Ätterna Nordenskiölds Släktförening
Släktföreningen för ätterna Nordenskiöld, Nordenskjöld och Nordensköld

Parentation vid släktmöte 17 oktober 2009
Kära fränder.

Sedan förra ordinarie släktmöte som hölls i Stockholm den 28 november 2006 har 9 av våra kära medlemmar lämnat oss för alltid.

Magdalena (Lena) Karin Maria Nordenskjöld
Den 18 december 2006 avled Magdalena (Lena) Karin Maria Nordenskjöld, född Kjellander, i en ålder
av 71 år. Gift med Sten Nordenskjöld, son till Henrik och Bergliot Nordenskjöld. Med Sten fick Lena sonen Fredrik och döttrarna Harriet och Johanna. Lena beskrivs som en underbar människa och många
av oss kan vittna om hennes stora intresse för släkten och gården Fårebos historia. Hon har organiserat ett flertal släktmöten på Fårebo. Tillställningar av det slaget gillade hon starkt. Hon var en närvarande mor, alltid redo att ställa upp, trots stora engagemang inom politik och föreningsliv. Hon var utbildad skådespelare och älskade teater och musik. Sysslade gärna med hantverk. På äldre dar fungerade hon som en älskad mormor och ställde upp för barnbarnen.
Ebba Nordenskjöld
Den 27 april 2007 avled Ebba Nordenskjöld i en ålder av nära 90 år. Ebba var dotter till Yngve och Eva
Nordenskjöld. Uppväxt i Växjö men flyttade tidigt, 30 årsåldern, till Italien, där hon bland annat hjälpte
ambassaden med översättningar. Hon älskade Italien över allt annat med sin konst och operamusik.
Dessutom älskade hon att bada i Medelhavet. Hon vistades inte mycket i Sverige även om hon hela tiden hade en lägenhet i Stockholm. Många av oss minns hennes starka och raka personlighet från
släktmötena som hon alltid försökte att delta i. Hon var synnerligen kunnig om släkten och vårdade
massor av släktklenoder mycket ömt och minutiöst. Hon var positiv och hade en obändig livsvilja. In i
det sista (89-årig) trodde hon att han snart skulle bli bra och kunna åka tillbaka till Italien för att åter
bada i Medelhavet.

Gärd Elisabeth Morling
Den 30 maj 2007 avled Gärd Elisabeth Morling, född Lodin, i en ålder av 87 år. Hon var gift med Otto
Erik Edvard Nordenskiöld i hans första äktenskap. Med honom fick hon barnen Elisabeth och Matts.
Gärd växte upp i en brokig familj med mor och 3 barn. Pappan var sjökapten och ute på sjön i långa tider. Hon skaffade sig i vuxen ålder en ekonomiutbildning och arbetade som kamrer i olika mindre företag i Lidingö. Lämnade familjen och flyttade själv till Torsö i Vänern utanför Mariestad. Där fördjupade hon sitt samhällsintresse och började jobba politiskt och engagerade sig i Centerns kvinnoförbund. Hon blev tidigt naturintresserad och älskade att promenera i skog och mark. Hon anammade tidens idéer och gav barnen en förhållandevis fri uppfostran men kunde vara rätt sträng om de inte följde hennes normer.
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Ella Sonja Nordenskjöld
Den 1 december 2007 avled Ella Sonja Nordenskjöld, född Hedberg, i en ålder av 90 år. Hon var gift
med Bo Ivarsson Nordenskjöld. Med honom fick hon barnen Lena, Carl och Mats. Ella föddes i Borås
och utbildade sig till sekreterare. Arbetade under kriget på kristidskontoret. När yngste sonen Mats
föddes stannade hon hemma och var hemmafru tills barnen blev större. Redan tidigt intresserade hon
sig för hantverk och i Borås blev det då inom textilt hantverk. Hon tog kurser bland annat i tillskärning. Då maken var bilinspektör vid statens bilinspektion flyttade de runt en del i landet, Västervik,
Malmö, Vänersborg och slutligen Falun. I Malmö omskolade Ella sig till kartritare och arbetade som
detta tills hälsan sa ifrån. Hantverket följde med hela tiden, först mest som textilarbete för hemmet
men på senare år även silversmide och rotslöjd. Detta höll hon på med in i det sista. Hon sägs ha varit
en mycket omtänksam och hjälpsam människa och ställde alltid upp för barnen när de behövde hjälp.

Björn Seth Howander
Den 14 december 2007 avled Björn Seth Howander i en ålder av 87 år. Björn var gift med Ewa Nordenskiöld, dotter till Erland och Olga Nordenskiöld. Paret fick 2 barn Lars och Mats samt med tiden 2
barnbarn och 4 barnbarnsbarn. Björn var arkitekt. Björn och Ewa hade en lägenhet i Trosa som de
nästan inte alls bodde i utan de föredrog sommarstället i Römora där Björn älskade att pyssla med hus
och tomt. Ett av Björns största nöjen var segling. Han och Ewa gjorde många både längre och kortare
båtturer. Då kunde han passa på att utöva ett av sina stora nöjen : fiske. Som ungdom intresserade
Björn sig mycket för idrott. Han gjorde militärtjänst som löjtnant i luftvärnet.

Elsa Dorothea Nordenskjöld
Den 16 juni 2008 avled Elsa Dorothea Nordenskjöld, född Willsteen, i en ålder av nära 97 år. Hon var
gift med Tore Nordenskjöld och fick med honom döttrarna Ingrid, Birgit och Marianne. Elsa växte upp i
Malmö. Hennes skolgång bestod av flickskola och några kurser i hantverk. Bland annat sydde hon
mycket och inte bara intresserade sig för porslinsmålning utan målade själv. Hon tog väl hand om familj och hem som hemmafru och har beskrivits som omtänksam och mycket snäll. Villa alla väl. Som
stadsbarn låg inte naturintresset så nära, men däremot konst, teater och musik. Elsa älskade opera.
Hon och familjen reste mycket inte minst gillade hon skärgård. Elsa var en utpräglad sällskapsmänniska och älskade att hålla fester där hon oftast själv lagade maten.

Britt-Marie Märtha Augusta Mellquist
Den 10 augusti 2008 avled Britt-Marie Märtha Augusta Mellquist, född Ferm-Hellsing, i en ålder av 85
år. Hon var gift med Hans Nordenskjöld och fick med honom döttrarna Agneta och Marie-Louise. Större delen av uppväxttiden tillbringade hon i Västanfors, Fagersta. Favoritintressen var teckning/målning och idrott. Efter avslutad realexamen utbildade hon sig på Stockholms Reklamskola.
Somrarna tillbringade hon och Hans ofta på släktgården Virbo, norr om Oskarshamn. I början på -50talet gick de skilda vägar. Britt-Marie bodde med barnen i Stockholm. Hon hade efter utbildning fått
arbete som modetecknerska och arbetade bland annat en längre tid hos Stilmönster. Familjen flyttade
till Abrahamsberg i mitten av -50-talet och Britt-Marie började arbeta i Tecknarstugan, Dagens Nyheter, där hon illustrerade för Hennes, Svans Skodon, med flera företag. Hon var medlem i flera konstnärsföreningar och företog resor tillsammans med sina konstnärsvänner. Från dessa resor hade hon
med sig en mångfald skisser och akvarellmotiv. Hon var mycket skicklig på att illustrera blommor och
måla landskap och hon kunde också porträttera människor mycket bra. Hon skapade kläder märkta
”mormors ateljé” till sina fyra barnbarn. På somrarna på Dragskär, Virbo såg man henne ofta med målarpensel och akvarellblock målandes varierande skärgårdsmotiv. Britt-Marie var också mycket kul2/3

tur- och musikintresserad och var medlem i bland annat Jussi Björling- och Nils Ferlin-sällskapen. Hon
tyckte om att läsa och vara uppdaterad vad gäller nyheter och litteratur.

Daphne Wilhelmina Hansdotter Nordenskjöld
Den 19 december 2008 avled Daphne Wilhelmina Hansdotter Nordenskjöld i en ålder av 59 år. Daphne var gift med Thore Ivar Ivarsson. Paret fick inga barn vilket var ett medvetet beslut från Daphne.
Ändock kom en stor del av hennes liv att handla om barn. Hon var utbildad socionom och med ett
starkt socialt engagemang och använde detta för barns bästa. Bland annat byggde hon upp ett hem för
disfunktionella barnfamiljer i Sundsvall. Hon satt i styrelsen för Sveriges institutchefers förening men
innan dess riktade hon sitt engagemang till Vitryssland där hon där hon arbetade med ledningsutbildning för chefer för stora barnhem. Detta engagemang visar sig också i att hon önskade att hennes kvarlåtenskap skulle gå till en stiftelse för ensamma mödrar och utsatta barn i Vitryssland. På fritiden gillade hon att spela bridge och att sjunga i körer. Bland andra en kör i Hemsö där hon och en stor del av
släkten vistades på somrarna. Då följde hon gärna med de äldre halvbröderna ut i skogen för promenader eller svampplockning. Hon gillade även att resa, inte minst till Italien där hon gärna gick på opera.

Erland Claes Adolf Nordenskiöld
Den 13 januari 2009 avled Erland Claes Adolf Nordenskiöld i en ålder av nästan 81 år. Erland föddes i
Göteborg men bodde en stor delen av barn- och ungdomstiden på Dalbyö. Han utbildade sig till kemiingenjör i Stockholm och arbetade på vad som senare blev BASF. När företaget flyttade till Göteborg
följde han med och blev Göteborg troget till sin död. Erland var gift två gånger och fick två barn i vardera äktenskap. Madeleine och Claës i det första, samt Gustaf och Viktor i det andra. Somrarna tillbringade familjen gärna i Båstad där de har ett sommarhus, Svea. Erland gillade att ta kalla morgondopp i havet långt in på hösten. Erlands stora intresse för fotografering grundlades i barndomen och
innefattade med tiden även film. Genom sina många resor i Tyskland i tjänsten kom han i kontakt med
UNICA - en internationell förening för amatörfilmare och var under många år dess utlandssekreterare.
Han var också ordförande i många år för Sveriges smalfilmsförbund. Erland följde med stort intresse
utbyggnaden av det nya Världskulturmuseet i Göteborg (tidigare Etnografiska museet). Under många
år var han också ordförande i Etnografiska museets vänner. Erland var uthållig, envis och ville klara
sig själv- det visade sig inte minst under hans sista år då han kämpade hårt trots flera olika sjukdomar.
Bara 2 mån innan sin bortgång reste Erland med hustru Ulla till Turkiet.
Han var okonventionell - ”var sig själv” med en okonventionell/originell klädstil.
Låt oss hedra våra bortgångna vänner med en stunds kontemplation.
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