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Parentation hållet vid Ätterna Nordenskiölds släktmöte den 27 oktober 2018 
 
 
 
Kära fränder 
 
Sedan förra släktmötet som hölls i Stockholm den 24 oktober 2015 har 5 av våra kära medlemmar lämnat oss för alltid. 
 
Fredrik Nordenskjöld 
Den 7 november 2015 avled Fredrik Nordenskjöld vid en ålder av 57 år. Fredrik var son till Sten och Lena Nordenskjöld och 
växte upp på släktgården Fårbo tillsammans med sina systrar Harriet och Johanna. Fredrik övertog 2005 friherretiteln Nor-
denskjöld 357 efter sin frände Carl Henrik som avled samma år.  
 
Efter skolgång vid lantbruksskolan i Gamleby arbetade han några år med sin far på gården och dess köttdjursproduktion. Han 
var mycket bilintresserad och körde rally och arbetade extra som busschaufför. Efter några år sadlade Fredrik om och utbil-
dade sig i teknik. Han fick anställning vid Press o Plåtindustri i Oskarshamn där han avancerade till kvalitetschef. Det var nu 
han träffade sin blivande fru Carina Berggren. Efter en period vid ett av Stenas dotterbolag köpte han och två vänner ett AB i 
Gamleby, Borgmek AB där han arbetade som verkställande direktör tills han blev för sjuk för att fortsätta.  
 
2005 gifte sig Fredrik med Carina Berggren. Båda var intresserade av att vara på sjön. Somrarna tillbringades med den egna 
båten ute i skärgården. Fredrik var också engagerad i Sjöräddningssällskapet.  
 
Ann Mari Monthan 
Den 7 januari 2016 avled Ann Mari Monthan i en ålder av 93 år. Ann Mari gifte sig 1946 med Sven Rune Monthan som avled 
2006. I äktenskapet fick hon sönerna Göran och Christer. 
 
Ann Mari växte upp på Östermalm som enda barnet till Bertil, ”Nocke”, Nordenskjöld och Dagmar Tamm. Pappa Nocke var 
en framgångsrik militär och idrottsman. Svensk mästare med Djurgården 4 gånger och när den aktiva karriären var över blev 
han Djurgårdens IF:s ordförande i 12 år. Ann Mari tillbringade mycket av sin fritid på idrottsplatsen där pappa var tränare. 
Från mamma Dagmar ärvde hon ett intresse för litteratur och kultur. Hennes stora intresse var dans och det var genom dan-
sen hon träffade Rune Monthan som sägs ha varit en formidabel dansör.  
 
Hon gick först på Östermalms kommunala flickskola och därefter en kontorsutbildning med högsta betyg i maskinskrivning. 
Hon fick anställning på FRA som då låg vid Karlaplan. När FRA 1943 flyttade ut till Lovön träffade hon Rune. Dom gifte sig 
1946. Ann Mari slutade på FRA och började arbeta vid Försvarets häst-och materialförvaltning och senare Telesanit och som 
administratör vid Stockholms Frihamn. 
 
Efter Sunes bortgång levde hon ensam i bostaden på Hjorthagen. Hon hade glädje av en stor vänkrets. Badade en gång i 
veckan på Liljeholms badet, deltog i spanskkurser och träffade gamla vänner på Stadsmuseums Cafe. 
 
Lena Bratt 
Den 17e februari 2017 avled Lena Bratt född Nordenskjöld I en ålder av 79 år. Lena föddes 1937 i Malmö. Sin barndoms-  och 
ungdomstid bodde hon tillsammans med sin syster Ulla hos föräldrarna Sven och Märtha Nordenskjöld. Sven tjänstgjorde på 
olika platser och Lenas skolgång kom därför att ske på ett antal orter. Den första skolan, där Lena genast visade och fick ut-
lopp för sin genom hela livet stora djur- och naturkärlek fanns i Halmstad. Därefter följde Allmänna läroverket för flickor i 
Stockholm och studentexamen vid läroverket i Norrköping. Lena var en begåvad elev särskilt inom ämnena musik, teckning 
och litteratur. Redan vid mycket unga år sjöng hon solo på bröllop, ritade och målade små minnesvärda konstverk och skrev 
intressanta noveller. Dessa intressen behöll hon genom hela livet.  
 



 

 

Lena fortsatte sin utbildning med handelsstudentexamen i Malmö och studier vid Pohlmans handelsinstitut i Stockholm. 
1964 gifte hon sig med Folke Bratt. Äktenskapet varade tills Folkes död 2009. Under äktenskapet bodde familjen på Ekerö där 
Lena ägnade sig åt omsorger om familjen med sönerna Per och Erik. Där hade hon också goda möjligheter att få utlopp för 
sitt intresse för djur och natur. Hon var mycket intresserad av ridsport och var en duktig ryttare. 
 
Efter Folkes pensionering flyttade familjen till Båstad, där Lena tillbringat alla sina somrar. Sven och Märtha Nordenskjöld 
hade före Lenas flytt till Båstad flyttat dit för permanent boende. Lena älskade den vackra naturen i Båstad med Hallandsåsen 
skogar och Laholmsbuktens stränder. Trots stora motgångar och sorger i samband med sonen Pers död i allt för unga år och 
hennes sviktande hälsa var detta en lycklig tid då hon kunde vara till hjälp för sina föräldrar och kontakten med sonen Eriks 
döttrar Matilda och Linnea. 
 
Lena var en glad och vänfast person och samtalen med henne var alltid roliga och intressanta. Hon utvecklade hela tiden sina 
intressen för djur, natur, musik och litteratur. Hon delade sitt musikintresse med Erik som blivit musikdirektör och musikpe-
dagog. Sin sista tid tillbringade Lena hos Erik och hans familj. 
 
Maria Catharina Elisabeth Flodberg 
Den 1 jul 2017 avled Maria Catharina Elisabeth Flodberg född Nordenskjöld. Catharina (Cathie) var dotter till Essan och Stig 
Nordenskjöld, sondotter till Elsa och Sune Nordenskjöld.  Hon efterlämnar maken Peter Flodberg. 3 barn, Anna, Eva och Jo-
han samt 10 barnbarn och 3 barnbarnsbarn.  
 
Catharina var äldst i Essans och Stigs barnaskara på 4. Vid 15 års ålder dog pappa Stig och Catharinas liv förändrades på 
många sätt, bl.a. hade hon precis mött kärleken. När hon gått ut Kommunala Flickskolan i Nyköping blev hon inneboende hos 
farmor Elsa på Drottninggatan, medan hon gick på Bar-Lock institutet och utbildade sig till läkarsekreterare. Knappt 20 år 
gifte hon sig med ungdomsförälskelsen Peter och flyttade runt i södra Sverige samt bodde ett år i New Jersey USA. Resten av 
sitt liv bodde hon i Sollentuna. Där arbetade hon inom sjukvården. Catharina var en duktig golfspelare, engagerad i Sollen-
tuna Golfklubb under många år och en skicklig bridgespelare. De flesta somrarna tillbringade hon på Fredön, familjens som-
marställe utanför Nyköping och på golfbanan strax utanför barndomsstaden. De sista åren var hon märkt av sjukdom och 
somnade in en vacker sommardag, nästan 75 år den 1a juli 2017. 
 
Björn Ohlsson  
Den 30 oktober 2017 avled Björn Ohlsson i en ålder av 78 år. Björn var mellan 1964 och 1984 gift med Gunilla Nordenskjöld, 
dotter till Christer och Eva Nordenskjöld. Som första svärson fick han av svärfar ett ständigt medlemskap i vår släktförening 
och Björn blev en intresserad släktmedlem. Då Björn var ende son till Gösta och Dagny Ohlsson fick han många syskon i den 
stora Nordenskjöldska familjen. 
 
1957 avlade Björn studentexamen vid Nya Elementarskolan i Bromma och efter militärtjänstgöring i Uppsala började han 
studera till civilingenjör vid Flygsektionen på Kungliga Tekniska Högskolan. Under studietiden tog Björn privatflygcertifikat 
och att flyga var genom hela livet Björns stora intresse och glädje. Genom Frivilliga flygkåren fick Björn många uppdrag inom 
bl.a. brandinspektionen. 
 
Yrkeslivet bestod av datorer och vid pensioneringen hade Björn i många år haft sin anställning vid VM-Data. Björn och Gunilla 
fick tre barn. Fredrik, Johan och Linda och så småningom hela sju barnbarn.  
 
 
Låt oss hedra våra bortgångna vänner med en stunds kontemplation.  

 
Sammanställning: Carl Nordenskiöld 
Uppläsning:  Gunilla Nordenskjöld    


