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Bra att veta 

 Släktmötet 2015 
Nästa släktmöte blir den 24/10 
2015, kl. 16.00 på Riddarhuset.  
 
Har ni motioner som ni vill ta upp 
på släktmötet, skicka dessa till 
styrelsen@nordenskiold.se  

 Parentation 
Vill ni ha en parentation över en 
anhörig uppläst vid släktmötet 
2015, så skriv gärna en sådan och 
skicka till Calle Nski,  via 
carl@thorens.se.  

 Julklappstips 
Köp den perfekta julklappen, ett 
vapensmycke i silver eller guld.  
Läs mer på  sid 8.  

 Ny hemsida 
Släktföreningens hemsida har fått 
ett nytt utseende och nya funkt-
ioner. 
Läs mer på sid 8. 

 
 

 

Julbrev 2014 
 

Kära fränder 

Intresset för släkt och släktforskning är en av vår tids största folkrörelser. Man räknar 

med att flera hundra tusen personer är engagerade. Mot denna bakgrund finns det 

också många släktföreningar och bara inom Riddarhusets ättemedlemskrets har det 

bildats totalt ca 100 olika släktföreningar.  

 

Ätterna Nordenskiölds släktförening bildades 1928. Det är nu 

alltså bara 14 år kvar till vårt 100-årsjubileum!! Det måste vi fira 

på något bra sätt. Vi har ju några släktmöten kvar att förbereda 

oss på innan det är dags. Ett sådant fint festfyrverkeri som 

mötte Vega vid ankomsten till Stockholm blir det väl inte, men 

man kan ju alltid drömma lite.  

 

Vår släktförening har för närvarande ca 312 ”medlemmar”, det är i alla fall så många 

som vi har unika postadresser till. Medlemskap får den som är född i någon av ätterna 

Nordenskiöld samt barn och gift/sambo till sådan. Det finns också andra personer som 

är intresserade av vår släkt och som är med som stödjande medlemmar. Sedan är det 

ju bra om medlemmarna också betalar medlemsavgiften, vilket jag gärna vill uppmana 

er som får en påminnelse med utskicket att göra. Vår ekonomi är liten och utan med-

lemsavgifter blir det inga aktiviteter i föreningen.  

 

I årets julbrev skriver vi om ” Mr Åre” - Bibbo Nordenskiöld, mannen som satte skidor-

ten Åre på kartan samt om de sk. Nordenskiöldska järnmeteroiterna. Vi har också med 

ett avsnitt om Otto Nordenskiöld som var ordförande i TCO och därefter chef för Sveri-

ges Radio AB under åren 1970 till 1978. Som vanligt informerar vi också om föreningen 

och vår verksamhet.   

Jag hoppas på en stor uppslutning på nästa års släktmöte, den 

24/10 2015. Vi kommer att skicka ut all information om mötet i slu-

tet av augusti nästa år och den finns då förstås också på vår hem-

sida.  

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!  Vi ses 2015. 

Louise Nordenskiöld, styrelsens ordförande  

 



 
Några årtal 

1946 Bibbo köper hotell Granen.  
 
1951 Bibbo och Sigge Bergman 
ordnar VM 1954 till Åre  
 
1954 Alpina VM arrangeras i Åre 
under Bibbos ledning.  
 
1963 Bibbo är generalchef för 
Deafolympics 5 vinterspel.  
 
1968 Bibbo ordnar World Cup-
till Åre.  
 
1969 Den första World cupen 
går av stapeln och Bibbo ordnar 
så att den första pistmaskinen i 
Åre kunde användas vid tävling-
en.  
 
1973 Bibbo köper Thott hotell 
och Thottliften och installerar 
den första snökanonen i Thott-
backen.  
 
1977 Bibbo säljer Tott Hotell och 
Hotell Granen till Åre kommun. 

Bibbos stora intresse var skidåkning. Han blev en inter-

nationell alpin förgrundsfigur och hans ord vägde tungt, 

bl.a. som styrelseledamot i Internationella skidförbundets 

alpina kommitté, där han satt i 42 år. En av de viktiga re-

geländringar som Bibbo initierade var att de fem första i 

första åket skulle åkas i omvänd ordning i andra åket, 

något som senare utökades till 30 åkare. Utan Bibbos 

energiska arbete hade alla olika alpina tävlingar i Åre inte 

blivit möjliga. Nästan alla stortävlingar som gått av sta-

peln i Åre bär hans signatur, bl.a. World Cup. 1951 var 

Bibbo i Venedig och "sålde in" Alpina VM som arrangerades i Åre 1954 med Bibbo 

som VM-general. Tävlingarna innebar en kraftansträngning för hela Åredalen och 

kom att befästa Åres position som vintersportort. 1963 arrangerade Svenska Dövid-

rottsförbundet de femte vinterspelen i Åre med längdåkning och utförsåkning. 

Inget annat land ville från början vara arrangör, men då ställde Sverige upp med 

Bibbo som ”generalchef”. Nio länder deltog med totalt 60 aktiva idrottare och 

Sverige fick 3 medaljer, 2 brons och 1 silver. 1969 ordnade Bibbo den första World-

Cup tävlingen till Åre, den andra var 1971 och den tredje 1977 med bl.a. Ingmar Sten-

mark som deltagare.  

“Bibbo var mannen som satte Åre och svensk alpin åkning på världskartan” 
Tom Wikland  från boken “Åre - byn som försvann”. 

BIBBO NORDENSKIO LD 

“Mr Utfo rså kning” 

Den legendariske Årebon, 

Bengt Bibbo Nordenskiöld 

är utan tvekan ett av de 

tyngsta namnen i den jämt-

ländska byn Åre. Han kom-

mer alltid att minnas för sina 

insatser för utförsåkningen 

och byn.  

 

Bibbo har kallats såväl för 

Mr Åre som för Mr Utförsåk-

ning och var den som ”satte 

Åre på kartan”. Bibbo bidrog till att 

utveckla såväl Åre by som den alpina 

verksamheten där - från 1950 talet och 

framåt. Genom sina internationella 

kontakter gjorde han berömvärda in-

satser för hela den svenska alpina spor-

ten och kunde tillföra Åre viktiga täv-

lingsarrangemang som genomfördes 

på bästa sätt.  

 

1972 tilldelades Bobbo Vasaorden för 

sina insatser.  
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Bibbo Nordenskiöld 

Affisch för vinterspelen   



Bibbos familj 

Bibbo föddes som Bengt Henrik 
Stensson den 1 mars 1919 i Malmö. 
Den 30 mars 2000 avled Bibbo i en 
ålder av 81 år och hans aska spreds 
på berget Åreskutan i byn Åre, där 
han levde större delen av sitt vuxna 
liv.  
 
Bibbos båda föräldrar kom från 
Malmö. Hans mamma var Anna 
Fritze ”Sonja” Kramer, (1896 - 1994) 
dotter till direktör Herman Kramer 
och Olga Marie Elisabet Henning-
sen.  
 
Bibbos pappa var ryttmästare Sten 
Gustafsson Nordenskiöld, (1889-
1987) son till friherre och direktör 
Gustaf Henrik (1859-1939) och bror 
till flyggeneralen Bengt Gustafsson. 
Vid faderns död blev Sten friherre 
och huvudman (nr 394).  
 
Bibbo var gift med Anne-Marie 
”Pelle” Ahlqvist mellan 1945-1960 
och fick med henne barnen Sten 
Henrik Bengtsson f. 1948, Anna 
Bengtsdotter f. 1950, Bobbo Per f. 
1951, Lena Maria f. 1952 och Eva 
Charlotta Bengtsdotter f. 1955.  
 
1966 gifte Bibbo om sig med Karin 
Margareta Lundberg och fick i detta 
äktenskap dottern Li Karin, f. 1969.  
 
 
Källor:  
Åre - byn som försvann, Tom Wiklund  
Åre slalomklubb  
Svenska Dövidrottsförbundet  
 

Entrepreno ren 

Hotell Granen som funnits sedan 1916 (numera hotell Åregranen) är kanske mest 

känd och förknippad med Bibbo som drev och ägde hotellet under flera decennier. 

Bibbo började sin verksamhet i Åre redan 1946, då han kom som nykomling till Åre 

och köpte hotell Granen. 1972 utökade han sin verksamhet då han även köpte Thott 

hotell som han innehade i sex år, varefter Bibbo öppnade hotellskola i Hotell Gra-

nen. På Granen har många kända och okända skidåkare bjudits in till värmen och 

Bibbos gästfrihet och innovativa värdskap blev känt långt utanför Åres och Sveriges 

gränser. Bibbo är ihågkommen som en charmig, rak och öppen person. Han slog sig 

sällan för bröstet, trots att det fanns all anledning till det. Bibbos rättframma stil 

gjorde honom populär hos alla, även om han också var känd för ett häftigt tempe-

rament.  

 

Bibbo var Åre Slalomklubbs ordförande i 17 år och under flera år även ordförande i 

Turistföreningen. Under hela 50-talet var han svensk alpin lagledare och drev även 

Åre skidskola. Han brann för Åre och utförsåkningen och kom som ingen annan att 

bli Åres ansikte utåt för ”alla journalister drogs till honom som järnfilspån”. Han 

hade många internationella uppdrag, t.ex. satt han sedan 1951 i juryn vid alla OS- 

och VM tävlingar samt i FIS Alpina Kommitté och i FIS World Cup sedan 1967. Bibbo 

blev en legend som kommer att leva kvar länge i den alpina världens minne.  

 

Sammanställning Louise Nordenskiöld, 2014-11-25  3 

Hotell Granen, bilden är ett vykort från ca. 1950 



Briggen Gladan 

Gladan fortsatte att följa Adolf Erik i 
den höga nord. Under Spetsbergen-
expeditionen 1872-1873 avsåg Adolf 
Erik att övervintra på Sjuöarna norr 
om Spetsbergen, för att sedan ta sig 
vidare mot Nordpolen. P.g.a. svåra 
isförhållanden kom expeditionen inte 
fram till Sjuöarna utan fick istället 
övervintra i Mosselbukten.  
 
Fartygen under den expeditionen var 
Polhem, Gladan och Onkel Adam. 
Gladans uppgift var att frakta bygg-
nadsmaterial och sedan återvända till 
Sverige tillsammans med Onkel 
Adam. Alla tre fartygen blev dock kvar 
i isen under vintern och besättningar-
na för alla tre fartygen fick över-
vintra. Till råga på allt träffade expe-
ditionen på norska fångstmän som 
också fastnat och som fick övervintra 
ihop med expeditionen, samtidigt 
som de flesta renarna som skulle 
användas som dragdjur och proviant 
rymde.  
 
Övervintringen blev mycket svår och 
flera dog. I juni nästföljande år såga-
des en ränna ut till öppet vatten och 
fartygen kunde återvända hem med 
de kvarvarande expeditionsdeltagar-
na.  
 
Något försök att nå Nordpolen gjor-
des aldrig, men Adolf Erik hann med 
en hel del forskning kring meteoro-
logi och inlandsisarna och fick med 
sig värdefulla erfarenheter inför kom-
mande expeditioner.  

DE NORDENSKIO LDSKA JA RNMETEROITERNA 

Briggen Tre Kronor af Stockholm är en välkänd syn för många där den ligger förtöjd 

i sin hemmahamn på Kastellholmen eller då den seglar till olika evenemang i Öster-

sjön. Vad inte lika många känner till är kopplingen mellan briggen Tre Kronor och 

släkten Nordenskiöld. Sökandet efter meteoriter var ett hett område under 1800-

talet, som även engagerade A.E. Nordenskiöld. År 1870 besökte han Grönland för 

att utföra naturhistoriska forskningar kring inlandsisen och för att förbereda en 

Nordpolsexpedition. Han ville bl.a. utröna om eskimåhundar kunde användas för 

ett sådant uppdrag. Men med tanke på att expeditionen ägde rum kort efter det 

mest kända meteoritnedslaget i Sveriges historia, (Hesslemeteroiten) kan man 

tänka sig att även sökande efter 

meteoriter låg högt på agendan. 

Förekomster av järnhaltiga stenar 

på Grönland som antogs vara me-

teoriter, hade varit kända sedan 

tidigt 1800-tal. Kunskapen basera-

des på att eskimåer sagt att det 

järn de använde till sina verktyg 

utvunnits ur stora stenblock. Vid 

foten av Ovifakfjället på Diskoön 

fann Adolf Erik med eskimåernas hjälp till sist ett antal stenar och block med myck-

et hög järnhalt, de s.k. Nordenskiöldska järnmeteoriterna. Några av dessa stenblock 

var mycket stora och Adolf Erik kunde under sin expedition 1870 endast ta hem 

några få av de mindre fynden.  

 

Nästföljande år utrustades en expedition för att hämta de större stenblocken. Far-

tygen i expeditionen var kanonbåten Ingegerd och briggen Gladan. Befälhavare för 

expeditionen var Fredrik Wilhelm von Otter (senare svensk statsminister). Fartygen 

tog sig till Diskoön och hämtade hem flera av de förmodade meteoriterna - en ex-

pedition som lär ha varit mycket besvärlig. 1871 rustades Gladan för det svåra upp-

draget att hämta hem järnmeteoriterna från Grönland. Briggen Gladan var en last-

brigg som även användes som övningsfartyg för den svenska marinen, från 1850-

talet och en bit in på 1900-talet. Den största meteroiten, med en vikt på ca 25 ton, 

finns idag på Naturhistoriska riksmuseet. Efter flytten till de nuvarande lokalerna 

vid Frescati finns järnblocket att beskåda utanför  den södra fasaden. Tidigt miss-

tänktes det dock att stenarna inte var meteoriter, vilket även Adolf Erik tycks ha 

accepterat även om han antyder att hela nordvästra Grönlandsbasaltbildningar 

skulle kunna vara rester av mycket gammalt kosmiskt nedfall och att stenarna 

skulle ha bildats härur. 
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Järnblocken  vid Oifak 



Den 27 augusti 2005 döptes briggen av Kronprinsessan Victoria till 
”Tre Kronor af Stockholm”.  

Våren 1995 bildades Föreningen Briggen med syfte att stödja byggandet och seg-

landet av en brigg i Stockholm. Som förlaga valdes briggen Gladan. Valet av Gladan 

grundades bl.a. på den sjöduglighet hon bevisat under Nordenskiölds polarexpedit-

ioner och på att det fanns välbevarade ritningar i krigsarkivet. Bygget av den nya 

briggen på-gick från 1997 till 2005. Briggen fungerar som en ambassadör för Öster-

sjöregionen i frågor som rör handel, miljö och ungdomar. Briggen seglas till städer 

runt Östersjön och har även deltagit i Tall Ships Race vid ett flertal tillfällen. Tre 

Kronor af Stockholm används också för utbildning och i projekt med ungdomar från 

Fryshuset. Även privatpersoner och företag kan hyra båten för evenemang och 

man kan som privatperson delta på kortare turer och få en känsla av hur det var 

under Adolf Eriks Nordenskiölds expeditioner.  

Briggen Gladan deltog 1872 - 1873 i olika 

polarexpeditioner och gjordes sedan 

om till övningsfartyg för skeppsgossar 

1881. Hon kom att segla fram till 1924 

då hon utrangerades och användes 

som omklädningslokal för varvsarbe-

tare. 1942 sjönk hon och sprängdes av 

dykare.  

 

Sammanställning Erik Nordenskiöld 2014-11-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Briggen Tre Kronor 

www.briggentrekronor.se  

 

Läs mer om Järnblocket från Ovifak  

www.nrm.se/forskningochsamlingar/

geovetenskap/samlingarochdatabaser/

jarnblocketfranovifak.9000155.html  

 
Källor: 
Svenska Familj-Journalen / Band 13, årgång 
1874  
Studier och forskningar föranledda af mina 
resor i Höga Norden. Stockholm,  
F & G Beijers Förlag, 1883, sid 205-220 
www.ub.gu.se/portaler/polarportalen/
historik/exp3/  
www.nrm.se  
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Briggen Tre Kronor 

Fler släktresor 

Släktresan till Finland gav mersmak 
att arrangera fler resor till platser 
med anknytning till släkten Norden-
skiöld. Vi planerar bl.a. en bussresa 
med besök på olika gårdar som 
tillhört släkten Nordenskiöld tillsam-
mans med en kunnig ciceron. Vi äter 
sedan middag ihop och övernattar 
på ett trevligt ställe. Resan passar 
bra för hela familjen och alla åldrar.  
 
Den andra resan blir i A.E. Norden-
skiölds fotspår till Svalbard och 
Spetsbergen. Det blir en upplevelse 
för livet, dock handlar det om minst 
7 dagar och man bör nog vara i 
hyggligt fysisk form.  
 
Styrelsen kommer på nästa släkt-
möte att presentera närmare in-
formation om dessa släktresor.  

Briggen Tre kronor  af Stockholm 



 
Ottos familj 

Erik Otto Edvard Nordenskiöld, (1914-
1986) föddes i Hausjärvi i Finland. 
Familjen flyttade till Sverige 1917.  
 
Moder var Henriette Georgina Seder-
holm och fader docenten i zoologi, 
Nils Erik Nordenskiöld (1872-1933). 
Tillsammans fick de fyra barn. Otto 
föddes sist i syskonskaran som ende 
son.  
 
Otto Nordenskiöld var först gift med 
Gärd Lodin och fick med henne två 
barn; Kerstin Elisabeth, f. 1944 och 
Erik Matts, f. 1945.  
 
Otto gifte senare om sig med Eira 
Margareta Beck och fick i detta äkten-
skap två söner: Lars Erik Johan, f. 
1952 och Kjell Nils Erik, f.1958.  

1941 anställdes Otto av DACO (De anställdas centralorganisation) - de privatan-ställda 

tjänstemännens organisation som bildats 1931. Att Otto hamnade inom tjänstemannarö-

relsen betraktade han själv som en slump. Han ville inte ytterligare förlänga sin studietid 

med att "sitta ting" och genom studentförmedlingen fick han information om en ledig 

sekreterartjänst vid DACO (som sedan lades samman med T.C.O.) När det nuvarande 

TCO sedan bildades 1944, blev Otto snart en betydelse-full person inom organisationen. 

Han utnämndes till förste sekreterare i TCO 1947 och blev formellt direktören Valter 

Åmans ställföreträdare. När Valter Åman avgick som TCO-direktör 1960 var Otto Nor-

denskiöld den självklare efterträdaren på den posten. Åman betonade senare att det 

under alla år var Otto som höll ihop kansliet. Otto hade förmågan att hålla sig lugn i alla 

lägen och detta i kombination med en starkt vilja var egenskaper som uppskattades 

inom TCO. Det hände mycket inom TCO under Ottos ordförandetid. Medlemsantalet 

växte till 660 000 och kansliet byggdes ut från 40 medarbetare till 100. Otto sökte sig 

sällan till rampljuset som ordförande och förblev relativt okänd för den stora allmänhet-

en, men i samband med debatten kring ATP började TCO:s synpunkter höras på ett an-

nat sätt än tidigare. Organisationen hade genom Otto blivit en stark röst och genom sitt 

agerande i tjänstepensionsfrågan vann han respekt som en självständig och rakryggad 

person.  

”Det här har ingenting med ’lust att äga makt’ att göra. Lika litet som mitt accepte-

rande har med ’lust att synas i spalterna’ att göra. Men ansvar - OK. Det är jag beredd 

att ta.”  Otto Nordenskiöld i samband med utnämningen till radiochef  (AB 1970-02-27) 

OTTO NORDENSKIO LD 

Fåckfo reningsmånnen 
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Bibbo Nordenskiöld 

Otto Nordenskiöld, var känd som TCO-direktör och radiochef. Han var verksam inom 

DACO och från 1944 inom TCO (direktör 1960–67 och ordförande 1961–70). Han ut-

nämndes 1970 till radiochef och VD i Sveriges Radio AB och ledde företaget under en 

turbulent period med besparingar och rationaliseringar. Otto var emot uppdelningen 

av Sveriges Radio 1978 och begärde därför avsked samma år.  

 

Han beskrivs av sina medarbetare som plikttrogen och arbetsam med en ganska blyg-

sam personlighet. Han var road av lyrik, biografier och memoarer och under sina sista 

år odlade Otto sitt intresse för historia bl.a. genom studier i DACO:s historia och släkt-

historisk forskning med anknytning till släktgården Frugård i Finland. Otto var också 

ordförande i ätterna Nordenskiölds släktförening, åren 1982 till 1986.  

Otto Nordenskiöld 



 
Ny hemsida 

www.nordenskiöld.se är släktföre-
ningens hemsida. Där finns informat-
ion om släktens historia, medlem-
skap, släktföreningens aktiviteter  
och annat som kan vara intressant  
för släktföreningens medlemmar som 
t.ex. släktprofiler, stadgar och jul-
brev. Det mesta av materialet kan 
laddas ned i Pdf-format.  
 
Nu har hemsidan lagts om till ett nytt 
websystem och därmed  fått ett helt 
nytt utseende och nya funktioner.  
Vi vill gärna uppmana er att besöka 
den och komma med  idéer kring vad 
ni tycker bör finnas med. 
Maila till styrelsen@nordenskiold.se. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskick av julbrevet 

Liksom förra året skickar vi ut julbre-
vet som e-post till alla de medlemmar 
som vi har e-postadress till, så vi hop-
pas att ni tar er tid att läsa det även i 
denna nya form.  
 
Eftersom vi ännu bara har e-post 
adresser till 1/3 del av alla medlem-
mar, så tar vi tacksamt emot inform-
ation om ni, era barn eller andra er 
närstående, har ändrat eller fått ny e-
postadress eller postadress. Meddela 
gärna förändringar  
till styrelsen@nordenskiold.se.  
 

 

 

Otto Nordenskiöld var uttalat kritisk mot den uppdelning av SR i ett moderföretag 

och flera dotterföretag som inletts 1977 och 1978. Han varnade bl.a. för ett ökat 

politikerinflytande genom de nya styrelserna och han avgick på egen begäran i 

december 1978. Regeringen utnämnde honom senare till ordförande i arbetar-

skyddsfondens styrelse och han åtog sig också flera andra offentliga uppdrag, även 

som pensionär.  

 

Otto avled 10 november 1986 i Lidingö församling och ligger begraven på Norra 

begravningsplatsen i Stockholm. En minneshögtid för Otto hölls den 29 november 

1986 på Foresta Lidingö, då också Dag Nordenskjöld, dåvarande v. ordförande i den 

Nordenskiöldska släktföreningen höll ett minnestal över honom. 

 

Sammanställning Louise Nordenskiöld 2014-11-20  

Källor: 
Svensk Ingenjörshistoria  
Svensk biografiskt Lexikon TAM-Arkiv. Arkivkartong: Otto Nordenskiölds handlingar. Wallén, Thord.  
Suveränitet och Samverkan: några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling. TCO, TAM. 1989.  
Westerlund, Uo: En glansfull framtid 
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Medan jag ännu var radiochef hade jag den bestämda uppfattningen att den orga-

nisation som statsmakterna beslöt 1978 var felaktig och olämplig. Jag har inte 

ändrat den uppfattningen. Utdrag ur artikeln ”Att inte vara radiochef” i TCO-tidningen, publicerad 1980-01-25.  

Rådiochefen 

Otto Nordenskiöld avgick som TCO:s ordförande på kongressen 1970 efter att ha 

blivit erbjuden att bli chef för Sveriges Radio AB. Som nytillträdd chef fick Otto gen-

ast ta itu med SR:s svåra och kontroversiella problem som ekonomi och organisat-

ion, detta efter ett klart uttalat krav från styrelsen och regeringen. Han satte igång 

en rationaliseringsutredning i syfte att skapa ekonomiska möjligheter för en utbygg-

nad av TV 2-nätet och ökad egenproduktion av TV-program. Utredningen väckte 

irritation och Otto fick uppleva en turbulent tid med negativ publicitet i media och 

även internt inom SR, bl.a. på grund av kritik mot besparingarna. 1974 tillsattes en 

större radioutredning som skulle se över hela företagets organisation. Denna bidrog 

till en stor osäkerhet om framtiden inom SR, samtidigt som Ottos redan slutförda 

interna utredning minskade i betydelse. Otto framhöll senare vid sin avgång, att 

tillsättandet av radioutredningen var den mest negativa erfarenheten från hans tid 

som radiochef. Efter att Ottos chefsförordnande löpte ut 1975, förlängdes det med 

två år i avvaktan på förslag från den pågående radioutredningen.  De något nega-

tiva synpunkter som tidigare framförts i media, vändes nu i en positiv bild av Otto 

som radiochef som bestod hela hans chefstid ut och det finns många vittnesbörd 

om  den uppskattning av honom som fanns inom företaget.  



Styrelsen tipsar om den bästa julklappen eller som present till 

födelsedag och examen. Det vackra hänget med vårt vapen 

finns i både silver och guld. Du kan också välja en pin att fästa 

på kavajslaget. Det finns även en slipsnål i guld och ett par 

örhängen med stift och s.k. ”snurrebuss” att fästa på baksi-

dan av örat. Se prislista i spalten till vänster. Storleken är 12 

gånger 8 mm, se bilden! Vill ni ha direkt leverans finns hängen 

och pins i silver. För beställning och övriga uppgifter, kontakta 

Gunilla Nskj, via nordenskjoldgunilla@gmail.com.  

GRATTIS PA  FO DELSEDAGEN 
HURRA, säger vi till nedanstående medlemmar som 2015 

fyller jämna år - från 50 till 90 år och däröver. Styrelsen ber 

om ursäkt ifall någon är bortglömd eller om någon av 

nämnda personer har avlidit sedan detta skrivits. Meddela gärna familjenyheter 

till styrelsen@nordenskiold.se. 

BA STA JULKLAPPEN  

Priser för vapensmycken 

Hänge/pin i silver, 400 kr/st.  
Hänge/pin i guld,  1.950 kr/st.  
Slipsnål i guld, 2.350/st. 
Örhängen i silver, 650 kr/par  
Örhängen i guld, 4.100 kr/par 
 
OBS! porto på alla smycken tillkom-
mer.  
 
När det gäller manschettknappar 
och örhängen i guld måste vi få ihop 
en beställning på minst 3-5 par för en 
lägre tillverkningskostnad.  
 
 
 

Släktträdet 

I Släktföreningens släktträd på My-
Heritage.com, finns nu 740 personer 
inlagda - från Erik Matsson som föd-
des 1597 och fram till våra dagar.  
 
På vår hemsida finns en länk till släkt-
trädet under fliken Medlem/
MyHeritage, där ni själva kan gå in  
och kolla att uppgifterna är korrekta. 
Har ni frågor kring släktträdet kon-
takta gärna Erik Nski på 
erik.nordenskiold@lebsystem.se  
 
OBS! Samma regler gäller för upp-
gifter i släktträdet som för medlem-
skap i släktföreningen.  
 
 
 

 Kontaktuppgifter 

E-post: styrelsen@nordenskiold.se 
Hemsida: www.nordenskiöld.se 
Adress: c/o L. Nordenskiöld 
Lorensviksvägen 2A, 18363 Täby 

 

50 år (födda 1965) 

Nordenskiöld, Annika 18/5 

Nordenskiöld, Per   26/5 

Liverot, Ted  19/2 

Nordenskjöld, Johanna 23/4 

Nordenskjöld, Dag  18/11 

Hultgren, Eva  25/7 

Nordenskjöld, Michaela 1/10 

 

60 år (födda 1955) 

Nordenskiöld, Titti  30/9 

Nordenskiöld,  Eva  16/10 

Nordenskiöld, Lena 4/9 

Nordenskiöld, Stefan 23/2 

Nordenskiöld, Claës 18/12 

Nordenskjöld, Carina 5/10 

Nordenskjöld, Barbro 22/12 

Nordenskjöld, Mats 11/4 

von Rosen, Diana  17/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 år (födda 1945) 

Nordenskiöld, Erik Matts 3/9 

Englesson, Torbjörn 15/1 

Nordenskjöld, Gerd E. M. 26/7 

Löwenhielm, Gustaf 25/9 

Nordenskjöld, Karin 6/11 

Nordenskjöld, Nina  A. 19/9 

Ljungwald, Ann  25/9 

Hegardt, Christer  19/6 

 

80 år (födda 1935) 

Nordenskiöld, Karin 26/1 

Nordenskiöld, Mariana 21/4 

Nordenskiöld, Ulla M. 25/11 

Nordenskjöld, Magdalena 29/5 

von Platen, Håkan  17/7 

Staffas, Nils  24/4 

 

90 år > (födda 1925 eller tidigare) 

Björkman, Ulf  16/7 1924 

Monthan, Ann-Mari 39/9 1923 

Howander, Eva   23/8 1923  

Nordenskjöld, Karin     18/6 1922  

Nordenskiöld, Anne-Marie  18/4 1921  

 

 


