Sisällys
kiitokset 8
aluksi 9
Miksi tutkimuskohteena Nordenskiöldit? 10
Tutkimuskysymykset ja -metodi 13
Tutkimusaineistosta ja teoksen rakenteesta 17

I

Prologi: 1700-luku 21
nordanåkerista mäntsälään 23
nordenbergin veljekset: linnoittamista, hyötyajattelua
ja mystiikkaa 25
Hyödyn aikakausi 28

avioliitot 34
Perhe ja lapset 35

II

Frugårdin uusi aika 45
ruotsin ajan viimeiset vuosikymmenet 47
suomen sota 1808–1809 ja uuden suuriruhtinaskunnan
synty 57
uuden rajan molemmin puolin: ”infernt är det att krig
& pest så skall skilja folk & släktingar från varandra.” 64
uusi kenraalikuvernööri ja uusi pääkaupunki 72
mineralogian yhdistävä vaikutus 77

III Vuorilaitoksen yli-intendentti 85
vuorilaitoksen yli-intendentin viran ja vuorilaitoksen
perustaminen: ”pretexten att skaffa tjenstemän
för bergstaten från sverige duger ej mera.” 87
frugårdin isännäksi 96
Pikku-Flora Suomessa 96
Avioliitto 99

malminetsintää ja talouskomiteoita 103
elämää frugårdin kartanossa 1830- ja 1840-luvuilla:
”nils har ingen hand med pengar” 112
uralilla – ruotsissa – kotimaassa – ylioppilaiden
demonstraatioita 118
Jälleen Nizhnij Tagilissa 1853 125
Kuohuntaa ylioppilaskunnassa: ”En skål för minnets �ydda dar/och
– hoppet, som är qvar” 129

uusi aikakausi: valiokuntamanifesti ja valtiopäivät 1863 142
matkoja ja vahvistuvia avioliittoverkostoja 147
nils nordenskiöldin viimeiset vuodet 152

IV

Katovuosista toiminnan laajenemiseen 1866–1880:
Otto Nordenskiöldin Frugård 157
taloudellisia ongelmia 159
avioliitto: ”det gläder mig att du utvalt din blifvande
hustru från en af vårt lands mest bildad
och inflytelserika kretsar.” 166
taloudellinen tilanne kohenee – poliittinen kiristyy 171
kunnallista ja valtiollista toimintaa 179
Kunnallinen toiminta 179
Koulut 179
Kuntahallinto 181
Valtiopäivillä: ”Me tahdomme pysyä Venäjästä niin loitolla kuin
mahdollista.” 182

maailmankuulu nordenskiöld: ”aldrig har väl någon resa
följts af allmänheten i finland med ett sådant intresse
som din äfventyrliga kring asien.” 191

V

Karl Nordenskiöld 195
keskinäinen henkivakuutusyhtiö kaleva 197
meteorologinen päälaitos 200
Meteorologisen Päälaitoksen johtajana 202

vilhelmina nordenskjöld-nordenskiöld 1841–1883 206
karl nordenskiöldin viimeiset vuodet 209
orvot nordenskiöldin sisarukset 218

VI

Kohti vuosisadan loppua 1880–1900 223
oikeustaistelua ja kielipolitiikkaa 225
otto nordenskiöldin taloudelliset vaikeudet jatkuvat 231
suku vähenee 234
päivänpolitiikkaa: ”hvad på vår politiska ställning
vidkomma, berör jag ej detta bedröfliga ämne.” 237

VII Hyvästit Frugårdille 1900–1912 243
poliittinen tilanne kiristyy: ”för en fredlig zoolog,
som vill lefva i lugn, vore nog ett mindre intressant
tidevarf angenämare.” 245
suvun mustia lampaita, epäsäädynmukaisia ja
säädynmukaisia avioliittoja 250
Uudet Nordenskiöldien perheet 257

viimeinen kesä frugårdissa 1912 261

VIII Epilogi: vuodet 1913–1936 265
lopuksi 273
Liite: sukutaulukko 276
Viitteet 277
Lähdeluettelo 313
Henkilöhakemisto 321

sammanfattning: kungens och kejsarens
nordenskiöldar 327

