Ätterna Nordenskiölds Släktförening
Släktföreningen för ätterna Nordenskiöld, Nordenskjöld och Nordensköld

Parentation vid släktmöte 28 oktober 2006
Kära fränder.

Sedan förra ordinarie släktmöte som hölls i Stockholm den 23 november 2002 har 16 av våra kära
medlemmar lämnat oss för alltid.

Karin Margareta Nordenskiöld
Den 7 augusti 2003 avled Karin Margareta Nordenskiöld, född Lundberg, i en ålder av 68 år. Gift med
Bengt Nordenskiöld, son till Sten och Anna Nordenskiöld. Med Bengt fick Karin dottern Li Karin. Karin
arbetade som lillvärdinna på Hotell Granen i Åre där hon träffade Bengt. På hemmaplan intresserade
hon sig mycket för slalomklubben och även politik. Hon deltog i många av makens resor inom hans arbete och älskade Frankrike. Hon intresserade sig också mycket för hemmet i Åre och gillade matlagning. Hon var klok och intelligent med en intellektuell läggning. Vetgirig, ville lära sig allt. Pratade med
lätthet både tyska och franska.

Hanno von Liechtenstein
Den 20 augusti 2003 avled Hanno von Liechtenstein i en ålder av 61 år. Son till Ferdinand von Lichtenstein och Brita Christina Bengtsdotter Nordenskiöld, dotter till Bengt och Dagmar Nordenskiöld. Hanno fick sönerna Max och Andreas. Civilingenjör från KTH och jobbade bland med bl.a. personalfrågor
på ASEA i Västerås. Han var mycket språkbegåvad och tog sig lätt fram på såväl Tyska, Franska och
Engelska som Svenska. Han trivdes utomordentligt med att vara student och höll kontakt med KTH
större delen av livet. Senare i livet engagerade han sig i den katolska kyrkan och slutade som kansler i
den Skandinaviska Associationen av den Suveräna Malteserorden. Som person var han glad, emotionell och kärleksfull. Han var ”stor” att prata med. Han både kunde och ville prata om allt. Han var kulturellt intresserad och mycket beläst.

Claës-Henrik Bengtsson Nordenskiöld
Den 11 november 2003 avled Claës-Henrik Bengtsson Nordenskiöld i en ålder av 86 år.
Han var son till Bengt och Dagmar Nordenskiöld. I sitt första äktenskap med Maj Dahlström fick han
döttrarna Monica och Louise. Äktenskapen med Dagny Enell och Mariana Mörner af Morlanda var
barnlösa. Claes Henrik - kanske mer känd som ”Kennen” – antogs efter genomförd skolgång till Ljungbyheds flygarutbildning där han gick ut som kursetta och blev officer i flygvapnet 1941, till sin pappa
Bengts stolthet. Kennen gjorde raskt karriär, först som divisionschef för jaktflottiljen F8 på Barkarby,
senare som chef för flygvapnets bomb- och skjutskola, därefter överste och chef för F 10 i Ängelholm
och så småningom som chef för flygstaben. Han var även en tid tillförordnad flygvapenchef. 1970 avgår han pga. av ett missnöje med de neddragningar av flygdivisioner som politikerna beslutade. Kennen var starkt tävlingsinriktad och älskade utmaningar, antingen det gällde jakt, segling eller lerduveskytte och han nådde såväl svensk mästarklass som ett 1:pris i VM i 6 Meter Cup i Newport. Han var en
global människa och följde alltid med vad som hände i världen. Han var lite av en klädsnobb, gillade att
Ätterna Nordenskiölds Släktförening

E-post: styrelsen@nordenskiold.se  Hemsida: www.nordenskiold.se
Postadress: c/o Nordenskiöld, Skärviksvägen 17, SE 182 61 Stockholm  Tfn: 08-661 3969  Fax: 08-661 3968

vara elegant både till klädsel och uppträdande. Han har beskrivits som den sista riktiga gentlemannen.
Han levde ett rikt socialt liv men behöll alltid sin integritet.

Sonja Margareta Nordenskjöld, född Hansson
Den 16 januari 2004 avled Sonja Margareta Nordenskjöld, född Hansson, i en ålder av 85 år. Gift med
Ragnar Thord Nordenskjöld, son till Carl och Julia Nordenskjöld. Äktenskapet varade mellan 1946 och
1952. Med Ragnar fick Sonja dottern Elisabeth. Detta är tyvärr allt jag kunnat få tag på om Sonja.

Dolly Irène Pavlovna Nordenskjöld
Den 24 januari 2004 avled Dolly Irène Pavlovna Nordenskjöld, född Ototzky, i en ålder av 85 år. Gift
med Sten Nordenskjöld, son till Harald och Louise Nordenskjöld. Med Sten fick hon sönerna Kjell och
Stefan. Iréne hade ryskt ursprung men föddes i Sverige. Hennes föräldrar, Paul och Hélèna som tillhörde den ryska adeln, hade lämnat Sankt Petersburg strax före revolutionen 1917. Föräldrarna hade fullt
upp med sina liv ute i Europa som vetenskapsman och pianist, varför Dolly växte upp och sedermera
adopterades av en välbärgad familj utanför Eskilstuna. Några av sina första skolår tillbringade hon i en
klosterskola i Bryssel, vilka Dolly kunde skildra som stränga och tuffa. 1948 gifte sig Dolly med Sten
Nordenskjöld. När de båda vid ett restaurangbesök förlovat sig så ringde Sten till sin mor Louise i Eksjö och meddelade nyheten. Louise frågade ”vad heter flickan”, varvid Sten vände sig till Dolly och frågade ”vad var det du hette”. Dolly födde två pojkar Kjell och Stefan vilka hon och maken fostrade lyckosamt. Dolly var dubbelarbetande genom att vara kontorist/sekreterare på dagtid, och skötte hemmet
och familj på övrig tid, men Dolly var oftast glad. Mycket skratt och skojigheter har passerat hennes
läppar. Dolly var en vänlig människa som mycket hellre tänkte på och ömmade för andra än sig själv.

Sten Otto Henrik Nordenskjöld
Den 25 mars 2004 avled Sten Otto Henrik Nordenskjöld i en ålder av 71 år. Han var son till Henrik och
Bergliot Nordenskjöld. Tillsammans med Magdalena(Lena) Kjellander fick han barnen Fredrik, Harriet
och Johanna. För att kunna överta jordbruket på Fårbo gick Sten lantbrukarskola och skogsutbildning.
Hans intressen rörde sig naturligt kring arbetet med gården. Han var ordförande i Skogsbruksföreningen, trivdes i jaktlaget och gillade att vistas i naturen. Hans litterära intresse kretsade även det
kring naturen. Dessutom var han mycket intresserad av släkten och dess historia. Tillsammans med
hustrun Lena fortsatte han förvaltningen av det arkiv som hans mamma Bergliot skapat. Han var en
glad och varm och god människa med en stilla och fin humor. Många av oss minns hur Stens och Lenas
värme kunde få ett synnerligen kallt (4-5 C) släktmöte på Fårbo att upplevas som ett varmt minne.

Kaj Roland Svensson
Den 5 augusti 2004 avled Kaj Roland Svensson i en ålder av 47(48) år. Gift med Eva Nordenskiöld, dotter till Bengt och Anne-Marie Nordenskiöld. Med Eva fick han döttrarna Mette, Marika och Katja. Han
var utbildad snickare från Hällingsjö och arbetade som fastighetsskötare från eget företag. Förutom
snickerier hemma och till vänner var han mycket intresserad av fotboll. Han spelade själv med i ett lag.
Dessutom lade han ner en hel del tid i trädgården. Han var mycket barnkär så Katja, den enda av parets tre döttrar som överlevde de första åren blev hans allt och han var en mycket bra far för Katja.

Carl-Gustaf Nordenskjöld
Den 16 oktober 2004 avled Carl-Gustaf Nordenskjöld i en ålder av 87 år. Han var son till Carl och Julia
Nordenskjöld. Carl-Gustaf var nummer tre i en syskonskara av sex barn. CG hade inga egna barn, men
däremot hade hans maka Brita en dotter från ett tidigare förhållande som CG betraktade som sin egen
dotter. Dotterns två söner var verkliga favoriter för honom vilket gjorde att han betraktade dem som
2/5

sina "barnbarn". CG arbetade större delen av sitt yrkesverksamma liv med administrativa arbetsuppgifter och då mest med bokföring. Han hade som målsättning att promenera till sina arbetsplatser, idag
kallar vi det för "powerwalking". Musik av olika slag roade CG bl.a. spelade han gitarr och lite piano.
Han deltog också i kyrkokörer i svenska kyrkan. Efter sin maka Britas bortgång ägnade han sig även åt
andra sysslor för kyrkan som att arbeta och hjälpa till med utstötta människor. Han använde sig även
av sin konstnärliga ådra. CG målade, i akvarell och olja, tavlor med person- och naturmotiv. I CGs liv
fanns också en sommarstuga i utkanten av Trosa där han och hans maka hade många sköna somrar
tillsammans. Under sina sista år var han väldigt noga med att hålla kontakten med sin närmaste släkt
m.a.o. med sina syskonbarn. Carl- Gustaf var en väldigt varm och godhjärtad människa in i det sista.

Bergliot Maria Nordenskjöld
Den 10 mars 2005 avled Bergliot Maria Nordenskjöld, född Hansson, i en ålder av 99 år. Gift med Henrik Nordenskjöld, son till Harry och Edla Nordenskjöld. Med Henrik fick hon barnen Gunilla och Sten.
Bergliot hade i stort sett ingen formell utbildning. Redan under första världskriget hjälpte hon till att
försörja familjen genom att arbeta som pianist på stumfilmsbiografer. (Betänk att han var 12 år då kriget slutade!) Som 23-åring gifte hon sig med Henrik och var därefter fru på Fårbo. Hennes intressen
var naturligtvis musik men också gamla ting. Hon älskade att rusta upp och bevara det gamla. Det var i
den andan hon påbörjade det Nordenskiölds-arkiv som än idag finns på Fårbo. Det var inte bara det
gamla som intresserade henne. Hon vävde en hel del och designade möbler. Dessutom var hon förtjust
i att laga mat. Bergliots motto var ’verka medan dagen är’. Hon tillät ingen att fördriva tiden med onyttigheter. Arkivet är också ett tecken på hennes intresse för släkten. Hon kände till och visste allt om
alla.

Carl-Henric Nordenskjöld
Den 16 mars 2005 avled Carl-Henric Nordenskjöld i en ålder av 81 år. Han var son till Henrik och Margareta Nordenskjöld. Hans äktenskap med Birgit Fagerholm var barnlöst. Tyvärr har jag inte fått tag
på mer information om honom.

Ewa Astrid Elisabeth Nordenskjöld-Rembrink
Den 29 juni 2005 avled Ewa Astrid Elisabeth Nordenskjöld-Rembrink, född Nordenskjöld, i en ålder av
53 år. Hon var dotter till Hans och Astrid Nordenskjöld. Hon var gift med Carl-Erik Rembrink och fick
med honom sonen Mattias. Ewa utbildade sig efter studentexamen till barnsjuksköterska och distriktssköterska och arbetade inom den professionen till sin död. Hon intresserade sig inte enbart för
sitt yrke utan även om konst och musik. Hon var även mycket intresserad av släkten. Hon har beskrivits som en mjuk människa med ärligt och öppet sinne. Hon var utåtriktad och glad och utstrålade
trygghet omkring sig. Dessutom var hon mycket mån om sina patienter. Med dessa egenskaper är det
inte svårt att förstå att hon var omtyckt av såväl närstående som patienter och kollegor.
Mats Gunnar Bengtsson
Den 2 november 2005 avled Mats Gunnar Bengtsson i en ålder av 61 år. Gift med Ulla Nordenskjöld
dotter till Göran och Karin Nordenskjöld. Med Ulla fick han sonen Filip. Mats utbildade sig till musiker
(ådran ett arv från fadern) men läste även filosofi och matematik och poesi. För att ge familjen en mer
stadig inkomst tog han jobb på posten och arbetade så småningom med kvalitetsutveckling där. Intressena rörde sig naturligt kring matematik, musik och litteratur. Litteraturintresset var så starkt att
han lärde sig att läsa franska för att kunna läsa franska författare på originalspråket. Konstnärer är ju
kända för att kunna vara lite udda till sin personlighet, men Mats var lågmäld, ville inte framhäva sig
själv och var vänlig mot alla.
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Göran Nordenskjöld
Den 1 januari 2006 avled Göran Nordenskjöld i en ålder av 85 år. Han var son till Knut och Elsa Nordenskjöld. Tillsammans med Karin Schlyter fick han barnen Ulla och Mats. Göran började utbilda sig
till ingenjör på KTH men kriget avbröt studierna, och efter kriget arbetade han på Länsförsäkringar i
Örebro. Efter pensioneringen flyttade han dock tillbaka till Stockholm. Han var intresserad av och
kunnig om naturen och älskade sitt sommarställe Yxland där han kunde plocka bär ock svamp. Han
var dessutom förtjust i klassisk musik. Han skaffade sig en gedigen allmänbildning. ’Man kunde frågan
honom om allt och han hade ett svar’. Denna allmänbildning kom honom väl till pass när han löste
korsord, vilket han gillade. Det var till och med så att vänner och arbetskamrater ringde till honom när
de behövde hjälp med korsorden. Han hade mycken tid över för barn och barnbarn och levde i ett sällsynt lyckligt äktenskap.

Ingegärd Sögaard Nordenskiöld
Den 20 februari 2006 avled Ingegärd Sögaard Nordenskiöld, född Liljedahl, i en ålder av 88 år. Gift
med Carl Nordenskiöld son till Erland och Olga Nordenskiöld. Med Carl fick hon barnen Nils och Eva.
Ingegärd utbildade sig till civilingenjör inom ämnet kemi men verkade inte yrket, utan tog hand om
familjen. Hon var en friluftsmänniska och trivdes i skog och mark, inte minst i de Norska fjällen. Hon
spelade golf och var en ivrig bridgespelare in i det sista. Hon var mycket engagerad i barn och barnbarn.

Gunnel Ivarsdotter von Platen
Den 29 april 2006 avled Gunnel Ivarsdotter von Platen, född Nordenskjöld, i en ålder av 99 år. Hon var
dotter till Ivar och Eren Nordenskjöld. Hon var gift med Bogislav von Platen och fick med honom sönerna Jöran och Håkan. Hon missade hundraårsdagen med två månader. Hjärtat gav upp efter en lunginflammation som hon fick på sjukhuset. Hon var i princip frisk i mer än 99 år om man bortser från
minnet som dom sista åren försvann helt och hållet Den höga åldern berodde kanske på generna i
kombination av en rotfruktsrik kost. Efter sjuårig flickskola och efter ett påbyggnadsår i Uppsala praktiserade hon storhushåll på Fårbo. Därefter skolköksseminariet i Uppsala. Hon började som skolkökslärare i Borås i slutet på 20 talet och tjänstgjorde fram till 1943 då familjen flyttar till Göteborg. Hon
gifte sig 1931 och fick då två bonuspojkar samt strax två egna. Hon var ju van vid pojkar från sin uppväxt med tre yngre hungriga bröder. Eftersom Gunn arbetade, hade familjen jungfru (45 kr skattefritt).
Hennes stora intresse utöver matlagning (hon kunde koka en god soppa på en spik) var att brodera.
Gunn var mycket intresserad av släkten Nordenskjöld med utgångspunkt från Amiralen. Gunn var ofta
hos sin farmor och farfar i Skövde. Och eftersom farmor också var född Nordenskjöld så förekom det
nog en hel del släktresonemang redan i Gunns barn- och ungdom. Hon hade en mycket stark integritet
vilket bla tog sig uttryck i att inte låta Hemtjänsten ge henne den hjälp hon så väl behövde de sista
åren. Under 30- och 40 talen föreläste Gunn för husmödrar om nyttan av vitaminer, hon propagerade
särskilt för tomater. Hon var aktiv inom Röda Korset i Borås och också inom Fredrika Bremer Förbundet.
Anna-Brita Nordenskjöld
Den 5 augusti 2006 avled Anna-Brita Nordenskjöld, född Östling, i en ålder av 87 år. Gift med Bengt
Nordenskjöld son till Axel och Märta Nordenskjöld. Hon fick med Bengt dottern Beathe. Dottern Eva
från ett tidigare äktenskap adopterades av Bengt. Anna-Brita arbetade på länsstyrelsen i Uppsala från
det hon gick ut skolan i 17-årsåldern till sin pension. Hon arbetade sig upp och slutade som byråsekreterare. Hon älskade att shoppa, inte minst secondhand, prylmarknader och auktioner. Hon älskade att
läsa och följa med inom litteraturen. Förmodligen en hel del på originalspråk eftersom hon kunde flera
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språk. Hon hade en stark personlighet med en drastisk humor och ett rörligt intellekt. Det var roligt att
vara tillsammans med henne och intellektet fick sin näring genom diskussioner som hon var mycket
road av. Det rörliga, unga sinnet bestod ända till slutet.
Låt oss hedra våra bortgångna vänner med en stunds kontemplation.
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