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Aktuellt från styrelsen: 

Den nya styrelsen vill rikta ett stort tack till tidigare redaktören för 

medlemsbladet, Adam Zetterberg-Löwgren som i och med årsmötet lämnat 

över stafettpinnen till nya krafter. Adam har lagt ner ett stort engagemang och 
skrivit många inspirerande texter som vi gärna tittar tillbaka på, t ex om vi 
börjar tvivla på släktens och släktföreningens betydelse för oss alla. 

Ny styrelse valdes vid årsmötet, och till vår stora glädje har vi fått ett 

nytillskott: Nina Stenby. Nina presenterar sig längre fram i medlemsbladet.  
Som framgår i den presentationen bor Nina relativt avlägset från där 

huvuddelen av styrelsemedlemmarna är bosatta, Nina kommer därför 
mestadels att delta på styrelsemötena via telefon eller något annat tekniskt 

hjälpmedel. Vilket flera andra styrelsemedlemmar redan har mångårig 

erfarenhet av. Den större delen av styrelsen har, som ni säkert redan vet, sedan 
många år sin hemvist i Göteborgstrakten. 

Styrelsen konstituerandes på ett möte som genomfördes 2019-10-12, hemma 

hos Henrik, med följande resultat (kontaktuppgifter, se sista sidan): 

Ordförande: Adam von Schéele Pl. X/Fj.IX  
Kassör: Maria Boström Fj. VIII  
Vice ordf: Hans Bergenheim Fj. X 
Ledamöter: Eddy Bergenheim Fj. XI 

Claes von Schéele Pl. I
Nina Stenby Pl. I 

 
Henrik von Schéele Pl. X/Fj. IX

Hermine von Schéele Pl. I 
AnnaKarin Zetterberg  Pl. X/Fj. I 

Senior Advisor: Margareta Johansson Fj. I 
 
Som den uppmärksamme läsaren noterar finns ingen fast sekreterare i 
styrelsen. Denna uppgift kommer att cirkulera bland de närvarande på mötena. 
 
Medlemsbladet kommer, som tidigare aviserats, att få en ny redaktör från 
halvårsskiftet under år 2020. Det nummer av bladet som du nu håller i handen 
är ett resultat av styrelsens gemensamma ansträngningar.  
Innehållet i det här numret präglas i första hand av släktmötet som avhölls i 

början av september förra året. I släktmötet ingår, som en tvingande del, 
föreningens årsmöte. För att samtliga medlemmar skall kunna ta del av 
årsmöteshandlingarna publiceras därför i detta nummer 
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verksamhetsberättelsen och räkenskapsrapporten från föregående period. 
(Protokollet från förra årsmötet har tidigare publicerats i medlemsbladet.) 

Dessutom publiceras protokollet från det aktuella årsmötet 2019 samt 
resultatet från styrelsens konstituerande möte. 

För att ge en bättre inblick i vad släktmötet egentligen innebär, förutom den 
rent formella delen, finns i medlemsbladet en illustrerad betraktelse över 

detsamma, kompletterat med lite fristående bilder som visar de olika 
aktiviteter som genomfördes. Som vanligt var släktmötet ovanligt trevligt!  

På det ”mediala” planet finns en del material, som rör släkten, att ta del av. 
Tips om detta senare i bladet. 

Vi återknyter i det här numret till rubriken ”Legala notiser” som legat i malpåse 

under några år. Det här blir en omstart och det är många händelser från de 

senaste åren som inte kommer att rapporteras.  
Tanken är att vi under den här rubriken skall kunna glädja oss åt släktens 

fortlevnad under ”Födda” och ”Gifta”. Men också att kunna minnas de som 
lämnar oss. 

Uppgifter för den här rubriken skickas till Adam von Schéele.  

Porto-kostnaderna stiger, och så mycket som möjligt av utskicken vill vi därför 
göra genom e-post. Vi har e-postadresser till ungefär hälften av medlemmarna. 
Du som aldrig fått e-post från föreningen, men har en aktiv e-postadress, v g 
meddela din adress till någon av kontaktadresserna på sista sidan i 
medlemsbladet (företrädesvis till Eddys adress). 
Vi kommer dock även fortsättningsvis att utnyttja Post Nord när så krävs. T ex 
vid distribution av medlemsbladet. 

Text- och bildmässiga bidrag till medlemsbladet mottages tacksamt. I väntan på 

att ny redaktör tillträder kan dessa bidrag skickas till valfri styrelsemedlem. 
 

Föreningen har ett arkiv som behöver kompletteras. T ex med foton på dig och 
dina närmaste med namnuppgifter och årtal då fotona är tagna. Det är inte 

bara foton på våra förfäder som är av intresse. 

Även tidningsartiklar, notiser och annat material som berör släkten vill vi få in. 
Detta skickas till Hermine von Schéele. Digitalt eller i pappersformat. 

 

Styrelsen  
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Släktmötet på Stufvenäs gästgifveri den 30/8 - 1/9  

- en liten betraktelse 

 

Så var det dags igen! Ett nytt släktmöte på en ny ort någonstans i Sverige. 
Denna gång skulle vi träffas söder om Kalmar på Stufvenäs gästgifveri med en 

historia som går tillbaka till Gustav Vasas tidevarv.  

Jag ska ärligt erkänna att jag har bara flyktigt kört igenom östra Småland och 

hade egentligen rätt ringa kunskaper om Kalmar med omgivning, så det är med 
spänning som vi viker av från E22, in på gamla Kalmarvägen och till sist in på 

den fina allévägen ner till Stufvenäs gästgifveri vid Kalmarsund. Men det är ju 

detta att dels träffa gamla vänner, dels få helt nya bekantskaper i släkten och 
samtidigt få se oftast okända delar av Sverige som tillsammans gör dessa 

återkommande släktmöten till en för mig så spännande och bildande träff.  Det 
är faktiskt en ynnest. 

  

 

Det är fredag eftermiddag och 

många hade valt att komma för att 
hjälpa till med att ställa i ordning 

montrar, lägga ut fotoböcker och 
andra föremål som ingår på 

släktmötet. Att komma en dag innan 

det egentliga släktmötet gör det 
också lättare att i lugn och ro träffa 

alla de man vill prata med, vilket 
tyvärr kan vara ett problem när man 

är så många och tiden knapp. 
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Kaffe och smörgås väntade när vi kom och arbetet var, till tonerna av Sister 
Sledge´s ”We are family”, i full gång med att få rätt på alla foton, bildspel och 

släktträd. Föreningen har en rätt drillad organisation numera som på kort tid 

kan förvandla en rätt rudimentär konferenslokal till en fullfjädrad 
utställningslokal över familjen Bergenheim – von Schéele och dess öden och 

äventyr. Så det gick rätt fort och vi kunde snart slå oss ner i sofforna och bara 
prata om vad som hänt sen senast. För att ytterligare förhöja stämningen var 

också en vinprovning anordnad, för de som så önskade, innan middagen. Enligt 

rykte så var det en mycket trevlig sådan dessutom. En god middag avrundade 
sedan en intensiv dag. 
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Efter en robust hotellfrukost samlades vi alla i vår möteslokal och tittade på 
utställningen alltmedan nyanlända medlemmar prickades av. Till slut hade alla 

50-talet anmälda kommit på plats och så började vi släktmötesförhandlingarna 
i sedvanlig ordning. Med ordförande Adam vid klubban så avklarades dessa i 

lagom takt och utan några större överraskningar.  Lunch avnjöts i det fina 

vädret och så följde en avhandling över de kopplingar vi hade till denna trakt 
innan vi satte oss i bussen för den av Adam guidade turen i Kalmar. En riktigt fin 

stad! Jag hade ingen aning om hur vacker stadskärnan var med dess domkyrka, 
välbevarade barockhus och medeltida stadslämningar. Mycket givande och ett 

besök som gav mersmak. 
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Efter hemkomsten till hotellet kunde man vila en stund eller, som jag, ta en 
promenad och titta på den gamla Stufvenäs-eken. Denna anses vara en av 

Sveriges största ekar med omkrets på 9.7 m. Jag hittade aldrig någon exakt 
uppgift om ålder men den fanns säkert på plats innan Gustav Vasa gav Joen 

Fierse rätten att anlägga Stufvenäs gård på 1500-talet. 

 

  

  

En tre-rätters middag följde på kvällen med sedvanlig diplomering av förtjänta 
trotjänare och efterföljande umgänge i sofforna med något gott i glasen. 
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På söndagen var det återigen ett strålande väder som passade bra för de som 
körde över till Öland för en guidad visning av Capellagården, där vår nyvalda 

styrelsemedlem Nina Stenby huserar som gästlärare på utbildningar inom 
textilkonst, trädgård- och tapetserar-verksamhet. Vi välkomnades där av rektor 

Bodil Anjar som berättade historien om Carl Malmsten, hur han skapade 

Capellagården för utbildning inom gestaltande arbete och hur driften fortsatt in 
i våra dagar. Därefter följde en rundvandring där vi fick se elevernas verkstäder 

inom keramik, textil, trädgårdsodling etc…. Vilken fantastisk miljö för att bara 
dra sig undan världen och sjunka in i sitt skapande!  

              

Nina visade också en del av sina fina alster och berättade om dessa, vilket fick 
till följden att jag nu har två av dem prydandes mitt hem. Verkligen roligt att 

sedan i förbifarten kunna berätta för mina vänner att det faktiskt är min 
syssling som är konstnären! 
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Besöket på Capellagården var en härlig avslutning på en mycket lyckad helg. Ser 

redan framemot vårt nästa släktmöte i Ulricehamn/Borås trakten. Månne det 
bli lika lyckat! 

Claes von Scheele 

Här följer ytterligare några bilder från släktmötet: 
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En av Carl Malmsten formgiven stol 
som visades på Capellagården. 
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Som avslutning av redovisningen av aktiviteterna på släktmötet följer här en 
närvarolista (resultatet av den formella delen av släktmötet kommer sist i 
medlemsbladet): 
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Några barndomsminnen 

Det kanske, trots allt, var bättre förr? Här följer ett par av Margaretas 

(Fj. I) härliga och ”nordliga” barndomsminnen som skulle kunna tyda 

på att så var fallet. 

Med tanke på att bristen på kyla och snö blir allt vanligare, åtminstone på 

västkusten, är det lätt att bli lite nostalgisk och tänka på barndomens vintrar 
med skridskor, skidor, ljuslyktor och lek i snö. 

Jag minns ett par härliga vinterstunder från barndomen med särskild glädje, 
men samtidigt med en smula vemod: 

Det var sen kväll i Holmsund och pappa Erik sa: ”Nu skall vi gå ut på en skidtur!” 
Så förvånade vi blev, syrran och jag. Det var ju sovtid! 
Varma kläder på och pjäxor, sen bar det iväg. 

Det var en bit att vandra innan skogsbrynet. Med hopbundna skidor på axeln 

och stavar till stöd travade vi på. Det knarrade under pjäxorna. Stina och jag 
pratade om chokladtermosen, som låg i pappas ryggsäck. 

Väl inne i skog och på skidspår, förundrades vi av ljuset och den gnistrande 
snön. Vid vila i en glänta såg vi upp på en skimrande himmel. Magiskt norrsken! 

Det var som vågor på vatten, från ljus färg till grönt, mörkgrönt och blått. 
Det var andlöst för oss och vi glömmer aldrig, denna första gång, vi fick uppleva 

norrskenet med varandra. 

Ett annat speciellt minne från min barndoms vintrar är detta: 

Pappa Erik och jag på skridskor. Det hade varit isande kallt. Kvarken var 

djupfryst ända ut till rännan. Nu var det sol och härligt utflyktsväder. Vinden 

hade byggt upp isgrottor och renspolat isen. Isen råmade under oss och var 
svart-blå. 

Pappa hade rep och stavar, isdubbar på bröstet. Och jag fick hålla i staven när 

jag blev trött och åka med. Och så pappas ryggsäck, så klart, med termos och 
choklad. Jag minns, att vi satt på en renfäll och fikade. 

Vi skrinnade och åkte, så att vi kunde se rännan, långt, långt bort. Där hade 
isbrytarna gått. Det var spännande – Vilket äventyr! 

Margareta Johansson 
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Tips om ”media” med släktanknytning: 

- Radioprogram 

”Han var första hallänningen i Alaska” 

Så lyder titeln på ett 11 minuter långt inslag från P4 Halland. 

Så här presenteras programmet: 

”Ernst Herman von Schéele växte upp i Harplinge, men trivdes inte. 18 år 

gammal lämnade han Halland och bosatte sig sedan i USA, troligtvis som första 
hallänning i Alaska.” 

Dessvärre innehåller programmet många felaktigheter, och någon 

efter-forskning bland nu levande släktingar i Sverige har uppenbarligen inte 
gjorts. 

Lyssnar på det gör man på webben via denna länk: 

 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6667950 
 

”Arsenik och gamla tapeter - om Scheelegrönt” 

Hör historien om Scheelegrönt. Om arsenikfyllda tapeter, Napoleons förgiftade 
hårstrån och om det viktorianska Englands jakt på den perfekta gröna nyansen. 

10 minuter långt och hittas på webben: https://sverigesradio.se/avsnitt/849058  

 

- Böcker 

Gunvor Sjöbergs (f Bergenheim, Fj. XI) liv återges i boken som visas på bilden. 
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Det är Gunvors döttrar, Åsa och 
Borghild, som skrivit boken.  

Gunvors liv beskrivs på ett mycket 
intressant sätt ur ett 

kvinnoperspektiv, och innehåller 

dessutom mycket ren släkthistoria 
från båda grenarna inom 
släktföreningen. 

Boken kan köpas genom att 

kontakta Åsa Bergenheim: 
asa.bergenheim@umu.se 
Pris 150:- plus porto 

 

 

 

    ”Sådan kärlek till blommor” 

 

Boken bygger på de fantastiska 

akvareller som Charlotte von 

Schéele målat och som förvaras i 
Göteborgs Botaniska Trädgårds 

arkiv. Ca 50 stycken olika 
blom-motiv återges i boken. 

Ett fåtal exemplar av boken finns att 
köpa hos Adam von Schéele 

(kontaktuppgifter på sista sidan). 
Pris 50:- plus porto. 

Den går f ö att köpa på ”nätet” om 

Adams exemplar tar slut. 
(Charlotte hör till den ”yngre grenen”, dvs 

inte bördig från Plönninge. Charlottes far, 

Frans von Schéele, var den som startade 

Bergsskolan i Filipstad)  

 

- Bildspel/film från släktmöten 

Föreningens hemsida www.scheelebergenheim.org erbjuder ett trevligt fem- 
minuters bildspel från släktmötet 2019. Lösenordet är ”medlem”. 
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På hemsidan kan man även klicka sig fram till motsvarande bildspel från ett 
antal tidigare släktmöten.  

- Vapensköldar 

De vapensköldar som syns på omslaget finns att köpa hos Eddy Bergenheim 
(kontaktuppgifter på sista sidan). De kostar 100:- per styck inkl emballage och 

porto. 

- Aktuella hemsidor 

https://www.capellagarden.se/ 

http://www.ninastenby.se/ 
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Sociala medier 

Som bekant har föreningen en Facebook-sida: ”Släktföreningen von 

Schéele-Bergenheim” 

Genom denna sida har vi t ex fått kontakt med släkt i USA.  
 

Bland annat har Herman von Schéeles barnbarns barn hört av sig just till vår 

Facebook-sida (se f ö tips, på annan plats i medlemsbladet, om 
radioprogrammet som handlar om Herman) och upprättat kontakter. 

  

Som säkert några av er känner till utvandrade under senare hälften av 

1800-talet några syskon Bergenheim (brorsbarn till Erik Teodor Bergenheim) till 
staten Washington och tog sig namnet Lybecker. Ättlingar till dessa syskon har 

startat Facebook-gruppen ”Bergenheim/Lybecker Genealogy”. Och via 
Facebook har nu släktkontakter upprättats mellan USA och Sverige. Bland 

annat ges hjälp från Sverige med att översätta gamla brev från svenska till 

engelska.  
I annat sammanhang har det nämnts att det finns intressanta foton i just denna 

Facebookgrupp. Varav ett med flera av våra tidiga släktingar vilka man kan säga 
är upphovet till att släktföringen existerar. Den Facebookgruppen är värd ett 

besök. 
 

Hjälp gärna till att hålla Facebook-dialogen levande på vår egen sida.  
Vem vet, du kanske träffar på okända sysslingar (tremänningar) och bryllingar 

(fyrmänningar) som bara väntar på att få höra något från dig? 

Och inte minst viktigt, Facebook ger möjlighet att på ett smidigt sätt hålla enkel 

kontakt med släktingar som du redan tidigare känner och inte vill ”tappa bort”. 
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Ny styrelsemedlem: 
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Legala notiser 

 

Gifta: 

Fj. XI 2019-06-22 Erik Jerker Botolph Bergenheim och 
Jenny Rosa Susanne, f Bågenfelt, Gualöv 

 

Döda: 

Fj. I 2019-02-22 Britt-Inger Lilian Smedja, f Steffner, Åmål, 80 år 

Fj. I 2019-04-03 Gunnel Anita Nordén, f Larsson, Säffle, 82 år 

Fj. VI 2019-05-16 Hans-Erik Nissen, Eskilstuna, 93 år  

Fj. VI 2019-08-17 Heiti Hohensee, Onsala, 88 år 

Fj. XI 2020-02-26 Michael Homer de Muscote-Morris,  
                      Dedham Colchester, England, 87 år 

Pl. I 2019-02-20 Johan Carl Thomas von Schéele, London, England, 
35 år 

Pl. I 2019-05-22 Gunnel Johanna Elisabet Stenby, f Feltner,  
Smålandsstenar, 89 år 

Pl. II/Fj. II 2019-12-27 Marianne Therese Ulrika von Schéele-Haijlen, 
Örsundsbro, 91 år 

 

 

 

Glöm inte att innehållet under denna rubrik baseras på att 

styrelsen/medlemsbladsredaktören får information från er medlemmar om vad 

som sker. Det register som Adam von Schéele upprätthåller över släkten är 
förstås helt beroende på att information delges honom om registret skall kunna 
hållas komplett och uppdaterat. 
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På de följande sidorna återfinns den formella dokumentationen 
från årsmötet: 
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Mötesprotokoll från förhandlingarna vid släktmötet på 
Stufvenäs i Halltorp den 31 augusti 2019 

§  1 Mötet öppnades kl 11:00 av ordföranden Adam von Schéele varefter följde 1 minuts tystnad för 

de släktingar som gått bort sedan förra släktmötet 2016. 

§  2 Stämman godkände den i förväg utskickade dagordningen. 

§  3 Till ordförande vid förhandlingarna valdes Adam von Schéele. 
Till sekreterare vid förhandlingarna valdes Maria Boström. 

Till justerare tillika rösträknare vid förhandlingarna valdes Ann Wallnedal och Robert Haijlen. 

§  4 Stämman godkände det sedan tidigare utskickade släktmötesprotokollet från förra släktmötet i 

Uppsala/Stockholm 2016. 

§  5 Stämman konstaterade att kallelsen med dagordning, verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning hade skickats ut i laga ordning. 

§  6 Verksamhetsberättelsen för perioden 2016-2018 föredrogs av Adam von Schéele och den lades till 

handlingarna utan vidare kommentarer av stämman. 

§  7 Kassaberättelser för åren 2016, 2017 och 2018 föredrogs av Eddy Bergenheim och dessa lades till 

handlingarna utan vidare kommentarer av stämman. 

Revisionsberättelser för åren 2016, 2017 och 2018 föredrogs av Margareta de Muscote-Morris 

och även dessa lades till handlingarna av stämman. 

§  8 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2016-2018. 

§  9 Till styrelse för perioden mellan släktmötena 2019-2022 valdes: 

Eddy Bergenheim omval 
Hans Bergenheim omval 
Maria Boström omval 

Nina Stenby nyval 
Adam von Schéele omval 
Claes von Schéele omval 

Henrik von Schéele omval 
Hermine von Schéele omval 

AnnaKarin Zetterberg omval 

Stämman avtackade sedan avgående styrelseledamoten och medlemsblads-redaktören Adam 

Zetterberg Löwgren för hans mycket engagerade arbete i släktföreningen. 

§ 10 Till revisorer för perioden 2019-2021 valdes Margareta de Muscote-Morris och Anne von Schéele. 

Till revisorssuppleant för perioden 2019-2021 valdes Marita Haijlen. 

§ 11 Stämman beslutade att medlemsavgiften blir kvar på nuvarande nivå (enskild 200:-/år; familj med 

boende på samma adress 300:-/år). 
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§ 12 Efter diskussion och omröstning bestämde stämman att 2022 års släktmöte skall äga rum 

någonstans i området mellan Borås och Jönköping/Huskvarna. Förutom det vinnande förslaget 
diskuterades sydvästra Skåne, Leksand/Siljan-området och Göteborgsområdet som alternativa 

platser.  

Tidpunkten för släktmötet rekommenderas ligga sent i augusti/tidigt i september. 

 

§ 13 Meddelanden: 

Vid förra släktmötet fanns en motion beträffande att informera på föreningens hemsida om hur 

man når styrelsen. Detta är utfört. 

Vid förra släktmötet åtog sig Olle-Petter Melin och Kerstin Ljungström Zetterberg att samla in 
minnen från föräldrar och ursprungsfamiljer. Detta är genomfört och materialet kommer att 

förvaras i föreningens arkiv. 

§ 14 Det fann inga motioner att behandla under släktmötet. 

§ 15 Övriga frågor 

Följande frågor togs upp: 
- Föreningens stadgar bör ses över och revideras. Detta arbete skall göras under perioden och 

ett  
förslag till nya stadgar presenteras på årsmötet 2022 
- Förslag att släktens gårdar och eventuella kvarvarande möbler/minnen från dessa skall 

fotodokumenteras. Styrelsen åtar sig att se över denna fråga. 
- För att nå ut till fler och framför allt yngre släktingar rekommenderas att se över hur 
kommunikation (bl a medlemsbladet) kan göras mer digitalt och attraktivt för yngre generationer. 

Styrelsen uppdrogs att se över denna fråga. 
- Rekommendation inför kommande årsmöten: Använd ljudförstärkning så att alla närvarande kan 
uppfatta vad som sägs. 

- Information om litteratur med släktanknytning gavs till åhörarna.  

§ 16 Mötet avslutades 

 

 

Adam von Schéele (ordförande) Maria Boström (sekreterare) 

 

 

Ann Wallendal (justerare) Robert Haijlen (justerare) 
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Verksamhetsberättelse för perioden  

1 juli 2016–30 juni 2019 
 

Styrelsen har bestått av följande släktmedlemmar: 

 

Ordförande Adam von Schéele 

Vice ordförande Eddy Bergenheim  

Sekreterare AnnaKarin Zetterberg  

Kassör Maria Boström 

Ledamöter Hans Bergenheim nyval 

Claes von Schéele 

Henrik von Schéele 

Hermine von Schéele 

Adam Zetterberg Löwgren nyval 

 

Övriga förtroendeuppdrag har innehafts av följande medlemmar: 

 

Revisorer Margareta de Muscote-Morris 

Anne von Schéele 

Revisorssuppleant Marita Haijlen  

Arkivarie Hermine von Schéele 

Ansvarig för sociala medier Henrik von Schéele 

Ansvarig för Medlemsbladet Adam Zetterberg Löwgren 

Senior advisor Margareta Johansson 
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Föreningen har numera knappt 200 medlemmar. Antalet medlemmar har de          
senaste åren långsamt minskat. 

Ekonomin är stabil och god. Under varje treårsperiod är det enkelt uttryckt            

så att föreningen bygger upp ett visst överskott under år ett och två. Relativt              

mycket av detta överskott spenderas sedan under år tre (släktmötesåret), då           
det används för att finansiera lokalhyror och subventioner vid släktmötet. 

Under perioden har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden och ett          

tjugotal arbetsmöten samt därutöver en del kontakter via telefon och e-post.           

Träffarna har i hög utsträckning bestått i att förbereda och organisera           
släktmötena samt göra medlemsutskick. Det har vid sammankomsterna        

emellertid även arbetats en del med hemsida, fotografier och annat          
arkivmaterial.  

Fortlöpande har uppdatering gjorts av såväl släktregistret som        
medlemsförteckningen. Även arbetet med att lägga in basinformation om äldre          

släktled på data har fortgått. Kompletterande släktforskning har genomförts i          
mycket stor omfattning, både vad gäller äldre och nyare släktled. Forskning har            

bland annat bedrivits rörande anorna för samtliga makar/ makor till Plönninge-           
och Fjällaregårdsbarnen. 

Som en konsekvens av att föreningen fortsatt får ganska många          
förfrågningar från släktforskare rörande olika grenar av våra släkter har även           

under denna period en hel del möda lagts ned på att klarlägga eventuella             

släktskap med andra bärare av namnen von Schéele och Bergenheim. Det kan            
förhoppningsvis bli tillfälle att berätta något om dessa i framtida medlemsblad. 

Vad avser föreningens arkiv har vi fått in nytt material i form av foton och               

andra handlingar i mycket begränsad omfattning. Vi skulle önska att vi finge in             

mer, särskilt foton från det senaste halvseklet. I vårt arkiv saknas fortfarande            
bilder på ganska många släktingar födda på 1900- och 2000-talen. Vi tar också             

tacksamt emot bilder från tidigare släktmöten, i synnerhet de som ägde rum            
under  

1960-, 1970- och 1980-talen eftersom vi har betydligt mindre av          
fotodokumentation från dessa än från senare års sammankomster. 
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Under perioden har Adam Zetterberg Löwgren som nytillträdd redaktör för 

medlemsbladet arbetat entusiastiskt och skickligt med detta. Bladet har 
utkommit med två nummer under perioden och haft ett blandat och trevligt 

innehåll med bidrag av flera olika skribenter. Ambitionen är att fortsättningsvis 
få ihop ett nummer per år. 

Föreningen har arbetat vidare med sin hemsida på Internet, vilken återfinns           
under adressen <http://www.scheelebergenheim.org>. Där finns, utöver      

information om föreningen och dess verksamhet, en stor mängd foton både           
från ett flertal släktmöten och av somliga av våra anor och de miljöer i vilka de                

verkade. Dessutom har vi en avdelning med vanliga frågor (FAQ) rörande våra            

släkter och släktföreningen. Föreningen finns också på Facebook. Ansvarig för          
det förtjänstfulla arbetet med digitala och sociala medier är Henrik von           

Schéele.  

Släktmöte hölls i Uppsala och Stockholm den 6–7 augusti 2016. Totalt deltog            

cirka åttio medlemmar. Utöver sedvanlig fotoutställning (inklusive bildspel),        
lunch och trerättersmiddag med fördrink, diplomering och trevlig samvaro         

bestod lördagsprogrammet av en kort orientering om våra släkters kopplingar          
till Uppsala, ett bildackompanjerat föredrag ”Med onkel Herman i Alaska” av           

Jarl von Schéele samt en guidad rundvandring i Uppsalas innerstad med besök            

bland annat i domkyrkan och fika i Katedralskaféet. På söndagen tog vi oss             
söderut till Stockholm. Efter lunch på restaurang Agaton vidtog en guidad           

promenad i Gamla Stan med stopp vid släktanknutna platser och slutmål           
Riddarhuset, där vi dels höll mötesförhandlingar, dels under sakkunnig ledning          

tittade på miljön i stort, men särskilt vapensköldar och sköldebrev. 

I arbetet med att förbereda och planera såväl 2016 som 2019 års släktmöten             

har dels den utvärderingsenkät som genomfördes i samband med 2013 års           
släktmöte, dels den interna utvärdering som styrelsen gör i anslutning till varje            

släktmöte utgjort viktiga referenspunkter. 
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Föreningen bedriver försäljningsverksamhet i mycket blygsam skala. Vi har         
fortfarande kvar ett mindre parti av den mycket rikt illustrerade boken Sådan            

kärlek till blommor, som till stor del behandlar Charlotte von Schéele och            
hennes blomsterakvarellmåleri. Dessa böcker har erbjudits och sålts till         

intresserade föreningsmedlemmar. Föreningen tillhandahåller också fortsatt      
reproduktioner av vapenbilder. 

 

Göteborg den 30 juni 2019 

 

 

Adam von Schéele Eddy Bergenheim 

 

 

AnnaKarin Zetterberg Maria Boström  

 

 

Hans Bergenheim Claes von Schéele Henrik von Schéele 

 

 

Hermine von Schéele Adam Zetterberg Löwgren 
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Resultat och balansräkning för perioden 2016-2018 
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Och härmed är redovisningen av föreningens formella årsmöte avslutad.  
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Kontaktuppgifter 

 

Styrelsemedlemmarna kan nås med hjälp av följande uppgifter: 

 

Adam von Schéele: Djurgårdsgatan 10, 414 62 Göteborg, 0705 386889 
adam.von.scheele@history.gu.se 

Hans Bergenheim: Vallareleden 42, 415 06 Göteborg, 0702 686710 
hans_bergenheim@telia.com (Obs, 1st ”understreck” mellan för- och efternamn) 

Maria Boström: Norra Liden 25, 411 18 Göteborg, 0703 791621 

maria__bostrom@hotmail.com (Obs, 2st ”understreck” mellan för- och efternamn) 

Henrik von Schéele: Förtroligheten 24, 412 70 Göteborg, 0704 556587 
henrikvscheele@gmail.com 

Hermine von Schéele: Borgärdesvägen 7A, 790 23 Svärdsjö, 0705 085770 
hermine.vonscheele@gmail.com 

AnnaKarin Zetterberg: S:t Eriksgatan 85A, 113 32 Stockholm, 0707 988346 
annakarinzetterberg55@gmail.com 

Claes von Schéele: Janne Petters väg 5, 263 76 Nyhamnsläge, 0727 141213 
claesvonscheele@outlook.com 

Nina Stenby: Mattsons väg 5, 386 93 Färjestaden, 0734 213711 
ninastenby@gmail.com 

Margareta Johansson, Dotetorpsvägen 238, 439 51 Åsa, 0705 364576 

Eddy Bergenheim, Morkullegatan 14A, 426 69 Västra Frölunda, 0706 921978 
eddy.bergenheim@gmail.com 

 

Föreningens hemsida hittas på adressen: www.scheelebergenheim.org 

Föreningens Facebook-sida heter: Släktföreningen von Schéele-Bergenheim 

Det går även att mejla till föreningens mejladress: 

scheelebergenheim@gmail.com (denna mejllåda kollas dock inte regelbundet.) 
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