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Parentation vid släktmöte 27 oktober 2012 
 
Kära fränder. 
 
Sedan förra ordinarie släktmöte som hölls i Stockholm den 17 oktober 2009 har 9 av våra kära 
medlemmar lämnat oss för alltid. 
 
 
Birgitta Anna Katarina Nordenskjöld  
Den 4 januari 2009 avled Birgitta Anna Katarina Nordenskjöld, född Möller, i en ålder av 90 år. 
Hon var gift med Sven Nordenskjöld, son till Knut och Elsa Nordenskjöld. Med Sven fick Birgitta 
sonen Kjell och Claes samt dottern Agneta. 
Birgitta hann precis fira sin 90-årsdag med ett stort antal vänner och familjen omkring sig, innan 
hon gick bort. Hon var född och uppvuxen i Linköping i en stor familj. Som barn fick hon ofta 
följa med familjen på långväga resor, bl. a. till Egypten och Italien. Där väcktes intresset för att 
teckna allt hon såg. Redan som 17-åring träffade hon Sven men de fick lova att inte gifta sig förrän 
Birgitta gått färdig sin utbildning till teckningslärare på Konstfack. Där fick hon sedan anställning 
som lärare och blev kvar där till sin pensionering. Hon nöjde sig inte med det arbetet utan dry-
gade ut hushållskassan med att illustrera barn- och svampböcker. Bl. a. Astrid Lindgrens tidiga 
böcker som ”Jag vill inte gå och lägga mig”. Svampböckerna, bl. a. av Nils Suber, gjorde att hon 
blev mycket duktig på svamp, kunskap som även barn och barnbarn fick del av. Sven krävde av 
henne att hon skulle representera och ordna middagar och mottagningar. Birgitta var familjens 
sammanhållare, en stark och underbar mor, mormor och farmor. 
 
Eivor Signe Nordenskjöld 
 Den 15 april 2009 avled Eivor Signe Nordenskjöld, född Kyllerstedt, i en ålder av 94 år. Hon var 
gift med Dag Nordenskjöld, son till Sune och Hedvig Nordenskjöld. Med Dag fick Eivor sönerna 
Bo, Anders och Magnus. 
Hon föddes på Söderby, en gård söder om Stockholm. En gård som Eivor efter föräldrarnas bort-
gång vårdade ömt och bodde på under stora delar av sitt liv. Dag var tillsammans med Eivor en-
gagerad i driften av Söderby. Hemmet i Söderby var ett mycket gästfritt hem där familjen och en 
stor släkt och många vänner kom att trivas. På grund av Dags yrke fick de ibland flytta och bodde 
under viktiga år i bl a i Strängnäs och Sollefteå. 
Överallt var Eivor en pålitlig sambandscentral, omtänksam och välunderrättad. Hon kunde allt 
om släkten och höll kontakt med alla, inklusive de i Tyskland. Hon var en uppskattad och engage-
rad farmor till sina barnbarn. Sitt glasklara intellekt behöll Eivor in i det sista, alltid beredd att ge 
ett gott råd, uppmuntra eller vid behov trösta. 
 
Rune Sven Monthan  
Den 24 maj 2009 avled Rune Sven Monthan, i en ålder av 85 år. Han var gift med Ann-Marie Ingrid 
Dagmar Nordenskjöld, dotter till Bertil och Edith Nordenskjöld. Med henne fick han barnen Göran 
och Christer. 
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Han livnärde sig på en liten mattagentur tillsammans med 2 kollegor. Intresset för mattor började 
tidigt. Han arbetade redan i ungdomen i en mattaffär. Arbetet medförde många resor i länder som 
Iran och Indien. På fritiden var hans största intresse idrott. Detta gjorde att hans förhållande till sin 
svärfar blev mycket gott, då Ann-Maries pappa varit framgångsrik fotbollsspelare i DIF och seder-
mera föreningens ordförande under många år. Han var även en flitig fiskare. Han var en fantastisk 
småbarnspappa, men kanske inte lika bra som tonårspappa. 
 
Inga Alexandersson  
Den 2 december 2009 avled Inga Alexandersson, född Nordenskjöld, i en ålder av 95 år. Hon var 
dotter till Knut och Elsa Nordenskjöld. Gift med Göran Alexandersson och fick med honom sonen 
Ulf. 
Även om Inga arbetade några år som korrespondent åt ett försäkringsbolag var hon huvudsakligen 
hemmafru. Hon tog inte bara hand om sin egen familj utan även sina föräldrar och svärmor och höll 
ihop släkten. Hon ställde upp när de äldre behövde hjälp. Hon var liksom maken mycket intresserad 
av antikviteter och fyllde hemmet med inköp såväl i Sverige som från andra länder. De gjorde många 
resor främst till England men även till Cannes för att besöka vänner där. Intresset för antikviteter 
gjorde också att de blev bekanta med experterna i Antikrundan. Hon åtog sig också att renovera 
gamla kristallkronor. Övriga intressen var Bridgespel och släkten. 
 
Ulla Maria Nordenskiöld  
Den 5 februari 2010 avled Ulla Maria Nordenskiöld, född Sedström,  i en ålder av nära 80 år. Ulla 
var gift med Erland Nordenskiöld i hans första äktenskap. Han var son till Erland och Olga Norden-
skiöld. Ulla fick med Erland dottern Madeleine och sonen Claës. 
Ulla föddes i Alingsås men då pappan var rektor flyttade familjen omkring en hel del. Småbarnsåren 
i Linköping, tonåren i Umeå och gymnasieåren i Stockholm.  
Ulla hann utbilda sig till biblioteksassistent innan barnen kom. En utbildning som upptogs när bar-
nen börjat bli vuxna och slutade i bibliotekarieexamen. Hon arbetade på Kungliga Biblioteket, AB 
Atomenergi Karolinska institutet. Ulla var en varm, glad och temperamentsfull människa med famil-
jen i centrum. Ambitiös och plikttrogen. Hon var mycket fäst vid sin lillasyster Elisabeth, vilken hon 
pratade med dagligen. Ulla gillade att bada kallbad. Det var aldrig för kallt för ett dopp. Natur och 
kultur låg henne varmt om hjärtat. Många somrar körde hon runt i Sverige med sina barn så de 
kunde lära av- och dela hennes intresse. 
 
Kim Bengt Henrik Nordenskiöld  
Den 14 maj 2011 avled Kim Bengt Henrik Nordenskiöld i en ålder av 38 år. Kim var son till Hen-
rik Nordenskiöld och Ingrid Jonasson. 
Kim växte upp i Åre vilket satte sina spår vad gäller intressen. Han var mycket sportig, gillade 
skidåkning, skärmflygning, golf och surfing. Han utbildade sig till elektriker och arbetade i Norge 
på gasplattformen Ormen Lange. Han gillade äventyr och åkte tre gånger med de Rosa Bussarna, 
ett företag som arrangerar udda äventyrsresor till ovanliga resmål. Han var inte gift och hade inga 
barn.  
 
Solgerd Elisabeth Ask  
Den 17 maj 2011 avled Solgerd Elisabeth Ask, gift med Olof Ask, i en ålder av drygt 102 år. Olof 
var son till Fritz och Märtha Ask och Märtha var dotter till Axel och Agnes Nordenskjöld. Paret 
fick 4 barn. 
Solgerd växte upp i Halmstad och utbildade sig till sjukgymnast vid Sydsvenska gymnastikinstitu-
tet i Lund. Efter examen arbetade hon först något år i Tyskland och sedan på ett klostersjukhus i 
Belgien. Vid återkomsten till Lund arbetade hon på Ribbingska sjukhemmet. Sedan hon gift sig 
med Olof Ask var det hemmet som gällde. I huset i Lund, Palais d’Ask, tog hon inte bara hand om 
den egna familjen utan även sin mor och svärmor. Solgerd var den som fick sköta allt som hade 
med hushållet att göra inklusive kontakter med hyresgäster, hantverkare och myndigheter. Hon 
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arbetade effektivt och snabbt men tog sig alltid tid om någon behövde prata eller få något förkla-
rat. Hon var glad och humoristisk, intresserad av det mesta, kunde bevara ett förtroende, skvall-
rade aldrig, var omtyckt av alla. Hon älskade sin trädgård och naturen på Österlen och hon var 
alltid verksam. Jag tror aldrig att hon hade tråkigt. Hon intresserade sig för sin omvärld, umgicks 
med vänner, läste böcker, idkade släktforskning, såg till att göra sig nyttig. 
 
Hildegard Käthe von Nordenskjöld  
Den 15 september 2011 avled Hildegard Käthe von Nordenskjöld, född Keller, i en ålder av nära 
96 år. Hildegard var gift med Friedrich-Franz von Nordenskjöld. Han var son till Franz och Hil-
degard von Nordenskjöld. Paret fick 2 barn sonen Fritjof och dottern Dagmar. 
Hildegard föddes i Karlsruhe mitt under brinnande krig. Pappan var rektor för flera skolor i norra 
Tyskland. Trots att det var pojkskolor blev Hildegard antagen och tog studentexamen i en av dem. 
Hon var en god pianist och spelade för familjen upp i hög ålder. Hon var mycket road av tennis, 
segling och dans. Hennes mor lärde henne allt som behövdes för att sköta ett hushåll. Resultatet 
blev en elegant, snygg ung kvinna redo för ett ungt äktenskap. Eftersom maken Friedrich-Franz 
var officer och de gifte sig 1936 blev det ofta perioder då Hildegard ensam fick ta hand om bar-
nen, vilket självklart inte var så lätt under kriget. Många nätter fick tillbringas i källaren under de 
allierades bombräder. Till slut fann hon skydd hos sin svärmor 6 mil söder om Berlin. När de 
ryska trupperna korsade Oder flyttade hon och barnen till Bayern där hon fick bo hos vänner tills 
kriget var över. Därefter fick de disponera ett rum på en skola där hennes far var rektor tills Fri-
edrich-Franz släpptes från fånglägret. 1959 fick maken jobb i södra Tyskland och då började en 
relativt lycklig tid för Hildegard. Hon kunde då följa maken på hans affärsresor till flera Europe-
iska länder. Trots alla svårigheter bevarade hon sitt soliga och glada sinne och hade alltid lätt för 
att skratta.  En stark och varm personlighet. 
 
Göran Wilhelm Ljungwald  
Den 11 februari 2012 avled Göran Wilhelm Ljungwald, i en ålder av 72 år. Göran var gift med Ann 
Jansdotter Nordenskjöld. Hon är dotter till Jan och Maj Nordenskjöld. Paret har 3 döttrar Lena, 
Annika och Sara. 
Göran var civilingenjör, utbildad på Chalmers Tekniska Högskola. Fick tidigt anställning på IBM 
där han stannade hela sitt yrkesverksamma liv. På IBM innehade han flera olika befattningar, 
bland annat produktionsansvarig, personalansvarig och utbildningsansvarig. Han var även stat-
ionerad i Paris under 3 år. Han ägnade sig mycket åt Rotary på fritiden, bland annat djupt enga-
gerad i projektet GSE (Group Study Exchange för vuxna). I Nyköping engagerade han sig även i 
Aktiespararnas förening. Han var en social person och intresserad av det mesta. Mot barnen var 
han synnerligen stöttande och jobbade för att bygga upp deras förmåga att tro på sig själva. 
 
Britten Irene Nordenskiöld 
Den 3 augusti 2012 avled Solveig Britten Irene Nordenskiöld, född Svensson, i en ålder av 85 år. 
Hon var gift med Carl Nordenskiöld i hans andra äktenskap. Carl var son till Erland och Olga 
Nordenskiöld. Paret hade inga barn. 
Solveig var utbildad vid Påhlmans handelsinstitut och efter en tid på ett varuhus i Göteborg arbe-
tade hon resten av sin verksamma tid på faderns firma som en uppskattad sekreterare och recept-
ionist. En av många uppvaktande kavaljerer var Holger Durgé med bilskola i Göteborg. De gifte 
sig 1952. En av Solveigs mostrar bodde på Husargatan på 50-talet. Carl hyrde ett rum av henne 
och träffade på så sätt Solveig. Tycke uppstod och de gifte sig på Vegadagen den 24 april 1956.  
Carls barn från första äktenskapet, Nils och Eva, tyckte när de blivit lite större att det alltid var ro-
ligt att träffa Solveig. Hon var glad och trevlig med många idéer, lite spjuveraktig, kunde berätta 
roliga historier, gärna lite fräcka. Solveig och Carl gjorde många resor tillsammans, gillade aukt-
ioner. Trots problem med hjärtat och diabetes, och följdsjukdomar av dessa, höll hon humöret 
uppe och klagade inte. 
 



4 
 

Trese Elisabeth Nordenskiöld  
Den 25 augusti 2012 avled Trese Elisabeth Nordenskiöld född McPhie, i en ålder av närmare 55 
år. Hon var gift med Claës Nordenskiöld, son till Erland och Ulla Maria Nordenskiöld. 
Trese fick med Claës döttrarna Ana och Kaitlin samt sonen Gabriel. 
Trese föddes i Santa Monica i Kalifornien USA. Hon växte upp i Los Angeles med två syskon. Hon 
studerade ett par år på UCLA. Hon arbetade tidigt inom tv-branschen men 1980 gifte hon sig med 
Claës och flyttade till Sverige där hon jobbat tillsammans med honom i ett gemensamt eget före-
tag. Fortfarande i mediabranschen med material på engelska till radio, tv men även tryckt pro-
duktion. 2011 bosatte sig makarna på Maui, Hawaii. Trese var en otroligt vacker, intensiv och 
känslostark person. Hon var älskad och omtyckt av alla hon träffade.  Hon var djupt intresserad 
av Buddhism och stora livsfrågor i största allmänhet. Dessutom hade hon ett starkt trädgårdsin-
tresse och musik spelade alltid en viktig roll i hennes liv.  
  
Låt oss hedra våra bortgångna vänner med en stunds kontemplation. 
 
 
Ivar Nordenskjöld 
Gävle 2012-10-30 
 


