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AKTUELLT FRÅN STYRELSEN
Ny redaktör och redaktionskommitté
Som tidigare aviserats har vi nu en ny redaktör för medlemsbladet, Olle-Petter
Melin. Olle-Petter presenterar sig längre fram i medlemsbladet.
Till sin hjälp har Olle-Petter en nystartad redaktionskommitté. Denna består av
fem medlemmar: Bengt Jacobson, Kerstin Ljungström, Adam Zetterberg, Adam
von Schéele och Eddy Bergenheim.
Tips och idéer
Som alltid efterfrågas tips och idéer från er släktingar om lämpliga artiklar för
medlemsbladet. Det kan vara artiklar/berättelser om gamla tider inom släkten
eller information om nutida händelser som berör släkten. I stort sett vill vi få in
”vad som helst” som är av allmänt intresse för föreningens medlemmar, för
publicering i medlemsbladet.
Släktmötet 2022
Styrelsen har påbörjat planering inför släktmötet 2022 (Jönköpingstrakten).
Förutom att leta upp en lämplig lokal skissas också på hur dagarna skall
disponeras med olika aktiviteter: här kommer en del nyheter som underhållning
och rundtur till platser med släktanknytningar.
Fler medlemmar från yngre generationer
En synnerligen väsentlig arbetsuppgift för styrelsen är att ta fram idéer för hur
föreningen skall kunna få fler medlemmar ur våra yngre generationer. Ett led i
detta är att söka upp namn och adresser till presumtiva medlemmar.
När man ser på släktmötesdeltagarna så tillhör de generationerna 3, 4, 5 och 6
(räknat från Herman von Schéele respektive Theodor Bergenheim). När vi söker
fler medlemmar kommer vi alltså att behöva nå även generation 7!
Ni som läser detta: Om ni är osäker på om era närmaste släktningar finns med i
föreningens adresslista – skicka då deras adresser (helst med e-postadress) till
någon i föreningens styrelse! Kontaktuppgifter finns sist i medlemsbladet.
Föreningens stadgar
Styrelsen har även påbörjat en översyn av föreningens stadgar. Nuvarande
stadgar antogs vid släktmötet 1992. Förändring av stadgar beslutas på
föreningens släktmöte. Bästa hälsningar, Styrelsen
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INNEHÅLL
En roman om CW Scheele presenteras på sid. 3 och boken författare intervjuas
på sid. 15. Våra mer kända släktingar har hedrats med frimärken och LG
Asmundsson har sammanställt information om dessa sid. 5. Ingmar Nissen har
gett Medlemsbladet ett utdrag ur Astrid Bergenheims minnen, vilket berättar om
de äldre Fjällargårdssyskonens tillvaro i USA, (sid. 7). Redaktören presenterar
sig på sid 14 och Björn Melin intervjuas med början på sid 16 av Kerstin
Ljungström Zetterberg, i vad vi hoppas ska bli en återkommande serie med
rubriken ”Lär känna dina släktingar”.

”KEMIN VAR HANS ÄDLA ÖGONSTEN"
"Kemin var hans ädla ögonsten" är en
roman om Carl Wilhelm Scheele (1742–
1786), vår släkting från Stralsund i
Pommern och som slutade sitt liv som
apotekare i Köping. Författare är
pensionären Ulf Ivarsson, som i sitt yrkesliv
har varit vetenskapsjournalist och chef på
Kemisk Tidskrift, som utges av Svenska
Kemisamfundet. Ulf presenteras närmare i
en separat intervju.
Romanen följer Carl Wilhelm från det han
började som gesäll på apoteket Förgyllta
Korpen i Stockholm 1768 via hans tid på
apoteket Uplands Wapen vid Stora Torget i
Uppsala, tills dess att han avled på sitt eget
apotek i Köping. Men att blanda medicin
var inte Carl Wilhelms favoritsyssla utan
han ville med kemiska analyser få en bättre
Omslagets fotografi från Skansens förståelse av materiens beståndsdelar.
apotek, som rymmer en del
Carl Wilhelm önskade sannolikt att han
föremål från apoteket i Köping.
hade fått studera till kemist, vilket skulle
medfört en bättre samhällsstatus och bättre möjligheter att laborera. Ämnet kemi
var vid denna tid i långsam förvandling från alkemisternas guldmakeri till vårt
moderna universitetsämne. I Scheeles tid omfattade kemin fortfarande både
läkemedelstillverkning, guldmakeri och metallurgi, alltså att framställa metaller
ur malmer. I Sverige var metallurgin den viktigaste aspekten, då det var
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ekonomiskt gynnsamt för landet. Staten hade all rätt till rikets malm och
bevakningen sköttes av Bergskollegium, som också påverkade kemiforskningen
vid Uppsala universitet.
Medan Carl Wilhelm verkade i Köping tog han apotekarexamen och publicerade
flera bidrag i Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar. Men apotekaryrket
betraktades som en hantverkssyssla som inte kunde jämföras med det upphöjda
och nyttiga arbete som utövades av universitets kemister. Den allmänna
uppfattningen var att man behövde vara universitetsutbildad för att kunna lösa
invecklade problem.
Carl Wilhelms liv präglades av faderns konkurs vilken medförde att Carl
Wilhelm inte kunde studera vid gymnasiet eller universitetet. Istället blev han
som14 årig lärling på apotek Enhörningen i Göteborg. Åtta år senare flyttade
han, nu som gesäll, till apoteket Fläkta Örn i Malmö där han ytterligare kunde
utveckla sitt intresse för analytisk kemi. Scheele förstod vikten av systematik
och logistik i det arbetet och det bidrog starkt till att han blev en mycket
framstående kemist. Ett hinder i hans ambitioner var det stränga sociala
nätverket som försvårade jämspelta kontakter mellan personer av olika stånd.
Apotekare sågs som hantverkare, socialt skilda från universitetens teoretiker.
Scheele ägde heller ingen fastighet innan han 1781 köpte han en gård i kvarteret
Disa vid Stora Torget i Köping, där han mot slutet av sitt liv inredde sitt eget
apotek.
När Scheele flyttade till Uppsala räknade han sannolikt med att en apoteksgesäll
ändå kunde komma i kontakt med en universitetskemist. Han fick också god
kontakt med Johan Gottlieb Gahn, som i sin tur var favoritelev till
kemiprofessorn Torbern Bergman. Det är odlandet av sådana kontakter - och de
samtal som fördes emellan dessa personer - som Ivarsson åskådliggör i romanen
och som ger både kontur och liv åt den realistiska skildringen som
huvudsakligen håller sig till de faktiska förhållandena. I syfte att belysa
människan Scheele - som själv inte efterlämnade något självbiografiskt material
- har dock två mindre men fiktiva relationer arbetats in i berättelsen. Dessa
bidrar till förståelsen av Scheeles kamp för att hävda sina upptäckter och få
erkännande för dem.
Ivarsson uppträder som allvetande författare med stöd av sin djupa förtrogenhet
med Scheeleforskningen, vilken också inspirerat till romanen. Miljöerna i
Stockholm, Uppsala och Köping är illusoriskt beskrivna, liksom Scheeles
personliga tillkortakommanden på det amorösa planet. Den senare berömde
vetenskapsmannen Scheele månade om att få sina laboratoriefynd erkända, men
han var ingen social streber utan personligen sannolikt mer blyg, och genom den
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sociala ordningen tvunget blygsam om sitt laboratoriearbete. Hans möjligheter
att få erkännande byggde på kontakter med de som hade en etablerad position
vid universitetet.
Carl Wilhelm nätverkade framgångsrikt i en tid när intellektuella kontakter
självklart omfattade en ömsesidig generositet när man utbytte anteckningar om
sina experiment. Scheeles överlägsna fynd ledde till att hans kontaktpersoner,
när de inte kunde gengälda hans analyser, istället gav honom nya kontakter och
möjligheter att få utmärkelser. Carl Wilhelm arbetade parallellt med sina
laboratorieförsök med att skapa och upprätthålla sådana relationer, vilket så
småningom innebar att han kunde publicera sina fynd och vinna inträde i
vetenskapsakademin.
Romanen är skriven med ett lätt arkaiserande språk, vilket bidrar till
tidsatmosfären. Andra förtjänster är att boken innehåller en kronologi över
Scheeles liv, ett personregister - där i princip alla i boken omnämnda personer
presenteras kortfattat; och en lista med förklaringar av kemiska termer från
Scheeles tid. Slutligen rymmer boken också en fyllig källförteckning, som kan
leda den intresserade vidare. Boken gavs ut den 2020-06-29 och finns hos
vanliga internetbokhandlare, som Adlibris, Bokus osv. /OP Melin

KÄNDISAR I SLÄKTEN PÅ FRIMÄRKEN
Bemärkta personer hedras ibland med att få frimärken utgivna till sitt minne. Så
ock några släktingar till släktföreningen anfäder.
Den 9 december 1942, på Carl Wilhelm Scheeles 200-årsdag, gav svenska
postverket två frimärken med hans porträtt. Det vill säga med vad man då trodde
var hans porträtt. Förlagan till frimärket är en miniatyrmålning som tillhör
Apotekarsocieteten och som uppgivits föreställa Scheele i 25-årsåldern. ”Någon
annan bild av Scheele, utförd under hans livstid, finnes veterligen icke” enligt
Kungliga Generalpoststyrelsens cirkulär nr 103/1942. I dag vet man att man inte
vet vem den unge mannen är som avbildas på märket. I vart fall är det inte C W
Scheele. Vad vi däremot säkert vet, är att märket graverades av den svenske
frimärkskonstnären Sven Ewert, som graverade i stort sett alla svenska
frimärken mellan 1928 och 1959. Tillika många danska. Han var en mycket
skicklig gravör som blev mentor och inspiratör till flera av de frimärksgravörer
som följde i hans spår.
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Frimärket till CW Scheeles minne gavs ut i två valörer, 5 öre grönt och 60 öre
rödviolett. De trycktes i rullar med 100 och 500 exemplar. 5-öresmärket fanns
dessutom i rullar med 1000 exemplar. Det trycktes även i häften om 20 märken
och fick därigenom tresidig tandning. Portot för vykort och liknande var på den
tiden 5 öre. Eftersom märket utkom i början av december kom det att pryda
många julkort det året. Märket med den högre valören var avsett för inrikes
försändelser på mellan 250 och 500 gram, säkert använt på många julpaket.
CW Scheele dog barnlös 1786 och tillhörde inte den familjegren som
naturaliserades 1768.

De två frimärken som avsåg att föreställa Carl Wilhelm Scheele.
Det andra frimärket av intresse är finskt, utkom 1938 och föreställer Edvard
Bergenheim, ärkebiskop i Åbo 1850 - 1884. Han var son till Erik Johan
Bergenhem, som adlades av tsar Alexander I år 1812, då han blev president i
hovrätten i Åbo.1 Biskop Edvard levde mellan 1798 och 1884. Porträttet som
kan vara en förlaga till frimärket målades 1879 av Fredrik Ahlstedt, finländsk
konstnär 1839 – 1901.
Bergenheim var inte bara kyrkoman utan också aktiv inom politiken, skolan och
försvaret. Han blev student år 1817, fil. kand. 1822 och fil.mag. året därefter.
Han blev en omtyckt historielärare, bland annat på kadettskolan i Fredrikshamn,
Hamina, Finland. Efter att ha studerat teologi blev Edvard Bergenheim prästvigd
år 1830. Han arbetade även som lektor vid Åbo gymnasium. Under åren 1841–

Det ”Finska kriget” avslutades genom freden i Fredrikshamn 17 september 1809, varvid
bland annat Finland avträddes till Ryssland. Det ryska ”Storfurstendömet Finland” varade
1809–1917.
1
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1847 var han kontraktsprost i Tammerfors prosteri.2 Samtiden karakteriserade
honom som en ”gammelfinne utan finskhetsiver”.

Frimärket med Edvard Bergenheim och dess troliga förlaga, Ahlstedts porträtt
Släktförhållandet är att Anders Bergenhem, farfar till Theodor Bergenheim
(1823 – 1903) på Fjällaregården, var kusin med hovrättspresidenten Erik Johan,
Bergenhem, biskopens fader.
/ LG Asmundsson, sambo med Kerstin Ljungström Zetterberg (Pl.X/Fj.IX).

FJÄLLAREGÅRDENS BERGENHEIMARE I USA
Av Theodor Bergenheims första barnkull utvandrade alla utom Euphrosyne
under 1880-talet.3 Först utvandrade Anders till USA 1882. 1884 reste bröderna
Gottfrid och Victor till USA. Även Therése, Pamela och Erik utvandrade till
USA. Erik reste från Malmö till San Francisco 1888. Så här skriver Victors
dotter Astrid Bergenheim (*1892) kring faderns vistelse i Amerika:
2

Ett prosteri (fi. rovastikunta) är en del av ett kyrkligt stift i den evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland. Ett prosteri är i sin tur indelat i ett antal församlingar.
3
Theodor Bergenheim (1823 - 1903) var gift två gånger. I första giftet med Petronella
Andersson (1833 - 1873) föddes åtta barn: 1 Euphrosyne (1865 – 1929) 2 Therése (1857 –
1950) 3 Victor (1859 – 1866) 4 Gottfrid (1862 – 1914) 5 Anders (1864 – 1888) 6 Victor
(1866 – 1927) 7 Pamela (1868 – 1934) 8 Erik (1871 – 1920). I andra äktenskapet, med Hanna
Westerlund (1842 - 1922) föddes fem barn: 9 Sigrid (1874 – 1928) 10 Folke (1876 – 1937) 11
Torsten (1878 – 1953) 12 Yngve 1880 – 1943) 13 Astrid (1882 – 1884).
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I maj 1884 reser bröderna Gottfrid och Victor Bergenheim i sällskap med
Rickard von Schéele till USA. De åker först till staten Washington. Där skiljs
bröderna åt och Gottfrid och Rickard åker vidare till San Fransisco. Victor
börjar som fåraherde hos en släkting som ägde en stor fram: Oscar Lybecker,
bror till Victors far Theodor Bergenheim.4 Fårfarmen låg långt upp i Sierra
bergen i en enslig trakt, skild från all bebyggelse. Där börjar Victor som herde
med ca 5000 får och en fårhund som hjälp och sällskap. Det blev ett hårt liv för
en yngling helt ovan vid andra förhållanden i främmande land, med oro för
objudna gäster, koyoter som ibland rev och härjade i fårahjorden. Ensamma
jular blev det för Viktor, långt skild från släkt och vänner. Hans håg låg för
annat. Victor fann ingen framtid som fåraherde. Han siktade högre och styrde så
kosan till Kalifornien med nya äventyr och skiftande arbete. Eftersom vår far
Victor var en vetgirig och uppfinningsrik person läste han mycket av
vetenskapliga verk. Han ville framåt i livet, Far var uppfinnare av naturen men
blev som många uppfinnare aldrig rik. Hans stora önskan hade varit att få
lärdom på Chalmers i Göteborg och bli civilingenjör, men som det inte lyckades
här, reste han som 17-åring med sin bror Gottfrid att söka en framtid i
Kalifornien. Vår far, Victor, stannade i Sierrabergen två jular och slet ont. Sedan
reste han till nya äventyr till Kalifornien.
Gottfrid och Richard fortsatte färden till Kalifornien. Båda hade affärssinne och
reste till San Fransisco. Där tog de i början vad arbete de kunde få. De fick slita
hårt för födan. Slutligen arrenderade de en fruktfarm i Sacramento i väntan på
sina blivande fruar, Minnie von Schéele och Therese Bergenheim.
På våren 1887 reste systrarna Therese och Pamela Bergenheim med Minnies
bror Herman von Schéele och anlände till Boston för att där invänta Minnie.
Hon blev nämligen svårt sjuk och fick uppskjuta sin resa till ett senare tillfälle.
Pamela fick anställning i en familj tillsvidare och Therese stannade hos en
ingenjör Lars Westerlunds familj. Lars var bror till Hanna Westerlund i farfars
andra äktenskap. Efter en tid reste Minnie till sin morbror Adolf Nordenstedt,
läkare i Malmö och var deras gäst ett tag innan hon senare ensam anträdde den
långa färden till Boston. Där sammanträffade hon med Therese hos Westerlunds.
Minne var då så klen så resan till Kalifornien blev ytterligare försenad.
Under tiden hade Gottfrid och Rickard arrenderat en annan farm, Mrs. Lloyds
Ranch, i Napadalen och kunde där senare välkomna sina blivande brudar och
Pamela Bergenheim på hösten 1887. Den 30 november 1887 firades
4

I Medlemsbladet nr 1–2 (årg. 7) 1998, sid 18–21, klarlägger Åsa Bergenheim hur två av
Theodors bröder, Anders Henrik och Otto Magnus utvandrade till USA och antog namnet
Lybecker respektive Bergenheim-Lybecker. /OP Melin/
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dubbelbröllop för de båda syskonparen - Gottfrid Bergenheim och Minnie von
Scheele och Richard von Schéele och Therese Bergenheim - i staden Maple i
Napadalen.
Pamela stannade hos syskonen tills hon 1889 ingick äktenskap med arkitekt
Einar Lagerwall. De bosatte sig i staden St. Helena. Där föddes två söner Yngve
1890 och Georg 1894. I november 1900 reste Einar Lagerwall med familj åter
till Sverige.
Efter bröllopet i Maple flyttade Richard med sin brud Therese till ett annat
ställe. Gottfrid och Minnie arrenderade en större fruktfarm, Carelie Farm, men
vingården med ”corps de logi” (Mrs. Lloyds farm?) behöll de gemensamt kvar.
Där odlades olika sorters frukter, särskilt plommon som behandlades med en
sorts glycerin och sedan soltorkades på stora ållor ute på fälten. Vindruvorna
förvarades i stora kar i särskilda vinkällare till vin, som sedan såldes till
uppköpare i Oakland och San Fransisco. En dag brann farmens corps de logi ner
till grunden. Allt tydde på att elden var anlagd och det blev en oerhörd förlust.
Inget kunde räddas. Richard med maka och fyra barn återvände till Sverige
hösten 1895.
Victor fann ingen framtid som herde i Sierrabergen. Han styrde därför kosan
även han till Kalifornien efter tvenne ensliga jular med fåren och sin hund.
Tredje året (1887) samlades samtliga bröder från skilda håll i San Fransisco:
Gottfrid från Cloverdale, Victor från St. Helena, Anders från Suther City. ’Inte
för att rumla om utan för att njuta av varandras närvaro och tala om flydda tider
och framtiden’ (citerat efter Fars skrifter Nattvaktens jul). Det var sista gången
som Anders var med dem. Något år därefter förolyckades Anders genom en
tågolycka i närheten av San Fransisco den 2e november 1888, 24 år gammal.
Den siste av syskonen på Fjellaregården som lämnade Sverige till framtiden och
äventyrens land var 17-årige Erik Bergenheim. På våren 1888 startade han sin
äventyrliga resa. I Kalifornien sammanträffade de båda bröderna Erik och
Victor. Sedan på sommaren reste de i sällskap med Minnies bror Herman von
Schéele och en god vän, Jimmy Taschach till Alaska. Där arbetade de i
laxfiskeriet under laxsäsongen till hösten. När säsongen var över återvände de
tre ungdomarna till Kalifornien men Herman stannade kvar i Alaska. Han hade
affärssinne och såg möjligheter för sin framtid. Han blev en stor affärsman och
blev med tiden en mäkta förmögen man. Hela 61 år försvann innan Herman
gästade gamla hemlandets släkt och vänner som ännu fanns kvar i livet 1948.5
5

Tre utdrag om Herman von Schéele ur Lars Hanssens bok Bortom Alaska har tidigare
återgetts under rubriken ”Ett möte i Alaska” i Medlemsbladen årg. 4 (1994: 2), årg. 5 (1995:
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Bland vännerna var vår mamma Anna Bergenheim, född Goës. Mamma var då
80 år gammal. Gamla minnen återupplivades från tiden i Kalifornien av både
glädje och ävenledes besvikelser.
Vår mor Anna var mest praktiskt lagd och hade helst velat gå i hushållslära, men
se, på den tiden gick det inte an - och mormor Hilda höll styvt på Etiketten.
Anna Goës vistades ofta i Stockholm hos sin morfar Carl Johan Lang och
mostrarna Augusta och Pauline Lang. Efter att brodern Axel Goës hade rest till
sin farbror Otto Goës, som bodde i Pueblo, Colorado, beslöt Anna att resa ut till
honom. Hon skrev till sin farbror och han skickade respengar. Men när hon kom
till Colorado blev det en stor besvikelse. Axel hade fått anställning på annat håll,
och redan rest långt därifrån. Så något möte mellan syskonen blev inget av,
innan de åter förenades i Sverige efter 18 år, 1904. Mamma stannade hos sin
farbror Otto tills hon hade avbördat sig sin skuld. Hon for då till San Fransisco
där det fanns större möjligheter till arbete. Anna Goës var energisk och tilltagsen
och som hon var duktig i sömnad kom hon i kontakt med folk. Hon träffade två
familjer som senare blev hennes vänner för livet. Familjen Oscar och Lizzie
Rohl bosatta i Oakland, födda i Stockholm; och Gottfrid och Minnie
Bergenheim bosatta i Napadalen, födda i Harplinge i Halland. Men hur och var
vår mor Anna blev bekant med dessa båda familjer är mig obekant.
Anna träffade även en ungdomsbekant från Stockholmstiden, Einar Lagerwall.
Einars far var brukspatron i Dalarna och goda vänner till morfar Annas morfar
Langs familj. De unga tu förlovade sig, men av okänd anledning bröts
förlovningen. Einar gifte sig istället med Pamela Bergenheim 13 november
1889, i Oakland. Vigselförrättare var ”reverend” (pastor) B Akerly.
Efter branden på farmens corps de logi arrenderades en annan farm, J. H.
Wheeler's "Cornelia" Orchard and vineyards, i Livermore. Enligt vad jag förstått
genom far var det Livermore som arrenderades. Efter fars återkomst från Alaska
sköttes farmen av de båda bröderna Gottfrid och Victor i närmare fyra lyckliga
år. I Livermore var vackert och trivsamt, här fann min mor Anna Goës sitt första
riktiga hem sedan barndomen i Sverige. Hon vistades också mycket hos
Bergenheims. Minnie och mamma var mycket goda vänner. Det var även här
som våra föräldrar fann varandra. Pamelas bror Victor Bergenheim fann även
han den vän, Anna Goës, som sedan blev hans älskade maka. Den 15.11.1890
stod bröllopet i Livermore, Kalifornien mellan de tvenne utvandrarna från
Norden: Victor Bergenheim från Fjellaregården, Harplinge och Anna Goës från
Katarina församling, Stockholm.
1) och årg. 6 (1996: 1–2). I årg. 5 (1995: 1) återges även ett tidningsklipp om Hermans
återbesök i Sverige. /OP Melin/
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I Livermore kom Eric Bergenheim till världen den 8 oktober 1891. Stor blev
Victors glädje när det blev en gosse. Nu kanske fars dröm kunde bli verklighet
genom Eric. Chalmers i Göteborg hägrade. Pappa var ej längre friherre. Han
hade fått familj: en älskad maka och en son, Eric.
Vilken glädje varar evigt? Allt såg så lovande ut men ödet bestämde annorlunda.
Efter tre härjande frostnätter ödelades hela den fina skörden. Det blev rena
katastrofen för många vingårdsfarmare och för somliga blev det ruin. Åter
skingrades syskonkretsen efter nära fyra lyckliga år i Livermore. Farbror
Gottfrid med familj for åter till Sverige och vår far Victor tog plats vid
järnvägen i Calistoga. Han
hade även köpt en farm uppe
i Calistogabergen,
Portercreek, "Bäckaskog"
som senare blev ett paradis
for oss barn i fler år.
På Bäckaskog odlades
fruktträd av olika slag, mest
plommon, oliver och
vindruvor som såldes i
Calistoga. Även persikor
som torkades och den del
Ett utsnitt ur en äldre karta som visar Maple på
andra sorter till husbehov
järnvägslinjen mellan Calistoga och Vallejo.
som jag kan minnas från
barndomens år i Bäckaskog. Där blev arbete både på farmen och ner i Calistoga
där pappa var anställd vid järnvägen, ofta med nattarbete. Pappas bror Erik
vistades hos oss något år i Bäckaskog innan han återvände till Sverige 1896.
Den farmen blev senare ett paradis för oss barn men för mamma blev det nog
både arbetsamt och många gånger ensamt för henne när pappa måste ut till
nattjänst. Då hade hon svårt att sova, särskilt vid månljusa nätter, då allt blev
lyhört, allt fick liv i naturen. Skogens vilda djur som ibland lät höra av sig
bakom ladan. Grodornas kväkande och syrsornas sövande surr-surr-surr. Allt
blev så overkligt. Mamma vakade, men barnen sov tryggt. Mamma berättade
sedan hur rädd hon kunde vara men värst rädd var hon, när ibland onyktra jägare
skrålande drog förbi huset mitt i natten. Med de ofredade aldrig. Men en natt
fick hon en chock. En vän till mamma, Inie Fredriksson, kom på några dagars
besök. På kvällen kom två fulla karlar och bråkade och ville in. Både mamma
och Inie blev rädda. Inie hoppade ut genom ett fönster och sprang hela vägen till
vår granne efter hjälp. Mr. Moore kom och fick karlarna med sig. När Inie kom
in stod mamma med farfars gamla oladdade bössa i hand och hotade att skjuta
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dem. Hon var svårt chockad. Sedan blev hon aldrig ensam när pappa var på
nattarbete.
Efter att farbror Gottfrid återvänt till Sverige fick vår far en bättre anställning
vid järnvägen i Oakland där det fanns större och bättre möjligheter för framtiden
men han behöll ändå fruktfarmen Bäckaskog i Calistoga. 1892 blev det ny
flyttning till Oakland. Där gjorde andra barnet sin entré till denna värld 16
oktober 1892 (Astrid). Då hade Eric just fyll ett år den 8 oktober. Det nyfödda
barnet fick namnet Vega Astrid. Första namnet Vega fick hon ärva efter far och
hans tre bröder i Kalifornien (Victor-Erik-Gottfrid-Anders). Det sades att Eric
var mycket sjuk i barnkolera då. När Eric skrek gjorde jag honom alltid sällskap,
tydligen av medömkan. Pappa sade: Det är ingen svårighet att hitta var
Bergenheims bor i Oakland. Vi fick bra med luft i lungorna och kunde sedan
som äldre sjunga. Vi fick båda sångröst, ett arv efter far. Det kan man inte tro
numer. Eric hade börjat gå men sjukdomen tog krafterna och det blev stopp. När
jag var 10 månader började jag gå men då blev det fart på Eric. Vi var nästan
som tvillingar. Vi började gå nästan samtidigt. Det är nog därför vi alltid enats
så bra ihop vi två. Ytterligare tre barn anlände under åren till familjen: Anders
Ragnar, född 5 december 1895, död 14 oktober 1900. Vilma Therese född 11
september 1898, död 30 november 1920 (spanskan). Axel Victor född 16
februari 1900, död 17 april 1968.
Under senare år var farbror Erik hos oss i Bäckaskog innan han återvände till
Sverige 1896. För mig var det dunkelt, jag var i 3–4 års åldern men ett svagt
minne från den tiden har jag ändå. Jag de nämligen klättrat upp i ett träd borta
vid ladan. Grenen jag stod på var tydligen svag och brast, jag blev hängande i
övre grenen och skrek. Mamma kom springande och ropade på farbror Erik. Där
blev fart i honom. Hade jag fallit hade jag blivit spetsad på pinnharven under
mig. Han påstod att det var han som lärde mig rida vid tre års ålder, men det har
jag inget minne av. Ett var säkert: Jag var alltid glad i djur, särskilt hästar som
jag kunde både köra och rida så länge jag kan minnas tillbaka från min glada
barndom på vår farm. I Bäckaskog var roligt när pappa hade tid för oss barn.
Både Eric och jag var mycket rörliga och viga, vi klättrade som apor i träden.
Pappa var stolt över Eric som kunde visa upp sina konster på stången som han
hade placerat mellan två popplar vid verandan. Då beundrade jag Erics
skicklighet. Vad mamma var rädd när pappa höll oss i händerna och slängde upp
oss på sina axlar –”armarna kunde gå ur led”. Men vad roligt det var när vi stod
upprätt på fars axlar och han häll i våra små fötter. Eric och jag höll alltid ihop
som barn. Mig veterligen kivades vi aldrig. Jag var alltid vild och obetänksam.
Erik lugn och känd för sin artighet. Därför samsades vi så bra. Pappa var även
farmare, ägde både häst och ko. Hästen skötte far och vi barn. Kon ”Bessie”
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skötte mor, dvs hon fick mjölka den. Mamma hade även höns och kalkoner. De
senare flög upp i ett träd till nattro för natten. De såldes sedan ner till Calistoga
till ”Thanksgiving Day”. Det var lurigt. Det hände att det fanns även tvåbenta
djur som tyckte om kalkonkött. Mamma lärde sig mjölka någorlunda även om
det i början inte var så lätt. Bessie var snäll så länge det fanns mat i spannen men
när maten var slut, tröt också tålamodet hos kon. Då fick mamma fylla på litet
mer i byttan tills mjölken tog slut i juvret. Det blev visst arbetsamt och dyrt med
kon, så Bessie såldes och vi fick köpa mjölk och smör hos vår snälla granne
Moore. Det var nog inte alltid så lätt för en Stockholmsflicka att bli farmarefru i
utlandet. Den farmen blev under barndomstiden vårt fria liv i naturen. Tros alla
faror hade vi barn tydligen vår skyddsängel med oss. Under stenar kunde finnas
giftiga skorpioner, farliga för små nyfikna barn. Vi fann aldrig några, men i
skolan fanns en väldigt stor skorpion, i en stor glasburk med sprit som jag
minns. Den var hemsk. Med sitt stora skyddsvapen kunde den vara livsfarlig
även för en människa. Här fanns det många underliga djur i Vår Herres hage,
men den farligaste av dem alla var nog den vackra, men giftiga skallerormen.
Fem av dem såg jag på nära håll, tre av dem fick släppa livet till. Undra på om
mamma var orolig för sina barn.
Sista sommaren som Lagerwalls var kvar i Kalifornien vistades de mycket hos
oss. Faster Pamela började visst längta till Sverige sedan både Schéeles och
farbror Gottfrid hade återvänt. På eftersommaren sålde de hemmet i St. Helena
och återvände till Sverige. Den tiden bodde vi i Oakland där pappa hade sitt
arbete men somrarna tillbringade vi på vår farm. Det var sista sommaren som
Lagerwalls och vi var tillsammans i Bäckaskog men där hände mycket den
sommaren. Yngve och vi syskon, Eric, Anders, Vilma och jag, lekte vid den så
kallade Kritklippan, lite ovanför huset. Då hördes ett konstigt skarpt läte. En
skallerorm, sa Yngve, så vi drog oss neråt huset. Vilma så en liten blomma
under en Mensonits buske och ville plocka den, men Yngve hindrade henne.
Han skulle plocka den och stack in handen i busken. Då slog något till hans hand
och skallret hördes ånyo. Det blev fart i oss barn. Jag vill minnas att Eric sprang
ner efter Mr. Frank Moore. Han kom och drog fram en stor tjock skallerorm,
som hade slukat två små ekorrar och en liten mus om jag minns rätt. Mr. Moore
sa att enligt skallran var den tolv år. Skinnet var vackert och spändes upp till
tork. Men tyvärr försvann det en dag. Detta var den första skallerormen jag hade
sett, men inte den första varningssignalen, som jag hade hört vid flera tillfällen
förut, men inte vetat varifrån de kom.
Under somrarna i Bäckaskog kom ofta goda vänner och tältade på vår farm.
Familjen Rohl kom ett år och det var roligt. De hade ett stort tält som de reste
intill vårt hus. Lagerwalls var även där under sista sommaren innan deras
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återfärd till Sverige. Även Inie Fredriksson var med. I Bäckaskog hade ställts till
en lite avskedsfest i ”Redwoods grottan”. Där skulle spelas en liten tablå ”Snövit
och de sju dvärgarna”. Den stilige prinsen – som spelades av Esther Rohl –
smög med pil och båge bland buskar och snår. Snövit var lilla jag. Inie och
Pamela hade arrangerat det hela. Inie sade till mig ”om en loppa biter dig aldrig
så mycket får du inte röra ett finger". ”Du är död”. När prinsen fann mig låg jag
under bevakning av sju små dvärgar. Snövit vaknade vid prinsens kyss på kind.
Sedan blev det fest som att höll på att sluta med en katastrof. Bäst det var
upptäckte farbror Einar, till allas förskräckelse, en skallerorm. Där var många
småbarn som sprang omkring. Han sade till mamma att kila hem efter en
glasburk. Men mamma hann aldrig så långt. Einar hade lyckats få ett tag på
ormen men orkade inte i längden hålla den kvar, utan släppte taget. Slutligen
lyckades han ta livet av ormen. Han hade velat förvara den i sprit, troligtvis som
minne av den sista sommaren i Bäckaskog. Sedan på hösten reste Lagerwalls till
Sverige, 1900.
/ Ingmar Nissen (Fj.VI), barnbarnsbarn till Victor Bergenheim, har gjort detta
utdrag och som källa använt Astrid Bergenheims sammanställning 1986:
”Historik och berättelser om släkterna Schéele - Goës – Bergenheim.” (Astrid
var då 96 år!)

REDAKTÖREN PRESENTERAR SIG:
Jag heter Olle-Petter Melin (Pl.X/Fj.IX) och jag tycker det är lättare att hålla
reda på mitt födelseår, 1946, än min aktuella ålder. Jag hade lyckan att som
föräldrar få Brita (dotter till Robert von Scheele och Sigrid, född Bergenheim)
och Hakon Melin. Jag fick en solig och glad barndom i Johannesburg
(Sydafrika) och tog därefter studenten i Göteborg. Efter flera olika humanistiska
examina ägnade mig åt ett brokigt yrkesliv, under vars sista 30 år jag arbetade
som ombudsman. Efter pensionen har jag avlagt en magisterexamen i
textilvetenskap - ämnesvalet förklaras av mitt intresse för stickning. Alla mina
uppsatser gäller stickning. Sedan nästan 40 år lever jag i Stockholmstrakten
tillsammans med Lars och vi delar ett brett intresse för textila hantverk. Vore det
inte för Covid-19, skulle jag forska vidare i några utmanade stickningsfrågor
som jag hittat, men, eftersom jag inte kan besöka bibliotek och museer, får det
vänta. För närvarande läser jag en avhandling om hur universitetsämnet kemi
utvecklades på 1700-talet, där C W Schéele får exemplifiera både vikten av ett
systematiskt grundarbete och av att odla goda kontakter.
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INTERVJU MED ULF IVARSSON - författare till romanen
”Kemin var hans ädla ögonsten”
Vad fascinerade dig hos Carl Wilhelm Scheele?
När jag arbetade som journalist på Kemisk Tidskrift, slogs jag av hur märkligt
det var att Scheele kunde sönderdela materia till grundämnesnivå utan att ens
veta vad en molekyl var. Jag läste Uno Boklunds avhandling och fann där
fascinerande fragment av Scheeles karaktär.6 Scheeles privatliv är föga känt och
han skrev ingen självbiografi. Men i Heinz Cassebaums tyska biografi om
Scheele hittade jag slående uttalanden av Scheele och tänkte att de kunde bilda
stommen i en roman.7 Jag bestämde mig för att försöka rekonstruera hans
personlighet utifrån de uppgifter som ändå finns. Jag skrivit av lust och jag har
haft väldigt roligt under de fem år det har tagit!
Vad tänker du om CWS efter att din roman är färdig?
Det är först idag som Scheele har fått sin rätta plats i kemihistorien genom
modern idé- och lärdomshistorisk forskning. Det är intressant hur Scheele kunde
ta sig ur underläget som icke-akademiker och uteslutande på grund av sin
kompetens kom att ingå i ett nätverk av ledande forskare. Det är också
spännande hur Scheele förhöll sig till det som nu kallas för den kemiska
revolutionen. Jag beundrar denne självlärde man som med ytterst enkla medel
upptäckte åtta grundämnen och flera organiska syror, som till exempel
citronsyra.
Har du gjort några intressanta upptäckter om CWS?
Kanske inte så mycket nytt, men min roman gestaltar hans liv med nya
infallsvinklar. För att få honom lite skarpare i konturerna låter jag honom bli vän
med skalden Johan Gabriel Oxenstierna och även besväras av en ickenamngiven psykopat. Den senare är en rent fiktiv figur som jag använder för att
locka fram reaktioner hos Scheele som säger något om hans självkänsla och var
gränsen går för hans fredliga väsen. Oxenstierna i sin tur fungerar som en
ställföreträdande läsare, som kommer med naiva repliker när Scheeles
förklaringar blir svåra för en lekman. Läsaren behöver inte känna sig dum utan
är i gott sällskap, kan man säga. En sak som jag tror att lärdomshistorikerna har
missat, men som jag har spårat upp, rör hur det gick till när Scheele i Stockholm
fick sitt uppdrag för farmakopén (vilken ungefär motsvarar dagens FASS).

6
7

Scheele, Carl Wilhelm, Bruna boken, Roos, Diss. Uppsala: Univ., Stockholm, 1961
Cassebaum, Heinz, Carl Wilhelm Scheele, 1. Aufl., Teubner, Leipzig, 1982
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Sedan har jag utnyttjat flera spektakulära detaljer i Uno Boklunds avhandling,
som inte berörs i annan litteratur, för att skapa en atmosfär i min roman.
Hur skulle du karaktärisera din bok?
Boken är en historisk roman, som också vill väcka intresse för kemins
utveckling när alkemins hokuspokus gradvis lämnades därhän. Jag tror att
Scheele skulle ha kunnat adlas om han hade brytt sig om att uppvakta Gustaf III
och skaffa sig än fler inflytelserika beskyddare. Ståndscirkulation var säkert
något som Scheele tidigt hoppades på för egen del. Emellertid slutade han som
"en obetydlig apotekare" i en avlägsen provins. Som vetenskapsman ganska
säker i korken, men i sällskapslivet osäker och med bristande självförtroende.
Avsaknaden av klassisk bildning, otillräckliga språkkunskaper och anonymiteten
utanför forskarsamhället låg honom i fatet.
Vilka områden i CWS liv/verk skulle du föreslå för ny forskning?
Jag skulle vilja veta vad Scheele egentligen ansåg om Lavoisiers
förbränningsteori. I ett av Scheeles brev antyder han sig vara tveksam till den,
men saken kan nog utredas närmare. Framförallt finns säkert mer att upptäcka
om Scheele i korrespondensen mellan hans samtida. Breven till Scheele finns
inte bevarade, men det kan finnas intressanta omnämnanden i andras brev.
Intervjuare: OP Melin

LÄR KÄNNA DINA SLÄKTINGAR – KERSTIN
SAMTALAR MED BJÖRN MELIN (Pl.X/Fj.IX)
Som liten tös fick jag för första gången i livet åka motorcykel, på pakethållaren
till min kusin Björns tjusiga båge. Han var då en nästan vuxen tonåring. Den
spänningen var nästan olidlig. Idag känns det kul och fortfarande spännande att
träffa min kusin, som efter ett helt vuxenliv i Australien nu har återvänt till
fäderneslandet. Följ med på besök hos Björn Melin och hans hustru Agneta: Vi
sitter Coronasäkert på glasverandan och samtalar.
I soluppgångens land
I skuggan av Mount Fuji i Yokohama föddes Björn den 3 november 1936. Björn
berättar att `Pappa brukade säga att jag föddes på kejsaren Hirohitos födelsedag,
som firades den 4:e, med förklaringen att: ”A little cheating doesn’t matter”.
Pappa Hakon hade bott i Japan sedan 1920 talet där han arbetade för SKF.
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Blott nitton år gammal kom mamma Brita, näst yngst av Robert och Sigrid von
Schéeles barn, till Japan 1934. (Äktenskapet mellan Sigrid Bergenheim och
Robert von Scheele var det tredje mellan Plönninge och Fjällaregården.)
Brita älskade Japan, kallade det `Paradis på jorden`. Hon var soldyrkare och fick
sitt lystmäte där. Familjen hade en stor vänkrets, många utlandssvenskar fanns
att umgås med och livet var lätthanterligt med bra tjänstefolk. Björn var redan
som liten mycket teknikintresserad; då fanns det inte Lego, men väl Meccano,
och ur Björns knappt femåriga barnafingrar växte bl. a. en modell av Eiffeltornet
fram. Det intresset och den fallenheten kommer definitivt från Hakon, och jag är
nog den ende i familjen som har ärvt det, skrattar Björn. Det arvet har gått
vidare till sonen Jan.
Dramatik och flykt
Som knapp femåring blev Björn storebror till Leif, som föddes 15 september
1941 och bara ett par månader därefter blev familjen flyktingar – ja, så kan man
se det. Andra världskriget kom allt närmare och Hakon fick ett mycket tydligt
hot om vad som skulle hända alla utlänningar; så familjen packade sig hastigt
iväg med ett fåtal koffertar. Många tillhörigheter packades ihop i träkistor och
förvarades under hela kriget i något förråd i Tokyo. Dessa kom efter kriget att
skickas till oss, många innehållande vatten som hade läckt in på något sätt! Flera
av familjens vänner blev internerade i koncentrationsläger i olika länder och
kom efter krigets slut tillbaka till Sverige med olika psykologiska skador - och
förkortade liv.
Ombord på den holländska båten De Zwarte Hond, med destination Sverige,
påbörjades vår resa med stora förhoppningar. Men när Japanerna attackerade
Pearl Harbour den 7:e december 1941 valde kaptenen att sätta av sina
passagerare i Sydney. Dessförinnan hade vi mellanlandat bland annat i Surabaya
i Java, Indonesien, och jag som enbart pratade japanska, blev åthutad av några
damer vid poolen på hotellet där vi bodde helt kort, som utropade: ”Don’t let
that child speak THAT language!”
Vi hade tur och tog oss från Sydney till Melbourne, där pappa blev teknisk chef
på SKF. VD på SKF där var Gösta Pihl. Även i Melbourne fanns det många
svenskar som blev goda vänner, ASEA var också representerat där och vi blev
mycket goda vänner med familjen Danfors, som vi ibland spenderade somrarna
med på vårt lantställe. Svenska kyrkan var väletablerad och populär och där
träffades man ofta - det fanns en ganska stor utlandssvensk befolkning i
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Melbourne. Vi flyttade först in i en våning i Toorak och jag gick på en katolsk
skola. Därefter flyttade vi till det hus där vi sedan bodde i fem år i Middle
Brighton. Huset och trädgården minns jag väl, jag hade lekkamrater, många
flickor som bodde på samma gata, vi lekte på gatan. Mamma och pappa blev
vänner med många. Mannen tvärs över gatan agerade jultomte åt oss. På julafton
såg han att jag satt och väntade, sittande på grindstolpen. Tomten kom sedan,
bara efter att jag hade gett upp och gått in för att klaga till föräldrarna! Jultomten
kunde ju inte komma från grannhuset på andra sidan gatan så att jag såg det!
Huset står kvar och jag har besökt det på senare år. Jag gick på Brighton
Grammar School i fem år 1941–1946. Skolan var mycket bra och är
välrenommerad än i dag. Jag fick ett fint pris i skolan, en bok med skolans
emblem. Fantastiskt nog så får jag deras årsberättelse och årsbrev fortfarande –
jag är föredettingmedlem på livstid.
Det fanns många goda ölsorter i Australien och pappa föredrog Victoria Bitter.
Ett exempel på hans humor var att i trädgården etablerades ”Victoria Avenue”,
som bestod av urdruckna ölflaskor som planterats upp och ner på var sin sida av
trädgårdsgången. Vår bil var en Ford med gengasaggregat. Mamma tog hand om
oss barn, vi hade ingen nanny, som vi hade haft i Japan.
Mamma fick sin älskade soltid och vi njöt. Men eftersom det var krigsår och
japanerna hade bombat Darwin i norr så hade vi total mörkläggning under
nätterna med tjocka täta gardiner och det kändes väldigt deprimerande. Vi hade
matransonering, men som barn förstod man väl inte riktigt hur det påverkade
oss. Överlag kände jag nog att familjen hade det väldigt bra.
Somrar i enkelhet
På somrarna hyrde vi ett sommarställe i Mount Martha, ca 40 km söder om
Melbourne på östra kusten längs Port Phillip Bay, huset hette Tall Timbers, och
låg mitt i skogen. Det fanns inga riktiga vägar, bara sandstigar. Jag brukade gå
upp tidigt för att vänta på mjölkmannen, som körde med häst och vagn, och åkte
sedan med honom runt i trakten och levererade mjölken i de stora
metallkannorna som var vanliga då.
Vi hade inte kylskåp men däremot en ”Coolgardie Safe”, som var ungefär som
en fågelbur täckt med säckväv med ett vattenbad under. Säckväven sög upp
vattnet som avdunstade och kylde därmed innehållet. Den hängde i ett träd. Och
där var det torrdass. Vi låg mycket på stranden och badade, ofta tillsammans
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med våra bästa vänner från ASEA. Det känns som om jag alltid kunnat simma.
De fina åren i Australien gjorde att jag sökte mig dit senare i livet.
Kriget tog slut
Till slut tog kriget slut och vi kunde fortsätta resan hem till Sverige. Det var
1946 och mamma och vi barn seglade med Rederi AB Transatlantics
kombinerade last/passagerare fartyg Parrakoola. Fartyget tog bara ungefär 20
passagerare och var huvudsakligen ett fraktfartyg. Pappa, som även hade
positionen som honorärkonsul i Melbourne skulle avveckla sina affärer och
flyga till Sverige senare för att möta upp med oss där.
OFF TO SWEDEN
(Wednesday, April 3, 1946)
LEIF and Bjoern Melin,
passengers in the
Parrakoola, which left
Melbourne yesterday,
found plenty to interest
them at South Wharf as
they waited for their ship
to leave. Here they are
seen watching the Clan
Farquhar moving down the
river. They are going to
Sweden with their mother.
(Ett klipp från tidningen
The Herald, Melbourne.)

När vi korsade ekvatorn blev vi alla traditionsenligt döpta av Neptun och fick ett
certifikat på det. Vi seglade genom Suezkanalen vilket var mycket intressant och
spännande! Jag blev väldigt illa berörd av att se hur man levde i Aden i Jemen,
med fattigdom och allmänt dålig infrastruktur.
Jag tillbringade mycket tid i maskinrummet, en tioårig tekniknyfiken grabb och
blev god vän med en av maskinisterna, Hans-Erik Eriksson. Han hade en back
Coca-Cola under britsen, och det lockade mig mycket. Jag fick väl en och annan
flaska när jag hade varit med och knackat rost eller jobbat i maskinrummet. Han
skrev ett långt poem till mig om vad jag hade haft för mig, det har jag kvar och
vårdar ömt. Ur det går att utläsa att den nyfikne palten hade bidragit med ett och
annat skämtsamt problem. Resan och relationen med Hans-Erik var mycket
betydelsefulla för mig. Det lade grunden till att jag sedan ville bli
skeppsbyggare!
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En otroligt äventyrlig mamma!
Efter flera veckor till sjöss tyckte Brita med sina två pojkar, tio och fem år och
därtill höggravid med Olle-Petter, att resan hade blivit outhärdlig, så hon
hoppade i land med oss barn i Marseille för att åka vidare hemåt. Pappa hade ju
blivit ”akterseglad” och skulle komma efter med flyg, så vi var helt utan manligt
stöd. Europa låg i spillror, det var mycket nöd och utöver tristessen ombord blev
hemresan genom Europa mycket svår, ja rent av fruktansvärd för henne.
Mamma var ju mycket mjuk och skör och inte alls framfusig eller äventyrlig, så
jag tycker att det var fantastiskt av henne att hon klarade resan på ett mycket
okonventionellt och potentiellt farligt sätt. Vi tog oss fram så gott som det gick,
mamma fick förhandla med militärer – det fanns ju en uppsjö av dessa – och jag
minns att vi fick en ”lift” på ett militärt lastbilsflak, en gravid ung kvinna med
två små pojkar, som färdades med sina koffertar. Till slut lyckades vi få tag på
ett tåg med destination Göteborg. Från tåget fick jag se ett sönderbombat Berlin,
vilket var det första och förskräckligaste beviset på krigets härjningar som jag
bevittnat. Till slut, i maj 1946 kom vi till Göteborg där morfar (Robert von
Schéele) tog emot oss.
Göteborg med lugn och glass
Till att börja med bodde vi hos mammas storasyster Bojan (Ingeborg) i
Änggården tillsammans med hennes make Sten som drev Netzlers Tekniska
Institut, och kusinen Göran. Det var kul att även Sten och Göran var
teknikintresserade. Göran och jag sysslade mycket med elektriska motorer och
annat elektriskt. Vi hade nära till Slottsskogen, och där kunde man trakteras med
jordgubbsglass Det var en ny upplevelse för mig och underbart!
Pappa kom sedan hem och fortsatte sin karriär på SKF. Vi flyttade till vårt
sommarställe Klubban i Fiskebäckskil, mitt emot Lysekil vid Gullmarsfjorden.
Pappa hade köpt en gammal (och billig?) bil, en Willys och vi hade flera
punkteringar på vägen. Bakluckan låstes med en kedja och ett hänglås, så bilen
var nog en besvikelse för pappa. Men vi kom fram till slut! Resan som numera
tar strax över en timme, tog 3 eller 4 då!
Jag, som inte var intresserad av stora folksamlingar, trodde att Klubban var en
klubb, och sådana gillade jag inte. Så jag var inte glad åt den förestående flytten
förrän vi kom fram och jag såg att det inte alls var en klubb, utan ett fint hus och
ett öppet hav. Klubban skulle sedan bli mycket viktig för mig och blev min fasta
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punkt i tillvaron. Min själ förankrades där. Klubban finns fortfarande i mitt
hjärta, trots att fastigheten gått ur familjens ägo efter mer än ett sekel.
Olle-Petter föddes den 28 juni 1948 i Willysen på väg till Uddevalla lasarett. Vi
tillbringade sommaren (och många flera därefter) där. Sedan köpte pappa ett hus
på Gösta Sandelsgatan 4 i Bö, Örgryte.
Där hade vi en hushållerska,
Emma Mellgren, som
faktiskt hade varit anställd
av flera medlemmar av den
Melinska släkten i många år.
Pappa uppgraderade snart
till en Citroen. Jag gick på
Vasa Högre Realläroverk
där pappa också hade gått,
så det var lite speciellt.
Sydafrika och nya skolor
”Klubban”, i familjen Melins ägo 1870–1993.

Pappa jobbade kvar på SKF
en tid, men flyttade 1948 till
Avesta Jernverks AB, som skickade oss till Sydafrika. Tulla (Birgitta) föddes i
Göteborg 21 maj. Vi fick en ny nanny, Peggy Holbye, som var legitimerad
medlem i ”Den Norske Jordmor”. Hon flyttade med oss till Johannesburg för att
ta hand om Olle-Petter och Tulla. Pappa sålde huset i Örgryte och vi flyttade
någon gång efter sommaren.
Familjen bodde i Johannesburg i nio, kanske tio år. Jag gick i två olika skolor
under de första två åren i Johannesburg, bland annat Parktown Boys High
School. Skolgången där var inte bra, så snart insåg jag att det vore bättre att gå
på skola i Sverige och bo på internat. Skolan på den tiden var ju utmärkt i
Sverige. Dessförinnan hade jag tydligen varit ganska besvärlig som tonåring och
flera gånger hade jag hotats med att skickas hem på internat – något som jag var
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mycket rädd för. Nu 1951, efter några tråkiga
år i det Sydafrikanska skolsystemet, blev det
istället mitt val. Jag valde alltså att åka hem
och gå på skola i Sverige. Som femtonåring
kom jag till Sigtuna Humanistiska Läroverk,
där jag gick reallinjen. Jag trivdes mycket bra
och gick där i fem år fram till studentexamen
1956. Såg inget av den omtalade
pennalismen, kanske för att jag inte blandade
mig så mycket med många av de andra
eleverna.
Ett litet lustigt minne från de sista åren på
SHL, då jag bodde inackorderad hos min
mattelärare, Morgan Kjellerås, var att jag
hade renoverat motorn till en motorcykel
(som ju inte tilläts på skolan!). Motorcykeln
"Britabo", familjens hem i
gömde jag i ett skjul på stan men jag
Johannesburg.
förvarade motorn, starkt luktande av bensin, i
min garderob! Jag vet inte vad Morgan tänkte då han oväntat tittade in hos mig!
Sommarloven spenderade jag på Klubban. Pappa hade köpt familjen en segelbåt,
en 14 kvadratmeters Lysekilsdesignad ”Tärnunge” som jag döpte till
”Lillkommodore II”. (Min farfar hade en stor fin yacht som hette ”Kommodore”
och pappa hade tidigare haft en båt som hette ”Lillkommodore”, därav namnet.)
Att jag hade tillgång till en segelbåt kom ju att betyda att sommaraktiviteterna
var givna – det var underbart! Ibland var jag på Klubban också på julloven. Jag
fixade med båtutrustningen och hade jolle och mast i huset. Så de blev fullt
upprustade i matsalen under julloven. Jag hade en bästis, Stellan Falkendal, från
Vasaskolan, vars pappa också hade gått i samma skola och som kände pappa.
Under sommaren 1953 seglade vi utefter Bohuskusten mellan Göteborg och
Oslofjorden under hela sommaren. Det är ett kärt minne! Dessvärre träffade jag
Stellan aldrig efter 1960 då Henriette och jag gifte oss.
Jag frågar: Hur var det att som tonåring leva så långt borta från familjen och
under så lång tid? Björn beskriver att även om man givetvis saknar familjen så
är han pragmatisk och anpassningsbar, och accepterade att de bodde långt ifrån
varandra. Jag levde mycket bra på skolan, berättar han, vi skrev ofta brev, som
på den tiden tog sex veckor tills ett svar kunde förväntas, och telefonsamtal var
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otänkbara på grund av kostnaden. Varannan sommar kom familjen hem och då
hade vi underbara månader på Klubban. Pappa hade på den tiden en Folkbåt,
och vi seglade i eskader till många fina skärgårdshamnar i Bohuslän.
Jag tog studenten 1956, mina bästa ämnen var specialmatte och engelska. Jag
var befriad från engelskan och gick aldrig på lektionerna. Dessvärre hade jag
problem med knäna, så jag blev också befriad från gymnastik. Det kanske inte
var så bra. Jag hade opererats i Sydafrika för meniskproblem.
Flottans kavaljer
Efter studenten skulle jag
göra militärtjänst och som
tur var kom jag till flottan
vilket var precis vad jag
hade önskat mig! Som
mariningenjörsaspirant gick
jag på Sjökrigsskolan och i
den utbildningen ingick en
planerad långresa som
skulle ta oss runt hela
Sydamerika med
minfartyget Älvsnabben.
När vi kommit en liten bit
Björn med mamma Brita. I bakgrunden Folkbåten
på väg blev vi återkallade,
och den svarta Tärnungen. 1954.
eftersom Egyptens president
Nasser nationaliserade Suezkanalen, den så kallade Suezkrisen, så vi fick
tillbringa vintern i Sverige. Jag minns mycket väl hur fruktansvärt kallt det var
att stå vakt mitt i natten i Härnösand. Året därpå under våren, gav vi oss iväg
igen på en förkortad resa och besökte Guantanamo Bay och Vera Cruz i Mexiko.
Utbildningen på Sjökrigsskolan var mycket bra, med disciplin och ordning,
trevligt och helt ok.
Kungliga Tekniska Högskolan
Vilken dröm för en seglande tekniknörd att komma in på skeppsbyggnadslinjen
på KTH! Jag var så intresserad och engagerad att jag gjorde fyra utbildningsår
på tre år. Jag bodde i Danderyd, inackorderad tillsammans med en skolkamrat
från Sigtuna Hum, Erik Andersson. Vi kände varandra ganska väl från början,
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men under inackorderingsåren lärde vi känna varandra ännu bättre och vi umgås
än idag. Åren på KTH gick fort Jag hade en mycket bra tid där.
Vi hade förstås nollning då också och min uppgift blev att springa runt Stureplan
med en skolåda i ett snöre, som om det var en hund.
Man satte sedan ”tummen i spårvagnsspåret” för att hitta hem. ”Teknis”
arrangerade många skämt, ett var att Sputnik (den första rymdsatelliten) ramlade
ner och hittades i strömmen 1956.
Vuxenlivet, giftermål och ny flytt
Familjen flyttade hem från Sydafrika 1957 och bosatte sig i ett ganska stort och
gammalt hus i Partille utanför Göteborg. När jag sedan gjorde lumpen hade de
flyttat till Viktoriagatan 15.
Jag hade svurit att jag aldrig skulle följa pappa Hakon i spåren, men under de
sista två åren på KTH fick jag feriejobb på Tekniska Avdelningen, Ritkontoret
på SKF Göteborg. Mitt examensarbete på KTH blev baserat på kullagerteknik.
Efter min examen tog jag trots allt anställning på SKF eftersom jag hade trivts
väldigt bra där under mina feriejobb. Under det första året under min anställning
blev jag uppkallad till chefen, som frågade: `Vill du ha ett jobb i Melbourne? Då
kunde jag givetvis inte tacka nej, så i oktober 1962, började jag jobba på
ritkontoret vid SKF Melbourne.
Henriette och jag hade gift oss den 18 juni 1960 och vi bodde i en liten
hyreslägenhet på Kobbarnas väg nr 4 i Göteborg, en lägenhet som Sigge (Britas
storebror) övertog när vi flyttade.
Flyget till Australien tog betydligt längre tid än idag. Vi mellanlandade nio
gånger på vägen dit, anlände 29 september 1962. SKF hade ordnat en lägenhet
där vi bodde i några månader, men sedan hyrde SKF ett hus åt oss i Beaumaris,
en förstad till Melbourne nära vattnet på Port Phillip Bay. Där föddes vår son
Jan den 13 juli 1963 under en natt med en sjuhelsikes storm. Gatorna rann
nästan bort. Vår dotter Annika föddes två år senare den 9 augusti 1965.
Jag kom alltså till Melbourne och jobbade på SKF från 1962. Därefter blev jag
förflyttad och avancerade till filialchef i Sydney, kanske var det 1968. Familjen
flyttade förstås med, Jan var fem och Annika tre år. SKF hade köpt huset åt oss i
St. Ives, ett nybyggt enplanshus som jag gillade mycket. Dessvärre skildes
Henriette och jag 1970 och barnen åkte till morföräldrarna i Köpenhamn,
tillsammans med sin mamma.
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Under 1970 skulle SKF rationalisera de utländska bolagen och vi ”drabbades”
av det ”Svarta Gänget”. Som följd försvann min tjänst i Sydney och jag flyttades
tillbaka till huvudkontoret i Melbourne och fick jobb som logistikchef, ett jobb
som jag trivdes väldigt bra med.
Hittills hade jag varit anställd på kontrakt från SKF Göteborg, men som resultat
av olika rationaliseringar och omorganisationer blev jag till slut lokalanställd.
Jag slutade på SKF år 1977 och flyttade till Sydney, som jag älskade. Efter en
olycklig anställning på en möbelfabrik fick jag 1979 en position som
logistikchef på Honeywell, också ett jobb som jag trivdes utmärkt med. 1990
flyttade jag till ett lokalt privat mjukvaruföretag med inriktning på logistik och
materialflöde. Företaget köptes till slut upp av den stora amerikanska mjukvaruoch logistikfirman INFOR. Till följd av en ytterligare omstrukturering sades jag
upp 2004, och då bildade jag min egen firma Smart Chain Consulting från
vilken jag pensionerade mig 2011, 75 år gammal.
Nytt äktenskap, två gånger
Efter skilsmässan från Henriette 1970 gifte jag mig med Janifer (Jan) 1973. Hon
hade en son och en dotter som var då 10 och 12 år gamla. Vi flyttade in i ett
nybyggt hus, hade det bra och reste mycket i Asien på semestrarna. När jag
lämnade SKF flyttade vi till Sydney och köpte ett hus i Wahroonga.
Äktenskapet fick ett dramatiskt slut 1988. Det var inte en bra skilsmässa.
Sedan blev Elisabeth och jag ett par. Vi hade träffats redan 1962 då vi var
grannar i Beaumaris. Hon skilde sig och flyttade till mig i Sydney och sedan
gifte vi oss 1990 i Sydney operahus, efter det att vi köpt ett hus i ett annat
område i Wahroonga. Elisabeth var en skicklig konsertviolinist. Hon hade egen
firma, undervisade i violin, och spelade i konserter. Hon hade också två barn,
son och dotter som var unga tonåringar när vi gifte oss. Vi hade ett gott liv.
Dessvärre fick Elisabeth Alzheimers och för tio år sedan, i slutet av november
2010, ramlade hon ner för en trappa på ett köpcentrum och ådrog sig en kraftig
hjärnskakning som ledde till hennes död. Vi fick nästan tjugo goda år
tillsammans.
Agneta kom in i mitt liv inom ett halvår efter Elisabeths död. Vi träffades på
nätet. En dag fick jag ett Spam från dejtingsajten e-Darling och tänkte: OK då
(Det måste vara meningen…). Så jag köpte ett årslångt medlemskap och hittade
Agneta efter två dagar, den 2 april 2011! Det kändes väldigt snart att detta är på
riktigt. Vi lärde känna varandra genom att skriva och Skypa intensivt under ett
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par månader, och sedan kom jag till Stockholm den 17 juni för att vi skulle lära
känna varandra. Tidigt insåg vi att vi var själsfränder och hade hittat rätt! Agneta
hade lustigt nog, tänkt att flytta till Australien många år tidigare med sina
tonårsbarn, men vi bestämde oss för att jag skulle flytta till Stockholm.
Agneta har två vuxna söner, Jonas som bor i Enköping, som har två döttrar och
Fredrik som bor någon km ifrån oss, som har tre döttrar.
Vi ville ha ett enplanshus, större än 120 kvm som tycktes vara en vanlig gräns
på många kommuner, och det fanns inte mycket på marknaden. Till slut hittade
vi vår tomt i Saltsjö-Boo och då kändes det som att vi hade hittat hem. Vi
byggde ett enplanshus på nästan 200 kvadratmeter som vi trivs oerhört bra med
och flyttade in 1 juli 2014.
Vi startade vårt gemensamma liv under 2011; Det kändes snabbt att Agneta var
min blivande livskamrat. Tänk att det kan kännas som att man känner varandra
utan att ha setts. Vi förlovade oss samma dag som jag landade. Jag hade skickat
en ring i förväg, den passade inte, men när jag landade kom jag med den riktiga.
Tanken var att jag skulle stanna i tre månader och att Agneta därefter skulle följa
med till Australien under några månader för att lära sig litet om mitt liv i
Sydney.
Vi åkte till Australien i oktober utan en bestämd plan för återresan. Vi gifte oss i
Sydney i april 2012 och kom tillbaka till Stockholm i juni 2012. Det blev en
vistelse på åtta månader. Eftersom våra svenska vänner och släkt inte kunde
närvara vid vårt bröllop i Sydney ordnade vi en ceremoni här i Stockholm under
augusti 2012.
Tillvaron idag
Mycket i tillvaron kretsar nu kring att hålla huset
och oss själva igång. Vi är hemmamänniskor och
umgås med familj och vänner, både hemma hos oss
och hos dem.
Under Coronatiden är ju mycket annorlunda, men
vi har det bra.

Agneta och Björn.

Mina barn bor inte så nära oss. Jan bor i
Staffanstorp och har två söner som båda utbildar
sig till poliser. Annika bor utanför Melbourne och

Sida 26 av 28

har en son som utbildar sig till pilot. Vi värdesätter Facetime, som ger oss
tillfälle att umgås med dem.
Går det att få ett gott råd från kusinen?
Ja kanske: Generellt sett känns det tragiskt att den yngre generationen är så kort
i sitt perspektiv och därmed inte värdesätter tiden med familj och släkt – det
hände ju mig.
Som morfar och farfar är man viktig för småbarnen, men det gäller att hålla i
och värna kontakten genom åren. Vi får stå för merparten av den energin.
Under min tid i Australien har jag haft mycket litet kontakt med släkten, men nu
när jag har återvänt till Sverige är det intressant och kul med släktföreningen,
som har bidragit till att jag fått knyta ihop band som varit löst hopknutna. Det är
verkligen roligt att träffa delar av släkten på släktmötena. Nu har vi tid och vi
kan bygga vidare på det som uppstår. Vi hade en kusinträff inplanerad i oktober,
nu står den på vänt tills pandemin är mer hanterlig. Det är något att se fram
emot.
Så mitt råd: Kom inte bort ifrån släkten, de är en del av en utvidgad familj. Även
om de är långt borta ska man inte glömma bort dem. Det är roligt att komma
tillbaka till de gamla kontakterna. När man blir litet äldre blir intresset för
släkten mycket viktig och om man inte har vårdat kontakten under de yngre åren
kan det vara svårt att finna sig tillbaka.
Jag tycker att släktföreningen skulle planera aktiviteter som främst var riktade
till den unga generationen. Vi måste utforska deras idéer och höra vad de skulle
vilja få ut av medlemskapet i släktföreningen, men vi måste också visa dem
exempel på vad medlemskapet skulle kunna erbjuda.
Vid pennan: Kerstin Ljungström Zetterberg, dotter till Karin, som var Britas
närmast äldre syster.

LEGALA NOTISER
Detta viktiga avsnitt får, liksom någon gång tidigare, anstå till nästa nummer av
medlemsbladet. För att vi ska ha få luckor som möjligt i registren ber vi Er, att
anmäla födslar, giftermål och dödsfall i släkten till Adam von Schéele.
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