybliven ordförande vill jag och styrelsen för ätterna 
Nordenskiölds släktförening traditionsenligt sammanfatta någ-
ra av årets händelser och annan information som vi tror kan in-
tressera er. Vi berättar om släktmötet förstås, vi skriver lite om 
ny forskning om hur människor idag umgås med släkten, vi 
uppmuntrar till besök på vår hemsida, vi tipsar om presenter 
med släktvapnet och mycket annat. 

Släktmötet 2006
Den viktigaste händelsen under året är utan tvekan släktmö-
tet som hölls den 28 oktober på Riddarhuset, och som samla-
de nästan 100 av släktföreningens medlemmar.  Släktmötet in-
leddes med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna där Louise 
Nor  denskiöld blev vald till ny ordförande. Hela protokollet från 
årsmötet finns att läsa på 
släktföreningens hem-
sida.www.nordenskiöld. 
se. alternativt www.xn--
nordenskild-zfb.se/

Ivar Nordenskjöld läste 
parentation över de släk-
tingar som gått bort se-
dan förra släktmötet och 
som avslutades med en 
tyst minut. Parentationen 
kan läsas i sin helhet på 
vår hemsida. 

Släktmötet tog beslut om 
nya medlemsavgifter och  
nya stadgar. Bakgrunden 
till stadgeändringen är  ett  
förslag från styrelsen kring några språkliga och redaktionella 
ändringar samt ett par förtydliganden kring  vem som kan bli 
medlem och vem som kan vara  ordförande  samt  val av ord-
förande, styrelse och valberedning. De nya stadgarna finns att 
läsa på vår hemsida. 

Efter årsmötesförhandlingarna demonstrerade Erik Norden-
skiöld släktföreningens hemsida, genom att visa den på 
en storbildskärm. Därefter arrangerades en rundvandring i 
Riddarhuset, under kunnig ledning av av  Carl Norden skiöld.  
Drinken intogs i Stensalen och sedan samlades deltagarna i 
den vackra matsalen för en middags-buffét.  Avgående ord-
förande Carl Norden skiöld hälsade alla välkomna och vi fi ck 
också en hälsning från vår tyska förgrening genom Reinhart 
von Nordenskjöld. 

Senare under middagen berättade Christina Nilsson-Ramberg 
om dokumentären ”Kantules skugga”.   Filmen handlar om ku-
naindianen Ruben Perez Kantule som 1931 kom till Sverige ef-
ter en inbjudan av  Erland Nordenskjöld. Läs mer på sidan 3.
Den nyvalda ordföranden Louise Nordenskiöld gjorde en 

presentation av sig själv 
och sin målsättning för 
de närmaste åren, som 
ni kan läsa på nästa sida.
Till sist avtackades Calle 
Nordenskiöld med blom-
mor av släktföreningen, 
efter som han nu  avgår 
som ordförande efter 
många år. Han blir dock 
kvar i styrelsen som vice 
ordf örande.

Släktfoto
Traditionen att ta grupp-
foton på släktmötet har 
lång historia, med bilder 
från så gott som alla släkt-
möten sedan i slutet på 

1800-talet. Släktfotot från årets möte som ni ser på bilden här 
intill, kan beställas direkt från fotografen Clas-Göran Carlsson, 
till en kostnad av 225 kr som inkluderar frakt.  Bildformatet är 
43 X 40 och beställning kan göras via e-postadress: clasgoran.
carlsson@telia.com.

Fler bilder från släktmötet och festen på Riddarhuset hittar ni 
i ett litet ”bildgalleri” på vår hemsida.



Ordförande har ordet

Som nybliven ordförande vill jag gärna kort pre-
sentera mig för er som inte kunde delta på släkt-
mötet. Jag heter Louise Nordenskiöld och har varit 
vice ordförande i styrelsen sedan släktmötet 2002. 
Att nu bli vald till ordförande tycker jag är både ro-

ligt och spännande, särskilt som jag blir den första kvinnliga 
ordföranden i släktföreningen.

Jag är gift med Harald Schmidt och har två barn; Ellinore som 
är 24 år och Richard som är 28 år.  I mitt dagliga arbete är jag 
chef för en forskningsmyndighet som arbetar med stressrelat-
erade frågor.

Jag - och min syster Monica - är döttrar till Claes-Henrik “Ken-
nen” Nordenskiöld och barnbarn till fl yggeneralen Bengt Nor-
denskiöld som vi skrev om i förra julbrevet. Jag tillhör den gren 
på släktträdet som hästammar från friherren och sjömilitären 
Otto Gustaf Nordenskiöld 1780-1861.  Han var son till överste 
Adolf Gustaf, byggherren till det nuvarande karaktärshuset på 
Frugård och farbror till Nordostpassagens upptäckare, Adolf 
Erik.

Vad jag tillsammans med övriga i styrelsen framförallt vill ar-
beta med under den närmaste 3-årsperioden, är att skapa och 
utveckla olika mötesplatser för släktföreningens medlem-
mar. Det handlar dels om att utveckla vår virtuella mötesplats, 
alltså släktföreningens hemsida som jag tror kommer att bli 
en mycket viktig kunskapsbank . Alla kan in gå där och få in-
formation och alla kan lämna bidrag till den informationen 
som finns där. Här kan släktens medlemmar läsa mer om sin 
historia och våra släktprofiler. Här finns också all faktainform-
tion kring släktföreningen som stadgar, protokoll och ett kal-
endarium. Sedan hoppas vi förstås också kunna komma med 
trevliga förslag till personliga möten som t.ex.  föredrag, ut-
flykter och studiebesök med anknytning till släkten, som t.ex. 
“Hoglandsrummet” på Roserbergs slott. I styrelsens arbete 
framöver ligger dessutom att planera nästa släktmöte 2009.  

När jag fick frågan om jag ville bli ordförande funderade jag 
en hel del på vad släktingar och släktföreningar egentligen 
betyder nu för tiden? Blod är tjockare än vatten säger vi, men 
också att släkten är värst! Betyder släkten trygghet och sam-
hörighet när allt annat är osäkert eller bara tråkiga släktmid-
dagar? Har släktens betydelse förändrats i en tid när hälften 
av alla äktenskap slutar i skilsmässa och där individen och in-
dividens rättigheter har blivit viktigare än kollektivet. 

Till skillnad i många andra kulturer är vi svenskar inte så vana 
att dagligen umgås med våra släktingar. Släktträffen blir i stäl-
let mötespunkten, men det mötet kan bli jobbigt eftersom en 
grupp människor som inte valt att vara vänner då plötsligt förs 
samman. Vännerna väljer vi, men släkten är given, den finns 
där och vi kan inte göra något för att ändra på det. 

Det finns numera en hel del forskning kring hur vi umgås med 
släkten och släktingar. En undersökning från Statistiska cen-
tralbyrån visar att familjens och släktens värde fortfarande är 
mycket högt, när man frågar människor om vad som betyder 
något för dom i livet. Släktens betydelse tycks öka med åldern 
- fram till 40 års åldern umgås vi i första hand med vänner-
na, därefter med släkten och det är framförallt äldre kvinnor 
som träffar sina anhöriga. Ungefär hälften av alla vuxna träf-

far någon nära släkting utanför det egna hushållet varje vec-
ka. Det handlar mest om syskon, föräldrar eller utflyttade barn. 
Men hur mycket och i vilka sammanhang vi träffar släkten är 
ganska individuellt och varierar dessutom mellan olika grup-
per. Inte bara kön och etnisk bakgrund spelar in, utan även 
klasstillhörighet. Släkten hade av tradition en större betydelse 
för bönder och adel än för arbetare, eftersom arv av jord och 
egendom stod på spel. Synen på familj och släkt förändras 
också genom nya familjebildningar - där en eller båda föräl-
drarna har gift om sig efter en skilsmässa. Numera är det gan-
ska vanligt att ett barn har två ”mormödrar”. 

I boken ”Familjeliv i Norden” skriver David Gaunt om två for-
mer av släktkontakter i modern tid: den vardagliga och den 
festliga. Mor, mormor och barnbarn kan ha en nära, intim och 
intensiv kontakt, medan den bredare, mer avlägsna släkten 
mest träffas vid släktträffar och via släktföreningar. Vi ”använ-
der” släkten i första hand för att få vänskap och umgänge och 
för att få beröm och uppmärksamhet vid olika förändringar i 
vårt liv. När en människa fyller 50 anses det innebära en per-
sonlig statusförändring och festen vid det tillfället är mycket 
viktig, enligt David Gaunt. Det är naturligt att samla släkten på 
födelsedagen, eftersom man också firar att släkten åldras och 
därmed lever vidare. 

De riktigt stora släktträffarna är mer sällsynta. De är svåra att or-
ganisera och genomföra och kan enligt David Gaunt liknas vid 
en pilgrimsfärd i sökandet efter något mystiskt och obestämt 
som kallas ”rötter”. Deltagarna blir främst ”informatörer om de 
egna rötterna” i stället för tänkbara vänner. En höjdpunkt är 
när man efteråt kan tala om hur många som var där och om 
att flera faktiskt aldrig hade träffats förut. Mötet blir ett sätt att 
tillfredsställa den egna nyfikenheten, en ”symbolisk länk mel-
lan familjens förflutna och framtid”.

De flesta av oss tror att människor i Sverige förr levde mitt 
bland många släktingar, men det är en felaktig tankekonstruk-
tion, enligt David Gaunt. Förmodligen har vi fler släktingar i liv-
et och fler regelbundna kontakter med dem idag, än någonsin 
tidigare. Under 1800-talet och början av 1900-talet var livs-
längden kort och det var sällan som fler än två generationer 
levde samtidigt. Folk flyttade omkring i samband med indus-
trialiseringen och några stora släkter hann aldrig byggas upp. 
Efter första världskriget och fram till 1940-talet minskade ge-
nomströmningen av folk i industriorterna. Människor hann slå 
rot och barnen fick jobb på samma arbetsplatser som föräl-
drarna. Lägger man till att både utvandringen och inte minst 
spädbarnsdödligheten har minskat och livslängden har ökat 
samt att kommunikationerna har förbättrats - så inser man att 
vi har många fler släktingar och fler tillfällen att umgås med 
släkten i dag, menar David Gaunt.  

Jag hoppas att ätterna Nordenskiölds släktförening fyller en 
viktig funktion, inte minst för våra yngre medlemmar, som en 
“informatör” om de egna rötterna och en sådan “symbolisk 
länk mellan familjens förflutna och framtid” som David Gaunt 
beskriver. 

Louise Nordenskiöld 
2006-12-01

Släktföreningens kontaktperson för julbreven är:
Louise Nordenskiöld, e-post: nordschmidt@msn.com
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till Sverige genom Erland Nordenskjölds försorg. Erland hade 
träffat Kantule på en av sina forskningsresor i Sydamerika. Här 
i Sverige skriver Kantule  dagbok om allt han upplever, en dag-
bok som han tar med sig tillbaka till öriket utanför Panama. 
Dokumentärfilmen som visades på TV i november, är gjord av 
Christina Nilsson-Ramberg, (Erland Nordenskjölds dotterdot-
ter) Victor Nordensköld och Petrus Bergstrand. 

Om ni inte hade tillfälle att se filmen, så kan ni via denna länk 
spela upp programmet http://svt.se/svt/road/Classic/sha-
red/mediacenter/index.jsp?d=13276&a=691143&from=t
ipsa

Presenter med släktvapen
Släktföreningen vill  gärna som ett julklappstips rekommende-
ra ett par artiklar ur vårt lager:

Nordenskjöldsbroschen – en kopia i tenn av en knapp som  
lär  ha ingått i  amiralens kusks uniform. Kuskknappen som kan 
användas som brosch alternativt hängande i kedja, kostar 150 
kr.

Nyckelring med vapen.  Nyckelringen är gjord i  läder och 
”brons” och kostar 50 kr.

 Is/chipsskål med vapen.
Styrelsen har köpt in ett antal skålar för is eller chips med släkt-
vapnet ingraverat med la-
serteknik. Höjden är 115 
mm och diametern 140 
mm. Skålen ingår i serien 
Tra dition som har ska-
pats av glaskonstnären 
Tyko Axelsson. Glasen är 
hand gjorda i svensk kris-
tall och görs av Lindsham-
mars glasbruk.  Skålen kos-
tar 500 kr. 

Kuskknappen, nyckelringen och glasskålen är mycket lämpli-
ga som presenter.  Om ni vill beställa artiklarna,  går det bra att 
att sätta in beloppet på släktföreningens pg: 388529-0.  Glöm 
inte att korrekt ange namn och adress samt vilka produkter 
ni vill ha.

Släktföreningens kontaktperson för artiklarna är styrelsens 
kassör: Lollo Nordenskjöld, e-post: lollo@nordenskjold.se

Vapen på porslin
Släktföreningen vill också tipsa om andra produkter med släkt-
vapen som t.ex. porslinsservisen Sergel samt glastallrikar i olika 
transparenta färger.  Elegant att duka med eller ha som upp-
läggningsfat. Företaget som gör dessa produkter är detsam-
ma som gör glasskålarna  och ni kan beställa direkt via deras 
hemsida: www.scanspact.com.  Där ni också kan läsa mer om 
glasserien Tradition.

”Hoglandsrummet” på Rosersbergs slott
Bland Sveriges kungliga slott är Rosersberg ett av de bäst be-
varade - här har tiden stått stilla. Familjen Oxenstierna uppför-
de slottet på 1630-talet och det blev kungligt 1762, när staten 
skänkte Rosersberg till Gustaf III:s yngre bror Karl XIII. Här levde 
kung Karl XIV Johan och drottning Desideria ett behagligt och 
ledigt sommarliv. Rummen står nästan orörda från tiden 1795-
1825 med välbevarade inredningar och samlingar. 

Slaget vid Hogland
På Rosersbergs  slott  finns det sk. ”Hoglandsrummet” där fö-
remål med anknytning till slaget vid Hogland finns bevarade.  
Släkterna Nordenskiöld är nära förknippad med  Hogland och 
det sjöslag som utspelade sig där.  En av vår släkts mer kända 
profiler är marinofficeren Otto Hindric (Henrik) Nordenskjöld, 
1747–1832 som var  bror till Adolf Gustaf Nordenskiöld, byggher-
ren till det nuvarande karaktärshuset på Frugård. Otto Henrik 
var friherre och blev viceamiral 1790 och var 1796–98 den 
svenska örlogsflottans högste chef. Han vann stor berömmel-
se för sin insats vid Hogland och det också hans förtjänst att 
det sk. ”Viborgska gatloppet” lyckades.   

Slaget vid Hogland - ”Östersjöns blodigaste slag” - som inleddes 
den 17 juli 1788 och slutade oavgjort. Den ryska flottan blev illa 
åtgången av det svenska artilleriet och slaget kunde ha slutat 
med en total svensk framgång, men ryssarna räddas i slutän-
dan av svensk ammunitionsbrist. Den svenska flottan blev se-
nare instängd vid Viborg av västliga vindar och därmed hota-
de av de ryska styrkorna. Så småningom lyckades den svenska 
flottan bryta sig ut genom ryssarnas linjer, men fick betala med 
stora förluster i manskap och skepp. Denna händelse har kom-
mit att kallas för det ”Viborgska gatloppet”.

Visning av Hoglandsrummet
Rosersbergs Slott är för närvarande endast öppet för bokade 
visningar efter överenskommelse. Styrelsen planerar att göra 
en särskild visning för släktföreningens medlemmar under vå-
ren 2007. Mer information om denna visning kommer att läg-
gas ut på vår hemsida.

Kantules skugga
I dokumentären Kantules skugga möter vi en ung svensk in-
diankvinna som reser till öriket utanför Panama för att träffa 
släktingar. Hon upptäcker de starka banden indianerna där 
har till Sverige, genom den dagbok som kunaindianen Kan-
tule lämnat efter sig.  Bakgrunden är att Kantule 1931 kom 

Slaget vid Hogland har odödliggjorts genom en målning av  Louis Jean 
Desprez som hänger  på  Sjöhistoriska museet.



Riddarhusets ungdomssektion
Styrelsen vill gärna påminna om Riddarhusets ungdomsektion 
som heter RAUK, en förening för dig mellan 18 och 35 år som 
tillhör en på Riddarhusets introducerad ätt. RAUK vill fördjupa 
kontakterna och stärka gemenskapen inom den unga svenska 
adeln och belysa adelns roll i historien under trevliga former. 
Man anordnar ett flertal aktiviteter, allt från baler till brännboll. 
Medlemskapet är kostnadsfritt. Vill du bli medlem och få ut-
skick och inbjudningar, så kontakta medlemsansvarige Sophie 
Ankarcrona. 

Släktmötet 2009
Släktmöten i ätterna Nordenskiölds släktförening brukar nor-
malt hållas vart tredje år, vilket innebär att nästa släktmöte blir 
lördagen den 17 oktober 2009 på Riddarhuset i Stockholm. 
Inbjudan till släktmöte med sedvanliga årsmötesförhandling-
ar och efterföljande middag kommer att skickas ett par måna-
der innan mötet..

Styrelsen fr.o.m. 2006-10-28 

 Louise Nordenskiöld  ordförande 
nordschmidt@msn.com   

 Carl Nordenskiöld  v. ordförande 
carl@thorens.se

 Gunilla Nordenskjöld  sekreterare
gunilla.nordenskjold@ownit.se

 Lollo Nordenskjöld  kassör
lollo@nordenskjold.se

 Ivar Nordenskjöld  ledamot 
ivar.nordenskjold@telia.com 

 Stefan Nordenskjöld  ledamot 
nordenskjolds@spray.se 

 Erik Nordenskiöld  suppleant 
erik.nordenskiold@lebsystem.se

 Tönnes Nordenskjöld  suppleant
tonnes.n@gmail.com

Legala notiser

Födda 2006 
Här följer en förteckning över de släktingar som har fötts under 
2006. Vi gratulerar till den lyckliga tilldragelsen!

 Amanda Maria Nordenskjöld, dotter till  Lars Peter Norden-
skjöld och Johanna Hae Sun Nordenskjöld, född Rickt
 Måns Nordström, son till Daniel Nordström och Karin 

Margareta Nordenskiöld

Avlidna 2006 
Här är en förteckning över de släktingar som har gått bort un-
der 2006.  Vi sänder en tanke till deras anhöriga!

 Ingegerd Nordenskiöld Sögaard, född Liljedahl
 Gunnel Ivarsdotter von Platen, född Nordenskjöld
 Anna-Brita Nordenskjöld, född Östling
 Göran Nordenskjöld

Födelsedagar 2007
Grattis på födelsedagen säger vi till följande medlemmar som 
under 2007 fyller jämnt eller blir över 90 år:

50 år 
 Alf Walldén
 Therese Nordenskiöld
 Rolf von Nordenskjöld
 Malin Kjellander
 Lars Kjellander

60 år 
 Elisabeth Nordenskjöld
 Henrik Nordenskjöld
 Agneta Nordenskjöld Narfström
 Håkan Molander
 Christina Nordenskjöld Sjöblom
 Marianne Herslow

70 år 
 Reinhart von Nordenskjöld
 Lena Bratt

90 år 
 Kjell Nordensköld
 Ella Nordenskjöld
 Elsa-Marie Nordenskjöld
 Ebba Nordenskjöld

Över 90 år    Ålder
 Karin von Nordenskjöld  91
 Viktoria-Louise von Nordenskjöld 92
 Hildegard von Nordenskjöld  92
 Inga Alexanderson   93
 Martha Löwenhielm   93
 Göran Alexanderson   93
 Eivor Nordenskjöld   93
 Ilse von Nordenskjöld   95
 Elsa Nordenskjöld   96
 Solgerd Ask    99
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Riddarhuset i Stockholm



Ekonomi
Släktföreningens ekonomi är god, men medlemsavgifterna 
är mycket viktiga för släktföreningens intäkter. Styrelsen ber 
därför er som ännu inte har betalt medlemsavgiften att göra 
det så snart som möjligt.  

Medlemskap 
Ätterna Nordenskiölds släktförening är öppen för:
a) varje myndig manlig eller kvinnlig medlem av de fem på 
Svenska Riddarhuset introducerade ätterna Nordenskiöld, 
Nordenskjöld och Nordensköld.
b) barn till medlem enligt a)
c) maka/make, sambo eller änka/änkling till medlem enligt a)

Personer som inte är berättigade till inträde enligt § 2, men 
som vill stödja släktföreningen och få information om fören-
ingens verksamhet, kan bli stödjande medlem. Dessutom 
kan styrelsen låta kalla medlem som visat ett starkt intresse 
för släkten eller gjort betydande insatser för släktföreningen. 
Stödjande medlem och kallad medlem har inte rösträtt.

Medlemsavgifter fr.o.m. 2007
Årsavgift för enskild medlem (över 18 år)  100 kr
Avgift för ständigt medlemskap (engångsbelopp) 500 kr

Medlemsavgiften in betalas via plusgiro 38 85 29-0. 
OBS! Glöm inte att uppge fullständigt namn på samtliga som 
ni betalar för.

Släktföreningens kontaktperson för medlemsavgifterna är:
Lollo Nordenskjöld e-post: lollo@nordenskjold.se

Medlemsregister
För att hålla släkt- och medelmsregistret uppdaterat, så ber vi 
släktens medlemmar att kontakta styrelsen, om ni flyttar eller 
byter adresser.  Även om ni har andra upplysningar angående 
släkten t.ex. om avlidna och födda, så är vi tacksamma för infor-
mation om detta. Se kontaktuppgifter nedan.

E-postregister
För att kunna ordna möten och släktträffar så måste vi på ett en-
kelt sätt kunna komma ut med information och  och därför byg-
ger vi nu  upp ett ett e-postregister. Det underlättar alla utskick 
som kostar föreningen både pengar och tid. Maila därför gärna 
er e-postadress till ivar.nordenskjold@telia.com

Släktföreningens kontaktperson för medlemsregistret och 
e-postregister är:
Ivar Nordenskjöld, e-post: ivar.nordenskjold@telia.com

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt År. 

På återhörande!

Hemsidan 
Släktföreningens egen hemsida - www. nordenskiöld.se - bör-
jar ta form,  även om mycket material återstår att lägga in.  Läs 
mer nedan om hur ni kan komma in på hemsidan.
Hemsidan informerar om släktföreningens alla frågor som stad-
gar och medlemsförteckningar,  om medlemskap och avgifter 
samt vem som sitter i styrelsen och hur man kan kontakta dem.  
Ni hittar också information om släktens historia, våra mest be-
römda släktprofiler från olika århundranden samt upplysning-
ar kring gods och gårdar som har anknytning till släktens olika 
medlemmar.  På hemsidan finns också ett kalendarium med vik-
tiga händelser och länkar till andra intressanta hemsidor som 
kan förknippas med släkterna Nordenskiöld. Mycket av materi-
alet kan laddas hem i Pdf-format som t.ex.  julbreven från de två 
seanste åren. Styrelsen planerar även att scanna in tidigare jul-
brev så att medlemmarna kan få elektronisk tillgång till dessa.

Hemsidans aktualitet är beroende av vilket material vi får in och 
styrelsen ber därför att släktens medlemmar bidrar så myck-
et som möjligt.  Särskilt ber vi om tips kring gods och gårdar 
i Norden och övriga delar av världen - som är eller har varit i 
släktens ägo eller som haft anknytning till släktens medlem-
mar. Lämna också gärna synpunkter kring innehållet och ut-
formning.  

Om ni inte har en webbläsare med stöd för å, ä och ö så kan ni 
komma in på hemsidan via www.xn--nordenskild-zfb.se/ Där 
kan ni också ladda ner en s.k. plug-in till er webbläsare så att ni i 
fortsättningen kan loggga in via www. nordenskiöld.se. Lägg 
in webbadressen som ett bokmärke så blir det lättare.

Log-in uppgifter
För att hemsidan inte ska sprida personliga uppgifter om släk-
tens medlemmar, så kommer ni att behöva logga in enligt ned-
an, för att komma åt de sidor som innehåller medlemsförteck-

ningar. (Lösenordet är taget från släktens valspråk ”Deus clype-

us meus” = Gud min sköld/skydd)

Användarnamn: Medlem

Lösenord: Clypeus 

Släktföreningens kontaktperson för hemsidan är:
Erik Norden skiöld, e-post: erik.nordenskiold@lebsystem.se
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Ätterna Nordenskiöld
Introducerad 1752

Släktföreningen

Släktens historia

Medlemsskap

Litteratur

Kalendarium

Styrelsen

Kontakta oss

Länkar

Medlemsregister
För att komma in på sidor 
med medlemsregister och 
släktmatrikel så måste du 
logga in här:

Användarnamn

Lösenord

In English 

Släkttavla
Här hittar du ett släktträd 
med släktens olika grenar. 

Släktgods
Läs om gods och gårdar i 
med anknytning till släkten.

Släktvapnet
Läs om våra olika släktva -
pen

Släktens profiler
Här presenteras många av 
släktens historiskt bemärkta 
personer.

Ladda ned julbreven här!
Genom våra årliga julbrev får 
du information om vad som 
händer i släktföreningen och 
i släkten. 

Klicka på önskad årgång.

Julbrev 2005 
Julbrev 2004

Nytt i korthet!
Släktmötet 2006
Ny bok om Frugård
”Polarhörnan”

Välkommen till ätterna Nordenskiölds Släktförening!
e n  f ö r e n i n g  f ö r  ä t t e r n a  N o r d e n s k i ö l d ,  N o r d e n s k j ö l d  o c h  N o r d e n s k ö l d 

Släktföreningens hemsida syftar till att informera, inspirera, och samla 
information om ätterna Nordenskiöld genom alla tider. Här får ni ta del av 
släktens historia och stifta bekantskap med många av släktens intressanta 
personer.  Vi presenterar också gods och gårdar som varit och fortfarande 
är i släktens ägo, litteratur kring släkten, information om våra olika vapen-
sköldar och en släkttavla. Här  nns dessutom föreningens information om 
medlemsavgifter, stadgar och släktmöten. 

Sidan uppdateras kontinuerligt med artiklar, kalendarium, nyheter och an-
nat läsvärt, så se till att besöka oss regelbundet. Förslag och komplettering-
ar av material mottages tacksamt genom vår kontaktperson för hemsidan: 
Erik Nordenskiöld, e-post: erik.nordenskiold@home.se


