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Kära Fränder
Årets julbrev bjuder på två huvudteman; dels en presenta-
tion av släktens två mest kända gårdar i Sverige - Fårbo säteri 
och Dalbyö gård som fortfarande bebos av Nordenskiöldare.  
Det andra temat handlar om om 200-års jubileet av 1808-
1809 års krig där Sverige miste Finland.

Nog hade släktgårdar en större betydelse förr i tiden när 
större delen av befolkningen livnärde sig genom jordbruk 
och markägandet var betydligt viktigare än idag.  Men fort-
farande betyder en släktgård en tillhörighet i en familj och 
i släktleden bakåt och framåt. En släktgård är en plats i till-
varon som är fast och oföränderlig och som familjens med-
lemmar alltid kan återvända till med en känsla av att ha 
kommit hem. Man får  tillgång till sin egen och släktens his-
toria och den  plats man själv fyller i den. Idag görs de fles-
ta investeringar med avsikt få så snabbt resultat och så hög 
avkastning som möjligt. Genom att förvalta och förädla en 
släktgård gör vi istället investeringar för framtida genera-
tioners skull som t.ex. att plantera stora vårdträd eller alléer 
som gårdens ägare inte själva hinner uppleva i uppvuxet 
skick, men som görs för kommande generationers  glädje. 

Den  kanske mest kända gården i Nordenskiöldska släkten 
är Frugård i Mäntsääla socken i Finland. Frugård var i släk-
tens ägo i 200 år - från 1709 då bokhållaren Johan Norberg 
(stamfader för ätten Nordenskiöld) köpte godset fram till 
1912 då släkten flyttat tillbaka till Sverige. Frugård blev fin-
ska statens egendom 1964, delvis med stöd av en donation 
av ätten Nordenskiöld och är idag ett museum. 

Det finns anledning att uppmärksamma 200-års jubileet 
av 1808-1809 års finska krig som resulterade i att Sverige 
miste hela Finland, vilket innebar en tredjedel av sitt ter-
ritorium, en fjärdedel av sin befolkning och i förlängning-
en även sin dominerande position i Östersjön. Nästa år föl-
jer vi upp detta tema och berättar om hur kriget påverkade 
de svenskar om bodde i Finland, bl.a. medlemmar av släk-
ten Nordenskiöld.

Ni får också stifta bekantskap med en av släktens konstnä-
rer, Anna Nordenskiöld,  där vi visar några av hennes vack-
ra tavlor.

Styrelsen presenterar vidare den nya hemsidan som vi hop-
pas ska utgöra släktens samlade arkiv, där medlemmarna 
lätt kan hitta all tillgänglig information om släktens histo-
ria och dess medlemmar.  Mycket av materialet kan häm-
tas i Pdf-format.  Visste ni förresten att Sverige är det land i 
världen som har flest hemdatorer! Att använda internet för 
all slags kommunikation och information blir allt mer van-
ligt och utvecklingen går rasande snabbt. För fyra år sedan 
använde svenskarna i genomsnitt fyra timmar i veckan åt 
att nätsurfa. Idag ägnar vi genomsnitt 18 timmar på nätet 
varje vecka! De tydliga skillnader i internetanvändning mel-
lan hög- och lågutbildades som fanns för bara fem år sedan 
är inte lika tydliga längre. Den som äldre än 35 använder 
mest tjänster som e-post, internetbank och söker informa-
tion, medan de som är yngre än 35 år också umgås, bloggar 
och chattar via nätet. Bland de grupper som fortfarande in-
te använder nätet så mycket märks mest äldre svenskar.

Kommande släktmöte går av stapeln lördagen den 17 ok-
tober 2009. Vi har bjudit in äventyraren och polarfara-
ren Ola Skinnarmo, att berätta om sin expedition genom 
Nordostpassagen i Adolf Erik Nordenskiölds fotspår som 
han gör nästa år. Läs mer om släktmötet på sidan 6.

Har ni ideér om julbrevens utformning eller vad ni skulle 
tycka vore intressant att läsa om, så kontakta gärna mig di-
rekt genom e-post: louise.nordenskiold@gmail.com Lämna 
också gärna synpunkter till styrelsen kring frågor som ni 
tycker styrelsen ska arbeta med, t.ex. driva en viss fråga 
eller anordna någon aktivitet, genom e-post: styrelsen@
nordenskiold.se

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År, genom ordföranden Louise Nordenskiöld



Fårbo säteri
Källor Mattias Loman 2005
Husförhör Misterhults sn AI:17A 1893-1899 s.182

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 by-
ar som också har får-klingande 
namn - Baggetorp och Jämserum 
(Jäms kommer av det gamla or-
det gräms som betydde får). 
Gården ligger alldeles intill en 
flera mil lång rullstensås som 
kallas Fårbo-Tunaåsen. De forn-
lämningar man kunnat spåra på 
åsen vittnar om att det alltid har funnits människor här, där 
den gamla ridstigen och klövje-stigen under århundraden 
gått fram. 

Det var ståthållaren Peder Mickelson Hammarskjöld - ät-
ten Hammarskjölds stamfader - som av kung Karl lX 1607 
förlänades större delen av Misterhults socken. Sonen Arvid 
Hammarskjöld ärvde Fårbo som då var ett vanligt bond-
hemman. 1653 ordnade Arvid så att det formellt omnämn-
des Fårebo säteri och blev ett självständigt adligt säteri. 
Gården övertogs sedan av Arvids svärson kommendören 
Johan Ekenberg 1672, men snart efter övertagandet öde-
lades gården av en häftig brand. Johan Ekenberg återupp-
byggde 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 anla-
des, med hjälp av en holländska trädgårdsmästare.  

Erik, en ättling till Johan Ekenberg övertog sedan gården ef-
ter att ha löst ut den från sina syskon och under hans  tid 
fortsatte uppbyggnaden av säteriet. Flyglar till huvudbygg-
naden 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 hand-
lare Hultman i Kalmar och familjen  Ehrenstrahl fick läm-
na 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. 
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I ett brev som finns bevarat skriver amiralen om Fårbo: 
”Läget är rätt vackert med fisksjö framföre. Hus: medelmåt-
tig byggnad efter ortens sed av trä. Vacker trädgård, och ut-
sökt goda fruktträd, mest utländske. Stor skog, ägorna kun-
na mycket uppodlas och förbättras. Postgång till Calmar 
varje vecka. Antalet kreatur 60. Ladugården har givit årli-
gen 50 lispund (1 lispund=8,5kg) smör och hundra daler sil-
vermynt 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 efter-
satt, 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 bygg-
naden isolerades. Vidare upp-
fördes brygghus och torkhus för 
lin. Nytt stall, ny loge, hönshus 
och vagnshus ordnades. En ny la-
dugårdsbrunn grävdes, 17 me-
ter djup. Gärden inhägnades och 

fick nya portar. Nya lador uppfördes i ordlingarna, 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 familjegra-
ven på Misterhults kyrkogård. Sedan dess har Fårbo säte-
ri 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 far-
fars farfars far var den tidigare nämnda  major Arvid 
Hammarskjöld. Genom John Ottos giftermål sammanlän-
kades sålunda släkterna Nordenskjöld-Hammarskjöld och 
en Hammarskjöld bodde återigen  på säteriet. Vid John 
Otto Henriks död 1891 gick gården till sonen Harry och ef-
ter  Harrys död 1922 tog sonen Otto Henrik över och än idag 
bor hans ättlingar i rakt nedstigande led, Carina och Fredrik 
Nordenskjöld, på säteriet.

Sammanställning Louise Nordenskiöld  2008-11-03
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Att somliga hem och gårdar har sin egen utpräglade karak-
tär; sin egen ton, doft och färg, vet vi ju. Dalbyö hade det-
ta obestämda som charmerar och fängslar - en karaktär av 
exotiska träslag, främmande kryddor, hudar och en ton av 
l’ancien régime 1 som var sällsynt även på den tiden. 

Tante Anna hade yviga kjolar, uppfästade med knipor som 
damer brukar ha när de skulle gå på bjudning.  Hon krön-
tes av en besynnerlig hatt med en jättestor, gredelin rosett 
och vajande brätten som skydd mot den smula sol som kun-
de titta fram. På händerna hade hon tjocka handskar och 
en korg hängande på armen som innehöll en sekatör, bast, 
ympvax och allt möjligt annat. Utstyrd på detta sätt kunde 

hon gå i timmar mellan rosenbuskar och  fruktträd. 
Målmedveten och säker. I ladugård och hönshus var 
hon också som hemma hos sig.

Farbror Adolf brydde sig inte så värst om mycket 
om trädgården och djuren, där han strövade om-
kring i någon slags vida mjuka rockar av råsiden och 
linne, i högsta grad opressade slafsiga benkläder, 
en bucklig panamahatt och en pincnez på en grov 
svart snodd som han aldrig förmådde manövrera - 

berömmande sin hustrus rosor, äpplen och för honom obe-
gripliga höns och kalvar.

Måltiderna i allmänhet var kanske inte så värst livliga, var 
och en satt mest och tänkte på sitt, eller tänkte inte alls. 
När det var dåligt väder höll barn och ungdom helst till i öv-
re trapprummet, handarbetade och spelade spel som bräde, 
domino och vingt-et-un. Tante Anna satt oftast på sin chai-
selong och läste tills hon försvann in till sitt sovrum. Till hö-
ger om övre trapprummet hade farbror Adolf sin dublett. 
Två nästan alldeles lika rum, bara med den skillnaden att det 
stog en spartansk säng i det ena. Han hade ett skrivbord i 
vardera rum med kartor,  jordglober,  böcker,  elefantbetar, 
märkvärdiga stenar, mineraler och jag vet inte allt vad. Lite 
emellan kom farbror Adolf och tog sig en titt på oss och på 
sin fru.  Man kände att han tyckte om att ha människor om-
kring sig, om han också hade aldrig så mycket att göra.  Vi 
ungdomar upplevde den ena sommaren efter den andra, på 
vårt allas älskade Dalbyö.  Tänk att få sitta där på klappbryg-
gan om kvällarna, bli myggbiten och se återskenet av solned-
gången spegla sig i det stilla vattnet”. 
Hedvig Swedenborg

Släktskapet mellan  Adolf Erik och Gustaf Mannerheim 
genom Anna Mannerheim sti-
mulerade  sannolikt Gustafs 
intresse för geografi och upp-
täcksresor. Läs mer i “Gustaf 
Mannerheims liv” av Magnus 
Ullman. Boken kan beställas 
genom www.magnus.ullman.
com

1. Ancien régime, franska, ”det gamla regeringssättet”, betecknar det fran-
ska politiska och sociala samhällssystem som utvecklades under den fran-
ska monarkin från slutet av medeltiden men som försvann i och med re-
volutionen 1789.  

Sammanställning Louise Nordenskiöld  2008-11-03

Dalbyö gård
Källor: 
Berättelser om Dalbyö av Gull Swedenborg och hennes styvmor 
Hedvig Swedenborg

Dalbyö ligger i Västerljungs socken, Södermanlands län. 
Gården kom i släkten Nordenskiölds ägo när den köptes av 
professorn och friherre Adolf Erik Nordenskiöld - en av värl-
dens mest berömda upptäcksresande och polarforskare. 

Dalbyös mer kända historia börjar 1178 då det avskiljdes från 
Tullgarns kungsgård. Gården hette egentligen från början 
Dalby men den förste innehavaren, Erik Skjöldebrand döpte 
gården till Erikslund. I början av 1800-talet avstyck-
ades en bit av Erikslunds kustremsa som fick nam-
net Dalbyö. Här i ett vacket omgivande parkland-
skap lät Erik Skjöldebrand uppföra ett två-vånings-
hus med 11 rum, troligvis med  en lokal arkitekt vid 
namn Anders Sundström från Nyköping,

År 1881 kommer gården i Adolf Erik Nordenskiölds 
ägo. Adolf Erik bosatte sig där för att kunna ägna sig 
åt att bearbeta det rika material som han samlat un-
der den kända expeditionen 1878-1880 som han just avslu-
tat med fartyget ”Vega” genom Nord-ostpassagen. Han gifte 
sig 1863 med friherrinnan Anna Maria Mannerheim, faster 
till Carl Gustaf Mannerheim, sedemera marskalk av Finland 
och president. Se boktipset nedan.

Efter Adolf Eriks död 1901 bodde hans änka Anna Maria kvar 
på Dalbyö fram till sin död 1924. Gården övertogs sedan av 
Adolf Eriks yngste son Erland som avled 1932 och hans hus-
tru Olga Adelöw bodde kvar på Dalbyö fram till 1944, då 
gården såldes till en släkting Ragnar Winbladh.  På ägor av-
styckade från Dalbyö bor idag Carl Nordenskiöld och hans 
syster Harriet.

Adolf Erik ligger begraven på Västerljungs kyrkogård, i närhe-
ten av Dalbyö. Här vilar också hans båda söner; båda beröm-
da upptäcktsresanden; Gustaf genom sin kartläggning av 
grottboningarna i Mesa Verde och Erland med Syd-amerika 
som specialitet.

Från Hedvig Swedenborgs berättelser om Dalbyö, vet vi en 
hel del om det liv som levdes på gården när hon som ung 
flicka kom till Dalbyö för att hälsa på sin farbror Adolf och 
tant Anna. Så här skriver hon:

”Det är inte det rätt så anspråkslösa tvåvåningshuset som 
först fångar uppmärksamheten, när man kommer åkande 
upp på gårdsplanen. Det är jätte-eken med sina två draban-
ter, det mäktiga vårdträdet som hägnat så många genera-
tioner. Och när man ser vattnet skymta genom det mörka 
lövverket, är det som om glittret hängde på grenarna. Fast 
jag tror ialla fall att det var det gamla båthuset som impo-
nerade mest på mig till att börja med. Tänk att ha ett hus 
för bara båtar med en bassäng som gott kunde rymma tre 
farkoster på en gång!
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Finska kriget 1808-1809

Den 21 februari 1808 rapporterade svenska gränsbe-
vakningsstyrkor att ryska trupper gått över gränsen vid 

Kymmenä älv. Anfallet inne-
bar början på det s.k. “Finska 
kriget” som i sin tur blev bör-
jan till slutet på det svensk-
finska riket. Sverige förlorade 
kriget och blev tvunget att ge 
upp en tredjedel av sitt terr-
itorium och en fjärdedel av 
sin befolkning. Kriget inne-
bar också att Sverige på sikt 
förlorade sin dominerande 
position i Östersjön. 

Bakom kriget låg framför allt två orsaker. Dels var Ryssland 
en expansiv stormakt som hade mycket att vinna på att 
lägga under sig den södra delen av Finland. Dels var kriget 
ett resultat av den överenskommelse tsar Alexander ha-
de slutit med den franske kejsar Napoleon i Tilsit år 1807. 
Uppgörelsen förpliktade Alexander I att gå till angrepp 
mot Sverige, ifall landet inte bröt sina förbindelser med 
Storbritannien. Orsakerna till Gustav IV Adolfs val att inte 
alliera sig den mäktiga fransk-ryska alliansen var antagli-
gen hans personliga agg mot Napoleon och hans orealistis-
ka syn på Sveriges förmåga att försvara sig mot dessa stor-
makter. 

Som en följd av Napoleonkrigen hade de ryska trupperna 
en betydande krigserfarenhet - något de svenska trupperna 
efter närmare 20 rätt fredliga år saknade. Sveriges situation 
försvårades ytterligare av den ganska utbredda missnöje 
och låga stridsmoral bland de svenska officerarna som be-
traktade fälttåget i Finland som kungens eget påfund som 
man inte kände någon lojalitet med. 

Ryssland under ledning Fredrik Vilhelm von Buxhoevden, var 
onekligen det större av de båda länderna, men kunde bara 
avdela en del av sin armé för kriget mot Sverige. Finland ha-
de dessutom en terräng som gjorde det svårt för stora ar-
méer att genomföra regelrätta slag. Ryssarna måste därför 
kämpa inte bara mot den svenska armén, utan också mot 
finska bönder i gerillakrigföring. Försvaret av Finland led-
des av general Gustav Mauritz Klingspor. I april 1808 star-
tade en svensk offensiv, med flera kända segrar vid Kuopio, 
Lappo och Alavo. 

Men snart skulle stridslyckan vända. I mitten av mars in-
ledde den ryske överbefälhavaren von Buxhoevden en 
belägring av fästningen Sveaborg som även innehöll ryk-
tesspridning via mutade officerare, att kriget var förlorat 
och ett försvar lönlöst. Fästningens befälhavare, amiralen 
Carl Olof Cronstedt, övertygas av sina närmaste rådgiva-
re och den 3 maj 1808 kapitulerade fästningen Sveaborg.  
Ryssarna får fästningen nästan utan strid tillsammans med 
den finska eskadern av skärgårdsflottan med över 100 far-
tyg och en ansenlig mängd vapen och ammunition. 

Från sensommaren kunde ryska styrkor rycka fram mot en 
retirerande svensk armé. Under hösten lämnade återstoden 
av skärgårdsflottan Åland och armén drog sig norrut till 
svensk mark. Därmed hade hela den finska rikshalvan gått 
förlorad. Situationen under återtåget och förläggningen i 
Sverige var mycket svår, tusentals soldater dog av sjukdom 
eller umbäranden. Särskilt hårt drabbades det 1808 upprät-
tade lantvärnet, ett illa rustat folkuppbåd av män mellan 18 
och 25 år. 

Under våren 1809 avancerade tsarens trupper ända in på 
svenskt kärnområde. Detta skedde genom tre parallel-
la framryckningar: mot Torneå i norr, över Kvarken mot 
Umeåområdet och via Åland över till fastlandet. Den 19 
mars intog en rysk förtrupp Grisslehamn, vilket innebar att 
Stockholm nu var allvarligt hotat. I detta läge slöts ett vap-
enstillestånd. 

Kriget fick mycket stora konsekvenser för Sverige. Kungen, 
Gustav IV Adolf avsattes och landsförvisades den 13 
maj 1809. I freden i Fredrikshamn den 17 september 
1809 avträddes Finland och Åland till Ryssland och blev 
Storfurstendömet Finland. En jakt på syndabockar startar 
och flera officerare skulle ha dömts till döden, om inte ryska 
påtryckningar och en allmän amnesti kommit emellan. 

Kriget fick också stora kulturella och sociala konsekvenser. 
Finland hade länge - från kungamaktens uppkomst i mitten 
av 1300-talet - varit en del av Sverige. I mer än 600 år hade 
människor i Sverige och Finland levt i samma rike, lytt sam-
ma lagar, slagits ihop och dött i samma krig, men genom 
Finska kriget blev det för sista gången. Svenska upphörde 
visserligen inte att vara det enda administrativa språket 
förrän 1892 (enligt en lag antagen redan 1863), men dess 
dominans som kultur- och bildningsspråk avtog steg för 
steg fram till Finlands självständighet 1917. 

Sjöfästningen Sveaborgs fall
I maj 2008 var det 200 år sedan den ointagliga fästningen 
Sveaborg ”Nordens 
Gibraltar” kapitul-
erade utan strid. Var 
det landsförräderi 
eller en rysk krig-
slist eller någon-
ting annat som låg 
bakom fästningens 
nesliga fall. Det är  
frågor  som i snart 
200 år intresserat 
historiker och mån-
ga andra.   

Läs mer i boken “Sjöfästningen Sveaborgs fall” av Magnus 
Ullman som beskriver händelserna vintern och våren 1808.  
Boken kan beställas på www.magnus.ullman.com 

Sammanställning Louise Nordenskiöld 2008-11-01

1991 beslutade UNESCO att förklara 
Sveaborg som världsarv.
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Släktföreningens nya hemsida 

Släktföreningens hemsida har fått ett nytt utseende och en 
ny adress: www.nordenskiold.se. Här finns information om 
släkten, släktens historia och allt som kan vara intressant 
för släktföreningens medlemmar som t.ex stadgar,  julbre-
ven och medlemsförteckningar.  Mycket av materialet kan 
laddas  hem i Pdf-format.  Sidan uppdateras kontinuerligt 
med artiklar, kalendarium, nyheter och annat läsvärt, så se 
till att besöka oss regelbundet. Läs mer om hemsidans inne-
håll och rubriker nedan. 

Aktuellt
Här finns information om aktuella händelser som kan vara 
av intresse för Släktföreningen och dess medlemmar som 
t.ex. kommande släktmöten och utställningar.

Släktföreningen
Under denna rubrik finns information om medlemsskap, 
medlemsavgifter, medlemsregister och styrelsens medlem-
mar och annat som gäller släktföreningen,

Släkthistoria
Fliken Släkthistora innehåller sammanfattningar om släk-
tens historia. Där kan du också läsa mer om och se bilder på 
våra olika släktvapen.

Släktgårdar
Läs mer här om släktens olika gods och gårdar samt utflykts-
mål och platser med anknytning till släkten Nordenskiöld.
                                                                              
Släktprofiler
Här finns material om släktens historiskt mer  bemärkta 
personer och en närmare presentation av deras öden och 
äventyr i Pdf-format. Här finns också tips om litteratur och 
länkar till intressanta hemsidor med anknytning till våra 
släktprofiler.

Julbreven
Genom styrelsens årliga julbrev får du information om vad 
som händer i släktföreningen och i släkten. Ladda ned år-
gångarna i pfd-format fr.o.m. 2004 - 2008.

Presentshopen
Här kan du beställa presentartiklar med släktvapnet och få 
tips om andra artiklar som har anknytning till släkten Nor-
denskiöld.

Kontakt
Förslag och kompletteringar av material mottages tack-
samt genom våra kontaktpersoner: Louise Nordenskiöld el-
ler Erik Nordenskiöld via e-post till styrelsen@nordenski-
old.se. Se också kontaktuppgifter till styrelsen under fliken 
Släktföreningen/styrelse.

Länkar
Här hittar du en mängd länkar till olika hemsidor som har 
mer information om ätterna Nordenskiöld, svensk adel, 
gods och gårdar i Sverige, släktforskning och mycket mer.

Anna Nordenskiöld - 
magisk energi i vardagen

Anna Nordenskiöld är född i Åre 1950. Hon bor och arbe-
tar  i Stockholm. Annas pappa är Bibbo Nordenskiöld (1919-
2003) känd skidlegend från Åre som under många år drev 
Granen hotell och hennes mamma hette Anne-Marie ”Pelle” 
Nordenskiöld. 

Anna är utbildad vid Konstfack 1980-86 och senare på ABF:s 
Målarskola och Teckningslärarinstitutet.Hon har också ar-
betat som lärare i måleri på Konstfack under många år. 
Anna  har haft ett flertal separatutställningar och samlings-
utställningar och finns representerad med sina konstverk 
på bl.a. konstmuseérna i Malmö, Borås, Gävle och Uppsala.

I samband med en uppmärksammad utställning på Sunds-
valls Konstmuseum 2007 skrev kulturjournalisten Karin 
Kämsby: ”In i en drömvärld av vatten, hav och ljus leder oss 
Anna Nordenskiölds måleri. Rakt på sak utan att tveka öpp-
nar hon dörrar till ett gränsland mellan vakenhet och dröm. 
Under eller bortom till synes välbekanta motiv som hav, ba-
dande barn eller Åreskutan finns de oanade djupen och en 
stark känsla av samhörighet. 

Det är ett må-
leri som drar 
in betraktaren 
till sig, in i bil-
den, in i dröm-
men, in i käns-
lan av ljus och 
evighet. De två 
vänligt blick-
ande lejonen 
på tavlan Två 
lejon, ett mer 
vaksamt, och 

ett vilande, när 
de ser ut över sin värld. De äger den, vi människor har ing-
enting där att göra”. I en annan målning travar en elefant 
fram i vattnet med packning på ryggen, anpassad till män-
niskans krav”. 

”Två lejon” Olja på pannå, 2004–2007

”De badande” , olja på duk, 143X200 cm 



Årets händelser

Dockteater
Den 5 och 7 juni gavs en dockteaterföreställning om Adolf 
Erik Nordenskiöld och Nordostpassagen i finska Ohkola. 
Uppsättningen var gjord av Tuula Blåfeld som har drivit 
dockteater i många år. Hon och hennes man Martti Blåfield 
är välkända för oss Nordenskiöldare, då de bl.a. har hjälpt 
till att få igång verksamheten på Frugård. Martti har nyli-
gen nybearbetat texten om Nordenskiöldarna i Finlands 
uppslagsbok och varit mycket aktiv i samband med firan-
det av Adolf Eriks 175-årsdag på Frugård.  Fred Goldberg do-
kumenterade föreställningen för att senare kunna visa den 
i en barnhörna på Frugård.

Utställning
6 och 7 september deltog Fred Goldberg  i  
“Holmex 08” med en utställning om Norden-
skiöldarnas historia baserad på brev, kort, m.m. 
som han har samlat åren. Hans utställning har 
också visats i Helsingfors  och fick där pris som 

en av de bättre utställningarna. 

Frimärksutgåva
Den 20 oktober utgavs frimärken 
och en minnesfolder både i Finland 
och på Grönland som ett minne 
av de två expeditioner som A.E. 
Nordenskiöld gjorde till Grönland 
1870 och 1883. Beställ på www.
stamps.gl/webbshop/new issue.

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

Louise Nordenskiöld   ordförande 
louise.nordenskiold@gmail.com   

Carl Nordenskiöld   v. ordförande 
carl@thorens.se

Gunilla Nordenskjöld   sekreterare
gunilla.nordenskjold@bredband.net

Lollo Nordenskjöld   kassör
lollo@nordenskjold.se

Ivar Nordenskjöld   ledamot 
i.nordenskjold@gavlenet.se

Stefan Nordenskjöld   ledamot 
nordenskjolds@spray.se 

Erik Nordenskiöld   suppleant 
erik.nordenskiold@lebsystem.se

Tönnes Nordenskjöld   suppleant
tonnes.n@gmail.com

Födelsedagar

Grattis på födelsedagen säger vi till följande medlemmar 
- som fyller jämna år över 49 och över 90 år under 2009.  
Styrelsen ber om ursäkt ifall någon av nedan nämnda per-
soner har gått bort. Om någon vet, så meddela styrelsen ge-
nom  i.nordenskjold@gavlenet.se

50 år   
Per-Henrik Bertil Hansson Nordenskjöld  7/12
Lars Gunnar Tordsson Wadell   9/8
Christiane von Nordenskjöld   21/12
   
60 år   
Anne Louise Nordenskiöld Schmidt  26/8
Ing-Marie Ulrika  Nordenskiöld-Nordlinder 5/5
Olle Franz Nordenskiöld    24/2
Marie-Louise Margareta Molander  30/10
Anne-Louise Maria Simonsson   15/2
Ulla Nordenskjöld    25/5
Daphne Wilhelmina Hansdotter Nordenskjöld 26/11
   
70 år   
Kerstin von Liechtenstein   16/6
Sven Walter Johnsson    21/2
Gun Jansdotter Holsteryd   25/3
Stig Gunnar Holsteryd    31/7
Göran Wilhelm Ljungwald   23/8
Gunilla Beate-Jacquette Nordenskjöld  5/3
Björn Gösta Ferdinand Ohlsson   15/2
Peter Hans Gösta Harry Flodberg   12/8
Ose Röckseisen 
   
80 år   
Ulla Maria Nordenskiöld    8/5
Erich Meyer-Plate    21/1
   
90 år   
Birgitta Anna Katarina Nordenskjöld  2/1
   
Över 90 år   
91 år   
Hans Bertil Nordenskjöld    26/2
92 år   
Elsa-Marie Nordenskjöld    21/7
93 år    
Karin Maria Elisabeth von Nordenskjöld  12/3
94 år   
Ingrid Birgitta Elisabeth av Sandeberg  8/10
Hildegard Käthe von Nordenskjöld  27/9
Viktoria Louise Emma Elsa von Nordenskjöld 27/1
95 år   
Martha Flora Elisabet Löwenhielm  9/9
Inga Alexanderson    18/1
Eivor Signe Nordenskjöld    13/10
97 år    
Ilse Klara Hedwig von Nordenskjöld  20/8
98 år   
Elsa Dorothea Nordenskjöld   17/8
101 år   
Solgerd Elisabeth Ask    19/10
103 år  
Erland Otto von Nordenskjöld   25/2
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Släktföreningen 

Ätterna Nordenskiölds släktförening är enligt stadgarna öp-
pen 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, änka/änkling till medlem enligt a)

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

Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna är mycket viktiga för släktföreningens 
intäkter och styrelsen ber därför er som ännu inte har betalt 
medlemsavgiften att göra detta så snart som möjligt.  

Medlemsavgiften betalas in via plusgiro 38 85 29-0. 
OBS! Glöm inte att uppge fullständigt namn på samtliga 
personer som ni betalar för. 
100 kr = avgift för årsmedlemskap (över 18 år) 
500 kr = avgift för ständigt medlemskap (engångsbelopp)

Medlemsregister
Ätterna Nordenskiöld har ett imponerande släktregister.Det 
innehåller 954 namn med början av Erik Mattson född 1597 
och nummer 954  som Lovisa Nordenskjöld född 2007. 

För att hålla släkt- och medlemsregistret uppdaterat, så ber 
vi släktens medlemmar att kontakta styrelsen om ni flyttar 
eller byter adresser.  Även om ni har andra släktupplysning-
ar t.ex. om avlidna och födda, så tar vi tacksamt emot sådan 
information.

E-postregister
Styrelsen fortsätter sitt arbete med att bygga upp ett e-
postregister till alla medlemmar som har e-post.  Ett ut-
skick via e-post skulle betydligt förenkla möjligheten att 
kunna ordna möten och släktträffar och komma ut med ak-
tuell information. Det skulle också underlätta för styrelsen 
och vår ekonomi eftersom alla brevutskick kostar både ar-
bete, tid och pengar.  Hjälp oss därför med maila er egen 
och så många aktuella e-postadresser som ni känner till - 
det kan vara till era barn, föräldrar eller andra släktingar - 
till  styrelsens kontaktperson: Ivar Nordenskjöld på e-post: 
i.nordenskjold@gavlenet.se

Skaffa gratis e-postadress
Gå in på www.google.se och klicka på Gmail, där du kan re-
gistrera en egen adress utan kostnad.

Släktmötet 2009

Nästa släktmöte hålls lördagen den 17 oktober 2009 på 
Riddarhuset i Stockholm. Anmälan till släktmöte med års-
mötesförhandlingar och efterföljande middag bifogas det-
ta julbrev, men kommer också att skickas ut ca. två måna-
der innan mötet.  Anmälan och program finns dessutom att 
ladda ned i Pdf-format på www.nordenskiold.se

Dagordning för årsmötesförhandling kl 16.00
1. Ordförande hälsar välkommen
2. Parentation
3.  Dagordningen godkänns
4. Protokoll från släktmötet 2002 godkänns
5. Val av mötesordförande
6.  Val av protokollförare
7. Val av två justeringsmän
8. Frågan om mötet har utlysts enligt stadgarna 
9.  Styrelsens och revisorernas berättelser
10. Beviljande av ansvarsfrihet
11 Beslut om  medlemsavgifter
12. Val av styrelse och revisorer
13.  Av styrelsen väckt förslag kring ändring av stadgarna
14. Av medlemmar väckta förslag
15.  Övriga frågor
16.  Årsmötet avslutas

Föredrag
Styrelsen har inbjudit Ola Skinnarmo att berätta i ord och 
bild om sitt senaste äventyr - en polarexpedition i A.E. Nord-
enskiölds fotspår. Ola ska under 2009 göra en resa med far-
tyget med Explorer genom Berings sund och segla igenom 
hela Nordostpassagen, så som Adolf Erik gjorde 130 år tidi-
gare ombord på segelfartyget Vega. (Ola Skinnarmos delta-
gande i årsmötet är ännu inte bekräftad).

Gruppfotografering
Årsmötesprogrammet avslutas med sedvanlig gruppfotogra-
fering. Fotot kan senare köpas av fotografen. 

Middagsbuffé
Efter årsmötesförhandlingarna blir det mingel med drink i 
Stensalen ca. kl.18.30 och därefter middagsbuffé i stora mat-
salen ca. kl 19.00. Senare på kvällen har baren öppet till själv-
kostnadspris. Klädsel: kavaj.  

Visning
En visning av Riddarhuset kan 
arrangeras för dom som så öns-
kar. 

Förslag till släktmötet
Förslag som medlem vill fram-
ställa till släktmötet ska va-
ra styrelsens ordförande Louise 
Nordenskiöld tillhanda,  senast 26 september 2009 via post 
till Skärviksvägen 17, SE-182 61 Djursholm eller e-post till 

styrelsen@nordenskiold.se
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Adliga ätten Nordenskiöld

Släktens bakgrund

Äldste kände stamfader är korpralen vid Upplands regemente Erik Matsson Nordberg (1597-1700) från torpet Nor-

danåker i Tierps socken i Uppland.  Hans sonsöner, generalkvartermästarlöjtnanten vid Fortifikationen, sedermera 

landshövdingen i Nylands och Tavastehus län Anders Johan Nordenberg (1696-1763) och dennes broder majoren vid 

Fortifikationen, sedermera översten Carl Fredrik Nordenberg (1702-1779), adlades 1751 21/11 på Stockholms Slott 

av Konung Adolf Fredrik med namnet Nordenskiöld och introducerades 1752 8/6 under nummer 1912, sedermera 

1912 B. 

Ätten har 1797 utgrenats i kommendörsätten Nordenskjöld, nr 1912 A. Med huvudmannagrenen sammanhör se-

dan 1841 friherrliga ätten Nordensköld nr 394.  Ättens första och andra yngre gren immatrikulerades på Finlands 

Riddarhus 1818 5/2 under nr 127 bland adelsmän, men är genom upprepade överflyttningar till Sverige 1860, 1908 

och 1928 inte längre företrädda där. Med den första grenen sammanhör sedan 1880 friherrliga ätten Nordenskiöld 

nr 405. Ättens tredje yngre gren upptogs 1894 5/3 i preussiskt adligt stånd under namnet von Nordenskjöld.  

Släktens vapen

Vapnet består av en skiöld af silfver, hvarutinnan uppå en svart bergsfot är upmurad en röd skants, hvars begge bas-

tioner å ömse sidor synes med en sexkantig borg mitt uti af tvänne stycke omgångar, alla svarta, zinkorne på hörnen 

satte. Bergsfoten skiöljes af brinnande /förbi rinnande ?/ ström, hvarutinnan en gyllene båt flyter. Åfvanföre är en 

svart chef eller genstam, hvaröfver ett svärd bandevis lagt är, fästet af guld innåt vändt, klingan af silfver, öfver-

lagd af en blå skiöld, som med guldlist omgifven är, hvarutinnan en femuddig strålande nordstierna af silfver glin-

drar. Åfvan på skiölden står en öppen tornerhielm med en af silfver, svart och röd vriden hielmkrants zirad, hvaruppå 

öfverdelen af en i blått harnesk beväpnad man uppå knän hvilar, hielmen af silfver, prydd med en guld stuss /struts/ 

fiäder emellan en dylik blå på höger och svart nedåt vänster, hällandes uti den högra handen en uppå hielmen stäld 

silfver quarters flagga, men uti den vänstra en uplyft guld spade, bladet uppåt vändt. Hielm täcket är svart, fodrat 

med rödt, kantat och upbundit med silfver-frantsar, taffsade snören, öfver skiölden bakom hielmen fladdrar ett sil-

fver band, hvaruti valspråket Deus Clypeus Meus med svarta bokstäfver är skrifvit. Originalsköldebrevet är sedan 

1995 deponerat i Riddarhuset. 

Släktens valspråk

”Deus clypeus meus”,  fritt översatt  »Gud min sköld/skydd«

Källa:
Riddarhusets genealogiska databas ”Ätternas adelshistoria och vapen.”


